
 

 

 

 ����ر ا�ذرة �ن أ�ل ا���م
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 ٢٠١٢ آب/أ��طس ٧

 
 ��م�وز�� 

  �ر��
 ا��ل: ا����زي

 ��ـرة إ����ــ�

  

 

  ا��� دة ا������ �ن وردت ر����
  ا������� وآ�ر��دا ا�%ظ�# �"ر�ط����

 ا�"�و�و��وم "*دارة ا���%�(� ������)� "�'ن
 

  "����ت �ن إدارة ا�"�و�و��وم
 وا��ورا��وم ا��د�د ا-,راء

  

 

١-   �� "�ذ�رة %��$و�� "ؤر ����("�� ا."+0�دة .�ر�ط)����)  ٢٠١٢+"وز/�و.���-  ٣+�*�ت ا����""�. �"�ن ا.�23��� ا.دا1"�

"ت ا.�0و"� �6 "ر6*)+5)  ط�*)ً =.+زا"5) �"و>�ب   -ا.3ظ": وآ�ر.�دا ا.%").�� .دى ا.و�).� ا.دو.�� .�ط)8� ا.ذر�� 8د7

، ١٩٩٨١آذار/"�)رس  ١٦ا."ؤر ��   6INFCIRC/549�� ا.و�2*�� "ا."�)دئ ا.+و>��5� Bدارة ا.��و+و���وم" (ا.�واردة 

 -وا."%)ر إ.�5) �6") ��� �ـ�3)رة "ا."�)دئ ا.+و>��5�")، وو6*) .�"ر6*�ن �)ء و>�م "�ن ا."��)دئ ا.+و>��5�� ا."�ذ�ورة 

�ر�د+5) "�ن ا.��و+و���وم ا."�د�� ���ر ا."%�L3 وا.�"��)ت ا.+*د�ر��� "�ن ا.��و+و���وم ا.�ذ �ي �0+و��- ا�ر8)م ا.��و�

  .�٢٠١١)�ون ا�ول/د��"�ر  ٣١و8ود ا."$)�Nت ا."د��� ا."�+�5ك 0+: 

�ر���د+5) "��ن ا.�ورا����وم ا."��د��   -٢ �و8��ّد"ت �0و"��� ا.""����� ا."+0��دة أ�P���(�� ً(��P+� ً(��"ن ا�ر8��)م ا.����و�

ا.و8�ود ا.��ووي  ا.%د�د ا2B�راء و"�ن ا.�ورا���وم ا."�د�� ا."��+�$د وا.ط��3�� وا.P��3ف ا2B�راء ا."و>�ود 6�� دورة

 :+0 � .�٢٠١١)�ون ا�ول/د��"�ر  ٣١ا."د��

٣-   ����)�ون  ١و����: P��وء ا.ط���ب ا.��ذي أ�د+��- �0و"��� ا.""����� ا."+0��دة 6��� "��ذ�ر+5) ا.%��$و�� ا."ؤر ��

 ١٦ا."ؤر �����  %�INFCIRC/549����Tن ��)�����)+5) ا."+�3*����� �����Sدارة ا.��و+و������وم (ا.و�2*�����  ١٩٩٧ا�ول/د������"�ر 

، +�رد ط��- ا."�ذ�رة ا.%�$و�� و"ر6*)+5�) ٢٠١٢+"وز/�و.�-  ٣ر+5) ا.%$و�� ا."ؤر � ) و�6 "ذ�١٩٩٨آذار/")رس 

 "ن أ>ل إطNع >"�L ا.دول ا��P)ء ���5). 

  

 
  .)INFCIRC/549/Mod.1(ا.و�2*�  ٢٠٠٩آب/أ��طس  �١٧در +3د�ل .�و�2*� ا."ذ�ورة �6   ١
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 ا."�0ق
 
 
 

  "%,� ا������ ا��� دة
����.  

 

 

  17/12   "ذ�رة ر8م:

 

 

� ا."+0دة .�ر�ط)��) ا.3ظ": وآ�ر.���""�. �دا ا.%").�� .دى ا�"م ا."+0�دة وا."�ظ"�)ت ا.دو.��� 6�� +5دي ا.�23� ا.دا1"
56) أن +%��ر إ.�: "�ذ�ر+5) ا.%�$و�� ر8�م  Wر�و�% ،����6) أط�ب +�0)+5) إ.: ا."د�ر ا.3�)م .�و�).�� ا.دو.��� .�ط)8�� ا.ذر��

001/97  �، ا.+��� ++P��"ن "���)دئ +و>��5��� +0��ّدد ا.��)���)ت ا.+��� 8��ّررت �١٩٩٧��)�ون ا�ول/د����"�ر  ١ا."ؤر ��
� ا.""��� ا."+0دة .�ر�ط)��) ا.3ظ": وآ�ر.�دا ا.%").�� أن +ط�ـّ*5) ��: �"��� إدارة ا.��و+و��وم.�0و"  

6� إ.: ذ.ك، أ8ّرت +�ك ا.ر��).� ��0)���ـّ� ا.�ورا���وم ا.%�د�د ا2B�راء و�).0)>�� إ.�: إدارة " زو��)ت ھ�ذه (PB(و�
  ."%"ول �)."�)دئ ا.+و>��5�.ا.")دة �ذات ا�0B)س �)."�ؤو.�� ا.ذي �0ظ: �- ا.��و+و��وم ا

و+")%�)ً "L ا.+زام ا.""��� ا."+0دة �"و>ب ا."�)دئ ا.+و>��5� ا."+�3*� �).��و+و��وم ��Tن +�و6ر ���و�)ً "�3و"�)ت ��ن 
 �أر���د+5) ا.وط����� "��ن ا.��و+و����وم ا."��د�� ����ر ا."%3��ـLّ وا.��و+و����وم ا."و>��ود 6��� و8��ود ا."$��)�Nت ا."د����

� ا."+0�دة ط�� ھ�ذه ا."�ذ�رة ا�ر8�)م ا. )��� �Tر��دة ا.""���� ا."+0�دة 0+�: ا."�+�5ك، +ر6�ق �0و"�� ا.���""٣١ 
�"��) +ر6��ق  . وھ��ذه ا�ر8��)م "����ـّ�� و6*��)ً .�"��ر6*�ن ���)ء و>���م "��ن ا."���)دئ ا.+و>��5���.�٢٠١١��)�ون ا�ول/د����"�ر 

� ا."+0دة "ن��""�. �ا.�ورا���وم ا."�د�� ا.%�د�د  �0و"� ا.""��� ا."+0دة ط� ھذه ا."ذ�رة ��)�)ً �ن ا�ر�دة ا.وط��
 :�+0 �ا2Bراء وا.�ورا��وم ا."د�� ا."�+�$د وا.ط���3 وا.�3Pف ا2B�راء ا."و>�ود 6�� دورة ا.و8�ود ا.��ووي ا."د���

  .�٢٠١١)�ون ا�ول/د��"�ر  ٣١

� ا.ذر��� و+ر>و �0و"� ا.""��� ا."+0دة .�ر�ط)��) ا.3ظ": وآ�ر.�دا ا.%").�� "ن ا."د�ر ا.3�)م .�و�).�� ا.دو.��� .�ط)�8
  أن �3"ـّم ھذه ا."ذ�رة و"�L�"< :�� (5*0 ا.دول ا��P)ء .��3م.

� ا."+0دة .�ر�ط)��) ا.3ظ": وآ�ر.�دا ا.%").�� ھ�ذه ا."�)���� .+3�رب ">�ّدداً .�"�د�ر ا.3�)م ��""�. �و+Z+�م ا.�23� ا.دا1"
  .�و�).� ا.دو.�� .�ط)8� ا.ذر�� �ن أ�": آ�)ت +*د�رھ).

 

 [ +م]

  

  

  ٢٠١٢ +"وز/�و.�- ٣

 



١ 

  

  
  

  ا������ ا��� دة
 

  ا4ر�3م ا���و�� ا����2 "'ر2دة ا�"�و�ـو��وم ا��د�1 �0ر ا���%ـّ�
 

 

  �٢٠١١)�ون ا�ول/د��"�ر  0٣١+:   ا������� ا�وط���

(أر8)م ا.��� ا.�)�*� "در>� ��ن  
�Zم "ن  8١٠٠و��ن) "*ر�ً� ا.: أ8رب 

ا.��و+و��وم، "L اB%)رة إ.: ا.�"�)ت 
�Zم ��3)رة "أ8ل "ن  ٥٠ا.+� +*ل �ن 

  �Zم". ٥٠
  "�4ط��ن 

ا.��و+و�ـ�وم ا."$�ول ��ر ا."%3ـLّ ا."و>ود �6 " )زن  -١
.�  ا."�+>)ت �"0ط)ت إ�)دة ا."3).>

١١٠٫٣( ١١٣٫٣( 

ا.��و+و�ـ�وم ا."$�ول ��ر ا."L3ّ% �6 "ر�0� ا�B+)ج أو  -٢
 -�% �3 ا.+���L وا.��و+و��وم ا.ذي +0+و�- ا."�+>)ت ��ر ا."73%
ا."��37� أو ��ر ا."�+"�� �6 "0ط)ت ��L ا.و8ود أو ��رھ) 

  "ن "0ط)ت ا.+���L أو �6 أ")�ن أ رى.

١٫٤( ١٫٢( 

" ��ر ا."%3ـLّ أو ا.��و+و�ـ�وم ا.ذي �0+و�- و8ود ""و�س -٣
"�+>)ت "��ـ37� أ رى �6 "واL8 ا."$)�Nت أو �6 أ")�ن 

  أ رى.

٢٫١( ٢٫٣( 

ا.��و+و�ـ�وم ا."$�ول ��ر ا."%3ـLّ ا."0+َ$ظ �- �6 أ")�ن  -٤
  أ رى.

١٫٠( ١٫٤( 

 )١١٤٫٨( ١١٨٫٢  ا.">"وع          

 

  �� وظ�:
 

� ص  أ�Nه، ا.ذي ٤إ.:  ١ا.��و+و��وم ا."%"ول �6 ا.��ود "ن  ‘١’
.�  ھ�1)ت أ>���

٢٨٫٠( ٢٧٫٩( 

   

إ.:  ١ا.��و+و��وم �Tي %�ل "ن ا�%�)ل ا."ذ�ورة �6 ا.��ود "ن  ‘٢’
أ�Nه، ا."0+َ$ظ �- �6 أ")�ن ���دان أ رى و.ذا = +%"�-  ٤

  ا.��ود أ�Nه.

٠٫٩( ٠٫٩( 

   

أ�Nه، ا.>)ري  ٤إ.:  ١ا.��و+و�ـ�وم ا."%"ول �6 ا.��ود "ن  ‘٣’
  �8ل و�و.- إ.: ا.دو.� ا."+�*ـّ��. %�0- دو.�)ً،

٠( ٠٫٠( 

 

 



٢ 

  

  
  

  ا�����ت ا��(د�ر�� �ن ا�"�و�و�ـ�وم ا�ذي � �و�A و3ود ا��@���ت ا��د��� ا����)�ك
 

 

  �٢٠١١)�ون ا�ول/د��"�ر  0٣١+:   ا������� ا�وط���

(أر8)م ا.��� ا.�)�*� "در>� ��ن  
�Zم  8١٠٠٠و��ن) "*ر�ً� ا.: أ8رب 

، "L اB%)رة إ.: "ن ا.��و+و��وم
�Zم ��3)رة  ٥٠٠ا.�"�)ت ا.+� +*ل �ن 

  �Zم". ٥٠٠"أ8ل "ن 
  "�4ط��ن 

١-  L8ا.��و+و�ـ�وم ا.ذي �0+و�- ا.و8ود ا."�+�5ك �6 "وا
.�  ا."$)�Nت ا."د��

٨( ٨( 

   

ا.��و+و�ـ�وم ا.ذي �0+و�- ا.و8ود ا."�+�5ك �6 "0ط)ت إ�)دة  -٢
.�  ا."3).>

٢٥( ٢٤( 

   

و�ـ�وم ا.ذي �0+و�- ا.و8ود ا."�+�5ك ا."0+َ$ظ �- �6 ا.��و+ -٣
  أ")�ن أ رى.

 ٥٠٠أ3ل �ن 
�Dم  

 ٥٠٠(أ8ل "ن 
  �Zم)

 

 

  �� وظ�:
 

� ا."واد ا."رَ��� .Zرض ا.+ �ـّص ا."�)%ر "�5) �وف +0+)ج إ.: "ز�د "ن ا.درا�� ��د") +�ون  ‘١’<.(3"
  ا. طط ا."0ددة .�+ �ـّص ا."�)%ر 8د ا+ ذت %�Nً "�"و�)ً.

 

  �%�ر�ف:
 

غ "ن ا."$)�Nت ا."د���؛ :١ا.��د  -   �Zط� ا.�"�)ت ا.+*د�ر�� .���و+و��وم ا.ذي �0+و�- ا.و8ود ا.ُ"$ر7
 

�Zط� ا.�"�)ت ا.+*د�ر�� .���و+و��وم ا.ذي �0+و�- ا.و8ود ا.وارد إ.: "0ط)ت إ�)دة ا."3).>�  :٢ا.��د  -
  .�ن .م ++م إ�)دة "3).>+- �3د.

 



٣ 

  

  
  

  ا������ ا��� دة
 

  ا4ر�3م ا���و�� 4ر2دة ا��ورا��وم ا��د�1 ا��د�د ا-,راء
 

 

(أر8)م  �٢٠١١)�ون ا�ول/د��"�ر  0٣١+:   ا������� ا�وط���
  ا.��� ا.�)�*� +رد ��ن 8و��ن)

ا.�ورا��وم ا.%د�د ا2Bراء ا." زون �6 "0طـّ)ت  -١
  ا2Bراء

  �Zم ٠  �Dم ٠

ـّ)ت ا.�ورا��وم ا.%د�د ا2Bراء ا."و>ود �6 "0ط -٢
�  ا.+���L أو ��رھ) "ن "را6ق ا."3).>

  �Zم) ٣٤٦(  �Dم ٣٤٦

٣-  L82راء ا."و>ود �6 "واBا.�ورا��وم ا.%د�د ا
�  ا."$)�Nت ا."د��

  �Zم) ٠(  �Dم ٠

ا.�ورا��وم ا.%د�د ا2Bراء ا."و>ود �6 أ")�ن أ رى  -٤
��ر "واL8 ا."$)�Nت ا."د��� و"0ط)ت ا2Bراء 

�(�)." +�رات و"را�ز  وا.+���L وإ�)دة ا."3).>
(ًN2" ا.�0وث  

  �Zم) ٩١٢(  �Dم ٩١٢

٥-  L8ا."و>ود �6 "وا Lّ2راء ا."%3ـBا.�ورا��وم ا.%د�د ا
�  ا."$)�Nت ا."د��

  �Zم) ١٠(  �Dم ١٠

ا.�ورا��وم ا."%3ـLّ ا.%د�د ا2Bراء ا."و>ود �6 أ")�ن  -٦
�  أ رى ��ر "واL8 ا."$)�Nت ا."د��

  �Zم) ١٣١(  �Dم ١٣١

  �Zم) ١٫٤٠٠(  �Dم ١٫٤٠٠  عا.">"و

 

ف ا.�ورا��وم ا.%د�د ا2Bراء ��T- ا.�ورا��وم ا."2رى �).�ورا��وم ����٢٠� +3)دل أو ++>)وز  ٢٣٥-�3ر7.%  
 

 

ا4ر�GG3م ا���GGو�� 4رGG2دة ا��ورا��GGوم ا��GGد�1 ا�����GG@د وا�ط"�%1GG وا�GGH%�ف ا-,GGراء ا��و�GGود .1GG دورة ا�وGG3ود 
  :#ا��ووي ا��د���

 

  طن) ١٠٥٫٥٠٠( طن ١١١٫٨٠٠ 
 

  طن ١٠٠# "*ّر�ً� إ.: أ8رب  
 

 




