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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 ليويو 2: لا

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  ألمنية يف املبانييف املراقبة املالية ملشروعات البناء وللتدابري امراجع احلسابات اخلارجي تدقيق 
  األمانةمن إعدادثويقة 

يق ": ثالويقة تقرير املراجع اخلاريجتتضمن هذه  .1 ساابت اخلاريج قتد ناء حلمراجع ا رشوعات ا ية  بة املا بيف املرا لل مل ق
باين ية يف ا تدابري األ ملو ن بو لجلنة ا، اذلي يقدم إىل )WO/PBC/19/18ثالويقة  ("ملل يةيلو تاسعة ا يف دورهتنلربانمج واملزيا ل ا

مترب 14إىل  10 من(عرشة   ).2012سب 

ية .2 تدرج تو صو ية سـ ننة الربانمج واملزيا شأن هذه الويقة يف جل ث  يات "ب يةصملخص تو ننة الربانمج واملزيا  يف دورهتا جل
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملا مترب 14 إىل 10عل   ).A/50/14ثالويقة " (2012سب 

ية العامة  .3 بو مجلعإن ا إلحاطة امدعوة إىل يللو
 وبأية WO/PBC/19/18ثعلام مبضمون الويقة 

ية، كام جاءت يف الويقة  ثتو  .A/50/14ص

 ] WO/PBC/19/18ثيل ذكل الويقةت[
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WO/PBC/19/18 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 مايو 1: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 
 

  يف املراقبة املالية ملشروعات البناء وللتدابري األمنية يف املبانيمراجع احلسابات اخلارجي تدقيق 
  األمانةمن إعدادثويقة 

يا مع املادة  .1 ية الفكرية ) 10(11شـمتا ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا ملق مل بو(ن ساابت  ، أعدت)يالو حلئة مراجعي ا هي
نة، ا يني ا ملكاخلار ساابت يف هناية عام ملعيج سورسي ملراجعة ا حلتب الفدرايل ا رشوعات "، 2011يل ية  بة املا يق يف املرا ملتد ل ق ق

باين ية يف ا تدابري األ ناء و ملا ن لل مب سمرب 22بتارخي " ل ث، الوارد نصه يف ملحق هذه الويقة2011ي د ّ. 

ثالث اليت قدهما يف تقريره  .2 يات ا تو ساابت اخلاريج أن ا ّوالحظ مراجع ا ل ص ل سابق حل ثانظر الويقة (لا
WO/PBC/15/16 تارخي ية)2010ن يويو 30ب  ض، قد نفذهتا األمانة بطريقة مر يجة . ّ ية جديدة  تقدم بأية تو كنتومل  ص ّي

يق اذلي أجراه لعام  قتد  .2011لل

ية مدعوة إىل جلنةإن  .3 ن الربانمج واملزيا
ية العامة  ية ا مجلعتو بو ص ابإلحاطة علام مبضمون يللو

 .ثهذه الويقة

 ]ييل ذكل امللحق[
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قلحامل  

ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل  ملك
 

ساابت  حلتقرير مراجع ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  

ية بة املا ساابت اخلاريج يف املرا يق مراجع ا لتد قحل  ق
باين ية يف ا تدابري األ ناء و ملرشوعات ا ن لل مب ل  مل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سمرب 22  2011ي د
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ساابت سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا يل ملك

ساابت  ية  ند هممة املراجعة اخلار حلجيب أن  جسـ ت
ية  نظمة العا للما مل بو(لكية الفكرية مل إىل عضو ) يالو

ية  بة املا ئات املرا ليف أعىل  قي يف ادلوةل العامة ه
تارة  ياوخملا سؤول  خشصجيب أن يلكف هبا ا مل ومعال . ّ

يات  بو و ية العامة للو مجعهبذا احلمك، وبعد ا ي مجلع
ناحتادات ابريس وبرن ومدريد والهاي ويس 
يف ادلويل للرباءات  بونة ولواكرنو وا نو تصشـ لل

نا، ومع شأن الرباءات و تعاون  ياهدة ا ب ثلو فيل ممجدد 
سورسية إىل ادلول األعضاء  يوالية احلكومة ا هناية ل

بو 2011سـنة  ساابت الو ي، بصفهتا مراجع  ح
ساابت  بو و حوالاحتادات اليت تديرها الو ي

نظمة نفذها ا ية اليت  ساعدة ا ملرشوعات ا ت ن لتقمل وقد  .م
سورسية ية ا نفدرا ندت إيل حكومة ا يأ ل ل لكسـ ، بصفيت ّ
سورسي ملراجعة  تب الفدرايل ا يمدير ا ل ملك
بو ساابت الو ساابت، هممة مراجعة  يا ح  .حل

 
بو 2.6وختضع همميت ألحاكم املادة  ي من نظام الو

ساابت تصاصات مراجع ا حلاملايل ويه حمددة يف ا خ ّ 
نظام ية املرفقة بذكل ا لاإلضا يفيت بلك . ف ظوأمارس و

ية، بدمع من معاوين يف تقال ّياد وا ل سـ تب ح ملك ا
ساابت سورسي ملراجعة ا حلالفدرايل ا  .يل

 
ية  تب الفدرايل خدمات املراجعة اخلار جويقدم ا ملك

يا عن دوره  تقةل  بو بطريقة  لكساابت الو سـ ي محل
ي يا للرقابة املا لئة  عل سورسيةكهي ية ا نفدرا ية يف ا ل ل . لك

يني ذوي  بة من ا تب الفدرايل  نويضم ا ملهخن ملك
ية واخلربة ا لالكفاءات العا ساابت ل حبرية يف مراجعة  ك

نظامت ادلوية لا  .مل
 

تب  :ملكملزيد من املعلومات، ميكن الاتصال مبدير ا
 

Mr. Kurt Grüter 
Director of the Federal Audit Office 

of the Swiss Confederation 
Monbijoustrasse 45 

3003 Bern  

tel: +41 (0)31 323 10 01 
ch.admin.efk@grueter.kurt 
  

هامت سؤول عن ا ملأو اب  :مل
 

Mr. Didier Monnot 
Officer in charge of mandates 

tel: +41 (0)31 323 10 48 
ch.admin.efk@monnot.didier 
 

ساابت  حلتقرير مراجع ا

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
 

ية  تدابري األ ناء و رشوعات ا ية  بة املا يق يف املرا نتد لل ب مل مل ل ق ق

باين مليف ا
 

توايت حملقامئة ا
 الفقرة 

 

يقملخص  تد قا - ل

نظام املايل واملعايري واملعلومات 11-1 لا
يات تو صتابعة ا ل 13و12 م

رشوعات 30-14 ملمعلومات عامة عن ا
بىن اإلداري اجلديد 39-31 ملا
49-40 قاعة املؤمترات اجلديدة

باين يط اخلاريج  سالمة واألمن يف ا للما حمل 62-50 ل
64و63 امتةاخل
 

 :املرفقات

بو. 1  يقامئة ابلواثئق املقدمة من الو

بىن اجلديد يف . 2 ية املقررة  ية املا للماملزيا ل  2011ن يويو 30ن

ية املقررة لقاعة املؤمترات اجلديدة يف . 3 ية املا لاملزيا  2011ن يويو 30ن
   

 

سمرب 22حرر يف برن، يوم  2011ي د

يل  1.11352.944.00330.02: لتسجرمق ا

modi/pfju 
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يقملخص  تد قا  ل

يدة بوجه عام بو  باين الو ية  بة املا يق يف املرا تد تاجئ ا جلقد اكنت  ق يق مل ل ل تعلقة . ن ية ا ساابت الهنا ملونظرا لعدم إاتحة ا ئ حل ً
بل انهتاء همميت مك يق، فإنين حرصت  تد بىن اجلديد يف املوعد املقرر إلجراء ذكل ا قاب ق ل بو مل ساابت الو يراجع خاريج  حل

نظمة، 2012ن يويو 30يف  بة  همة اب رشوعات ا ياان بوضع تكل ا للم، عىل أن أعطي لدلول األعضاء للمرة األخرية  سـ لنب مل مل ً
ية باين احلا سالمة وأمن ا تعلق  رشوع ا بىن اإلداري اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة وا لويه ا مل ب مل وميكن الاعامتد . ململ

ت يق أخرى فامي لعىل هذا ا يات تد ية املقررة ومن هجة أخرى إلجراء  ساابت الهنا يق  ققرير من هجة إلجراء تد معلق ئ للح
بو ناء يف الو رشوعات ا يتعلق  ب لي  .مب

سابقِّنفذت وقد  ثالث الصادرة عن تقريري ا يات ا تو لا ل ص رشوع . ل يادية  ئة ا ناء وا نة ا للموميكن للك من  لق ي ب هجل لل
تابعة ا ملوالفريق املعين  شلك فعالمب رشوعات  برشوع إدارة ا رشوعات . مل يذ إجراءات الرقابة ويمت تويق ا ملوجيري  ث تنف

ناء نة ا بشلك واحض ال سـامي اكفة القرارات الصادرة عن  جل سري ترامك أعامل . لب لتفكام تقدم الواثئق واملربرات الالزمة 
بىن اإلداري اجلديد مليد ا يات يف هذا الصدد عىل. تشي قونص إحدى الاتفا يون فرنك 2,225 فرض غرامة قدرها ت مل 
يف . يسورسي عىل املقاول العام تاك ياب ا بو و بهتا الو ية اليت  بدو يل معقوال نظرا لألعامل اإلضا بلغ  لوهذا ا ل غ ي طل ي فمل ً ً

هةل احملددة تأجر خالل ا بىن ا سمل ا نظمة اليت اكن من املمكن أن  ملالصادرة عن ا سـ مل ت تفادة . ململ سـومازال من املمكن الا
بل ناء اجلديدة عىل أمكل وجه يف ا رشوعات ا تابعة األعامل وإدارة  سابقة يف هذا اجملال  ملسـتقمن اخلربات ا ب مل لل  . م

 

نظام املايل واملعايري واملعلومات  لا

يق تد نظام املايل وموضوع ا قا ل  ل

نظام املايل ل .1 يات وأحاكم ا تلف الاتفا نصوص علهيا يف  ية ا لابإلضافة إىل األحاكم ا خم مل قن نذ ملع سارية  ته ا بو وال ملو ل حئ ي
ناير  توبر 2008ياألول من  يات الفحص،2009ك واملعدةل يف أول أ رشوعات معل تألفت  م اليت أجريت يف جمال 

ناء، تقريرلبا نظمة ادلوية  ،ل موضوع هذا ا متدة دلى ا يق ا تد تخدام معايري ا ية اب بة املا يق يف املرا لمن تد مل ل سـ ملعل ق ق ق
يا للرقابة امل بة لعللألهجزة ا ية العامة واحملا سـا INTOSAIل

يق لايشمل : "... تونص هذه املعايري عىل ما ييل. 1 قتد
يق الاتظام واألداء نتد ية"وأيضا ..." ق تصاد والكفاءة والفعا يق الا تد يق األداء  لتعلق تد ب قي ق  ."ن والاتظامق

سابقة ا .2 يق ا تد يات ا نادا إىل  بىن اإلداري اجلديد وا ناء ا لومع انهتاء  ل معل مل قب ًت نة س  ويف 20092سـليت أجريهتا يف 
نني من زماليئ  رشوع، لكفت ا شأن هذا ا سابقة  نوات ا ثا ب ل ملسـ ساابت َّاملؤهلني ل تب الفدرايل ملراجعة ا حلمن ا ملك

بىن اإلد تعلقة اب ية ا ساابت الهنا يق  ملبإجراء تد مل ئ للح يفاق تب ادلويل  جبنري اجلديد، يف مقر ا  .ملك

يه  .3 بىن والاتقال إ يل ا لورمغ  ن مل ية اليت تشغ ساابت الهنا سن إعداد ا ئابلفعل، مل  حل ها يت جعنت سأرا تأخر يف ك لبب ا بس
ها مييذ األعامل و تسلنف ـي يف . ت بو  ساابت الو سـتنهتونظرا ألن همميت مكراجع خاريج  ي حل ، فقد حرصت 2012ن يويو 30ً

ياان ابلوضععىل أن  ًأعطي للمرة األخرية لدلول األعضاء  بب هم اب لنسـ يف هذا اجملال ا بو ةمل  .يللو

ميي  .4 يق  يق بإجراء تد تد يه، فقد لكفت زماليئ من فريق ا تقيو ق ق ل يد 2011ن يويو 30حىت اترخي عل رشوعات  تشي  مل
ية باين احلا سالمة واألمن يف ا بىن اإلداري اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة وتدابري ا لا مل ل يل . مل تح لوقد أجري ذكل ا ل

تعددة يف الفرتة من يويو إىل نعىل مراحل  سطس م  .2011غ أ
                                                 

بة 1 ية العامة واحملا يا للرقابة املا نظمة ادلوية لألهجزة ا سـا ل لعل ل  ). INTOSAIمنظمة  (مل
تقرير رمق 2 نون9045ل ا رش "ملع ا شأن  ساابت اخلاريج  ميي ملراجع ا متقرير  ب حل تودع إضايف تقي بىن إداري جديد و يد  سـوع  مش مت يق -ي تد تابعة  ق   ."2008 عاملم
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سابقة .5 يايت ا يذ تو يق األخري اذلي أجرته و تد نذ ا تقرير الوضع  لكام يقمي هذا ا ص ي ل نفل ق تقرير . تم لوميكن الاعامتد عىل هذا ا
رشوعات  تعلق  يق أخرى فامي  يات تد ية املقررة ومن هجة أخرى إلجراء  ساابت الهنا يق  مبمن هجة إلجراء تد ي معل ئ قللح ق

بو ناء يف الو يا  .لب

سابقوأان أؤ .6 ي:"ويه اكآليت 3لكد من جديد عىل املالحظات اليت أبديهتا يف تقريري ا يري مرحةل أهتلقد  لتسـت الظروف 
تدار رشوع اب يعي ويدار ا شلك  ناء  قا مل ب ب طب بل ."ل نظر من  يق وال إلعادة ا تد رشوع  نظمي ا قومن مث، مل خيضع  لق لل ملت

ية ساب الغرامة، وذكل رمغ لكهنم نظروا يف عدم الالزتام اب. لعملزماليئ خالل تكل ا بديئ ويف ا تيط ا مل حتخط ل
بىن اإلد يذ ا باب ترامك األعامل يف  ملحصوهلم عىل الواثئق اليت تربر بوضوح أ  . رياتنفسـ

ية ولكمة شكر  يق ومعلومات إضا تد فمعايري ا ق  ل

ساابت والصادرة عن اجمللس ادلويل .7 يق وفقا للمعايري ادلوية ملراجعة ا تد يات ا حللقد أجريت  ل ل ًمعل يق ق تد ق املعين  ب
ساابت ومعايري الضامن  ساابت (حلا حلاملعايري ادلوية ملراجعة ا ية 4)2010 إصدار -ل تصاصات اإلضا ف ، وناء عىل الا خ ب

تهاملدرجة يف  بو املايل وال حئنظام الو  .ي

ناء أعامل املراجعة .8 سؤولني أ ها مع ا شت ومت تو ثانوية اليت نو سائل ا تقرير  تطرق هذا ا ثوال  مل ق ل للم ل  .ضيحي

نات إىلقد و .9 تطلب بعض ا سائل األخرى اليت  يلت ا يأ لتحسح ت يةمل شؤون املا ل خدمة ا ية اليت  ل شات الهنا نا ئخالل ا ق مل
سمرب 12عقدت يف  يات ومتت املوافقة علهيا. 2011ي د شأن تو صوقد صدرت هبذا ا وارتأيت أال أذكر يف هذا . ل

نات املقرتحة وا ية بذكل وال ا نقاط ا تقرير ا ملا ن ل لتحسيل نصب اهامتم ادلول األعضاء فقط عىل ملع ّتعلقة هبا حىت  ي
ية تربها أسا يات اليت أ تو سـا ع ص  .ل

يدة يف  .10 بالغ ا ية ا متدين عىل درجة اخلطر أو أ نات  تار زماليئ ا ية، ا تقصا يق ا يات تد ند إجراء  ملقو خ ملق مه ي ئ سـ معل معع لع
ياانت موضع املراجعة  .لبا

يني وأان  .11 بو ا نأعرب عن شكري لاكفة موظفي الو تقدمي املعلومات والواثئق املطلوبةملعي  وخالل أعامل .باذلين تكرموا 
نة  يلك األسايس ألماكن العمل وأ بة ا يدة بويون، مديرة  ثات مع ا با تظام  يل، اكن زماليئ جيرون اب تح يا ه شع ت سـ ن ل مل ل ل ح م

شار و يد فافريو،  ية، وا شؤون املا نفقات خبدمة ا سم ا يرتي، من  يد  ناء، وا ننة ا ت سـ ل ل ل ق سـ ب مجل مس ل ل سق الفريق فل
يلك األسايس ألماكن العمل،  بة ا رشوع  تابعة ا هادلاخيل املعين  شع لمب ب نديوغلو، مل يد توناكي إ فوا يق منلسـ تد ق خدمة ا ل

بوادلاخيل  . ي، ومع خدمات أخرى من الو

سابقة  تقارير ا يات ا لتابعة تو ل ص  م

سابق اذلي أجر .12 يق ا تد ثالث الصادرة عن تقرير ا يات ا تو تابعة ا للقد متت  ل ل ص قل تذكري م شار إلهيا فامي بعد  للته وا مل ي
ها بار أهنا نفذت  مجيعوميكن ا يات. عت تو تابعة ا تقرير  ية يف هذا ا تلف الفصول ا ناولت  صوقد  ل ل ن خم مت وهذه . ملع

يات يه تو صا  :ل

                                                 

تقرير رمق 3 نون9045ل ا تودع إضايف  "ملع ا بىن إداري جديد و يد  رشوع  شأن  ساابت اخلاريج  ميي ملراجع ا سـتقرير  ش م ب محل مت ي يق -تقي تد تابعة  ق   "2008 عاملم
ساابت ادلوية  4 لاملعايري ادلوية ملراجعة ا حل ساابت ومعايري الضامن " 2010إصدار  -) ISA(ل يق ا تد حلعن اجمللس ادلويل املعين   ).IAASB(قب
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ية رمق  � تو صا تابعة وعىل : 1ل سق الفريق ادلاخيل قادرة عىل إجراء ا يمت توفريها  ساعدة اليت  تأكد من أن ا ملا ن مل ملل س
شطة تك يق األ بو ومن أن  ية ابلو شؤون املا رشوع وخدمة ا يادية  ئة ا يف مع ا تاك بة ا نيف مرا سـ ي ل ل ي ل ل ني ته للمل لق ق

يد يمت بلك تأ بىن اجلديد  رشوع ا تعلقة  بو ا ية للو كادلا مل مل ي سخل  .مب

ية رمق  � تو صا تخدام متويل : 2ل ناء عىل أن يكون ا نة ا سـتعكف  ب جل نرثايت والطوارئ"لسـ تعري" لا يا مع ا لمامت ف ًشـ
سابق  .لالوارد يف تقريري ا

ية رمق  � تو صا تعريف : 3ل تخداهما مبا يامتىش مع ا تاحة وضامن ا بالغ ا يف إىل اكفة ا تاك بة ا لاإلشارة يف مرا سـ مل مل ل ل ق
شأن نحو الواجب ابلواثئق الالزمة. لالوارد هبذا ا بالغ مدعومة عىل ا تكل ا بة  بغي أن تكون أي مطا لو مل ب ل  .ين

تقرير إىل .13 تطرق هذا ا لومل  يات األخريةي تو ص ا سابقة واليت ميكن 5ل يق ا تد تعلقة ابألصول والورادة يف تقارير ا ل ا ل قمل
يذ أو أهنا نفذت ابلفعل يد ا بارها  نفا لتق  .عت

ناءمرشوعاتمعلومات عامة عن    لب ا

تعلقة   ناءملاملعلومات ا لبرشوعات ا يدمب شلك  ج موثقة   ب

تقتقترص ال  .14 يالت الواردة يف هذا ا تح لاملالحظات وا ل ناد رير ل ثات املعقودة مع موظفي ستعىل الا با تلف ا حإىل  مل خم
يق تد ية ا بدء يف  ند ا ناء وقدمهتا  نة ا ند أيضا إىل مجموعة اكمةل من الواثئق اليت أعدهتا أمانة  بو وإمنا  قالو لت معل ل ع ب جل لي ً . تس

تقرير1وترد قامئة ابلواثئق املقدمة يف املرفق رمق  هذا ا ل   .ل

يات .15 هام اليت معلوكام اكن احلال يف  يدة لاكفة ا تابعة ا ناء ا نة ا يح الواثئق اليت قدمهتا أمانة  سابقة،  يق ا تد مل ا ت جلق مل ب جل ل لل ت
يف هبا سن وجه. لتلكمت ا ناء عىل أ نة ا شطة أمانة  يح تويق أ تقارير الاجامتعات  تظمة  ياغة ا حكام أن ا ب جل ن ث ل ن للص . تتمل

مترب  هر  نذ  بدء  سبوجتدر اإلشارة إىل أن ا ش م تخذة خالل ادلورات يف لك  يف إدر2008ل ملاج ملخص للقرارات ا
تقا لحمرض من احملارض احلرية، قد جعل قراءة ا بريرف شلك  رس  كير أ ب  .ي

شأن اإلجراءات اليت  .16 نة  تحديث اذلي جتريه ا ناء من خالل ا نة ا تمكل اكفة احملارض اليت تعدها أمانة  ب و للج ل ب جل لسـ ت
نة ووضع الالزتامات واملدفوعات ودر للجتخذها ا نةت تقارير . للجاسة اخملاطر اليت تعدها ا لوتلحق أيضا ابحملارض ا ً

ية اليت يعدها  ناء وكذكل املذكرات ادلا نة ا ها املقاول العام  رشوع ويو يادية  ئة ا ها ا هرية اليت تو خلا ب للج لي هجه لق هج للمش ل ل
نة معاجلهتا خالل دور تعني عىل ا تعلق ابملوضوعات اليت  للجسق الفريق ادلاخيل فامي  ي ي  . اهتامن

 تذكري موجز بقرارات ادلول األعضاء 

سمرب 12للتذكري، وافقت ادلول األعضاء خالل الاجامتع املعقود يف  .17  : عىل اآليت2008ي د

يغهتا احملدثة  � ية  بصاملزيا ناء اجلديد ّواملوحدةن رشوع ا لب  ميهتا مل ييون فرنك سورسي، 145,7قو  مل

                                                 

تان  5 تو ييه ا تارخي 3 و1صل تقرير الصادر  ب الوارداتن يف ا ساابت للفرتة 5/7/2010ل يق ا شأن تد حل  تقرير رمق  (2009-2008قب توايل ) 10027لا لوعىل ا
تان  تو يا تقرير الصادر2 و1صل شار إلهيام يف ا ل ا تارخي مل نة 27/10/2010ب  ية  تا ية الا يق املزيا شأن تد سـ  ت ن لب ح ية 2010فق سب عقب إعادة معاجلهتا وفقا للمعايري احملا ً

تقرير رمق ) (IPSAS(لادلوية للقطاع العام   ).10327لا
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تفادة من إماكية زايدة القرض املرصيف  � نالا بىن اجلديدفامي(سـ رشوع ا مل خيص  يف حدود ما ورد يف عقد ) م
بلغ  بلغ اخملصص 16مالاقرتاض، أي  متويل ا يون فرنك سورسي،  مل  لمل ومتويل " للنرثايت والطوارئ"ي

يد، تعديالت يف مرحةل ا لتشيا  ل

بلغ  � يص  ترصحي  ما تخص يون فرنك سورسي 20بل ي  بىن اجلديد(مل ملرشوع ا ي) مل يا طتقطع من األموال الا ت حسـ ة ي
بو،  يللو

بلغ  � تقطاع  ما نة 4,2سـ بو يف  ية للو يا يون فرنك سورسي من األموال الا سـ  ي ط ت حمل ، بغرض إعداد 2009ي
شاء قاعة مؤمترات جديدة لعرضه عىل ادلول األعضاء  رشوع إ ية  نملف اكمل عن اجلوانب املعامرية وا ملن لتق

مترب  يه يف  بت  ته وا سبدلرا ف ل  ،2009سـ

سالمة واألمن  � بلغ لوتعزيز معايري ا يص  ية، و باين احلا ميف ا ختص ل ندوق 7,6مل صيون فرنك سورسي من  يمل
ية  يا طاألموال الا نقطة (حت رشوع األمن، انظر أيضا ا لمن أجل  ً  ).54م

بلغ قدره  .18 متويل  شاركة يف ا يف اقرتحت ا بدل ا بارها ا مبوجتدر اإلشارة إىل أن سورسا اب مل ملض ل لت ع يون فرنك 2ي مل 
رشوع األمن متويل  مسورسي  ية إىل وب. لي باين احلا ية يف ا تدابري األ ية اخملصصة  يصل إجاميل املزيا لذكل،  مل ن لل ن  9,6مسـ

نة  سـيون فرنك سورسي حبلول هناية   .2008يمل

ية العامة املعقودة يف الفرتة من  .19 بو، خالل ا متدت ادلول األعضاء يف الو مجلعكام ا ي توبر 22ع مترب إىل أول أ ك   2009سب
ية تا نقاط ا لا ل  :ل

شاء قاعة مؤمترات جديدة،املوافقة عىل  � رشوع إ نيذ  م  تنف

يف وقدرها  � تاك تقديرية  ية ا مية اإلجام لواملوافقة عىل ا لل ل ل يون فرنك سورسي، مع مراعاة أنه قد متت 64,2لق ي  مل
ته  بلغ  بقا عىل  مياملوافقة  قسـ م ً نة 4,2م يون فرنك سورسي يف  سـ   ،2008يمل

ته  � بلغ  تخدام  ترصحي إن لزم األمر اب ميوا سـ قل يون 4م نرثايت والطوارئ ،مل  للفرنك سورسي خيصص   ي

ته  � رشوع من خالل قرض  قميواملوافقة عىل متويل ا تقطع من األموال 24مل يون فرنك سورسي  سـ  يمل ي
ته  بو ومن خالل قرض جتاري  ية للو يا ميالا ي ط قت يون فرنك سورسي40ح ي   .مل

ية املعقودة يف الفرتة من  .20 مترب 29 إىل 20مجلعوخالل ا ية ، اطلعت ادلو2010سب  تقارير املر تلف ا حلل األعضاء عىل  ل خم
ية  باين احلا سالمة واألمن يف ا رشوع تعزيز معايري ا بىن اجلديد وبقاعة املؤمترات اجلديدة و رشوع ا تعلقة  لا مل ل مل مبمل مب

 :وقررت اآليت

ناء"تعديل  � رشوعات ا بو  بثاق الو ي لي مل رشوعات وال6"م يط ا يريات اليت تطرأ عىل  مل من أجل مراعاة ا ختط يت لتغ
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة بىن اجلديد و رشوع ا متريم إىل الفصل بوضوح بني  ثاق . ملم مليكام مت حتديث ا
يا اجلديد وبإدراج معايري  تعلقة بفريق اإلدارة ا لعلمن خالل إضافة بعض املعلومات ا نظام املايل IPSASمل ل وا

ته  .حئاجلديد وال

بو ودراسةدراسة اخملاطر اليت أوما زال جيري حتديث  � رشوع  اخملاطر اليت أعدهتايعدهتا الو يادية  ئة ا للم ا لق لهي
ثالثة رشوعات ا لفامي خيص هذه ا  .مل

                                                 

يغة  6 تارخي 9لصا  .2010ب الصادرة 
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رشوع عىل حنو مالمئ  ملنظمي ا  ت

رشوععيِّنت، 2009نيف يويو  .21 تابعة ا سق الفريق ادلاخيل املعين  ساعدة  مل  مب ن ويه تقدم هل ادلمع الالزم من أجل . ملم
شطة ادلا يق األ خلضامن  ن يةتنسـ ياجات ا تابعة الا بو و يلية يف الو ت لتشغي ح تقدمي . م ناء  نة ا نة  ساعد أ تص  بو ب جل ي م لخي م

يف تاك بة ا لادلمع الالزم ملرا ل نقطة . ق رشوع كام ورد وصفه يف ا نظمي ا لومل يطرأ أي تعديل آخر عىل   من تقريري 11ملت
سابق ية رمق . 7لا تو بار أن ا يه، ميكن ا صو ل ت نه قد نفذت اب1ععل  .لفعلع اليت صدرت 

بة مضمونة  رشوعاتقمرا  للم 

ثالثة .22 رشوعات ا يف فامي خيص ا تاك بة ا لترتكز اإلدارة ومرا ل ملل ية8ق بىن احلا يق، عىل ا تد ل موضوع ا ل وأدوات اإلدارة يه . قل
نة  توالها  ية اليت  رشوع واإلدارة ادلا يادية  ئة ا توالها ا ية اليت  رشوع واإلدارة اخلار ثاق ا جلابألخص  ت خل ي ت للمي لقمل لهج م

رشوعلا تابعة ا توالها الفريق ادلاخيل املعين  ملناء و مب ي ساابت أيضا . ب رشوعات، قدم مراجع ا ية هذه ا ًونظرا أل حل ملمه ً
نوات األخرية يق خالل ا تد سـالعديد من تقارير ا لل  .ق

يفبوناء عىل  .23 تاك بة ا تعلقة مبرا يق ا تد ليات ا ل مل ل قمعل يع  ،ق بات القروض اليت قدهما السـتطأ يد بأن اكفة  تأ طلا ك فريق ل
ناء  نة ا يت مبوافقة  رشوع  تابعة ا بادلاخيل املعين  جل حظ لمب ية . بشلك سلميَّويه موثقة مل تو بار أن ا صومن مث، ميكن ا ل عت

 . الصادرة عن تقريري األخري قد نفذت ابلفعل3رمق 

به، أعد املدقق ادلاخيل تقريرين هبذا الصدد .24 مترب . نومن جا ويريم . 201110 واثنهيام يف مايو20109سبصدر أوهلام يف 
ناء رشوعات ا تعراض اخملاطر احملدقة  يق إىل ا تد بذكل ا سـ لل مب ية. ق خلووفقا ملذكرة دا تعني اإلشارة إىل أن معظم 11ً ي، 

يذها عىل حنو رسيع يات الصادرة عن املدقق ادلاخيل قد مت  تو تنفا ص  .ل

رشوعات احملدقة للمخاطر  همينحتليل   مل اب

بة  .25 ية شعجتري مديرة  ية ا لتحتا رشوعألمالبن يال للمخاطر احملدقة بلك  مكن العمل  ً ية. حتل تا لوتعلق اخملاطر ابجملاالت ا ل : ت
ية واخملاطر  يا ية واخملاطر ا شؤون املا تابعهتا والرصاعات والزناعات وا يط العام لألعامل و رشوع وا سـإدارة ا سـ ل ل لتخط مل مل

ية تدخل واآلاثر املرتبة . لتقنا عويقمي لك خطر حمدد وفقا الحامتالت ا ت ل تدابري احملددة . ليهً يون ا سؤولون ا تابع ا لو ن مل ملعي
تعلق بلك خطر نجزة يف اجلدول. يفامي  تعديالت ا بع املعلومات مضموان، نظرا إلدراج اكفة ا ملويكون  ل ً ً يح هذا . تت يتو

رشو ية يف إدارة لك  يق الفعا تايل  ناء واب رشوعات ا تابعة  باره أداة سلوية،  يل للمخاطر، اب تح ما لم ل ب ك ت ل حتقل لم وقد . عع
ميي ِّحددت  سق مع  ية بوضوح ويه  تقياخملاطر ادلا ت شأن هذايف تخل  .لا

تجزأ من  .26 ها اخلاص للمخاطر وهو جزء ال  رشوع أيضا  يادية  ئة ا يل، جتري ا تح يوابلزتامن مع ذكل ا ي ل يلل حتللق ً للم له
ناء نة ا هراي إىل  بتقريرها اذلي تقدمه  لجل ً  .ش

                                                 

تقرير رمق 7 نون9045ل ا شأن "ملع ا ساابت اخلاريج  ميي ملراجع ا بتقرير  حل تودع إضايف تقي بىن إداري جديد و يد  رشوع  سـ  ش مم مت يق -ي تد تابعة  ق   "2008 عاملم
ية 8 باين احلا سالمة واألمن يف ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة وتدابري ا بىن اجلديد و رشوع ا ليه  مل ل م مل  .م
ناء"تقرير املدقق ادلاخيل،  9 رشوعات ا بو للمخاطر احملدقة  تعراض دراسات الو با مب ي مترب ، صادر يف "لسـ  .2010سبأول 
ناء"تقرير املدقق ادلاخيل،  10 رشوعات ا بو للمخاطر احملدقة  تعراض دراسات الو با مب ي  .2011 مايو 20، صادر يف "لسـ
ية مقدمة من مدير  11 ساابت والرقابةخلمذكرة دا ية  للحبة املراجعة ادلا خل  . 2011 مايو 27 إىل املدير العام ومؤرخة شع
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رشوعاتسلس لتدفق   تعلقة اب مللمعلومات ا  مل

نظمي احلايل .27 تفق وا ناء  رشوعات ا ثاق  تإن تدفق املعلومات احملدد يف  ي ب لي ل م بارها . م ناء، اب نة ا متع  تذكري،  تو ب جل علل ل جت
هر يا مرة لك  بد شئة الختاذ القرارات،  ًم ئ ية، نقل . هي بو ساته األ بو من خالل  توىل الفريق ادلاخيل للو عو سـ جل ي ي

رشوع  يادية  ئة ا للماملعلومات املقدمة من ا لق ناءلهي نة ا ها إىل  تقد سائل املعلقة وحترير املذكرات  بومعاجلة ا جل ل لمل  .مي

ية رمق  .28 تو بار أن ا صويف إطار الفحوص اليت مت إجراؤها، ميكن ا ل .  الصادرة عن تقريري األخري قد نفذت ابلفعل2عت
تخدام ا رشوع اكان وما زالا يعكفان عىل ا تابعة ا ناء والفريق ادلاخيل املعين  نة ا لو سـ مب ب ملجل للنرثايت "متويل اخملصص ل

تعريف الو" والطوارئ سق حيرتم ا لعىل حنو  شأنامت  .ثوقد مت تويق اكفة القرارات وتربيرها عىل حنو واحض. لرد هبذا ا

ية ادلوية عايري املتطبيق   لاحملا  IPSASسب

باين  .29 يل ا ية املربطة  ثل املعاجلة احملا ملبغي أن  شغ ت تت بمت ب سن ية ادلوية للي لللمعايري احملا بقة يف (IPSAS) قطاع العامسب ملط ا
بو نقطة. يالو تكل ا يق  تد تطرق ذكل ا لومل  ل ل ها خدمة . قي تطبقلكن من الرضوري تقدمي تعريف واحض للقواعد اليت 

سـىن تقدمي معلومات هبذا الصدد ياجاهتا حىت  ية وال شؤون املا تا ت ل يل َّيعني ًووفقا للمعلومات الواردة، . ح ًقربا خشص سـ ي
باين لتعزيز تكل اخلدمة بة لاكفة  يمي احملددة عىل حنو مماثل اب نارص ا بعا  ناء  يف ا شاركة يف توزيع تاك م و سـتق لع ت ب ل نللم لل ل ً

بو  .يالو

سلمي األعامل  .30 بىن اجلديد، بعد  يل ا تومن املقرر  مل ًجزيا(تشغ يه خالل إعداد . 2011ل، يف أول يويو )ئ تفق  علوكام هو  م
بو للمرة األوىل وف ية للو تا ية الا ياملزيا ت حن نايرIPSASًقا ملعايري ف سابقات املعامرية2010ي يف أول  نفذ أعامل ا مل، مل  ومع . ت

ندس املعامري  رشوع وا يادية  ئة ا بار أتعاب ا هذكل، من املقرر ا ي ملت للم لق ه رشوع(لع تابعة ا ملمن الفريق املعين  من ) مب
ناء، عىل غر يف ا تجزأ من تاك يف الواجب سدادها ألهنا شلك جزءا ال  تاك با ل ي ت ل لل يةً  .لبينار الفوائد ا

يق لا  بىن اإلداري اجلديدمرشوع يف قتد  ملا

رشوع يف    2011ن يويو 30ملوضع ا

بديئ ألعامل املقاول العام .31 يط ا سن احرتام ا ململ  تخط لت سلمي األعامل حبلول . ي تفقد اكن مقررا  توبر 8ً ، مث مت 2010ك أ
هةل إىل  سلمي عىل. 2010 نومفرب 25ملمتديد ا يه، فقد مت ا تو تصف .  مراحللعل يل إال يف  نوأخريا، مل يرصح اب مشغ لت ً

بو ويه أعامل مل تكن مقررة ومن هجة أخرى . 2011مارس  ية للو بات اإلضا تأخري من هجة إىل ا يويرجع ذكل ا لطل فل
يذ بعض األعامل تأخري يف  تنفإىل ا تلزم ، ل ثالثة، األمر اذلي اكن  رشوعات ا سـعالوة عىل تعقد اإلدارة يف لك من ا يل مل

يذ األعاملأ تايل إجراء تعديالت يف  ية واب بد يارات ا نظر يف الا نفياان إعادة ا تح لخ ئ مل ت ل ً. 

رشوع يف نومفرب  .32 يادية  ئة ا تأخرة، مجدت ا للمونظرا لرتامك األعامل ا لق ي لهمل تحقة للمقاول العام2010ً . ملسـ اكفة املدفوعات ا
سط ية اليت مازالت معلقة حىت هناية أ نقاط الر غوفامي ييل ا سـ  :2011س ئيل

سقوف، � ناور ا لالواهجات و  م

بىن احلايل  الواقع حتت سطح األرض املمر � بىن اإلداري اجلديد وا ملاذلي يربط بني ا  ، )بوكش مبىن أرابد(مل

يرتاي وأماكن أخرى  � يات الاك بطني أر فإحالل  ض بال يف الطابق األريض (ت  ،)ذكل  وما إىل1سـتقاحلدائق والا
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ية � نوعة يف املرافق ا لصحوأعامل   .مت

تأجره .33 بو  بىن اذلي اكنت الو سـوقد نقل اكفة املوظفني الواقعة ماكتهبم يف ا ي تمل ًووفقا للمعلومات الواردة، من املقرر . ُ
بىن يف  ملسلمي هذا ا سطس 31ت هةل احملددة سابقا2011غ أ ً، مراعاة   .للم

سلمي فرنك 500 000ل املوقع مع املقاول العام، مت حتديد غرامة أوية قدرها 12ًووفقا للعقد .34 يل  ت سورسي عقب تأ ج ي
توبر إىل 8األعامل من  ساب الغرامة . 2010 نومفرب 25ك أ يد ا هةل اجلديدة، أ تكل ا تونظرا لعدم الالزتام أيضا  ع حب مل ً ً

يون فرنك سورسي2,225لتصل يف هناية األمر إىل  ي  مية، فإهنا . مل تكل ا يال مفصال  لقورمغ أن زماليئ مل جيروا  ل ًحتل ً
شرتك و. تبدو يل معقوةل مية حمل تفاوض أفىض إىل اتفاق  مقد اكنت تكل ا  .األطراف بنيلق

بة   يةلمالمئة قمرا ية املا يف املزيا لتاك ن   املعدةلل

ية املعدةل يف تصل ، 2011ن يويو 30ًوفقا للوضع يف  .35 ية املا لمية املزيا ن سمرب 31ق يون 161,74مبلغا قدره  2008ي د مل 
ية اإل(يفرنك سورسي  ميهتا نمبا يف ذكل املزيا بالغ  ية ا قضا ل يون فرنك سورسي16ف ي  ته ). مل بلغ  يص  ميوقد مت  قختص م

ميهتا 155,79 ية مدفوعات  ق  يون فرنك سورسي 143,01لتغط ي  تقرير2انظر املرفق (مل بة ). لل  توافق جدول مرا قو ي
ساابت رشوع مع ا تابعة ا يف اذلي أعده الفريق ادلاخيل املعين  تاك حلا مب ل  .ملل

بلغ  .36 يص  يث مل يمت بعد  بعد،  ية  ميي أن احامتل جتاوز املزيا تج من الوضع ا موميكن أن  ح ت ختصن سن مت لتقيسـ يون 4,87ن مل 
ية يا ند الاعامتدات واألموال الا طفرنك سورسي من  ت حب  .ي

ناد إىل .37 بة املدفوعات ابال تعديالت وال عن مرا تلف ا يف خطة ادلفع وفقا  يق يف  تد متخض عن ا تومل  ق سق ل خمل ي ًل تك  ي
يقات خاصة ية أي  سجالت احملا تعلا  .سبل

يف هو  .38 تاك بة ا سداد مرا تحق  بلغ ا بىن، مفا زال ا يل ا لورمغ  ل ل سـ مل مل قشغ مل يون فرنك سورسي8,66ت ي  ومن شأن . مل
بة بلغ اخملصص للغرامة ا بو وا ها للو بلغ املقرر أن يغطي من بني مجةل أمور األعامل اليت مل يمت  سـهذا ا مل ي حملتمل  .تسلمي

بق و .39 بو املعدة وفقا ملعايري سـوكام  ية للو تا ية الا يق املزيا ًأرشان يف تد ي ت حن يارIPSASفق ملع ووفقا  ًIPSAS 17 بغي ين، ال 
ثابة  بار دفع الغرامة  مبا ية بندعت نايئ يف مزيا ن ا شلك معيل من أجل احلد من . 2011سـتث بلغ  بغي توزيع ذكل ا بو مل ين

ها يمت  بىن اليت  تلف مكوانت ا ناء  يف  يلتاك تشغس مل خم ب  .ل

يق   تد قا  مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةيف ل

رشوع يف    2011ن يويو 30ملوضع ا

ته 2011 مايو 30 مع املقاول العام يف أبرملقد  .40 سعر  مي عقد حمدد ا يد قاعة 53,237قل يون فرنك سورسي  لتشي  ي مل
بو شاء. يمؤمترات جديدة للو شاء إىل نفس املقاول العام اذلي لكف بإ يلت أعامل اإل نوقد أ ن بىن اإلداري اجلديد، ح مل ا

تحكمي يف فرباير  نة ا يار  يه ا لبعد أن وقع  جل ت بعة يف 2011خعل يار ا ية الا نفس  ت وفقا  ت معل ملل خ رشوع 2006ً شأن  م  ب
بىن اجلديد  .ملا

                                                 

 .2008 فرباير 8رخ  املؤPCD/06/083العقد رمق  12
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هزيها مبقصورات الرتمجة واكفة املاكتب امللحقة هبا وكذكل  .41 شاء قاعة املؤمترات اجلديدة و بارة عن إ رشوع هو  جتوا ن ع مل
بىن أرابد بوكش إجراء بىن الرييس،  م تعديالت يف ا ئ بة املقاول العام . مل بو احلق يف مطا لويقيض العقد بأن يكون للو ي

شاء مركز دخول بطول الطريق املعروف ابمس  يق ذكل . chemin des colombettes نبإ حتقلكن، ال ميكن 
ب شأن من الو يد هبذا ا ياملطلب إال بعد حصول املقاول العام عىل تأ ل  .وك

بىن اإلداري  .42 يد ا ناء  ية أ ية ا نفذ املقاول العام بعض األعامل األوية يف ا بو رضورة أن  ملوقد ارتأت الو ث ت ل ي يي شن تب لتحل
شـيب . اجلديد يد جدار  خوهذه األعامل يه أعامل اجلرف األوية الالزمة   فرنك 247,951,85بتلكفة قدرها (لتشيل

يس دليه أي يوشري العقد بوضوح إىل أن املقاول ال). يسورسي تكل األعامل األوية وأنه  يام  بوهل اب لعام أعلن  لق لق ب
تعلقة بقاعة املؤمترات اجلديدة دون أي حتفظ يذ األعامل ا يح هل  ملحتفظات عىل ذكل وأن هذه األعامل  نف تت  .سـت

ية .43 تا يد ا تعني عىل املقاول العام احرتام املوا لو ل ع يد يف : ي بدء يف ا لتشيا سطس 15ل ب2011غ أ مل وسلمي ا دون مركز (ىن ت
تعلقة مبركز ادلخول يف 2013 أبريل 26حبلول ) ادلخول مل وسلمي األعامل ا بو عىل 2013 أبريل 26ت ي، عىل أن تؤكد الو

ياراهتا يف  ي فرنك سورسي عن لك يوم 10 000وحيدد العقد غرامة قدرها .  عىل أقىص تقدير2012 مارس 30ختا
 .تأخري

شأن  .44 بونظرا ألن عرض املقاول العام  متدة حبوايل ً ية ا يد مركز ادلخول قد جتاوز املزيا ملعأعامل  ن ، فقد قررت %60تشي
تلزم  يارات اليت  بارها من ا بو، من أجل احلفاظ عىل وحدة األسعار قدر اإلماكن، إدراج تكل األعامل اب سـالو خل ت تي ع

شأهنا يف موعد أقصاه  يد  بحصول املقاول العام عىل تأ تأ2012 مارس 30ك نطوي ذكل ا ل، و كيد عىل احامتل تقدمي ي
نقح للمقاول العام فامي خيص مركز ادلخول مرشوع  شأنه. م رشوع جديد وطلب عروض  بو إعداد  بكام ميكن للو . مي

يارات  يف ويه  تاك يارات احلد من ا هذا الغرض من أجل دراسة  يق خمصص  يل فريق  خوقد مت  خ ل لشك ل تنسـ ت
مترب  شة يف  نا سبتطرح  ق للم  .2011سـ

يذ األعامل يف املوقع وجتدر اإلشارة إىل  .45 بل امللكف  نفيري أعضاء إدارة املقاول العام وكذكل الفريق ا بتملق تعكف . تغ سـو
رشوع، عىل تويخ املزيد من  يادية  ئة ا رشوع وا تابعة ا يعكف ابألخص الك من الفريق املعين  بو، و للمالو لقمل ي مب سـ لهي

تابعة األعامل ية يف  مالرصامة والفعا يط . ل متر تعديل  ختطوسوف  تطور األعامليسـ بعا  ها  هةل احملددة  لاألعامل وا ًت مي . لتسلمل
توى اإلد نظمي وتوزيع الكفاءات سواء عىل  سـوجيري ا مت يف، عىل نفس هنج ال تاك بة ا توى مرا لرة أو عىل  ل قسـ م

سابق رشوع ا لا  .مل

ية   ية املا لاملزيا يفاملعدةل ن تاك بة ا لومرا ل  ق

بلغ قدره 2011ن يويو 30يف  .46 يص  م، مت  يو62,87ختص ميهتا مل  قن فرنك سورسي وسديد مدفوعات  ت يون 7,18ي مل 
ية قدرها  نفرنك سورسي من مزيا يون فرنك سورسي 68,2ي ي  توبر (مل كمتدة يف أول أ مية متويل ). 2009مع قوبلغ  ت

نرثايت والطوارئ  يون فرنك سورسي 4لا ي  تقرير2انظر املرفق (مل  ).لل 

سطس 15وقد بدأ العمل يف املوقع يف  .47 ًن مقررا، وفقا للمدد احملددة يف العقد، كام اك2011غ أ ورمغ أن األعامل اكنت . ً
يف  تاك بة ا ها األوىل، فإن مرا ليف مرا ل ق تعلق مبركز ادلخول(حل ية) يخبالف فامي  ية املا لجتاوزت املزيا بوناء عىل اقرتاح . ن

يات )A/49/12ثابلويقة املرفقة ، WO/PBC/18/10 ثانظر الويقة(من األمانة  توبر 5يف مجلع، وافقت ا  2011ك أ
ية) A/49/18 Prov .ثانظر الويقة( رشوع . نعىل مراجعة املزيا تعلقة اب ية ا يه، مت حتديث املزيا ملو مل ن مبا يف ذكل فامي (عل

ناك إذ) يتعلق مبركز ادلخول يق، مبوافقة ادلول األعضاء ومل يعد  تد هدلى إعداد تقرير ا ية" أي اقل  ".نجتاوز يف املزيا
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بو ب .48 ية قدرها يوقد واصلت الو يون فرنك سورسي51,25نعض األعامل مبزيا ي  مية العرض الصايف . مل بلغ هو  قوهذا ا مل
سعر بعد تعديهل يف العقد املوقع مع املقاول العام  ييون فرنك سورسي 53,237وهو (لاحملدد ا بلغ ) مل مبعد خصم 

تعلقة اب( ي فرنك سورسي2,250,751 ية واألعامل ا تطوير اخلار ملمقابل أعامل ا ية اليت اكنت قد بدأت جل لصحملرافق ا
بىن اإلداري اجلديد بلغ ) مليف إطار ا تحضريية(ي فرنك سورسي 261,002موإضافة  لية األعامل ا  ).لتغط

شالكت .49 ندس املعامري عن أي  تعلقة بأتعاب ا ية ا سجالت احملا ية  تقصا بة الا شف املرا مومل  ه مل لل ئ سـ ملتك ب  . خاصة سق

سالمة  تعلق اب رشوع ا ليل ا مل يط اخلاريج ملحتل يباين الوبوحمل واألمن يف ا  مل

رشوع يف    2011ن يويو 30ملوضع ا

يات  .50 يذ تو بو يف إطار  تابعة للو باين ا سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  صندرج  ي ل مل ل حت تنفي تحدة م ملنظام األمم ا
يا يف املقار ي وهو .املوحد إلدارة األمن ييل ادل تحديث معايري األمن ا نتعلق  شغ  ).UN H-MOSS(لتب

رشطة  .51 ية  شأن، عدلت اخلدمة الفدرا يف للطلب املقدم هبذا ا بدل ا تصة يف ا سلطات ا للوعقب رفض ا ل ل ملض ل خمل ل
رشوع جديد خالل  يط األمين وأعد  تعلق اب رشوط فامي  بو كراسة ا سالمة واألمن ابلو يق ا ية وخدمة  مالفدرا حملل ي ي ل سـ تنل

 .2010صيف 

يط األمين، قدم طلب إضايف لطلب2011ن يويو 9ويف  .52 يد ا حمل رخصة   .تشي

يف  .53 تاك يه شلك ا بىن اإلداري اجلديد ولقاعة املؤمترات اجلديدة و يط األمين  يد ا شلك اكمل  بو  لومتول الو ل ت عل للم حمل ب تشيي
رشوع تجزأ من لك  مجزءا ال  ي ً. 

بلغ قدره  .54 متويل  شاركة يف ا يفة ا بارها ادلوةل ا بداية اب مبوقد اقرتحت سورسا يف ا مل ملض ت لل ع يو2ي . ين فرنك سورسيمل 
بح  بلغ  ية زايدة ذكل ا توية ا ئات ا تفامه مع ا ية اب ئات الفدرا يصوقررت ا مل ن ن ن ي ل ل لي ملع ه لكه ل يون فرنك سورسي5ل ي   13.مل

ية  باين احلا ية يف ا تدابري األ يف ا بلغ إجاميل تاك يه  لو مل ن ل ل ي بلغ 12,6معل بو  شارك فهيا الو يون فرنك سورسي،  مب  ي ت  7,6يمل
ييون فرنك سورسي  .مل

يف يف  و .55 تاك بة ا لشمل مرا ل ميهتا 2011ن يويو 30قت ميهتا 1,5ق الزتامات  يون فرنك سورسي ومدفوعات  ق  ي  0,84مل
ميهتا  ية معدةل  قيون فرنك سورسي يف إطار مزيا ن يون فرنك سورسي12,5يمل ي   .مل

يلك ا .56 ناء هو نفس ا رشوعات ا ية اخلاصة  تدابري األ تعلق اب ميي فامي  يلك ا نظوا تنظ لت هل ب ن ل ي له م لل ميي احملدد يف إطار مب
تقرير يل يف هذا ا تح رشوعني حمل ا لا ل ل  .مل

شرتكة    لألعاملمإدارة 

بو بروتوكول اتفاق .57 نظامت ادلوية والو سة العقارية  يوقعت املؤ ل للم تعاون مع 14س سة إدارة األعامل اب به املؤ توىل مبو ل  س جت
بو  .يالو

                                                 

سطس 27 الرساةل املؤرخة 13 يف2009غ أ نظامت ادلوية األخرى  تحدة وا سورسا دلى األمم ا ثة ادلامئة  ن والصادرة عن ا ل مل مل ي ل جببع  .ل
 .2011ن يويو 21مذكرة تفامه موقعة يف  14
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يف  تاك بة ا لمرا ل ية وق  ملتبقبعض اخملاطر ا

بة الا .58 شف املرا قمل  شالكتتك ندس املعامري عن أي  تعلقة بأتعاب ا ية ا سجالت احملا ية  متقصا ه مل لل ئ ملسـ  . خاصة سب

باين اجلديدة  .59 ية اخلاصة اب تدابري األ تعلقة اب يف ا تاك رشوع ا تضمن هذا ا ملوال  ن ل مل ل ل مي بىن اإلداري وقاعة املؤمترات (مل ملا
ب). اجلديدة يف بني ا تاك توزيع تكل ا بة  شلك خطرا اب ملوهذا  ل ل ل سـ لني باين اجلديدةً ية وا ملاين احلا تعني عىل الفريق . ل يذلا، 

تصديق  ناء ا نة ا بغي  يف، وهو قرار  تاك توزيع تكل ا تعلق  رشوع تويخ الرصامة فامي  تابعة ا لادلاخيل املعين  ب للج ل ل ب ي لمب ين مل
ت. عليه ية فامي  تابعة الالزتامات املا ناء جدول  نة ا شلك دوري إىل  يوعىل أرض الواقع، يقدم  ل ب جل مب سائل األمن ل مبعلق 

ية ثالث  جاخلار يات ا متويل بني املزيا ية يوحض توزيع ا لوادلا ن رشوع (لخل ناء اجلديد و رشوع ا ية و باين احلا تعلقة اب ما بم ل مل لمل
بات )قاعة املؤمترات اجلديدة ـي تقدم يف صورة  سائل  تكل ا تخدام األموال اخملصصة  تعلقة اب بات ا طل، أما ا مل ل سـ مل فهلطل

متعجةل وكام هو  ناء يه وحدها اخملوةل مسـ نة ا سق الفريق ادلاخيل، وتكون  بتاد من خالل مذكرة مقدمة من  جل ن لع م
ية قاعة املؤمترات اجلديدة ناء اجلديد ومزيا رشوع ا ية  تعلق األمر مبزيا يامن  بات  نابملوافقة عىل تكل ا ب ن ي للطل م  .ح

نادا إىل بروتوكول الاتفاق املربم بني .60 ثات املعقودة وا با ًووفقا  ت سح للم بو، أرى ً نظامت ادلوية والو سة العقارية  ي املؤ ل للم س
شأنيف أن القواعد حددت بوضوح  سة . لهذا ا يذ األعامل وإداراهتا يف يد املؤ سوبفضل اختاذ القرار برتكزي هممة  تنف

بح احامتل الا نظامت ادلوية،  يصالعقارية  ل بعداللم يد أمرا  شلك  ها  يف وعدم  تاك ية يف سداد ا ًزدوا تً ج يص مسج ب ل . ختصل
سة عىل اكفة الفواتري الصادرة هبذا الصدد شلك . سوتصدق املؤ سدد املدفوعات اخلاصة ابجلزء اذلي متوهل  بويه  ت

بو يك . مبارش ها بدورها إىل الو سة اليت تر ـي حتال أيضا إىل املؤ بو،  تعلقة ابألعامل اليت متوها الو يأما الفواتري ا س ي سلمل ه ًل ف
سديدها  .لتتصدق علهيا مرة أخرى 

رشوعاتتوتع .61 تابعة ا شلك ويق مع الفريق ادلاخيل املعين  سالمة واألمن  يق ا ملاون خدمة  مب ث ب ل وحيدد بوضوح لك . تنسـ
بقا ابدلاخل يح حمددة  سب مفا شلك سلمي  يف  تاك يص ا يح  ية، مما  تدابري األ ًقطاع معين اب سـ ت ح ب ل ل ختص ن مل يت  .م

يل معاجلة  .62 حتلومازال رضوراي  ساابت وفقا ملعايري ً ية IPSASحلا يفبغ  تاك يل تكل ا لحتديد وجوب  ل وإىل اآلن، . تفع
ها تقرر  يه، مل  ثات و با ية حمل  تدابري األ تعلقة اب نفقات ا يلترب ا ح تفعم يم عل ن ل مل ل تدابري . تع ها تكل ا مية اليت  لونظرا  سـتضيف للق

بغي  باين ذاهتا ومن مث  مية ا تجزأ من  تربها جزءا ال  رشوع، فإنين أ بىن يف إطار هذا ا تإىل ا ين مل ي ع قمل ً تفادة مل سـها والا فعيل
 .مهنا

 اخلامتة 

رشوعات وإدار .63 يري ا بة الالزمة لضامن  ية وتدابري املرا تدابري ا بو اكفة ا مللقد اختذت الو سـ مي ل تي ق بىن هتالتنظ مل فامي خيص ا
ية باين احلا سالمة واألمن يف ا لاجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة وكذكل فامي خيص تدابري ا مل يات . ل تو يذ ا صوقد مت  ل تنف

سابق اذلي أجرته يق ا تد ثالث الصادرة عن تقرير ا يا ل ل تعلقة بأهداف املراجعة احملددة يف . قل تاجئ ا تلف ا هر  ملومل  ن لخم تظ
ية  تقصا ية الا سجالت احملا بة ا يات مرا بة  شالكت جوهرية، وكذكل احلال اب يق أية  تد ئإطار ذكل ا سـ ل لعمل سـ م بل ق سق لن

ثالثة رشوعات ا تكل ا تعلق  لفامي  ب يد وميكن للو. ملي رشوع  سني إدارة  سابقة ملواصةل  يد من خرباهتا ا يبو أن  تشتف م حت ل تسـي
 .قاعة املؤمترات اجلديدة
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يان ابلوضع  .64 تقرير إىل تقدمي  بوكام أرشت يف املقدمة، يريم هذا ا بدل . 2011ن يويو 30حىت اترخي ل يح  هو  للذلا  ت سـيف
بو إجراء مرا ساابت الو بل مكراجع خاريج  يعني يف ا ياذلي  حل ية ملسـتقسـ ساابت الهنا نادا إىل ا يف ا تاك ئبة ا حل ل ًل ت سق

ي ندرج مضن إطار اسرتا نوع من املراجعة  يد، ال سـامي وأن هذا ا يق جديدة يف جمال ا يات تد يجوإعداد  ي ل تمعل ي  ةلتشق
يق تد شأن ا بو  قالو ل ب  .ي

 

 غروتر. ك
سورسي تب الفدرايل ا يمدير ا ل  ملك

ساابت  حلملراجعة ا
ساابت(  )حلمراجع ا
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 1,11352,944,00330,02ثويقة رمق  لل1املرفق 
بو  يقامئة ابلواثئق اليت قدمهتا الو

ساابت اخلاريج يف   2011 مايو 30حلالواثئق اليت قدمت ملراجع ا

سخة  � بو، ا بىن اجلديد للو رشوع ا نثاق  ي مل لي  )2010الصادرة يف  (0.9مم

ية تا ناء يف ادلورات ا نة ا تقارير الصادرة عن  لا ل ب جل  :لل

 23/6/2008  2008/6دورة  �

 17/7/2008  2008/7دورة  �

 8/9/2008  2008/8دورة  �

 27/10/2008  2008/9دورة  �

 29/10/2008  2008/10دورة  �

 25/11/2008  2008/11دورة  �

 19/12/2008  2008/12دورة  �

 20/1/2009  2009/1دورة  �

 27/2/2009و 20  2009/2دورة  �

 11/3/2009  2009/3دورة  �

 7/4/2009  2009/4دورة  �

 23/4/2009  2009/5دورة  �

 15/5/2009  2009/6دورة  �

 3/6/2009  2009/7دورة  �

 19/6/2009  2009/8دورة  �

 26/6/2009  2009/9دورة  �

 24/7/2009  2009/10دورة  �

 4/9/2009  2009/11دورة  �

 7/10/2009  2009/12دورة  �

 4/11/2009  2009/13دورة  �

 8/12/2009  2009/14دورة  �

 15/12/2009  2009/15دورة  �

 9/2/2010  2010/1دورة  �

 16/2/2010  2010/2دورة  �

 17/3/2010  2010/3دورة  �

 29/4/2010  2010/4دورة  �

 10/6/2010  2010/5دورة  �

 17/6/2010  2010/6دورة  �

 13/7/2010  2010/7دورة  �

 7/9/2010  2010/8دورة  �

 6/10/2010  2010/9دورة  �
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 3/11/2010  2010/10دورة  �

 10/12/2010  2010/11دورة  �

 25/1/2011  2011/1دورة  �

 17/2/2011  2011/2دورة  �

 1/4/2011  2011/3دورة  �
 

 واثئق أخرى

تارخي  � بو  بدراسة اخملاطر الصادرة عن الو  31/3/2011ي

رشوع قاعة املؤامترات اجلديدة � شأن  ندس املعامري  ميب ا ب مله  تك

تعلق WO/PBC/1 3/6 (c)ثالويقة � شأن الاقرتاح ا ية  نة الربانمج واملزيا مل الصادرة عن  ب ن بتشييد قاعة مؤمترات جل
تارخي   .11/12/2008-10بجديدة، 

يد قاعة مؤمترات A146/6 (c(ثالويقة  � تعلق  شأن الاقرتاح ا بو  يات ادلول األعضاء يف الو بتشي الصادرة عن  مل ب ي مجع
تارخي   .12/12/2008بجديدة، 

تقرير ال A/46/12ثالويقة  � تطف من ا بو،  يات ادلول األعضاء يف الو لالصادرة عن  ي  .عاممقمجع

ية من WO/PBC/1 4/10ثالويقة  � ثا تعلق ابملرحةل ا شأن الاقرتاح املفصل ا ية  نة الربانمج واملزيا ن الصادرة عن  ل مل ب ن جل
تارخي  برشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،   16/9/2009-14م

بوA/47/12ثالويقة  � يات ادلول األعضاء يف الو ي الصادرة عن  تعلق ابملرحةل مجع ملشأن الاقرتاح املفصل ا ية من ب ثا ن ا ل
تارخي  برشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،   .1/10/2009-22/9م

تقرير العام، واملؤرخة A/47/16 ثالويقة  � تطف من ا بو،  يات ادلول األعضاء يف الو لالصادرة عن  ي -22/9مقمجع
1/10/2009. 

رشوع قاعWO/PBC/15/20ثالويقة  � ية، تقرير مرحيل عن  نة الربانمج واملزيا م الصادرة عن  ن ة املؤمترات اجلديدة، جل
  3/9/2010-1بتارخي 

رشوع قاعة املؤمتر اجلديدة، A/48/2 ثالويقة  � بو، تقرير مرحيل عن  يات ادلول األعضاء يف الو مالصادرة عن  ي مجع
 29/9/2010-20بتارخي 

ساابت اخلاريج يف  ية ابلواثئق املقدمة إىل مراجع ا حلقامئة إضا  :2011 مايو 31ف

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةنسخة عن عقد املقاول ا � شأن  ملعام   ب

بو  � تعديل رمق (يدراسة اخملاطر الصادرة عن الو تارخي 34لا تطف مهنا) (2011 أبريل 30ب الصادر  سخة الاكمةل و مقا  )لن

نون  � بىن إداري جديد  "ملعتقرير املراجع اخلاريج ا يد  رشوع  شأن  ساابت اخلاريج  ميي ملراجع ا متقرير  تشي م ب حل تقي
تودع إ يق -ضايف مسـو تد تابعة  ق  بو"2008لم  ي ومالحظات ألمانة الو

مترب  (WO/GA139/3ثالويقة  � مترب  (WO/PBC/15/13ثوالويقة ) 2010سبالصادرة يف   )2010سبالصادرة يف 
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ساابتقامئة ابلواثئق املقدمة إىل  سطس 10 اخلاريج يف حلمراجع ا  :2011غ أ

ناء الصادر عن ادلورة  � نة ا بتقرير   2011 مايو 4قودة يف  املع2011/4لجل

نونة 2011 مايو 31املذكرة املؤرخة  � ناء " ملخص القرارات"ملع وا نة ا بوالصادرة عن دورة  املعقودة يف  (2011/5لجل
 )2011 مايو 24

نونة 2011ن يويو 23املذكرة املؤرخة  � ناء " ملخص القرارات"ملع وا نة ا بوالصادرة عن دورة  املعقودة يف  (2011/6لجل
 )2011ن يويو 21

نونة 2011ل يويو 20املذكرة املؤرخة  � ناء " ملخص القرارات"ملع وا نة ا بوالصادرة عن دورة  املعقودة يف  (2011/7لجل
 )2011ل يويو 13

نونة ) 2011ل يويو 15املؤرخة  (WO/PBC/18/9ثالويقة  � ناء اجلديد"ملعوا رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   "م

نونة ) 2011ل يويو 15املؤرخة  (WO/PBC/18/10ثالويقة  � رشوع قاعة "ملعوا شأن  متقرير مرحيل واقرتاح  ب
 "املؤمترات اجلديدة
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بو  ناء اجلديد-يالو  2املرفق  لب ا
يف املعدةل تاك ية وا ّجدول املزيا ل ل  1صفحة  ن

 2011ن يويو 30

ا�	��     ا����   

���ا���ا��
 ا�

�ة��ا�
   
���ا���ا��
 ا�

2009   �� 
���ا�
   
�	��ا����� ا�

2008 ��
   
�	��ا����� ا�

2009  ��
   
�	��ا����� ا�

2011  ��

	��� ا�����   � ��31.12.2008�	ر�� ��ا


	��� ا����� ا������ ��    � ����05.06.2009ا

30.06.200831.05.200930.06.2011و�� �����	ت ا����� ��     

   ����17.08.2009�	ر�� ��رو ����� ا�

��12.12.2008ا��� ا��ول ا#�"	ء  

ا��*	ء و()� ا'&�اف  

����� ا����ء   (ا���	ز ��   1 إ��  5)�165 084 612109 295 54057 993 33826 768 338117 768 117


	��� ا#��	ل ا��,"���� �+�*	ء   �988 228 9881 228 9881 228 9881 228 9881 228 1

177 855 624107 066 55256 764 35025 539 350116 539 116إ(�	�� �
	��� �.��� ا���*-   

	ع ا�$��� ا�#�ص !������ ا����ء    &165 084 612109 295 98857 228 3381 768 338117 768 117ا�


 ا,+�اف    (ا���	ز  1و2و3و4و5و9)-. ������27 974 30527 974 30512 257 16215 198 74324 959 181

1 ����",�389 38990 38990 35690 356305 305ا#��	ل ا�

690 498 0001 000872 872ا���*-   2

3 0�1.�038 653 2001 841 2001 021 ���2ات ا�

33 ��2	3�(
038 220 2001 358 2001 538 1ا��5)�4ات ا�

200 ��768ر�� ا����� ا��
��� وا����
ت ا������

(��

ت   (دون ا���
�� ا����000 000643 000643 643��آ! ا�����


ت#

ت ا&%$�#
000 127أ#�
ل ����� ا���$�ى    -4 وا��
-, ا+ول و'

000 00027 �����27 ا���$�ى   -4


ت#

ت ا&%$�#
000 100أ#�
ل ����� ا��
-, ا+ول و'


ت ا���ا�2   (ا���!ا��1 ا���آ!��)��3588 200550 038

000 000300 000350 350ا����6� وا��)��� و�
��� ا�)�اء   34

000 00030 00030 30ا���ا�� ا�7,�� 35

000 000103 000103 103أ��	ل ا�����9 ا��ا8+��    361

555 5557 5557 8197 81919 19أ��	ل ا�����9 ا�;	ر(��  4


	��� ا�=	>��� 5�500 303 79921 100 21915 159 93012 405 93024 225 24ا�

507 656686 356670 426670 459 4261 459 1��ا�8@ ور?�م 51

52  A��	7�و �B<ت و	229 624969 745492 219321 427 2191 427 ��1*

39 47039 47029 40029 40029 400���C*	ت 53


	��� أ�8ى 56�893 046702 026492 708483 708993 993

471 915 07318 416 69113 654 10710 486 10720 306 20أ��	ب59

 ��+
�942 254 41617 785 81412 179 47318 415 18أ��	ب ا�


ري ���484 797 9488 032 2237 142 0009 296 9ا�����س 

   67

ري �6 ا�8���815 436 8902 026 6242 531 3102 559 2����س 

417 923 9332 617 0741 123 5303 149 3ا������9ن ا�����1ن 

730 449 6491 897959 567 8001 630 1����� ا�;��-
ء 

073 005 5731 573676 121 7001 076 1����� ا�$���� 

  <

رف ا���>� �����637 209627 500435 500606 500

 �?
000 00030 30أ��
ب ����س ا���

403 40326 40326 40426 26ا�$A��B وا���ور 

  C'��ت ا�
�
020 0207 0207 0207 7إدارة �1

�2 5002 5002 5002 500���Fت   

182 101 6001 236166 762 5771 346 1أ��	ب إ(�اء ����Gت �� ا��.�وع

  �#��$� ���
Gب إ
700 577628 846أ��

���
Gل إ
000 500أ��
ب أ#�

1
ت 
243 600546 536145 659��آ! ا��8

423 000192 �����214 ا���$�ى   -4


ت#

ت ا&%$�#
016 000196 80أ#�
ل ����� ا��
-, ا+ول و'


ت ا���ا�2   ��3180 00021 000166 500

 ���*�290 95أ��	ب �

    ����057 057464 057464 057544 544ا�

009 000406 000530 530ا#I	ث9


 ا,+�اف     -. �����	ع ا�$��� ا�#�ص !�&181 959 74324 198 16215 257 30512 974 30527 974 27ا�

	ع ا,.��� ا�#�ص !������ ا����ء و.-
 ا,+�اف      &346 043 355134 494 15172 486 64313 742 643145 742 145ا�

��4ا>�� إ�	��� 

8  
422 967 7008 0005 000 00016 000 16ا��1�دات وا�3	ال ا�01��/�

8816�$�283 766 7005 7405 113 7408 113 8ا��=� ا�#>; ,.�اء ���:9ت أ7��ء ا��

000 334 7132 524 7132 524 ��2آ4 ا���	>	ت   (��	�K إ�	��� )

000 334 7132 524 7132 524 2أ#�
ل 

59أ��
ب ا�$;��2  !�59���رة ��H ا��    !����رة ��H ا��
756 299 7002 5005 456 5004 456 4��ا��3 أ�*�� إ�	���  

558 729 7501 713 7503 713 3أ#�
ل 

(C'���
- A���ج ا�
250 694 2502 694 2ا������ ا������   (ا���

��J�1 019 5001 019 500!ات دا3��� 

198 700570 7505 750742 742أ��
ب ا�$;��2 

��ى   - 4  (��	�K إ�	���)B���9 ا���527 132 5271 132 5271 132 1

527 132 5271 132 5271 132 1أ#�
ل 

59أ��
ب ا�$;��2  !�ا����رة ��H ا���!    59ا����رة ��H ا��
��A:�ت وا�@	ارئ883=� ;<#139 201 2603 886 2607 886 7ا��=� ا�

7 227 9137 227 9132 648 642

��ى   - 4  (��	�K إ�	��� )B���9 ا���497 347552 347658 658

    
���B,ا 

 إ�� ا���ا����B,�! ��� 768 010 055143 500 15172 486 64313 742 643161 742 161ا,.
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بو  ناء اجلديد-يالو  2املرفق  لب ا

يف املعدةل تاك ية وا ّجدول املزيا ل ل  1صفحة  ن

 

ا�	��ا���� 
ا���ا�� وا����ا��ت
2010-2006 �����ة

ا���ا�� وا����ا��ت  
2011-2006 �����ة

ا������ ا����	�� 
2008 ��

ا������ ا����	�� 
2009 ��

ا������ ا����	�� 
2011 ��


ت �� ا����� �� ����30.06.200831.05.200930.06.2011و�� ا�

� وا���ا��� ����ة ا�������
ا����

�����117 711 7579 711 7672 098 6481 686 00012 781 10ا������ وا����ا�� ����ة ا�


ل ا���
ء02529 000497 500أ�

ا���ا+� ا������ %$ل 26 *'�ًا (%$ل ا����ات 2008-2009-2010) �#�ض 54
000 891 �16�0  113.580.000 ���/ .����ي

 /��� 130.000.000 0��1 �2�
7
ر�5 ا�����4 �3#�ض ا��ا���ا+� وا�
���3ن ���/ .����ي  0 114�852 135 3255 000215 55140 874 7.����ي (��
رة �� ا�#�ض ا9ول و�1

55 ��:� 5��

ر�� و;4<��
ت ا��;��ا��4
��5 ا<دار�� �:'� ا<*�اف (

 إ�A ذ�/)�232 562 7171 201 7671 058 6781 723 0001 440 1ا��C�4D و

565��

ب و;4F;وع :أ�<1
ت ا�'��I ا�#�
د�� �3
#D�.504 515 7152 294 4191 588 0002 450 2ا

������100 000135 16946 465132 904

600 382 2502 248 3551 250688 453 0002 350 2أ�	�ب

ا!%���� $�!���� إ�" ا����ا�� ا!����� وا������ وا����ا�� ����ة 
�����ا�

172 523 643174 429 29114 584 91875 211 812152 721 885

+*���� ا��(�وع ا'ول 

056 832 05625 832 05625 832 05325 832 05325 832 25+*���� ا��(�وع ا'ول 

125 554 12513 554 12513 554 12413 554 12413 554 13ا'رض:�3اء 01/� ا'رض0

015��
125 554 12513 554 12513 554 12413 554 12413 554 13ا��1
ء ا9رض وا��4

789 693 7891 693 7891 693 7881 693 7881 693 1+*���� ا����$6�ت (1999)5


ت50#J
�789 693 7891 693 7891 693 7881 693 7881 693 1;4
��5 ا�

(2004-2000) 142 584 14210 584 14210 584 14110 584 14110 584 10ا��*���� ا���6	دة ���� 7�/�8 $���(�وع ا'ول

>�وع ا9ول (2004-2000)�
J K3F�� 
142 584 14210 584 14210 584 14110 584 14110 584 10ا��4
��5 ا��#�دة ا��

940 553 868178 043 973101 416 34440 261 696200 355 198ا!%���� $�!���� إ�" +*���� ا��(�وع ا'ول
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بو  ناء -يالو  3املرفق  اجلديدلب ا
يف املعدةل تاك ية وا ّجدول املزيا ل ل  1صفحة  ن

 2011ن يويو 30

ا�	��     ا����   

   
���ا���ا��
 ا�
�ة ���ن   ��ا�


 ا�و�� ��    ���ا�
ا���وع     

   
���ا���ا��
 ا�
�ة ���ن   ��ا�

����� ا�و��   �ا�

 �� ا���وع  ����وا�

   
�	!�ا�#��" ا�
2009  $!

   
�	!�ا�#��" ا�
2011  $!


ت ا����� ��     ����31.05.200930.06.2011و�� 

12.12.200801.10.2009�ا��� ا��ول ا���
ء  


ء و���ا���اف �ا��

000 300 50,+���� ا�#*�ء   (ا���	ز ��   1 إ��  5)

   ��
�!$ #"!!� ا���%# ��
��952 000247 300 50إ

0	ع ا�/��$ ا�.�ص ��+���� ا�#*�ء    952 000247 300 050ا�

45
 ا�23اف    (ا���	ز  1 و2 و3 و4 و5 و9) ��500 936 5006 000748 900 00013 200 4,+��

687 44ا���
ل ا�)'�!���   1

2  ��ا���
584 14+�ات ا�)"*!( 3

4  �!�أ��
ل ا�).��� ا�-
ر
5 ���0
1 $!�
%#4 200 00013 900 000748 5006 877 229

986 00050 320#�ا5!4 ور�3م 51

52  6!

ت و890 و7#�!�280 0001 070 00036 315329 167


ت 53�!:#30 000

281 0000430 420 0001 %#120
�!$ أ�5ى 56

560  ���0
081 00037 %#370
�!$ أ�5ى 1

200 000393 050 0001 120أ#+
ب و#%
�!$ ا��!?� ا��!
د�� �=�"�وع    561

795 066 1856 000712 060 00011 800 3ا�#+
ب59

416 310 3ا����
س ا�����ري 

   983 707ا����
س ا�����ري � ا����

261 203 1ا����
��ن ا��
���ن 

500 �451���� ا������ء 

 �����346 �221���� ا�

  �650 �126��" �!�رف ا����

  #�
أ&��ب ا��!�$ ا���
 �!!(�986 21أ&��ب ا��

 �)���652 23أ&��ب �

0	ع ا�/��$ ا�.�ص ��+���� 45
 ا�23اف     500 936 5006 000748 900 00013 200 4ا�

452 184 5007 000748 200 00064 200 4إ5��$ ,+���� ا�#*�ء و45
 ا�23اف      

 �!�
ا��!Aا0!� ا��

8
�6����00000 000 4ا7���دات وا��	ال ا7

��<�ت وا�=	ارئ   883*�� ?@.000 000 4ا�#�" ا�

    
�!�A3ا 

 إ�� ا���ا��!�A3�� $��452 184 5007 000748 200 00068 200 4ا53

ا�	��     ا����   
ا�#�ا�B وا���ا���ت
��/��ة  2013-2010

   
�	!�ا�#��" ا�
2011  $!

30.06.2011و�� ا������
ت �� ا����� ��    

   B!(�ا���0
E وا��!AاD� �!0)�ة ا�9

   ���*Dة ا���/� 
152 48638 809ا�#����B وا���ا��

54  F0�� 40.000.000       G(�!H �*�
ا��DاJ� وا��7
ر�$ ا���%!� �=��ض ا��
(2014     )�H L'9ر ا��� �!M)  �9��3ي

55     ��P� $!�

ت ا��9)"
ر�B و#%�#�ا�)%
�!$ ا�دار�� ���P ا���اف     (
(   Fذ� �
 إ�152 48638 809ا�)'%!6 و


 وا�#�ا�B وا���ا���ت ��/ـ��ة  �!�A3ا 

 إ�� ا���ا��!�A3�� $��ا53
2010-2013

69 009 4867 222 603
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