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 عشرة اديةاحل الدورة  
 ٢٠١٢  نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ – ١٤ ،الهاي 

  تنفيذي ملخص

 عام خالل الدائمة املباين مشروع يف أخرى تطورات وعن ")للجنةا(" الرقابة جلنة أنشطة عن ملخصاً التقرير هذا يعطي
٢٠١٢.  

 مت ،٢٠١١ ديسمرب/األولِ كانون ١١ يف أُطلقت اليت املناقصة إجراءات يف االختيار قَبلَ ما مرحلة أعقاب يف  
 توصية مع إغالقها ومت ٢٠١٢ مارس/أيار ٧ يف تبدأ يتال املشروع، منح مرحلة يف للمشاركة منافسني أربعة اختيار
   .٢٠١٢ أغسطس/آب ١٧ يف التقييم نةجل إىل جمهولة

 لبناء العام العقد منح الرقابة جلنة قررت املشروع، مدير من توصية وبعد ،٢٠١٢ أغسطس/آب ٢٤ يف  
 لمقاب يورو ١٤٧ ٠٤٤ ٧٠٠ قدره املضمون قصىاأل احلَد مببلغ إيسترين فان بويلي/مشيت آند فيشر شركة إىل املشروع

 يورو مليون ١٩٠ قدرها إمجالية بناء ميزانية من الغرض هلذا متوفراً كان الذي يورو ١٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ مبستوى مبلغ
   .اجلمعية عليها وافقت واليت

  :التالية اإلجيابية املالية النتائج حتقيق مت لقد لذلك، نتيجة  

� �� ��رو، ���ن ٢٢�١ ���� أ	ً� آ��� ،)٣ اموعة( تكاليف  )أ(� ������� ا! ���#� $�% � ا*(�*+� ا*()�ء �&ا�

   .يورو مليون١٩٠

   .العقد منح مرحلة يف يورو مليون ٦,٣ مقدارها إضافية وفورات حتقيق مت لقد  )ب(

 فان بويلي/مشيت آند فيشر شركة مع العام العقد على قيعبالتو املسجل قام اللجنة، قبل من ختويل ومبوجب
   .٢٠١٢ أكتوبر/األولِ رينتش ١ بتاريخ إيسترين
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 الختيار األطراف للدول النهائي املوعد لتمديد مقترح تقدمي اللجنة قررتلتعزيز اليقني املايل للمشروع، و  
 حبلول بكاملها استالمها ليتم مسبقة دفعات عمل واحتمال ،٢٠١٤ ديسمرب/األولِ كانون ٣١ إىل النظامِ يف االلتحاق

   .٢٠١٥ يونيو/حزيران ١٥

  إىل منصب نائب الرئيس) اململكة املتحدة(وقررت اللجنة انتخاب السيد دانيال فيلر   

  :اآليت التقرير هذا مع مرفق

 حتضريه  مت الذي ٢٠١٢ عام من والثالث الثاين للربع املشروع مدير مكتب تقرير :األول املرفق   )أ(  
  ،)هـ( ٦ فقرة الرابع، املرفق ،ICC-ASP/6/Res. 1 رقم للقرار وفقاً

 دفعات عمل الختيار األطراف للدول التاريخ متديد الدائمة، املباين حول قرار مشروع :الثاين املرفق  )ب(  
 .٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل الواحدة املرة  
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 مقدمة  -أوالً

 شكلت ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون – نوفمرب/الثاين تشرين يف انعقدت اليت السادسة دورا يف   -١
 استراتيجية رقابة لتوفري للجمعية فرعية هيئة بصفة ")اللجنة" يلي فيما( رقابة جلنة األطراف الدول مجعية

   .)١(الدائمة املباين ملشروع

 بأن تنص اليت ،١٥ الفقرة الثاين، املرفق ICC-ASP/6/Res.1 للقرار وفقا التقرير هذا تقدمي يتم    -٢
 معلومات أو قرارات مشاريع أي بتقدمي وستقوم الديوان إىل الةاحل عن منتظمة تقارير بتقدمي ستقوم اللجنة

   .الديوان طريق عن اجلمعية إىل

 بيليلي روبرتو السيد برئاسة جلسة ١٢ الرقابة جلنة تعقد للجمعية، العاشرة الدورة منذ   -٣
 ٢٣ أبريل،/نيسان ١٨ مارس،/آذار ٢١ فرباير،/شباط ١٥ يناير،/الثاين كانون ٢٥ يف وذلك ،)إيطاليا(

 ٧ و أكتوبر/األول تشرين ٣١ و ٩ أغسطس،/آب ٣٠ و ٢٢ يوليو،/متوز ٤ يونيو،/حزيران ٢٠ مايو،/أيار
   .٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين

 يف باملشروع املتعلقة اجلديدة التطورات عن الهاي يف العامل الفريق بيليلي روبرتو السيد أطلع   -٤
 ومت .٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢٠ و مايو/أيار ٣١ يف والسادس، الرابع اللجنة ياجتماع يف وذلك مناسبتني،

 ١٨و يونيو/يرانحز ١٥ يف عقدتان اليت الديوان اجتماعات إىل وإرساهلا مرحلية تقارير حتضري
 سبتمرب/أيلول ٥ يف اًمرحلي اًتقرير أيضاً واملالية امليزانية جلنة وتلقت .التوايل على ،٢٠١٢ وسبتمرب/أيلول

   .٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢٧ يف  الرقابة جلنة رئيس قبل من وإطالع ٢٠١٢

  املشروع حالة   -ثانياً

  الزمنية واجلداول املراحل   -ألف

  اقصةاملن إجراءات     -١

 أصحاب من يتكون تقييم فريق طريق عن املشروع مدير أجرى )٢(اللجنة موافقة أعقاب يف   -٥
 متت .مالئمة األكثر العروض مقدمي اختيار إىل دف االختيار تسبق مرحلة ،لمشروعل الرئيسيني املصلحة

 فان آند بويلي/يتمش/فيشر و إل، دي يت وهم؛ املشروع منح مرحلة يف للمشاركة متنافسني أربعة دعوة
  .زوبلني و بام،/ندام باالست و إيستريين،

 عدل كاتب حبضور اتناقصامل فتح مت ٢٠١٢ يوليو/متوز ٢٣ يف،)٣(املشروع منح مرحلة اية ويف -٦
  .مستقل

                                                                                                                         
 ٥ الفقرة) ICC-ASP/6/Res.1( الثالث، اجلزء األول الد ،)ICC-ASP/6/20 (٢٠٠٧  السادسة، الدورة ... يةرمسال الوثائق  )١(

  .الثاين واملرفق
  .٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٨ الرقابة، للجنة عشر السابع االجتماع  )٢(
  .٢٠١٢ يوليو/ متوز٢٣مايو إىل / أيار٧متت مرحلة منح املشروع من   )٣(
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 إجراء مت حيث ،٢٠١٢ أغسطس/آب ١٧و يوليو/متوز ٢٣ بني ما الفترة يف  التقييم إجراءات عمل مت  -٧
 التقييم فريق يف مراقب بصفة اللجنة بتمثيل وقام .خمتلفة فرق ثالثة قبل من منفصل عيونو مايل تقييم

   .اأعضائه من واثنني رئيسها ،النوعي

 يف جرت اليت املتنافسني من كلٍ مع واملقابالت والعروض املرجعية عاريشامل زيارةب القيام بعد    -٨
 معا، والنوعي املايل التقييم اتإلجراء عةام جالنتائ دمج مت ،٢٠١٢ أغسطس/آب ١٦ إىل ١٣ من الفترة

 النتيجة حتقيق مت لقد .٢٠١٢ أغسطس/آب ١٧ يف املشروع منح رحلةمل النهائية النتيجة إىل التوصلو
 حيث النموذج هذا مبوجب التقييم متو )اقتصاديا فائدة األكثر املناقصة( أي "ميت" منوذج إىل وفقاً النهائية

 جلنة وأوصت .التقييم هذا نقاط من باملائة ٤٠ على السعر نقاطو ،باملائة ٦٠ على ةاجلود نقاط تطابقت
 فان بويلي/مشيت آند فيشر شركة تكتل إىل الدائمة املباين ملشروع العام العقد حمني أن باإلمجاع التقييم

 ١٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ مبستوى مبلغ مقابل يورو ١٤٧ ٠٤٤ ٧٠٠ بقيمة املضمون قصىاأل احلَد مببلغ إيسترين
  .يورو مليون ١٩٠ قدرها إمجالية ميزانية من الغرض هلذا متوفراً كان الذي يورو

  العام املتعهد اختيار     -٢

 املشروع مدير توصية أعقاب يف ،اللجنة قررت ،)٤(املشروع منح رحلةمل النهائية النتيجة اعتبار بعد    -٩ 
 آند فيشر شركة إىل الدائمة املباين لبناء العام العقد متنح نأ املشروع، إدارة لس باإلمجاع قرار إىل ووفقاً
   .نتيجةالو املناقصة عملية ضد يةرمس شكوى أي تقدمي يتم مل .إيسترين فان بويلي/مشيت

  العام العقد توقيع     -٣

 آند فيشر شركةو احملكمة وقعت ،٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ١ يف )٥(اللجنة موافقة بعد   -١٠
   .الدائمة املباين بناء لتحقيق العقد إيسترين فان ليبوي/مشيت

  املشروع تكاليف      -باء

  املشروع تكاليف ختفيض

 ١٩٠ البالغ اإلمجايل املستوى على كال على اجلمعية قبل من املشروع ميزانية على املوافقة متت   -١١
 التكاليف حلفظ للجنة األويل لنهجا فإن ،وبالتايل .)٧(راحلوامل مالية سنة كل على وكذلك ،)٦(يورو مليون

 املراحل يف - اعتبار بواسطة ،"مراحل على للعمل" امليزانية يةهيكل مع متسقة كانت امليزانية حدود يف
  .اجلارية املرحلة ميزانية ضمن التكاليف على للحفاظ تدابريال - للمشروع املختلفة

 العناصر بشأن القرارات أن اللجنة رأت ،٢٠١١ يوليو/متوز ٦ يف الثامن ااجتماعه يف ولكن،   -١٢
 يف ارتفاع إىل ؤديت قد امليزانية، نطاق ضمن بقىت أن اشأ من يتالو املشروع من واحدة رحلةمب املتعلقة

                                                                                                                         
  .٢٠١٢ أغسطس/ آب٢٢نة الرقابة  يف للج التاسع االجتماع )٤(
  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٧ جلنة الرقابة  إىل املسجل يف رئيس من رسالة )٥(
  .٣ الفقرة ICC-ASP/9/Res. 1 رقم القرار )٦(
  .املرفق...  املرجع نفسه )٧(
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 يف امعاجلته تتم مل إذا الحقة مرحلة يف امليزانية حدود تجاوزب تتسببل مالية خماطر نكوت وأن التكاليف
 متت قد التصميم نوعية أن واأكد قد واكان اللجنة وخرباء املشروع مدير كال نأ حني يفو .املناسب الوقت
 قصري وقت بعد أنه الواقع إىل نظراً أنه االعتبار انفو ،ةالحق مراحل يف نشأت إذا املفاجآت من حيد بشكل

 على اضحاو دليال يعطي )األمن مفهوم( التكاليف يف كبري تجاوزل احتمال نشأ النهائي التصميم بداية من
  )٨(.لمشروعل كمني زالي ال يذال اليقني عدم

 العتبار استراتيجية اعتماد خالل من للمشروع املايل األمن تعزيز اللجنة قررت الصدد، هذا ويف   -١٣
 تكان كما مرحلة، تلو مرحلة أساس على من بدال للمشروع اإلمجالية امليزانية منظور من التكاليف
 باإلضافة للمشروع، نياملستخدم للمتطلبات آخر استعراض إجراء اللجنة قررت لذلك، .السابقة اممارسته

 تأييد ومت .)٩(مشروعلل جديد مدير وصول من أيضا االستفادةو ،"٤ الصندوق" بتكاليف املتعلقة تلك إىل
 ميكن اليت النواحي حتديد املشروع مدير من بلوطُ .)١٠(واملالية امليزانية جلنة قبل من أيضاً املنهاج هذا

 اليومية لعملياتل ضروري هو ما تتجاوز وظيفة أعمال أي متاثل اليت تلك خاصة ،هلا املتطلبات مراجعة
 ضمن )٣ اموعة( عناصر استيعاب أجل من مالية خطة وتقدمي ،)١١(األساسية الدولية اجلنائية حملكمةا ملهام

   .)١٢(يورو مليون ١٩٠ البالغة البناء ميزانية

  )٣ اموعة( تكاليف يف تنظر أن اللجنة قررت ،٢٠١١ يوليو/متوز ٢٧ يف ،التاسع ااعهاجتم يفو    -١٤
 أجل من يورو مليون ٢٢,١ بقيمة تقدر اليت ،)املدجمة نياملستخدم معدات( )٤ الصندوق( بـ املتعلقة

يورو مليون ١٩٠ البالغة البناء تكاليف ميزانية ضمن ااستيعا.   

 تقدمي املشروع مدير من اللجنة طلبت ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٢ يف ،عشر الثاين ااجتماعه يفو   -١٥
 ١٣ يف عشر، الثالث للجنةا اجتماع ويف .الالزمة الوفورات حتقيق ا ميكن اليت الطريقة حول مالية خطة

 كاليفت استيعاب يتم أن توقعت اأ إىل وخلصت املالية اخلطة للجنة قُدمت ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين
 مع العقد توقيع قبل يورو مليون ١٩٠ البالغة البناء تكاليف ميزانية ضمن حدود يف بكاملها )٣ اموعة(

 ضمن املشروع إلجناز الالزمة التخفيضات بعمل نفسهاب اللجنة ستقوم ذلك، الفوخب .العام املقاول
  .نفسهم خيارام أساس على وفورات حتقيق إمكانية يف لنظرا املستخدمني من بالطلب أو التكلفة،

                                                                                                                         
 وذلك حلة،املر ميزانية ضمن إىل األولية التصميم مرحلة تكاليف القيمية اهلندسة منهج جلبب النهائي، التصميم مرحلة يف البدء قبل )٨(

 النهائي التصميم مرحلة خالل القيمية، اهلندسة منهج تنفيذ يف ولكن، .التالية النهائي التصميم ملرحلة واضحة بداية نقطة توفري أجل من
 الحق وقت يف تتحققت اليت يورو مليون ١,٥ حدود إىل يصل مالية خطرا يشكل األمن مفهوم أن )برينك( املشروع مدير أفاد التايل،

  .يورو مليون ١,٨٨ قدرها فةبكل
  .٧٣ الفقرة ،ICC-ASP/10/22، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٩ يف الرقابة  جلنة أنشطة عن تقرير   )٩(
 وضع يتم بأن اللجنة وأوصت :٩٠ الفقرة ICC-ASP/10/5 ،عشرة السادسة دورا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير   )١٠(

 إن .املشروع يواجهها أن ميكن اليت احملتملة للتكاليف آخر جتاوز بأي بل وحسب "٤ الصندوق" بتكاليف ليس املللتع متويل استراتيجية
  .للمشروع الطوارئ احتياطي على عملها بالفعل مت اليت البناء ونفقات احتياطي خلفض نظرا خاص بشكل مهم هذا

    .٢٠١١ يوليو/متوز ٦ يف الرقابة  للجنة الثامن االجتماع )١١(
    .٢٠١١ سبتمرب/ أيلول٢٢ يف الرقابة للجنة ين عشراالجتماع الثا )١٢(
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 ملشروعا ملواصفات كاملة محاية تعطي بأن املتطلبات ملراجعة يلزم هبأن احملكمة مع اللجنة وافقت   -١٦
 بنيو األساسية حملكمةا واجبات أداء سنحل األساسية املتطلبات تلك بني تمييزال عمل حني يف ةيفائالوظ

    .)١٣(عيارامل هذا تليب ال قد واليت املشروع من األخرى العناصر

 تصبح قد الوظيفة متطلبات يف التغيريات أن اللجنة الحظت ،٢٠١٢ فرباير/شباط ١٥ يف   -١٧
 فوق املناقصة جاءت إذا خاصة املعتمدة، التكلفة حدود يف امليزانية إبقاء دف االلتزام أجل من ضرورية
  .)١٤(كبري مبقدار املعتمدة امليزانية

 كل يف حتديدها مت اليت احملتملة املخاطر به أبرز حيث املخاطر تقييمل حتديثاً املشروع مدير قدم    -١٨
 التصميم مرحلة اية بني الفترة يف هأن املالحظة متتو .)١٥(املايل تأثريهال تقديراًو املشروع مراحل من مرحلة
 10 مبقدار العميلو شروعامل ناحية من خاطرامل تقدير ازداد لقد ،زائد النهائي التصميم مرحلة ايةو ةالنهائي
   .يورو مليون ٢٠٠ إىل تصل قد للمشروع اإلمجالية امليزانية نفإ ،لذلك ونتيجة .يورو مليون

 ضرورة على تشددو ،حمتملة مراجعة أجل من باملتطلبات قائمة لتحضري طلبها اللجنة كررت  -١٩
 وفقا ،يورو مليون 190 حدود ضمن الدائمة املباين مشروع تسليم أجل من التكاليف خفض عملية حتقيق
   .ICC-ASP/6/Res.1 رقم للقرار

 عند اللجنة قبل من احملتملة للمراجعة ةيوظيفال تطلباتبامل قائمة شروعامل مدير قدم ،ذلكل ونتيجة    -٢٠
 قائمة بشأن القرار تتخذ بأن اللجنة قررتو .املخاطر تقييمل حتديثاً إىل باإلضافة االختيار، عملية من االنتهاء

 الوفورات قيحقبت املناقصة عملية تقم مل وإذا األمر لزم إذا ،٢٠١٢ أغسطس/آب اية يف تطلباتامل
 أي على ا النظر إعادة إىل حتتاج قد املتطلبات من بعضال أن إىل أيضا اللجنة خلصت ،ولكن .املتوقعة
 من التيقن لكال وذلك ،توقعةامل وفوراتال عن تسفر قد املناقصة عملية كانت إذا ما عن النظر بغض حال،

 البناء ملرحلة املايل األمن وإنشاء اجلودة، حسنة مباين على يزيد ال ما توفري دف يلتزم املشروع أن
  .)١٦(التالية

 عملية حققت )١٧(البناء، مرحلة وقبل ،املناقصة إلجراءات نتيجةو ،٢٠١٢ أغسطس/آب اية يف   -٢١
  :التايل النحو على )18( الرئيسية أهدافها التكاليف خفض

 احلد ضمن بكاملها املندجمة نيستخدمامل ملعدات )٣ اموعة( تكاليف استيعاب مت لقد   )أ(  
 وبالتايل ،)يورو مليون ٢٢,١ مبقدار أصالً كانت( يورو مليون 190 بقيمة بناءلا مليزانية املعتمد األقصى

  و ،املناقصة عملية قبل  ةجدتوام كانت اليتو يورو مالين ١٠ البالغ امليزانية جتاوز إلغاء

   .)١٩(يورو مليون ٦,٣ بقيمة ةإضافي وفورات حتقيق مت لقد )ب(  
                                                                                                                         

  ).ICC-ASP/10/22( ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٩ ريخابت الرقابة جلنة أنشطة عن تقرير )١٣(
  .٢٠١٢ فرباير/شباط ١٥ الرقابة، للجنة الثاين الجتماعا )١٤(
  . ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٤ الرقابة، للجنة الرابع االجتماع )١٥(
  .٢٠١٢ يوليو/متوز ٤ الرقابة، للجنة الثامن االجتماع  )١٦(
  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٢ الرقابة، للجنة التاسع االجتماع   )١٧(
  .٦الفقرة  ICC-ASP/10/Res.6 رقم القرار  )١٨(
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 ١٩٠ بقيمة املعتمدة البناء ميزانية مقابل يورو مليون ١٨٣,٧ يبلغ البناء تكاليفل املتوقع املبلغ وبالتايل،
 حتديات أنب الحظةامل مع ،يجةالنت ذه سعيدة اللجنة كانت .)%٣,٣ بنسبة امليزانية حتت أي( يورو مليون

  .ائياً إكماله حىت للمشروع املالية للجوانب حذرا جا إتباع تتطلب بنائه مراحل كافة يف املشروع

 بأن املشروع مدير من اللجنة طلبت املناقصة، عمليةل اإلجيابية النتائج ضوء ويف األساس هذا وعلى   -٢٢
 تسليمل جمهزة للمشروع البناء مرحلة أن من للتيقن وذلك ،اجعتهامر ستتم اليت املتطلبات الئحة بصقل يقوم
 الوظائف مع االعتيادي الترابط إىل حتتاج ال قد اليت العناصر تتالىف أا حني يف جيدة نوعية ذات مباين

  .للملكية اإلمجالية التكلفة على سلبا تؤثر أن شأا من اليتو للمحكمة، األساسية

 على التغلب إمكانية من للتيقن وذلك املالية استراتيجيتها حتديث )٢٠(أيضا اللجنة قررت لقد    -٢٣
 اإلشارة متت ،الصدد هذا يفو .)٢١(دلموارلو لمخاطرل حكيمة إدارة مواصلة مع البناء مرحلة يف التحديات

 احتياطي كلبش لبناءبا الفعلي البدء قبل حتقيقها ميكن اليت إجيابية مالية نتائج ةأي استخدام ينبغي أنه إىل
 .بالسياسة املتعلقة اللجنة قرارات إىل وخضعاً ،املشروع اية حىت تنشأ قد اليت توقعةامل غري ظروفلل إضايف

 أي،( العقد منح بعد املتوقع اإلنفاق بنيو العام للمقاول امليزانية يف املخصصة املوارد بني الفرق ،هذا يشملو
 مالية نتائج أعاله الواردة الوظيفية املتطلبات مراجعة عن ينجم أن املتوقع من هأن حني يف ،)يورو مليون ٦,٣

 اعتماد عن نجمي قد اليت البناء تكاليف يف حمتمل ختفيض أي أن توضيحال أيضاً مت كما .أيضا إجيابية
 اجلديدة اهلندسية العقود" برنامج ملعايري وفقا املشروع عقد ميزانية على بالنفع تعود اليتو أخرى تعديالت

 االستراتيجية حتديث اعتبار على اللجنة وافقت لقد .فقط املشروع اية يف املال رأس إىل إضافتها سيتم "٣
  .العاصر هذه ستشمل اليت املالية

  املالية التقارير رفع   -ثالثاً

  املشروع إنفاق   -ألف

 ٢٠٠٨ عام من )وروي مليون ١٩٠( املشروع مليزانية املتوقع األنفاق ،املشروع مدير أفاد كماو   -٢٤
 النحو على ،يورو مليون ٢٠,٨ يبلغ ،٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ١٥ يف كان كما ،٢٠١٢ عام إىل

  .التقرير هلذا األول املرفق من الثاين امللحق يف الوارد

  واحدة ملرة الدفعات   -باء

 األطراف، الدول ةمجعي دعت ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين يف هاعقد مت اليت السابعة ادور يف   -٢٥
 يف حصتها تعادل واحدة دفعة عملل ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ١٥ حبلول ،اعتبار إىل األطراف الدول
 وعدامل .)٢٢(للمشروع النهائية كلفةلا حتديد يتم عندما تعديل إىل ختضع واليت لبناء،ل املقدرة تكاليفال إمجايل

                                                                                                                             
 بقيمة اإلجيايب الرصيد هذا من الغرض هلذا املخصص امليزانية احتياطي استفاد لقد العقد، منح ضد حتديات أي تقدمي يتم مل أنه مبا   )١٩(

  .يورو مليون ٠,٢
  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٢ الرقابة، للجنة التاسع االجتماع  )٢٠(
  .١ ةالفقر، ICC-ASP/11/15 أيضا النهج هذا عشرة التاسعة دورا يف واملالية امليزانية جلنة أيدت لقد   )٢١(
   .٧ و ٦ نيالفقرت، ICC-ASP/7/Res.1  رقم القرار  )٢٢(
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 تشرين ١٥ إىل الحق وقت يف متديده مت واحدة دفعة التسديد تيارباخ األطراف لدولا تقومل النهائي
   .)٢٣(٢٠١٢ أكتوبر/األول

 ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل واحدة دفعة للتسديد النهائي املوعد متديد إمكانية يف اللجنة نظرت   -٢٦
 دفعة لتسديدا خيار األطراف الدول من  أكثر دول اختارت إذا هأن املشروع مدير وأشار .)٢٤(٢٠١٤
 أن حني يف ،القرض على دفعها املستحق الفوائد ستنخفض كما قرضلل اإلمجايل املبلغ ضخفسين ،واحدة
 لتسديدا أن على التشديد مت ،ذلك إىل باإلضافة .سيزداد القرض من املستخدم غري اجلزءب املرتبطة اإلعانة

 دفعها يتوجب اليت اتاملسامه كمية تقريبا النصف إىل واحدة دفعة لتسديدا ختفيض شأا من سيكون دفعة
  ).والفوائد املال رأس ذلك يف مبا( ذلك الفخب

 فوائد عن يسفر سوف واحدةال ملرةا دفعاتل النهائي للموعد آخر متديد بأن اللجنة وافقت لقد   -٢٧
 رغبتهم عن مؤخرا عربوا األطراف الدول من عدداً أن إىل أيضا توأشار واضح، قصور أي إىل يؤدي ولن

 القرار مشروع يف تقترح أن اللجنة قررت ،ذلك على وبناء .واحدة دفعة التسديد خيار نم الستفادةل
 ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل النظام هذا اختيار وعدمل اًآخر اًمتديد )الثاين املرفق( الدائمة املباينب املتعلق

 كما .)٢٥(٢٠١٥ يويون/حزيران ١٥ حبلول بكاملها استالمها ليتم حمتملة مسبقة دفعات عملول ،٢٠١٤
  .)٢٦("للمشروع املايل اليقني لزيادة جيداً اًتدبري نكا" التمديد هذا أن على أيضا واملالية امليزانية جلنة وافقت

 خيار األطراف الدول من دولة ٣٣ اختارت ،٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ٣٠ لـ مماثل وبشكل   -٢٨
 ذلك حىت .يورو ٣٦ ٣٧٠ ٨١١ قدرها ةإمجالي مةقي ميثل مما املقررة، حصتها من واحدة دفعة التسديد
 بلغ ،األطراف الدول من دولة ٣٠ من كاملة، أو جزئية دفعات أو واحدة ملرة دفعات استالم مت التاريخ،
 الدولة قرض من األموال سحب عدم للمشروع تتيح أن شأا من واليت يورو، ٣٤ ٤٧٠ ٤٩٠ جمموعها
  .٢٠١٣ يونيو/حزيران حىت املضيفة

     إمجايل تكاليف امللكية-جيم

 مسألة التحديد وجه علىو امللكية اليفتك عن حمدثة ورقة تقدمي املشروع مدير من اللجنة طلبت   -٢٩
 من غريها مع مقارنة طانق وكذلك الزمين، اإلطارو ،وتأثريها املختلفة اخليارات وحتديد االستهالك، قيمة

  .)٢٧(الدولية املنظمات

 مشددا ،للملكية اإلمجالية التكاليف عن عرضا املشروع مدير قدم ،٢٠١٢ مارس/آذار ٢١ يف    -٣٠
 كاسكو( ا املتصلة العناصرو بناءال أعمال أن من التيقن مع ،االعتبار يف تؤخذ أن جيب املسألة هذه أن على

                                                                                                                         
   .١ ةالفقر، ICC-ASP/8/Res.8  رقم القرار  )٢٣(
   .٢٠١٢ يونيو/حزيران ٢٠ يف الرقابة للجنة السابع االجتماع )٢٤(
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣٠ الرقابة، للجنة التاسع االجتماع  )٢٥(
  .١٦٩ .فقرةال ،ICC-ASP/11/15 عشرة، التاسعة دورا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير  )٢٦(
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٥ الرقابة، للجنة األول االجتماع  )٢٧(
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 يلزم هأن على التشديد متو .)٢٨(يورو مليون ١٩٠ البالغة يزانيةامل إمجايل ضمن ستتحقق )٣ اموعة و
 ثالثة للملكية اإلمجالية التكاليف شملتو .البناءب املتعلقة السنوية التكاليف ثرأل إلعدادا واللجنة جمعيةلل

 استثمار ستبدالال التمويل، تكاليف )ج( و ؛التشغيل تكاليف )ب( ؛)٢٩(املالية التكاليف )أ( :وهي عناصر،
  .الدائمة املباين حياة مدة طوال املال رأس

 يف ٢٠١٦ عام يف وقعاملو اجلديدة املباين وامتالك الستخدام املستقبلية التكاليف تأثري حالياً يقدر    -٣١
 خيار على هذا يتوقف .املالية التكاليف ذلك يف مبا يورو، مليون ١٤,٨ و يورو مليون ١٣,٣ بني ما نطاق

   .هداتماع تمسي الذي التمويل

 التمويل، تكاليفب التعامل لكيفية االستراتيجي القرار تربتع أن لجمعيةل يلزم هأن على التشديد مت    -٣٢
 تتحمل أن إىل سيحتاج األخري أن حني يفو .الدائمة املباين حياة مدة طوالل أو سنوي ج خالل من ،أي

 السابق فإن السنوات، متعدد مارياستث صندوق إنشاء أجل من أعلى تكلفة البداية يف األطراف الدول
 امللكية كلفة تأثري أن إىل أيضا املشروع مدير أشارو .الطويل املدى على التكاليف يف ارتفاع إىل يؤديس

 دفعة التسديد الختيار منهم كل قرار على سيعتمد حيث األطراف، الدول جلميع مماثالً كني لن اإلمجالية
 مراجعتها إىل حتاجست ةاملالي التنظيمية واللوائح القواعد أن إىل أيضا املشروع مدير وأشار .ال مأ واحدة
  .اجلمعية اختذته الذي املايل النهج مع اتساقها من للتيقن

 والفوائد التكاليف أن حني يف أنه إىل املشروع مدير أشار ،لتمويلل املمكنني بالنهجني يتعلق فيماو  -٣٣
 أكثر الدائمة املباين حياة مدة طوال ج أن ،وهلة ألول يبدو فإنه بعناية، حتليلها ينبغي احللّني من لكل

 الدائمة احملكمة مباين لصيانة مشوال أكثر تخطيطوال القرارات ختاذال عملية ديولّ أن شأنه منو استدامة
 الدولية املنظمات مناهج ةمقارن حتليل أن إىل أيضا وأشري .اجلديدة األطراف لدولا أصول من باعتبارها
   .مطّلع قرار اختاذ أجل من ضرورياً سيكون األخرى

 لن اعتماده يتم حل أي املناسب، الوقت يف معاجلتها ينبغي القضية أن حني يف أنه اللجنة أشارت   -٣٤
 مت ،ولكن .٢٠١٥ عام يف متوقع املشروع إكمال أن إىل نظرا ،٢٠١٦ املالية السنة قبل اًأثر له يكن

 قدف اجلمعية، قبل من األمر اية يف الدائمة املباين حياة مدة طوال ج اختيار حال يف أنه أيضا االقتراح
  .مبكر وقت يف القرار هذا اختاذ الصواب من يكون

 عاجلةمب ليقوم املشروع مدير قيادة حتت فين عمل فريق تشكيل يلزم أنه على اللجنة وافقت   -٣٥
 يف امب والسيناريوهات، والكمية النوعية واخليارات االفتراضات" تطوير بشأن واملالية امليزانية جلنة توصيات

 هأن االعتبار عني يف األخذ مع )٣١(اإلمجالية امللكية كلفةب املتعلقة )٣٠("التكاليف وبيان املخاطر تقييم ذلك

                                                                                                                         
  .٢٠١٢مارس / آذار٢١ الرقابة، للجنة الثالث االجتماع   )٢٨(
 على فقط تستحق هاولكن يورو مليون ٦,٩ إىل تصلس اليت املستحقة، والفوائد املضيفة الدولة قرض لسداد هي التكاليف هذه  )٢٩(

  .واحدة التسديد دفعة تارخت مل اليت طرافاأل الدول
 تقرير يف التوصية هذه على التشديد مت .٦٧ الفقرةICC-ASP/11/5  عشرة، الثامنة دورا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير   )٣٠(

   .١٦٥ الفقرة ICC-ASP/11/15 عشرة، التاسعة دورته أعمال عن واملالية امليزانية جلنة
  .٢٠١٢مايو / أيار٢٣ الرقابة، للجنة السادس جتماعاال  )٣١(
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 حياة ملدى النهج مثل واحد، خيار على التركيز دونب املمكنة، املناهج مجيع" املراجعة تشمل أن ينبغي
 تقومل املستقبل يف األطراف للدول بالنسبة اراتخي أي معاجلة أيضا العامل الفريق على سيتعنيو .)٣٢("املبىن

 أشارتو  .)٣٣(واملالية امليزانية جلنة قبل من أيضا به املوصى النحو على املشروع، تكاليف يف ملسامهةبا
 كلفةل املقدر املايل ألثرل األقصى ستوىبامل التعامل يف بالغة صعوبة جدتس األطراف الدول أن إىل اللجنة
 املايل تأثريال من احلد اعتبار إىل حتاجيس اإلمجالية امللكية كلفة تمويلل ج أي إنف وبالتايل، .ةاإلمجالي امللكية

 نهجالو ،الدائمة املباين حياة مدة طوال ج من مزيج طريق عن ذلك يف مبا ،اإلمجالية امللكية لكلفة فوريال
   .٢٠١٣ عام خالل اقشةاملن إىل املسألة هذه جلب يتم ذلك وبعد .أخرى بطريقة أو السنوي

  )"٢ اموعة"( املدجمة غري املستخدمني معدات      -دال

 احملتملة اخليارات راجعةمب تقوم أن للمحكمة يلزم بأنه واملالية امليزانية جلنة توصية اللجنة اعتربت  -٣٦
 عداتامل استخدام مدة ومتديد مالءمة مدى ذلك يف مبا ،أخرى مرة )٢ اموعة( تكاليف تخفيفل

 أنب ، الرقابة وجلنة املشروع مدير مع بالتشاور ،للمحكمة ينبغي أنه إىل اللجنة صتخلو .)٣٤(احلالية
 مدة ومتديد مالءمة مدى ذلك يف مبا ،)٢ اموعة( عناصر لتخفيض جديدة خيارات وضعب قومت

 ذلك عن قريرتالو األخرى، املؤسسات مع املشترك الشراء خيار وكذلك احلالية املعدات استخدام
  .الرقابة جلنة طريق عن األطراف الدول جلمعية عشرة الثانية الدورة يف بالتفصيل

   باملشروع تتعلق أخرى مسائل رابعاً

 املضيفة الدولة قبل من البناء موقع حتضري      -ألف

 دق ألكساندر ثكنات هدم أعمال أن املضيفة الدولة ذكرت ،)٣٥(٢٠١٢يناير/الثاين كانون يف   -٣٧
  .الزمين للجدول وفقا ةمستمر تومازال ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ يف تبدأ

 ١٦ يف املضيفة الدولة قبل من الرقابة جلنة ألعضاء ألكساندر ثكنات موقع إىل زيارة تنظيم مت   -٣٨
 ٢١ يف عقدان الذي الثالث ااجتماعه يفو .اهلدم عملية يف احملرز التقدم تقييم أجل من ،٢٠١٢ مارس/آذار
  :الزيارة هذه عن النامجة النتائجب يتعلق فيما حمددة قضايا ةثالث اللجنة تناولت ،٢٠١٢ مارس/آذار

 القيام يلزم قد ،الشارع ضيق إىل نظرا هأن لوحظ :الرئيسي املدخل إىل الوصول مكانيةإ   )أ(  
  .الرئيسي املدخل أمام التوقف لسياراتل لتتيح بلديةال قبل من التحتية البنية أعمال من بالبعض

                                                                                                                         
  . ١٦٦ الفقرة ICC-ASP/11/15 ،عشرة التاسعة دورا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير  )٣٢(
    .١٦٧ الفقرة ،نفسه املرجع )٣٣(
    .١٧٠ الفقرة ،نفسه املرجع  )٣٤(
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٥ الرقابة، للجنة األول االجتماع  )٣٥(
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 من كبري مبقدار أعلى احلايل األرض سطح مستوى أن لوحظ :األرض سطح مستوى )ب(  
 هذا كان إذا عما السؤال وطُرح .احملكمة إىل النحو هذا على تسليمها سيتم هأن يبدوو الشارع مستوى

   .للبناء جاهزة األرض لتسليم ةاملضيف الدولة من االتفاقية مع يتوافق

 فان شارع يف احلايل املدخل أن اللجنة إعالم مت :ألكيماديالن فان شارع يف احلايل دخلامل  )ج(  
  .ةعماريامل الناحية من يفهتصن مت إذا مكانه يف يبقى وقد ،محايته يستحق ألكيماديالن

 تدخل اليت إضافية وتكاليف تأخريب النتائج هذه من أي تتسبب أن حال يف هأن إىل اللجنة أشارت    -٣٩
  .الدائمة املباين ميزانية من التكاليف هذه تغطية ميكن فلن الدائمة، املباين نطاق يف

 املاضيني لعامنيا خالل هأن املشروع مدير أوضح الرئيسي، املدخل إىل الوصول مبسألة يتعلق فيماو    -٤٠
 يتوافق حاليا يهعل هو كما التصميم أن من للتيقن بلديةال يف ملدنا ختطيط إدارة مع مكثفة مناقشات متت

 وتصميم احملكمة موقع أرضية على تصميمال أن هاقتناع عن املشروع مدير وأعرب .املتوفرة املساحة ضمن
   .املتطلبات مجيع يلبيان سوف ة،احلضري للمساحة لبلديةا

 هذا من ٤٩ الفقرة إىل أخرى مرة أشارت قد املضيفة الدولة أن أيضاً الرقابة جلنة أوضحت لقد   -٤١
 املباين من اخالي الطبيعية األرض سطح ستوىمب عام، وبشكل للبناء جاهزاً املوقع تسليم تتوقع وأا قرير،الت

 ستوىمب األرض سطح سيكون ،وبالتايل  .اخل التنقيب رفَوح والتلوث، واألنابيب والكابالت ،واألساسات
 .التصميم يتطلبه الذي ملستوىا إىل لبهاجل املشروع إىل املسؤولية عودتس أنه حني يف ،العامة الطبيعية األرض

 وحركة املوقع إىل الدخول إمكانية للبناء االستعداد أعمال وفرت أن املتوقع من كان العملية، الناحية ومن
 وممثلي املشروع مدير مكتب بني عليها املتفق العملية الترتيبات مع تتوافق وأن لبناءا أعمال مركبات سري

 املسح بأعمال للقيام املضيفة الدولة بذلتها اليت اإلضافية باجلهود أيضاً اللجنة رحبت لقد .املضيفة الدولة
   .املوقع على

 وفقا املضيفة الدولة قبل من البناء موقع يف ألكساندر ثكنات هدم عملية من االنتهاء مت لقد    -٤٢
 اهلولندية اخلارجية ؤونالش وزارة قبل من األرض ملكية نقل صك على التوقيع مت كما ،الزمين للجدول
  .٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢٠ يف واحملكمة

 ةاملترتب رسوموال الترخيص إجراءات   -باء

 يف الهاي بلدية قبل من استالمه ومت البناء رخصة طلب تقدمي مت أنه )٣٦(اللجنة شروعامل مدير أبلغ   -٤٣
   .٢٠١٢ مارس/آذار ١٢

 نشر ينبغي كان الهاي بلدية قدمته الذي رخيصالت اتإلجراء األويل الزمين للجدول وفقا   -٤٤
 أسابيع ستة ملدة العموم مالحظات إىل ذلك بعد خيضع حيث ،٢٠١٢ أغسطس/آب ١٥ يف يارمس التصريح

 اإلبقاء تقرر ،٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ يف البداية يف مقرراً كان الذي النهائي الترخيص نشروب -

                                                                                                                         
  .٢٠١٢مارس / آذار٢١ الرقابة، للجنة الثالث االجتماع   )٣٦(
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 يناير من األول األسبوع إىل يؤدي مما حمتملة، قانونية حتديات ةأي ةملواجه أخرى أسابيع ستة فترة على
٢٠١٣.  

 جتماعاتاال من عدداً أعقاب يفو املعقدة، التصريح طلب طبيعة إىل نظراً أنه )٣٧(اللجنة إبالغ مت   -٤٥
 مت فقد )عاملشرو فريق قبل من التصميم وإعادة التصميم أعمال من املزيد عنها نتج اليت( بلديةال مع خرىاأل

 لذلك، ونتيجة .املطلوبة للمعايري وفقا األعمال هذه إاء حىت البلدية قبل من بناءال رخصة اتإجراء تأخري
 فترة تنتهي بأن اآلن توقعامل من هوأن ،٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٩ يف البناء رخصة مسودة نشر أخرياً مت لقد

  .٢٠١٣ فرباير/شباط منتصف يف احملتمل القانوين تحديال

 عندما دفعه سيستحق ترخيصال رسوم سداد أن )٣٨(٢٠١٢ يوليو/متوز يف املشروع مدير أشار   -٤٦
 يقوم بأن اختياره مت الذي املقاول بوسع سيكون هأن أيضا املشروع مدير وأكد .النهائي الترخيص نشر يتم

 سبتمرب/أيلول يف املوقع متسلي بني الفترة يف لبناءل األخرى االستعداداتو لتربةل البحوث من املزيد بعمل
  .٢٠١٢ ديسمرب/األول كانون اية يف الترخيص إجراءات من واالنتهاء ٢٠١٢

 األقصى احلد شكلت مما ،يورو مليون ٢,٥ بلغت الترخيص طلب رسوم بأن )٣٩(اللجنة إبالغ مت   -٤٧
 الدولة إىل رسالة الحق وقت يف عاجلت قد اللجنة كانت .)٤٠(الهاي يف الترخيص اتجراءإل املقرر للمبلغ

 اإلدارية، التكاليف عن باملسؤولية املتعلقة ترخيصال رسوم بشأن ،٢٠١٢ ابريل/نيسان ١٢ بتاريخ املضيفة،
 ١٢ بتاريخ اللجنة إىل موجهة رسالة يف املضيفة الدولة أجابتو ،للمشروع اًمالئم اًحميط وإنشاء
  .٢٠١٢ يونيو/حزيران

 أشارت واليت الهاي، لديةب مع الترخيص رسوم مسألة تناقش أا إىل )٤١(املضيفة الدولة أشارة   -٤٨
 يف إجابتهم رسالة يف ورد الذي النحو وعلى لذلك، .الترخيص رسوم لتخفيض اال لديها ليس أنه إىل

 مليون ١,٥ مببلغ لتساهم استعداد على اهلولندية اخلارجية الشؤون وزارة كانت ،٢٠١٢ يونيو/حزيران ١٢
 مليون ٠,٥ مبلغ ختصيص يتم وأن الدائمة، املباين شروعمل حصرا الوفورات هذه ستخدمت أن شرطب يورو
 على العقبات إزالة مثل احملتملة النكسات يف مسامهةلل وكذلك احمليطة اجلدران هدم تكاليف تغطيةل يورو
   .متر ٢,٥ عن يزيد عمق

 وافقت قد املضيفة الدولة انتك ،الترخيص اتإجراء رسوم عن منفصل بشكل هأن اللجنة شددت   -٤٩
 للجنةا اجتماعات يف األمر هذا مناقشة متت أنه يعين مما ،"للبناء جاهزة" األرض نقل على سابق وقت يف

 احلكومية اهليئة من مذكرة يف "للبناء جاهزة" مفهوم تعريف مت هأن إىل )٤٣(اللجنة أشارتو .)٤٢(السابقة

                                                                                                                         
  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٢ الرقابة، للجنة التاسع الجتماع ا)٣٧(
  .٢٠١٢ يوليو/متوز ٤ الرقابة، للجنة الثامن االجتماع )٣٨(
  .٢٠١٢مارس / آذار٢١ الرقابة، للجنة الثالث االجتماع )٣٩(
  . ٥٢ إىل ٤٩ الفقراتCBF /15/18  الرقابة جلنة نشطةأل املرحلي التقرير )٤٠(
  .٢٠١٢ يونيو/ حزيران٢٠ الرقابة، للجنة السابع االجتماع )٤١(
  . على التوايل٢٠١٢أبريل / نيسان١٨ و٤مارس و/ آذار٢١، املنعقدة يف )٢٠١٢ (الرقابة للجنة  الثالث والرابع واخلامساالجتماع   )٤٢(
  .٢٠١٢ يوليو/متوز ٤ الرقابة، جنةلل الثامن االجتماع   )٤٣(
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 إىل إشارة أي تتضمن مل املذكرة هذه أن اللجنة وأكدت .٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٨ بتاريخ ،للمباين
 .٢٠١٢ يونيو/حزيران ١٢ بتاريخ ةاملضيف الدولة رسالة يف املذكورة األرض حتت متر ٢,٥ مسافة حتديد
 امسؤوليا ينظم الذي القانوين اإلطار من جزءا بأا املذكرة تعترب ال أن على املضيفة الدولة أصرت ،ولكن

  .شروعامل يف

 القائم القانوين اإلطارب املساس دونب ،الترخيص رسوم جتاه املضيفة الدولة مسامهة اللجنة قبلت   -٥٠
  .)٤٤(األطراف الدول مجعيةو املضيفة الدولة مسؤوليات ينظم الذي

 متخصصة متثيلية ميزات   جيم

 متثيلية ميزات" أجل من ةامليزاني يف يورو مليون ١,٢ مبلغ ختصيص مت نهأ إىل املشروع مدير أشار   -٥١
 حدد قد   ICC-ASP/6/Res.1 رقم القرار وكان .بعد املرحلة هذه يف تعريفها يتم مل اليت ،"متخصصة

 ليتم كبرية أخرى قطع أو الفسيفساء أو كبرية منحوتات" بأا "املتكاملة التمثيل ميزات" مفهوم تعريف
  .)٤٥("املبىن أراضي يف أو املبىن واجهات يف أو املعمارية اهلندسة يف دجمها

 فنية قطع لشمل سبل يف البحث وقررت املسألة، هذه بشأن قدما املضي كيفية اللجنة اعتربت   -٥٢
.ICC-ASP/6/Res.1 رقم القرار يف املطلوب النحو على تصميم،ال يف مندجمة

)٤٦(  

   التدقيق أعمال استراتيجية  خامساً

 أعمال ستراتيجيةال مسودة أعد قد املشروع مدير بأن لجنةال إبالغ مت ،)٤٧(٢٠١٢ يوليو/متوز يف   -٥٣
 أنشطة من للبعض خارجية مبصادر االستعانة تتم بأن الداخلي التدقيق مكتب مدير وأوصى .التدقيق
   .التدقيق

 مرتبة تعطى وأن للتدقيق استراتيجية إىل اجةحب الدائمة املباين مشروع أن على اللجنة وشددت   -٥٤
 استشاري مع التعاقد املشروع مدير اقترح .مستقل خبري ا يقوم بأن يلزم أنه إىل رتوأشا األولوية،
 املعرفة له يكون الذي املتحدة، لمملكةل الوطين التدقيق مكتب من مستشار مثل املهمة ذه للقيام خارجي
   .الدائمة املباين مبشاريع

 اللجنة أعادت ،)٤٨(عشرة التاسعة دورا يف اليةوامل امليزانية جلنة قدمتها اليت التوصيات أعقاب يف   -٥٥
 طريق عن توظيفه سيلزم املهمة ذه ليقوم طلبه مت الذي ارجياخل االختصاص أن توقرر املسألة هذه يف النظر

 .)٤٩(الداخلي التدقيق مكتب إرشادات ومبوجب العروض من عدد على ينطوي الذي االختيار إجراءات

                                                                                                                         
  .٢٠١٢ أغسطس/ آب٣٠ الرقابة، للجنة العاشر االجتماع   )٤٤(
  .٢٠١٢ يونيو/ حزيران٢٠ الرقابة، للجنة السابع االجتماع   )٤٥(
  .٢٠١٢ يوليو/متوز ٤ الرقابة، للجنة الثامن االجتماع   )٤٦(
  .املرجع نفسه   )٤٧(
)٤٨(  ICC-ASP/11/15 ، ٨٢ – ٨٠الفقرات .  
  . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ الرقابة، للجنة الثاين عشر االجتماع   )٤٩(
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  املرفق األول

  دير املشروع بشأن مشروع املباين الدائمةتقرير مكتب م
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمة    -ألف
، الذي ينص على ٦، املرفق الرابع، الفقرة ICC-ASP/6/Res.1يتم تقدمي هذا التقرير وفقا للقرار    -١

جلنة إىل ) أو حسب االقتضاء(أنه يتعني على مكتب مدير املشروع تقدمي تقارير عن الوضع ربع سنوية 
 الدورة احلادية نظراً إىل ٢٠١٢قدم التقرير حتديثاً ألنشطة مشروع املباين الدائمة خالل عام وي. املراقبة

  .عشرة املقبلة جلمعية الدول األطراف

  أنشطة املشروع    -باء

 مناقصة املقاول العام   -١

نح ومرحلة م) ب(مرحلة االختيار األويل،  )  أ:  (كانت إجراءات املناقصة متكونة من مرحلتني   -٢
  .العقد

.  إىل اختيار مقدمي العروض األكثر مالءمة لتحقيق أهداف املشروعاالختيار األويلدف مرحلة    -٣
  عني يف، بعمل اختيار أويل آخذاًيتألف من أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املشروعالذي قام فريق التقييم و

من  فضال عن جمموعة من معايري االختيار، احلد األدىن، وبعض متطلبات ثناءاالعتبار عددا من أسباب االست
  . تها التقنية والنوعية يف طبيعالناحية

أدى ذلك .  وفقا ملعايري حمددة مسبقاها، اليت مت تقييمأربعة تعبريات عن االهتمامتلقى فريق التقييم    -٤
آي كونسورتيوم، و يت يب :  العقد وهمإىل مرحلة منحالذين متت دعوم إىل اختيار املتنافسني األربعة، 

  .بام، و زوبلني/بويلي آند فان إيستريين، و باالست اندام/مشيت/فيشر
 بتوزيع وثائق طلب العروض على مقدمي ٢٠١٢مايو /بدأت مرحلة منح العقد يف بداية أيار   -٥

  . العروض األربعة
ربعة يف الفترة مت عقد سلسلة من االجتماعات اليت مت تشكيلها بكل عناية مع مقدمي العروض األ   -٦

 وتقدمي املناقصةجمموعة واسعة من وثائق  إلطالعهم على ٢٠١٢يوليو /مايو ومنتصف متوز/بني أيار
 يف" ٣ – العقود اهلندسية اجلديدة "نهجية نشأت م. "٣ – العقود اهلندسية اجلديدة "التدريب يف منهجية

  ملخص
  

.  ٢٠١٢هذا التقرير حتديثاً ألنشطة مشروع املباين الدائمة خالل عام يف يوفر مكتب مدير املشروع   
يتضمن التقرير أيضا حملة عامة ,.  عامة عن التحديات الرئيسية اليت مت اختبارها خالل هذه الفترةحملة التقرير ويشمل

 متديد املوعد النهائي للدول ومقترح واحدة التسديد دفعةعن الوضع املايل للمشروع مبا يف ذلك مدفوعات 
 .٢٠١٤مرب ديس/كانون األول ٣١ واحدة حىت التسديد دفعة الختياراألطراف 
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 بدال منث تنطوي على القيمة مقابل السعر  حي أيضا على الصعيد الدويل، تستخدم يتالواململكة املتحدة 
 لتحفيز شراكة تعاونية بني امزاياهإىل قد مت اختيار هذه املنهجية نظرا ل.  فقطأرخص األسعاراالستناد على 

 يف الوقت احملدد إلائهملشروع، وبالتايل توفري أفضل ضمانة للمشروع مدة امراحل طوال العميل واملقاول 
  .لمتطلباتلوفقا وويف حدود امليزانية 

دورة قدت ع، و٢٠١٢يوليو /متوز ٢٣ للمشروع يف عروضاًربعة األ مجيع مقدمي العروض قدم   -٧
مت عقد جلسة لفتح . فترة تقدمي العروض من إغالق فترة قصرية بعد رمسياً وذلك املناقصاتمظاريف لفتح 

قام .  مستقلكاتب عدل هولنديو ع،املشرو ممثلني عن احملكمة، وفريق إدارة حبضور؛ املناقصاتمظاريف 
املعلومات املالية منفصلة عن لقد كانت  . يف تقرير رمسياتالعملية ونتائج اإلجراءهذه توثيق بكاتب العدل 

  . املعلومات النوعية
 التقييمات مع النتائج هذه دمج العروض األربعة قبلنوعية  على  فريق إلجراء تقييم أويلتشكيلمت    -٨

مدير املشروع، خرباء مشل الفريق الذي يترأسه . الذي سيتم اختياره املقاول بشأن اذ القرارواختاملالية 
كان مدعوما من مستشارين من فريق إدارة املشروع وأعضاء فريق  والذي مستقلني وممثلني عن احملكمة

الدولة ومل تقبل . التقييمقبة دعوة ملراقبة عمل فريق التقييم وعملية ارل ثالثة من أعضاء جلنة املبِقَ. التصميم
  . العرض هذااملضيفة

 الدورة كانالغرض من هذه . ٢٠١٢أغسطس /آب ٧ األوىل لفريق التقييم يف الدورةعقد مت    -٩
 اليت اقترحها املتنافسني  احملتملةجراء تقييم أويل للمتغرياتإل فردية من أعضاء الفريق السبعة ونقاطجلمع 

يف منتصف و). العروضواليت مت حتديدها يف طلب (العروض يف هذه استنادا إىل الوثائق املقدمة 
 من مقدمي  الذي اقترحه كلٍ واحدمشروع مرجعيبزيارة  فريق التقييم قام ٢٠١٢أغسطس /آب

 الثالثة  أعضاء الفريق الرئيسيني فيه كل مناجتماعاً حيث قدممباشرة  زياراتهذه ال ىوتل. العروض
ملشاركني عرضاً مرئياً حيث قاموا بشرح دورهم ضمن فريق املشروع امقدمي العروض ني من املقترح

  .  اليت قدموها اجلوانب الرئيسية خلطة النهجهي األمور اليت يعتربون أا تشكل وما بشكل مفصل
يف هذه  و. دورته اخلتاميةيف  ٢٠١٢أغسطس /آب ١٧اجتمع فريق التقييم للمرة الثانية يف    -١٠

قد مت ل. التقييم النوعي والتقييم املايل ووضعت بعد ذلك النتائج معا يف منوذج التقييم  كالمت إكمالالدورة، 
 اجلودة حتتسبتصميم عملية املناقصة على أساس اختيار املناقصة األكثر فائدة من الناحية االقتصادية حيث 

الذي  املقاول يقومبأن يضمن من شأنه أن هذا إن .  من النتيجة اإلمجالية%٤٠ والسعر بنسبة %٦٠ بنسبة
  . ألهداف العامة للمشروعيعطي محاية لالتوازن األمثل بني الوقت والتكلفة واجلودة مما مت اختياره 

توصية باإلمجاع ملنح العقد ملشروع املباين ب فريق التقييم عمله أى، ٢٠١٢ أغسطس/ آب١٧يف    -١١
مببلغ )  شركات فولكر فيسلزجزء من جمموعة(بويلي فان إيسترين /فيشر آند مشيتإىل تكتل شركة الدائمة 
الذي  يورو ١٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠ يورو مقابل مبلغ مبستوى ١٤٧ ٠٤٤ ٧٠٠ بقيمة  املضمونقصىاحلَد األ

  . مليون يورو١٩٠كان متوفراً هلذا الغرض من ميزانية إمجالية قدرها 
 العقد تقييم ومنحقبة على توصية من فريق التار، صادقت جلنة امل٢٠١٢ أغسطس/ آب٢٢يف    -١٢
 ٢٤ مدته يف إجراء الصمت الذي انتهتخضعاً إىل ، بويلي فان إيسترين/فيشر آند مشيتتكتل شركة إىل 
 اهلاتف عن طريقيف ذلك اليوم نفسه، أبلغ مدير املشروع مجيع املرشحني، . اً ظهر٢٠١٢أغسطس /آب
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 يوما ١٥فترة (القانونية " فترة الكاتيل" بدأت وذا.  املعتمدبالقرار رمسية،  خطيةرسالةووالربيد اإللكتروين 
 أي من مقدمي مل يتقدم). ناقصةات امل بشأن إجراء ضمنهالمتنافسني تقدمي شكوى قانونيةلاليت ميكن 
 .أي شكوىالعروض ب

 نقل موقع املباين الدائمة إىل احملكمة   -٢

 ٩ ويونيو/ حزيران٢٠ يفوقع امل زيارتني إىل مت عملبناء على مبادرة من الدولة املضيفة،    -١٣
دم على مجيع أعمال اهلالدولة املضيفة لقد أكملت .  بشكل سلسملوقعا لتسليم من أجل التحضري أغسطس/آب

  .املوقع وفقا للجدول الزمين

وملباين ألرض لعقد اإلجيار  الذي يشكل  األصليالصك، مت تعديل ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٠يف    -١٤
 تشرين ١تم يف سيحملكمة إىل املباين من الدولة املضيفة ا تاريخ تسليم  بأنتسجيلمن أجل الاحملكمة 

  .  كما كان مقدرا يف البداية٢٠١١سبتمرب /أيلول ١ بدال من ٢٠١٢ أكتوبر/األول

  عقد املقاول العام –البناء    -٣

 ١يف قاول البناء م وتسليم املوقع إىل الذي وقع عليه االختيارالتوقيع على العقد مع املقاول مت     -١٥
 .، وبذلك بدأت مرحلة البناء٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول

 جزئني؛ إىلقد مت تقسيم منح العقد ل   -١٦

 التصميم الفين واألعمال إلكمال يورو ماليني ٥ حبدوديقتصر اجلزء األول إىل تكلفة  ) أ(
 ءا من فريق املقاول وفقا أصبح جزالذيمبا يف ذلك فريق التصميم، (التحضريية من قبل فريق البناء 

 كافة املقاول من حلظة توقيع العقد يتوىل. )٥٠()ملشروعاملصدق من أجل ابناء الهلندسة وإىل منوذج ا
 ؛ ٢٠١٣مارس /آذار حبلول اية شهر إائهاتوقع املالتصميم املتعلقة ب واملخاطر اتاملسؤولي

 استالم بعد سيتم منحها يف املوقع واليت الفعليةبناء يشكل أعمال الاجلزء الثاين من العقد، و) ب(
 .٢٠١٢ديسمرب /كانون األول يف اية  استالمهااملتوقعوبلدية، ال من  النهائيةرخصة البناء

 ٧٠٠حمدد حالياً بقيمة (قد وافق املقاول على السعر األقصى املضمون فالتوقيع على العقد، وب   -١٧
، البناءخالل مرحلة و.  وفورات إضافيةإلجيادشروع املطوال مدة  هيستمر حتفيزوس)  يورو١٤٧ ٠٤٤

 إجراء يلتزموا باالنضباط واالمتناع عنأن بسيكون من املهم بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة يف املشروع 
املضمون واملتفق ؤدي إىل تغيري مستوى احلد األقصى للسعر ست واًماليتأثرياً سيكون هلا إذ أن هذه تغيريات 

 .البناءمقاول  مع عليه

                                                                                                                         
)50(   ICC/ASP/9/28، ٧٠ الفقرة.   
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يورو واإلجراءات  مليون ١٩٠  بقيمة ضمن ميزانية البناء)٣اموعة ( استيعاب عناصر بشأنحتديث    -٤
 تكلفة التخفيض لستمرة امل

١٨-   موعة (عناصر بأن يستوعب  مدير املشروع  مناجلمعيةطلبت ، ا العاشرةيف دوربكاملها )٣ا 
 مكتب مدير املشروع إجراء  الطلب أيضاً منكما مت. )٥١(يورو مليون ١٩٠ة البالغة العامضمن امليزانية 

ية وظائفاملواصفات اللالحتياجات من أجل تعزيز األمن املايل للمشروع مع احلفاظ على مراجعة أخرى 
  .)٥٢(مباينلل

 لتخفيض استراتيجية ٢٠١١ عام يف الثالث عشر اجلنة املراقبة يف اجتماعهإىل قدم مدير املشروع    -١٩
مت العثور على وفورات هامة يف ميزانية لقد .  مراحلةوفورات املستهدفة يف ثالثالليف، وذلك لتحقيق التكا

  .)٥٣( املشروعاعتمدها اليت "ذات القيمةهلندسة "  جخاللمن  الطارئة و واحلاالتالتصعيد

، ارتفع مستوى زائدالنهائي  بني اية مرحلة التصميم النهائي واية مرحلة التصميميف الفترة    -٢٠
دفعت هذه الزيادة مدير املشروع إىل . يورو ماليني 10 مبقدارالعميل وشروع من ناحية املاملخاطر املقدرة 

 ة، وذلك لتحقيق وفورات جديدة يف ثالث٢٠١٢مايو /أيار ٢٣تقدمي استراتيجية جديدة للجنة املراقبة يف 
  . خمتصرةتعديالت رئيسية) ج (ولنظام، لتعديالت ) ب(تصميم، يف الوفورات ) أ(: مراحل

شروع جلنة امل مدير أطلع، ٢٠١٢أغسطس /آب ١٧ نتيجة املناقصة يف من التقييم فريقبعد انتهاء    -٢١
 يف تلك متت، أن عملية املناقصة قد ٢٠١٢ أغسطس/ آب٢٢ يف انعقد التاسع، الذي ااملراقبة يف اجتماعه

  امليزانية الكاملةأن تستوعب ميزانية البناء سيكون بوسع، وبالتايل املتوفرة مبقدار كبري، امليزانية حتتاملرحلة 
  .)٣اموعة ( لـ

 بقيمة تقدر ة من اإلنفاق املتبقيإضافية متوقع كمية ناقصةاملوعالوة على ذلك، حققت نتيجة    -٢٢
  . وقبلها املشروعمقاول البناء النامجة عن املتغريات اليت قدمها  مليون يورو٦،١

جناز املشروع على الرغم من إل زال طويالاملسار ما  حبذر ألن ب أن تؤخذ هذه الكمية املتبقيةجي    -٢٣
 أن يكون كافياًينبغي )  مليون يورو١٢,٩ حاليا يف يبلغ قدره(ملشروع املخاطر املخصص  املبلغ املعدلأن 

 مليون ٦,٣البالغ (ملبلغ املتبقي اوبناء على توصية من مدير املشروع، . لبناءلفترة التغطية املخاطر املتبقية 
قد تنشأ حىت اية املشروع اليت احتياطي إضايف لظروف غري متوقعة به بأنه مبلغ تعامل سيتم ال) يورو

  . خماطر احلاالت الطارئةباإلضافة إىل 

 مت إعدادها(تكاليف للوفورات املمكنة من إجراءات ختفيض ال القائمة احلالية مراجعةتم تس   -٢٤
ستوفر ملشروع امن أن مرحلة بناء وذلك من أجل التيقن )  وفريق التصميمنياون مع فريق املستخدمبالتع

 مع الوظائف األساسية للمحكمة التناسقري ايعتفي مب العناصر اليت قد ال تاليفذات نوعية جيدة، مع مبان 
  . واليت من شأا أن تؤثر سلبا على التكلفة اإلمجالية للملكية

                                                                                                                         
  .٦ الفقرة ،ICC/ASP/10/6  رقم القرار  )51(
)52(   ICC-ASP/10/22 ٧٥ إ*: ٧٣، وا*8�9ات ،ICC/ASP/10/Res.6 ٧ وا*�8ار  ا*8�9ة .  
  .٧٠ و ٦٩ الفقرتني نفسه، املرجع   )53(
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  املمكنةوفوراتللدثة احملقائمة العن حملة عامة  جلنة املراقبة إىلمكتب مدير املشروع سيقدم    -٢٥
وعند االنتهاء من التصميم . ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين تكلفة املشروع حبلول اية علىوتأثريها املقدر 
تنفيذ نتيجة لققت ، سيكون من املمكن حتديد الوفورات الفعلية اليت حت٢٠١٣مارس /آذارالفين يف اية 

من بعض الوفورات يف من احملتمل بأن تستخدم المن الناحية العملية، و، ولكن. بعض التغيريات يف املشروع
 .  جديدة قد تنشأ يف أجزاء أخرى من املشروعمسائلأجزاء املشروع لتعويض أي 

  إدارة املخاطر   -٥

باملسائل غري املؤكدة احلالية لتعامل للمخاطر، هو ل سجل عن طريقاهلدف من إدارة املخاطر،    -٢٦
 من  أوحمتمالً اً سلبياًتأثرياليت يتم حتديدها بأنه قد يكون هلا (خماطر املشروع وأن . ظمت منواملقبلة بشكل

سيتم ) على أهداف املشروعأحداث  أو مقبلةسيناريوهات أو االت غري مؤكدة، شأا أن دد ح
العواقب على /ثراأل (والنتائج النامجة عنها عن املخاطر حملة عامةجل سويوفر ال.  يف سجل املخاطرتوضيحها

،  اخلطر، واحتمال وقوع)حجم األثر(طر على املشروع اخل تأثري  أيضاً السجلويشمل. وأسباا) ملشروعا
 .  هلا االستجابةمبادرةوكذلك التدابري اليت سيتم اختاذها لتخفيف خطر معني، والشخص املسؤول عن 

تم ي الداخلي، املدقق توصية من ويف أعقاب. سجل املخاطر أداة هامة يف إدارة املشروعكل يش  -٢٧
جدول أعمال بنداً ثابتاً يف سجل املخاطر أصبح كما أن  بشكل منتظم أكثر،تنفيذ حتديثات لسجل املخاطر 

 إىل جلنة عنهابالغ  اإل عند ذلك، يتمالقائمإىل السجل  خماطر هامةإضافة /عندما يتم حتديد. فريق املشروع
  .قبةارامل

يتم تقييم اآلثار املالية يف ، كما تم حتديدها يف سجل املخاطريأهم املخاطر اليت يتم اآلن تقييم   -٢٨
مدير املشروع هو و.  مليون يورو١٢،٩ اإلمجالية حاليا  املخاطرتبلغ ميزانية. املعدلة  البناءإطار ميزانية

 .املبلغهذا حدود ضمن املسؤول عن إدارة مرحلة البناء 

  إجراءات ترخيص البناء   -٦

إىل استئناف مجعيات السكان إحدى األويل ضد خطة تقسيم املناطق من قبل  االستئناف حتول   -٢٩
  متكن. ٢٠١٢فرباير /شباطحمكمة االستئناف يف  والذي مت مساعه من قبل ٢٠١١أبريل /رمسي يف نيسان

 يطلب تعليق خطة االستئناف مل رخصة البناء ألن مقدم طلبمي  االستمرار يف إعداد وتقد مناملشروع
االستئناف ومل  ينجحمل . اعناصرهمن بعض الضد استئناف لكنه اختار بدال من ذلك رفع وتقسيم املناطق 

 . على املشروعمل يكن هلا تأثرياًاليت و تقسيم املناطق يف صياغة خطةتغيري طفيف فقط ينتج عنه إال 

بلدية الأصدرت . ٢٠١٢مارس /آذار ١٢بلدية يف  إىل الشروعامل رخصة بناء طلبمت تقدمي    -٣٠
تشرين  حىت اية  ضدها ميكن تقدمي شكوى مكتوبةواليت، ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول١٩تصريح يف مسودة 

  .٢٠١٢ أكتوبر/األول
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 مليون ١،٥املسامهة مبلغ ، ٢٠١٢يونيو /حزيران ١٢عرضت الدولة املضيفة، يف رسالة مؤرخة    -٣١
مبلغ  ختصيص وأن يتممشروع، للحصرا الوفورات الناجتة ستخدم تشرط أن يورو حنو رسوم الترخيص ب

قبلت اللجنة . مسامهة يف النكسات احملتملةلل وكذلك ة هدم اجلدران احمليط تكاليفتغطيةل  يورو مليون٠،٥
دولة املضيفة ومجعية الدول إلطار القانوين القائم الذي ينظم مسؤوليات الاإلجحاف بادون بالعرض 

  .األطراف املتعلقة باملشروع

ديسمرب /كانون األول ٢٧ يف ة املوعد املستهدف للحصول على رخصة البناء النهائيحتديدمت    -٣٢
 إىل استئنافأي خطر تقدمي ستة أسابيع إضافية من ملدة بعد هذا التاريخ، هناك فترة متبقية . ٢٠١٢
  .احملكمة

رخصة البناء من جانب واحد أو أكثر من االستئناف ضد ع أنه ما زال هناك خطر املشرويتوقع   -٣٣
 سجل املخاطر هناك ختصيص يف، ولكن.  أصال ضد خطة تقسيم املناطقتقدموا باالستئنافالسكان الذين 

 املعلقةا  القضاي فإنلمشروع، وعالوة على ذلك،ل املقبلةاألثر املايل احملتمل من التحديات القانونية للتعامل ب
 بشكل كبري ألا التأثري عليه املشروع أو إليقاف ليست كبرية مبا فيه الكفاية تتحدياتتسبب باليت قد 

  . السيارات فقط باألرض ومناطق مواقف تتعلق

 منطقة اجلوارمنتظم مع ممثلي بشكل اجتماعات بعقد بلدية المكتب مدير املشروع ويواصل    -٣٤
 تاليف حماولةبالتايل و املشروع وتبديد أي خماوف قد تنشأ طالعهم بشكل تام عنإواتمع احمللي من أجل 

 . املستقبل هلذا املشروعأي حتدي قانوين حمتمل يف   اإلمكانبقدر

بأن يكون هلا تأثرياً على  املنتظرليس من  بناءالخماطر التأخري املتوقع يف احلصول على رخصة إن   -٣٥
 املناقصةمت تعديل التخطيط يف مرحلة لقد . ٢٠١٥سبتمرب عام / يف أيلولشروعاملإلاء املستهدف التاريخ 
بشكل  يتم احلصول على رخصة البناء النهائية، سيعمل املشروع ويف الفترة حىت. ذه املسألةللتعامل 

 ةال الفعبالنتيجةدون املساس القيام ا ب اليت ميكن  األخرىاألنشطةو.  على أنشطة التصميم الفينرئيسي
     .ه الفترةخالل هذسيتم عملها أيضاً املساكن،   وإقامةاستطالعات إضافية، مثل إجراء رخصة البناءلعملية 

        تدفئة وتربيد املباين   -٧

٣٦-    بعد و. لمشروع أن التدفئة املركزية ستكون متاحة للمباين اجلديدة لاملوجز التنافسينص
، مت  ومكتب مدير املشروع،الطاقةلتوريد إينيكو ، وشركة بلديةوال، مشاورات مكثفة بني الدولة املضيفة

 جلنة املراقبة حكمت. )٥٤(مبرفق ختزين التدفئة والتربيد املشروع ينطوي على تزويدبديل تقدمي مقترح حلل 
 ستكونذلك، عالوة على . )٥٥(واالستدامةالفنية من كال الناحيتني  هذا احلل البديل للمشروع مقبوالبأن 
    . لطاقةل السوق تقدميها مبستوى أسعارقليل للمحكمة وسيتم  مبقدار حل اجلديد أقل للليف الصيانةتكا

 املسألةقد مت تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء هيئة احملكمة ومكتب مدير املشروع للنظر يف ل   -٣٧
ع املستشار القانوين بالتعاون مو. ٢٠١٢قد اجتمع هذا الفريق العامل عدة مرات خالل عام ل. بالتفصيل

                                                                                                                         
)54(   ICC-ASP/10/22، ١٠٤ إىل ١٠١ الفقرات.   
    .١٠٥ الفقرة نفسه، املرجع )55(
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  إينيكو شركة عاما مع٣٠إعداد الوثائق املطلوبة إلبرام عقد ملدة بمدير املشروع يقوم ارجي للمشروع، اخل
  . الطاقةلتوريد

 يورو ٨٠٠ ٠٠٠ مبقدار أويلعلى استثمار بلدية ال إينيكو و شركة املفاوضات اجلارية معتنطوي   -٣٨
مللكية ا تكلفة  منظور، منولكن . لقضية خزن التدفئة والتربيدوعمن قبل احملكمة كجزء من رسوم املشر

 قل األتكلفةنظراً إىل ال  يورو يف السنة٦٠ ٠٠٠وفورات تزيد على احملكمة ستحقق ، املقبلةاإلمجالية 
 عاما، فإن ٣٠لى مدى فترة وع. املركزيةتدفئة التعريفات ب السنوية مقارنة  التدفئة والتربيدلتعريفات

  .تقريبا يورو ٣ ٢٠٠ ٠٠٠سيبلغ جمموعها ت الفعلية للمحكمة الوفورا

  مراجعة املشروع   -٨

. ملشروع بالتعاون مع املراجعني الداخليني واخلارجينيللتدقيق حبسابات اقد مت وضع استراتيجية ل   -٣٩
داخلي  مدير املشروع بالتشاور مع مكتب التدقيق التقدم االستراتيجية، ية استقاللالتيقن منمن أجل و

رير ا تقةصاحب  جلنة املراقبةوستكون.  خارجياستشاريحسابات  مدقق املشورة من بطلبللمحكمة، 
  . حسابات مشروع املباين الدائمةةمراجع

 قدمه مكتبيي سذ نصف سنوي التأكيد لإلمتثال) أ(: استراتيجية املراجعة ما يليتشمل    -٤٠
ديوان (كمة اخلارجي احملوي من قبل مدقق حسابات ايل سنمتأكيد ) ب(محكمة، للاملراجعة الداخلية 

من )  الطلبمراجعات مرحلية عندمع (شروع املدارة إلوة كموحللسنوي تأكيد ) ج (، و) الفرنسياحملاسبة
 مع مكتب بالتعاونتحدده جلنة املراقبة سي ذشاريع البناء المبقبل مدقق حسابات خارجي متخصص 

  .)٥٦( التاسعة عشرةاة امليزانية واملالية يف دوروفقا لتوصية جلنوالتدقيق الداخلي 

يقوم لمراجعة، كان مكتب مدير املشروع شاملة لباإلضافة إىل املساعدة يف وضع استراتيجية     -٤١
 اخلارجية والداخلية اليت ات املراجع كال وتنفيذ توصياتإلكمال ٢٠١٢ خالل عام استباقيةاختاذ إجراءات ب

  .  املشروعتلقاها

  نشطة املشروع األخرىأ   -٩

ملشروع، مبا يف ذلك  بشأن آخر أوضاع اإلدارة العليا للمحكمةل للقضاة و مرئي عرضميقدمت ت   -٤٢
هذه ومن املقرر عقد املزيد من . أخرىيف مباين استخدامها يف املستقبل اليت سيتم عينات املقترحة واملواد ال

  .املوظفني على الوضع احملدث للمشروعبالتعاون مع جملس املوظفني إلطالع مجيع الدورات 

 تقدمو.  على تقدمي طلب الترخيصركزتاليت اإلخبارية  من النشرة اً جديداًعددإصدار مت    -٤٣
  .املوقعإىل لمباين الدائمة وتقريرا عن زيارة جلنة املراقبة أيضاً خمططاً لالنشرة اإلخبارية 

                                                                                                                         
)56(  ICC-ASP/11/15، ٨٢ الفقرة.   
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 ٧أبريل و / نيسان٢٤ملنطقة اجلوار احمللية يف ات  اجتماع٦ شارك املشروع يفحىت تارخينا هذا،    -٤٤
 الغرض من هذه .أكتوبر على التوايل/ تشرين األول١١سبتمرب و /يوليو و أيلول/ متوز٥يونيو و /حزيران

 مواصفاتلشرح املقبلني  على اتصال وثيق مع السكان وجريان احملكمة للبقاء املنتظمة هواالجتماعات 
 قدرب معاجلة قلق اجلريانمن خالل هذه املناقشات، حياول املشروع و. جلريانااملشروع، وتلقي مالحظات 

 . هلذا املشروع أخرىحتديات قانونيةأي  لتاليف كل جهد وبالتايل بذل ممكن ما هو

   رفع التقارير املالية   -جيم

 مقدمة    -١

ر مكتب املشروع، بالتعاون مديأنتج ، جلنة امليزانية واملالية التدقيق الداخلي وتوصيات يف أعقاب    -٤٥
 إعادة هيكلة تونتيجة لذلك، مت. )٥٧( للمشروعاً معدالً مالي إطارا٢٠١١ًالوثيق مع اخلرباء، يف اية عام 

ص يرخت) ج(املخاطر، ) ب(تكاليف البناء، ) أ (: جمموعات من التكاليفةشمل مخستميزانية املشروع ل
 . التكاليف األخرى) ه(إدارة املشروع واالستشاريني، وميم  املتعلقة بالتصاألتعاب) د(البناء والرسوم، 

  اعتماد ميزانية البناء    -٢
ستوى  يورو مبمليون ١٩٠,٠٠بلغ  ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١٥حىت  اإلمجايلاالعتماد    -٤٦

  يورومليون ١٢,٨٩ و  لتكاليف البناءيورومليون  ١٤٧ ٠٤ :، موزعة على النحو التايل٢٠١٤أسعار عام 
مليون  ١,٥٠ ولألتعاب   يورومليون ١٩,٦٠ و واملستحقات مليون يورو للتراخيص ٢,٦٠ و لمخاطرل

 املذكورة االعتماداتوترد تفاصيل إضافية عن .  مليون يورو كمبلغ متبقي٦,٣٧ و  لتكاليف أخرىيورو
 .أعاله يف املرفق الثاين هلذا التقرير

  النفقات مقابل ميزانية البناء    -٣
تشرين  ١٥ كما كانت يف ٢٠١٢عام يف الربع األخري من نفقات املتوقعة للمشروع لا   -٤٧

نفقات تكاليف البناء بقيمة  من  هذا املبلغيتكون.   يورو٥ ٢٩٢ ٢٦٢يبلغ مقدارها  ٢٠١٢أكتوبر /األول
 ٢ ٥٠٠ ٩٣٩ يورو وللترخيص ومستحقات تبلغ ١ ٤٨٧ ٥٠٠ يورو، وخماطر ناقص ٢ ٨٤٥ ٠٣٥

  .  يورو١ ٤٣٣ ٧٨٨يمة يورو، ورسوم بق
تبلغ  ٢٠١٢ لعام ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىتلنفقات الفعلية للمشروع ا   -٤٨

خماطر بناقص   ، يورو٢ ٨٤٥ ٠٣٥لتكاليف البناء بقيمة من نفقات هذا املبلغ يتكون .  يورو٧ ٥٠٨ ١٥١
.  يورو٣ ٦٤٩ ٦٧٧رسوم تبلغ و يورو ٢ ٥٠٠ ٩٣٩ يورو، وللترخيص ومستحقات تبلغ ١ ٤٨٧ ٥٠٠

  .وترد تفاصيل إضافية عن النفقات املذكورة أعاله يف املرفق الثاين هلذا التقرير
 مقابل ميزانية) ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ إىل ٢٠٠٨(للمشروع املتوقعة النفقات اإلمجالية     -٤٩
، والنفقات يف عام  بقيمة صفر٢٠٠٨نفقات يف عام املبلغ من يتكون هذا .  يورو٢٠ ٧٤٩ ٣٥٦بلغ تبناء 

  يورو، ونفقات يف عام٥ ١٣٣ ٣٤٦بقيمة  ٢٠١٠عام يف ، والنفقات  يورو١ ٢٧٩ ٤٧١  بقيمة ٢٠٠٩

                                                                                                                         
)57(  ICC-ASP/10/22، ٧٧ و ٧٦ الفقرتني.    
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 بقيمة ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت ٢٠١٢ لعام  يورو، ونفقات٦ ٨٧٣ ٣٨٨بقيمة  ٢٠١١
  .لثاين هلذا التقريروترد تفاصيل إضافية عن النفقات املذكورة أعاله يف املرفق ا.  يورو٧ ٥٠٨ ١٥١

  النفقات مقابل ميزانية احملكمة السنوية    -٤

مت إنفاق ): بآالف اليورو( على النحو التايل ١-لربنامج الرئيسي السابعللنفقات الفعلية كانت ا   -٥٠
 يف عام  يورو٣٩٥،٤و ، ٢٠٠٩يف عام يورو  ٣١٧،٤وصرف مبلغ ، ٢٠٠٨ يف عام  يورو٨٣،٨مبلغ 

 مت صرف مبلغ ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ وحىت. ٢٠١١ يف عام يورو ٣٨٦،٤، وصرف ٢٠١٠
 إىل عام ٢٠٠٨  من عام للفترة١-لربنامج الرئيسي السابعلجمموع النفقات . ٢٠١٢ يف عام يورو ٣٥٤,٧
وترد تفاصيل إضافية يف املرفق .  آالف يورو١ ٥٣٧,٧ بلغت ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ يف ٢٠١٢
  .الثالث

بآالف (كانت على النحو التايل ، )٣١٦٠كان سابقا  (٣٧٧٠لربنامج الفرعي لنفقات الفعلية لا   -٥١
ومت ، ٢٠٠٩ يف عام  يورو٢٦٠,٩ومت صرف ، ٢٠٠٨يف عام   يورو٢٦٨,٢مت إنفاق مبلغ ): اليورو

تشرين  ١٥  وحىت. ٢٠١١ يف يورو ٣٧٩,٨ وإنفاق مبلغ  ٢٠١٠يف عام  يورو ٣٨١,٤صرف 
الربنامج واملبلغ اإلمجايل إلنفاق . ٢٠١٢ يف عام يورو ٣١٨,٢ مبلغ   مت صرف٢٠١٢أكتوبر /األول

الف  آ١ ٦٠٨,٥بلغ  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨  من للفترة٣١٦٠الفرعي 
  .الرابع وترد تفاصيل إضافية يف املرفق. يورو

  )املباين الدائمة(ميزانية احملكمة + ء ميزانية البنا: التكاليف اإلمجالية املتوقعة للمشروع    -٥

 من خالل حتديد  وذلك للمشروعاإلمجالية توضيح أثر التكلفة إىلاإلطار املايل ت مراجعة أد   -٥٢
وتلك اليت يتم متويلها من السنوية اليت يتم متويلها عن طريق ميزانية احملكمة والتكاليف املتعلقة باملشروع 

  .) اخلامساملرفق(خالل ميزانية البناء 
  عام حىت٢٠٠٨  من عام لكامل التكاليف املتعلقة باملشروع للفترةاًتقدير املرفق اخلامس يوفر   -٥٣

 يورو مليزانية مليون ١٩٠,٠ مليون يورو، وتتكون من ٢١٥,٣جمموع التكاليف املقدرة  ويبلغ . ٢٠١٦
 . السنوية العادية للمحكمة من امليزانية  يورومليون ٢٥,٣ متوقعة مقدرة بقيمة ميزانيةالبناء و

  التسديد دفعة واحدة    -٦

 التسديد دفعة الدول األطراف  دولة من٣٣ اختارت ،٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت   -٥٤
 من صهم هذه الدول خصومات على حصتتلقلقد . يورو ٣٦ ٣٧٠ ٨١١ تبلغ إمجاليةلقيمة واحدة 

إىل يؤدي قرض الدولة املضيفة، مما اجة إىل استخدام خيفض احل واحدة حيث أن التسديد دفعةالتكاليف، 
-ICCوفقا للقرار و).  يف املائة١٧،٥(إىل رأس املال  اجلزء غري املستخدم من قرض الدولة املضيفة إضافة

ASP/6/Res.1 ،يف املرفق السادس هلذا ورد لتدفق النقدي مبا يف ذلك مصدره لعامة اللمحة ال، املرفق السابع
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 استلمتها واحدة اليت التسديد دفعةالفائدة على مدفوعات  أيضاً، هذا املرفق نفسهيعكس  و. التقرير
 .احملكمة

 اليت مت استالمها  واحدةكان جمموع دفعات التسديد دفعة، ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١ حىت   -٥٥
 دولة ٣٠ها من  اليت مت استالم واحدةدفعات التسديد دفعةتألف هذا املبلغ من يو.  يورو٣٤ ٤٧٠ ٤٩٠

 لن يصبح اجلدول ساري . السادس هلذا التقريرترد تفاصيل إضافية يف املرفق. طرافاألدول خمتلفة من 
  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١املفعول إال من 

٥٦-   اجة ستدعو احل، ٢٠١٣يونيو /ه اعتباراً من حزيرانقدر حاليا أنكما هو مبني يف املرفق السابع، ي
يف  احتياجات التدفق النقدي أو زيادة اعتماداً علىقد يتغري هذا الوضع .  الدولة املضيفةالستخدام قرض

  .الواردةواحدة دفعات التسديد دفعة 

 حىت  الختيار التسديد دفعة واحدةالقتراح الداعي إىل متديد املوعد النهائي للدول األطرافنظراً ل   -٥٧
 ١٥واحدة يف التسديد دفعة نهائي املقترح الستالم دفعات تاريخ الالمع  (٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١

واحدة التسديد دفعة املرفق الثامن جدول مقارنة للدول األطراف بني خيار يرد يف ، )٢٠١٥ يونيو/حزيران
يتبع مقياس التقييم ني و األطراف احلالي من الدول١٢١ ويستند اجلدول على. قرض الدولة املضيفةوخيار 

  .)٥٨(٢٠٠٩ية الدولية لعاملمحكمة اجلنائل

واحدة التسديد دفعة عطي الدول األطراف الذين خيتارون تاملباين الدائمة ب القرار املتعلق ومسودة   -٥٨
  .مع املشاركة يف القرضسوية واحدة جزئية دمج التسديد دفعة واحدة كاملة أو التسديد دفعة اخليار بني 

رقم  الواردة يف الوثيقة واحدةالتسديد دفعة دفعات ول حللمذكرة التفسريية مت حتضري حتديثاً    -٥٩
ICC-ASP/8/34  املباين الدائمة اليت سيتم اعتماده يف الدورة املقبلة جلمعية الدول بالقرار املتعلق وإرفاقها ب

  .األطراف

 ، اجلمعية القادمة انعقاد حاليا إعداد منوذج على احلاسوب من قبل مكتب مدير املشروع قبليتم   -٦٠
 التسديد دفعة  خمتلفة لدفعات سيناريوهاتجتسيد قادرة على  تكونلدول األطرافوفري أداة ل لتوذلك
 . التعديل النهائي يف اية املشروعلعمل أيضا احلاسوب هذاوسيتم استخدام منوذج . واحدة

  )رأس املال والفوائد(الفائدة على تسديد قرض الدولة املضيفة     -٧

 األول االستخدام اعتبارا من وقت الفوائد الدولة املضيفة، يبدأ دفع وفقا لشروط قرض   -٦١
 املقبلة أو القائمةعقود اإلجيار مدة بدأ بعد انتهاء ي سوالفوائدسداد رأس املال أن ، يف حني )٥٩(لقرضل
  .)٦٠( ٢٠٤٦ عام  إىل٢٠١٦لمباين املؤقتة، من عام ل

                                                                                                                         
)58(   ICC-ASP-8-34٢ الفقرة الثاين، املرفق )٢.(   
       ).هـ(، املرفق الثاين، ICC-ASP/7/Res.1 القرار رقم  )59(
   ). و(املرجع نفسه،   )60(
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واردة، ال واحدة دفعات التسديد دفعةنه يف ضوء  أاملقترحلدولة املضيفة ، قبلت ا٢٠١٠يف عام    -٦٢
 يف الفوائد تراكم املزيد من تاليفلدولة املضيفة من أجل  إىل ا من القرضسحبها األموال اليت مت ستتم إعادة
  . ٢٠١٠يونيو /حزيران ٢٨ يفمت تنفيذ هذه الترتيبات لقد . ٢٠١٢و  ٢٠١١  و٢٠١٠السنوات، 

قرض الدولة املضيفة ه سيلزم استخدام دي احلايل للمشروع، من املتوقع أنلتدفق النقوفقاً ملستوى ا   -٦٣
 من قرض اليت سيتم سحبهااألموال لكمية تقدير  وال. ٢٠١٣ من عام يونيو/اعتبارا من اية شهر حزيران

  عام خاللستتراكم الفوائد املقدرة ونتيجة لذلك، . مليون يورو٥١,٧ هو ٢٠١٣الدولة املضيفة يف عام 
 ١لدولة املضيفة قبل جيب دفع الفوائد ل التفاقية القرض، وفقا و,  يورو٢٠٤ ٥٦٨ مبقدار ٢٠١٣

 .٢٠١٤فرباير /شباط ١ القرض، أي للسحب منفرباير من السنة التالية /شباط

 واحدة قبل دفعة تسديدالتقم بدفع  واحدة أو اليت مل دفعة تسديد الختترالدول األطراف اليت مل و   -٦٤
 مسؤولة عن حصتها املقررة من الفائدة على قرض ، ستكونقرض الدولة املضيفةب األموال من البدء بسح

  .الدولة املضيفة

 يف ٢٠١٣  لعامإىل الدولة املضيفة يف امليزانية املقترحةها دفعيلزم  ة اليت املقدرلقد مت مشل الفوائد   -٦٥
فقد ، )٦١(يزانية واملالية يف دورا التاسعة عشرةتوصية من جلنة املويف أعقاب ال. ٢-الربنامج الرئيسي السابع

، أن يتم إنشاء حساب خاص بدال من ذلك  هلاقرارمسودة ، يف املراقبةجلنة ، وتقترح مت حذف هذا املبلغ
 دفع الفائدة ورأس املال على قرض الدولة من أجلاملقررة من قبل الدول األطراف وإيداع املشاركات 

  . ة من ذلكوأي فوائد مستحقاملضيفة، 

  الصندوق االستئماين    -٨

 املسجل  قبل مناستئمايناملرفق السادس، مت إنشاء صندوق  ،ICC-ASP/6/Res.1وفقا للقرار    -٦٦
 من مسامهات طوعية ةمل ترد أي.  للمحكمةة دائممباين املخصصة لبناء املسامهات الطوعية إيداعلغرض 

   .كات أو الكيانات األخرى حىت اآلناحلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشر

  صندوق استبدال رأس املال: إمجايل تكاليف امللكية   -دال

 مليون يورو وتتكون من ١٤،٨ إىل ١٣،٣ بقيمة بني تكاليف اإلمجالية للملكيةالتقدر حاليا    -٦٧  
 :اآليت

 ، واليت ستتحملهاالرأس املواملتكونة من فوائد واستهالك لالقرض بالتكاليف املالية املتعلقة ) أ(
 ؛)٦٢( واحدة كاملةالتسديد دفعة ختتراألطراف اليت مل الدول تلك 

                                                                                                                         
)61( ICC-ASP/11/15 ١٥٥، الفقرة.   
    أعاله٦٠أنظر الفقرة   )62(
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املرافق العامة، وتكاليف /الطاقةو ، الصيانةاملتكونة منالتكاليف التشغيلية للمباين الدائمة ) ب(
يف  التكالتها معقارنحيث سيمكن م شروع االنتقايلاملسيتم حتديد هذه التكاليف خالل . التأمني

 مجيع الدول األطراف اعتبارا من هاالتكاليف التشغيلية ستتحملو. التشغيلية احلالية للمباين املؤقتة
 حملكمة؛ا من خالل ميزانية ٢٠١٦عام 

أصول استبدال  عملها من أجل متثل االستثمارات الالزماليت تكاليف استبدال رأس املال ) ج(
التكاليف وهذه ). االستهالك (الوظيفية للمبىن صاخلصائ" تقدم سن" تاليفرأس املال وبالتايل 

 .٢٠١٦ مجيع الدول األطراف اعتبارا من عام هاستتحمل

جلنة إىل م مدير املشروع جني خمتلفني  رأس املال، قد أصولتكاليف استبدالب وفيما يتعلق   -٦٨
 :٢٠١٦ حبلول قرار استراتيجي  إىل اختاذ، داعيا اجلمعيةاملراقبة

 يف املبالغ كبري حمتمل أحياناً على أساس سنوي مع ارتفاع ،ارجاخلنقدي التدفق : يسنوج ) أ(
 ، أوملدى حياة املبىنتكلفة يف ال السنني وارتفاع مدىاملطلوبة على 

  أعلى يف بادئ األمر مع تكاليفالسنني على مدى  يصبح ثابتاًمتويل: ج ملدى حياة املبىن) ب(
 .أقل ملدى حياة املبىنتكاليف و

   املبالغ اإلمجالية احملتملة–استبدال رأس املال 

7110 - PDO (3.1m) 7120 (1.7m)  ا������ �	
�� 7130 (17.4m) 2  �Project Budget (190m)ا�����
3.1 1.7 17.4 190.0

���وع ا����� ا��ا���    -  إ���� ا����
� ا�������  

2% 1% 1%
8%

88%

3160 - PoPP (3.5m)

7110 - PDO (3.1m)

7120

7130

Project Budget (190m)
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، املراقبةجلنة بدعوة جلنة امليزانية واملالية تقدمت  تقريرها عن أعمال دورا الثامنة عشرة، يف   -٦٩
ارات  واخلي، والكمية،النوعية فتراضاتإلضافة التفاصيل على اال"بالتعاون مع مدير املشروع، 

 .)٦٣("لتكاليفوبيان اوالسيناريوهات، مبا يف ذلك تقييم املخاطر 

 من ممثلني عن احملكمة، كون جمموعة عمل اليت ميكن أن تتتشكيل، اقترح مدير املشروع وبالتايل   -٧٠
 السنوي  النهجقبة، للنظر يف خمتلف اخليارات، أيار أعضاء جلنة امل منبعضالخبري استشاري خارجي وو
  .املشروعى حياة و مدأ/و
  

                                                                                                                         
)63(  ICC-ASP/11/5 ٦٧ الفقرة.  
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   -٥ ٦٤٤ ٢٠٨ ١٥١         -١٢٦ ٦١٢ -٦٦ ٦٥٤ -٢٠ ٥٢٩ ٠ ا*89ق

��� ا�
8 . اI* &ا��ت ا*����� + �?�ر�V  =ا*)��9ت: ��=�Sت(*) X ! ت���٦ ٥٩٥ ٨٤١ا*aي �X�_ �?�ر�V ��ره� ، ��رو ٦ ٩١٥ ٨٣٤  ��ر^ إ*: و]�د �(�\ إ]��*@ *�)��9ت٢٠١١ �Zم E@��(��@ ا*�ا�A� Y�**#�� ا*��*� ا�

�b� 8دة ��رو c ل.  ��رو٣١٩ ��٩٩٣ره� وا* &ا��ت�d ���� �*رات ا�E�*ما�Z  إ*: ٢٠١١ _?� ٤٢ ٤٤٦ e9f� .  ��رو٦ ٨٧٣ ٣٨٨ إ*: �d٢٠١١ل �Zم �ت ا*)�9 ��رو ��* �*@ 
 ا�9�gق ا*9��@ ) أ (

 ا�9�gق ا*� ��K) ب(
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 الثالث لحقامل

بآالف ( ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت) مكتب مدير املشروع يف (١ -السابع لربنامج الرئيسي املقبلة لالنفقات وامليزانيات املتوقعة 
  )اليورو

٧١٢٠، ٧١١٠ 

�إ�_�ق # ٧١٣٠و K �
K# إ�_�ق �
K# إ�_�ق �
K# ا�(�  إ�_�ق�)�


� �4K��ةK# إ�_�ق  c)_�4�ا �!(�
�)
K_�ا bX�4� ا�(�  إ�_�ق�)�

�-�4M� 
�(�ا�(� 
�-�4M� 

�(�ا�(� 
�-�4M� 

�(�ا�(� 
�-�4M� ع����ا� 

 ���� d4F�
ا��!��� (ا��6�وع 

��eا��ا( 
٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ C4- 

٢٠٠٨ (*) ٢٠١٦ (*) ٢٠١٥ (*) ٢٠١٤ (*)  ٢٠١٣   % ١٥/١٠/٢٠١٢  - 
٢٠١٦ 

                 (**)         ]&gف ا�(�رو[

 $9h��
$	�? dا 

��9h@ ا*���fت 
 ا*����

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 8Eة� �

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 @Z8E ع��j�
$9h�� 

٢ ٣٥٨�٤  ٣٥٧�٠ ٣٥٧�٠ ٣٥٧�٠ ٣٣٥�٤ %٨٩ ٢٩٧�٧ ٣٣٥�٤ ٣٢١�٥ ٣١٥�٦ ٢٦٦�٦ ٤٨�٣ 

 � �l� ة�Z�b�
���Z 

 ٣١٥�٥  ٤�٦ ٤٧١�٨ ٩�٧ ٢٦�٤ ١٦�٨ - - - -  

   ٢٤�٤ ٢٤�٤ ٢٤�٤         ��X bر�$

 @Z8E ع��j�
$9h�� 8c 

 ٥٩٧�٩ - ٢٤�٤ ٢٤�٤ ٢٤�٤ ٣١٥�٥  ٤�٦ ٤٧١�٨ ٩�٧ ٢٦�٤ ١٦�٨ 

89b*٩�٧ ٩�٧ ٩�٧ ٩�٦  ٤�٣ ٩�٦ ١٩�٣ ١٤�٩ ٤�٤ ٠�٥ ا   

�E�%  ٥�٠ ٥�٠ ٥�٠ ٢�٥  ٢�٩ ٢�٥ ٢�٨ ٨�٦ ٥�٧   

���  ٢٠٠ ١٣ ٩٦٦ ٣ ٣ ٧٦٦�٣ ٦١٦�٣ ٢١٠�٠  ٤٤�١ ٤٩٧�٨ ٢٨�٢ ٩�٤ ٢�١ ٣٥�٠ �������dت 

mر���    ٣�٢ ٣�٢ ٣�٢ ٣�٢  ٠�٠ ٣�٢ ٣�٢   

 ��+X� Vر��?�
���Z 

 ١٠�٠ ٠�٠ ٢٠�٠ ٩�٩ 
  

٢�٥ ٢�٥ ٢�٥ ١٠�٠  ٠�٠   

 ١�٩ ١�١    ��اد و*�ازم
  

١�٥ ١�٩  ٠�٠ 
  

١�٥ 
  

١�٥   

 ٤�٠ ٥�٠  1.2 ٥�٠ ٠�٦ ٠�٥ ١١�٩  ���ات وأ�oث
  

٤�٠ 
  

٤�٠   

 @Z8E ع��j�
$9h�� 8c 

٥٣٠�٠ ٥٥�٢ ٥٣�٤ ٣٤�٠ ٣٥�٠ 52.4 ١٩ ٠٤٦�٩ ٢٠٠ ١٣ ٩٩٢�٢ ٣ ٧٩٢�٢ ٦٤٢�٢ ٢٤٢�٢ %١٠ 

 ٢١ ٨٤٦h٩ ٢٠٠ ١٤ ٣٧٣h٦ ٤ ١٧٣h٦ ١ ٠٢٣h٦ ٨٩٣h١ %٢٧ ٣٥٤h٧ ١ ٣٣٧h٢ ٣٨٦h٤ ٣٩٥h٤ ٣١٧h٤ ٨٣h٨ ا�����ع

(*)  8&ا��ت �� 8=� ����� *� +�   

$ ]����$، ه�� ،Z٢٠١٢ (�را �$ �Zم  ا (**)Z8E $j���8� K��b*ا @bA8*ا p���8)*ا _�X� ارد ٧١٢٠��$9h��*ا ��#Y��* داري وgا �Z�*8   وا	�(Z٧١٣٠)  �Z��j�*٢ا) (��f b�*ات ا����j��(�*8 اc $( 
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  الرابعلحقامل

أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت) قلم مكتب املباين الدائمة (٣٧٧٠الفرعيلربنامج املقبلة لالنفقات وامليزانيات املتوقعة 
  )بآالف اليورو( ٢٠١٢

٧١٢٠، ٧١١٠ 
 ٧١٣٠و 

�
K# إ�_�ق �
K# إ�_�ق �
K# إ�_�ق �
K# ا�(�  إ�_�ق�)�
 �4K��ة

�
K# إ�_�ق  c)_�4�ا �!(�
�)
K_�ا 

bX�4� ا�(�  إ�_�ق�)�
�-�4M� 

�(�ا�(� 
�-�4M� 

�(�ا�(� 
�-�4M� 

�(�ا�(� 
-�4M�� 

 ا�����ع

 ���� d4F�
ا��6�وع 

)��e!��� ا��ا�ا�( 
٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ C4- 

١٥/١٠/٢٠١٢ 
%   ٢٠٠٨ (*) ٢٠١٦ (*) ٢٠١٥ (*) ٢٠١٤ (*)  ٢٠١٣  - 

٢٠١٦ 

                   ]&gف ا�(�رو[
] r�s� 9 8ض�

���o[  
] r�s� 9 8ض�

���o[  
] r�s� 9 8ض�

���o[  
  

 �)_j��
�))k�B4Oا 

_j�� ت���I�ا �
���K�ا 

 _8 ا* �9	c
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 8c _ا* �9	
 � �8Eة

 �������ع #
�)_j�� 

٧٣ ١٦١�١ ٢٢٠�٤ ٢٠٩�٦ ٢٠١�٥ ١٩١�٨ ١٩٥�٨%  ١ ٩٥١�١  ٢٣٣�٠ ٢٣٣�٠ ٢٣٣�٠ ٢٣٣�٠ ٢٢٠�٤  

 �4Xl� ة���(�
���� 

٦�٠ ٣٦ ٢�٥ ٢٩�٤-                 

-٦�٠ ٣٦ ٢�٥ ٢٩�٤ �)�64ر��                ٦٧�٩ 

 �������ع #
�)_j�� �)3 

٥�٨ ٥�٨ ٥�٨ ٥�٨ ٠�٥  ٠�٥ ٥�٢ ٧�٣ ٣�٣ ٢�٣ ٥�٣   

�                        ا�)_

�#�)m ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤ ١٨٢ ١٥٥�٢  ١٥٥�٢ ١٩٤�٣ ١٦٤�٢ ١٣٩�٤ ٥١�٦ ٣٤�٣   

���X�K/ ت���O       ٤�٣ ٤�٣ ٤�٣        ٢�٠   

d�٣�٠ ٣�٠ ٣�٠ ٣�٠ ١�٤  ١�٤ ٥�٠ ٢�٦   ٠�٢ ٣�٤ /�ر   

 A�ر�B�
���� �)
)]6/ 

  ٠�١ ٠�٣ ٠�٤                 

٣ ٤١١�٩                 ٠�٩ ١٢�١   ��اد و��ازم  

%٧٧ ١٥٧�١ ٢٠٤�٥ ١٧٦�٢ ١٤٣�٩ ٦٦�٦ ٤٣�٠ ��Kات وأ�oث  ١ ٣٩٨�٩  ٢٠٧�١ ٢٠٧�١ ٢٠٧�١ ١٩٠�٨ ١٥٧�١  

%٧٥ ٣١٨h٢ ٤٢٤h٩ ٣٧٩h٨ ٣٨١h٤ ٢٦٠h٩ ٢٦٨h٢ ا�����ع  ٣٧٧h٤٢٣ ٥h٤٤٠ ٨h٤٤٠ ١h٤٤٠ ١h٤١١ ١h٣ ٩  

(*) 8&ا��ت �� 8=� ����� *� +�   
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  اخلامس لحقامل

  )بآالف اليورو( ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىتإمجايل التكلفة املتوقعة ملشروع املباين الدائمة 

  �
K# إ�_�ق �
K# إ�_�ق �
K# إ�_�ق �
K# ا�(�  إ�_�ق�)�

� �4K��ةK# إ�_�ق bX�4� ا�(�  إ�_�ق�)�

�-�4M� 
�(�ا�(� 
-�4M�� 

�(�ا�(� 
�-�4M� 

�(�ا�(� 
�-�4M� ع����ا� 

  ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ C4- 
١٥/١٠/٢٠١٢ 

٢٠٠٨ (*) ٢٠١٦ (*) ٢٠١٥ (*) ٢٠١٤ (*)  ٢٠١٣ ٢٠١٢  - 
٢٠١٦ 

              ]&gف ا�(�رو[

                          

�(�ا�(� ا��6�وع +�� #� �p ا������� 
٢٧٩  ) �
(�ن ��رو١٩٠ (٣h١٣٣  ١ ٥h٨٧٣  ٥ ٣h٣٠٠  ٦ ٤h٢١٥  ٧ ٠h٥٠٨  ٢ ٩h٣٨٢٨٦  ٧ ٢h١٠٧٨٤٧ ٨h٢١٠٤٣ ٥h٠٢٧ ٤h٠٠٠  ١ ٩٨h١٩٠ ٠ 

                

                     ا��(�ا�(� ا�)����

 b+�(�ا �()e�  ٢١ ٨٤٦h٩ ٢٠٠h٠ ١٤٣٧٣h٦  ٤١٧٣h٦  ١٠٢٣h٦ ٨٩٣h١ 1337.2 354.7 ٣٨٦h٤ ٣٩٥h٤ ٣١٧h٤ ٨٣h٨ ١ -ا�!����q ا�

 p���8)*8وع– ٧١١٠اX�*8 ا��� m #�  ٣١٧ ٨٣�٨h٣٩٥ ٤h٣٨٦ ٤h٠�٠ ٤٨٧�٣ ٤٨٧�٣ ٤٨٧�٣ ٤٩٣�١ ٣٣٤�٨ ٤٩٣�١ ٤ 3,138.0 

 p���8)*9@ – ٧١٢٠اh�� ارد�� 
� اgداريZ�*وا ��#Y�*ا 

  
٠�٠ 

  
٠�٠ 

  
٠�٠ 

  
١٠٠�٠ ٣٨٦�٣ ٣٨٦�٣ ٣٨٦�٣ ٣٠٠�٠ ١٦�٥ ٤٥٦�٣ ٠�٠ 1,558.9 

 p���8)*8 – ٧١٣٠ا	�(Z  �Z��j�*٢ا 
)�j��(�*8 اc $��f b�*ات ا���( 

  
٠�٠ 

  
٠�٠ 

  
٠�٠ 

  
١٥٠ ١٠٠�٠ ١٣٥٠٠�٠ ٣٣٠٠�٠ ١٥٠�٠ ١٠٠�٠ ٣�٤ ٣٨٧�٨ ٠�٠h١٧ ٠ 

                         

 ���
R – ٣١٦٠ا�!����q ا�_M�ا d4F� 
��e!��� ا��ا�ا� �# 

٢٦٨h٢٦٠ ٢h٣٨١ ٩h٣٧٩ ٤h٣٧٧ ٣١٨�٢ ٤٢٤�٩ ٨h٤٢٣ ٥h٤٤٠ ٨h٤٤٠ ١h٤٤٠ ١h٤١١ ١h٣ ٩ 

 ����raع ا����٢٥٨   ٢٠١٦ – ٢٠٠٨ا�h٢١٥ ٨ 

(*) 8&ا��ت �� 8=� ����� *� +�   
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 امللحق السادس

 )باليورو( ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١ حالة املدفوعات ملرة واحدة حىت

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١لن يصبح اجلدول ساري املفعول إال من 

   ا��!��t ا��)4
�� ا��!��t ا���sK4ة   

 ا�����ع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ا�����ع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ا�����ع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ا��ول  

1 �٦ ٨٦٥ - - أ*(��  ٦ ٨٦٤  ١٣ ٧٢٩  - - ٦ ٨٦٥  - ٦ ٨٦٥  - - ٦ ٨٦٤  ٦ ٨٦٤  

١٨ ٣٠٥ - أ��ورا 2  - - ١٨ ٣٠٥  - ١٨ ٣٠٥  - - ١٨ ٣٠٥  - - - - 

3 $٧٤٣ ٦٤١ - - ا<ر])   - ٧٤٣ ٦٤١  - - ٧٤٣ ٦٤١  - ٧٤٣ ٦٤١  - - - - 

4 �١ ٣٦٢ ٩٦١ - أ! 8ا*  ١ ٣٦٢ ٩٦٠  ١٣٦٢ ٩٦٠  ٤ ٠٨٨ ٨٨١  - ٢ ٧٢٥ ٩٢١  ١ ٣٦٢ ٩٦٠  - ٤ ٠٨٨ ٨٨١  - - - - 

5 $(�  - ٢ ٢٨٨   ٢ ٢٨٨  - - - - - - ٢ ٢٨٨ - ٢٢٨٨  

6 �9*�� - ٤ ٥٧٧  ٤ ٥٧٦  ٤ ٥٧٦  ١٣ ٧٢٩  - ١٣ ٧٢٩  - - ١٣ ٧٢٩  - - - - 

7 �!�E �(٤ ٥٧٦ - ��رآ  - - ٤ ٥٧٦  - - - ٤ ٥٧٦  ٤ ٥٧٦  - - - - 

٢ ٢٨٨ - آ�(�د�� 8  - - ٢ ٢٨٨  - ٢ ٢٨٨  - - ٢ ٢٨٨  - - - - 

٦ ٨١١ ٧٥١ - آ)�ا 9  - - ٦ ٨١١ ٧٥١  - ٦ ٨١١ ٧٥١  - - ٦ ٨١١ ٧٥١  - - - - 

10 @�X� - - - ٣٦٧ ٤٩٨  ٣٦٧ ٤٩٨  - - - ٣٦٧ ٤٩٨  ٣٦٧ ٤٩٨  - - - - 

11 
��ر�� �j*ا

�#X *ا 
- - - ٦٤٢ ٩٦٣  ٦٤٢ ٩٦٣  - - ٣٢١ ٤٨٢  ٣٢١ ٤٨١  ٦٤٢ ٩٦٣  - - - - 

12 
��ر�� �[

ا*#��+� 
�Hا*����8ا 

- - ٦ ٨٦٤  - ٦ ٨٦٤  - - ٦ ٨٦٤  - ٦ ٨٦٤  - - - - 

13 @��)[ - ٢ ٢٨٨ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٣  - - - - - ٢ ٢٨٨ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٣  

١ ٢٩٠ ٥٠٣ - E)�)�ا 14  - - ١ ٢٩٠ ٥٠٣  - ١ ٢٩٠ ٥٠٣  - - ١ ٢٩٠ ٥٠٣  - - - - 

15 �٦ ٨٦٤ - - - ]�ر]  ٦ ٨٦٤  - - - ٦ ٨٦٤  ٦ ٨٦٤  - - - - 

١٨٦ ١٠١ - ه)+�ر�� 16  ١٨٦ ١٠١  ١٨٦ ١٠١  558,303 - - ١٨٦ ١٠١  ٣٧٢ ٢٠٢  ٥٥٨ ٣٠٣  - - - - 

٨٤ ٦٦١ - - - أ��b)�ا 17  ٨٤ ٦٦١  - - - ٨٤ ٦٦١  ٨٤ ٦٦١  - - - - 

18 �*�w٢٠٩٢ ٠٩٠ إ�  ١ ٧٨١ ٧٠٧  ٣ ٨٧٣ ٧٩٧  ٣٨٧٣ ٧٩٨  11,621,392 ٢٠٩٢ ٠٩٠  ١ ٧٨١ ٧٠٧  ٣ ٨٧٣ ٧٩٧  ٣٨٧٣ ٧٩٨  ١١٦٢١٣٩٢ - - - - 

٩ ١٥٢ - ا<ردن 19  ٩ ١٥٢  ٩ ١٥٢  ٢٧ ٤٥٨  - ٩ ١٥٢  ٩ ١٥٢  ٩ ١٥٣  ٢٧ ٤٥٨  - - - - 

20 $�� X( f* - ٢٢ ٨٨١  - - ٢٢ ٨٨١  - ٢٢ ٨٨١  - - ٢٢ ٨٨١  - - - - 

21 � �ا�* - - ٤٧ ٢٨٨  ٢٣ ٦٤٤  ٧٠ ٩٣٢  - - ٤٧ ٢٨٨  - ٤٧ ٢٨٨  - - ٢٣ ٦٤٤  ٢٣ ٦٤٤  

٩٧ ٢٤٦ - - *�آb�(�رغ 22  ٩٧ ٢٤٥  ١٩٤ ٤٩١  - - ١٩٤ ٤٩١  - ١٩٤ ٤٩١  - - - - 

�س 23X٢٥ ١٦٩ - ��ر�  - - ٢٥ ١٦٩  - ٢٥ ١٦٩  - - ٢٥ ١٦٩  - - - - 

24 zb#�*١ ٧٢١ ٤٣٤ - ا  ١ ٧٢١ ٤٣٣  ١٧٢١ ٤٣٣  ١ ١٦٤ ٣٠٠  - ١ ٧٢١ ٤٣٤  ١ ٧٢١ ٤٣٣  - ٣ ٤٤٢ ٨٦٧  - - ١٧٢١ ٤٣٣  ١ ٧٢١ ٤٣٣  

٢ ٢٨٨ - ��� )+8و 25  - - ٢ ٢٨٨  - ٢ ٢٨٨  - - ٢ ٢٨٨  - - - - 

٤٠١ ٩٤٨ - ا*(8�+�ل 26  ٤٠١ ٩٤٧  ٤٠١ ٩٤٧  ١ ٢٩٥ ٨٤٢  - ٤٠١ ٩٤٨  ٤٠١ ٩٤٧  ٤٠١ ٩٤٧  ١ ٢٠٥ ٨٤٢  - - - - 

٢ ٢٨٨ - !���ا 27  - - ٢ ٢٨٨  - ٢ ٢٨٨  - - ٢ ٢٨٨  - - - - 

٦ ٨٦٤ - !�ن ��ر�)� 28  - - ٦ ٨٦٤  - ٦ ٨٦٤  - - ٦ ٨٦٤  - - - - 

29 ��8	 - ١٦ ٠١٧  ١٦ ٠١٧  ١٦ ٠١٧  ٤٨ ٠٥١  - ٤٨ ٠٥١  - - ٤٨ ٠٥١  - - - - 

30 �١٤٣ ٨٠٤ - - - !���Eآ  ١٤٣ ٨٠٤  - - - - - - - ١٤٣ ٨٠٤  ١٤٣ ٨٠٤  

31 ���(j*ا ���8E٦٦٣ ٥٥٧ -  أ  - - ٦٦٣ ٥٥٧  - ٦٦٣ ٥٥٧  - - ٦٦٣ ٥٥٧  - - - - 

32 ���b*٢ ٤٥٠ ٥٨٣ - - ا  - ٢ ٤٥٠ ٥٨٣  - - ٢ ٤٥٠ ٥٨٣  - ٢ ٤٥٠ ٥٨٣  - - - - 

33 �c�����اد و(�8� - - - ٦١ ٧٧٩  ٦١ ٧٧٩  - - - ٦١ ٧٧٩  ٦١ ٧٧٩  - - - - 

  ١٤ ٣٣٥١٣٠ ٢٠٩٢٠٩٠  ١٠ ٩٣١٥٢٢  ٩ ٠١٢٠٦٩  ٣٦ ٣٧٠٨١١  ٢ ٠٩٢٠٩٠  ١٥ ٥٤٧٨٣٦  ١ ٨٩٦٥٠٧ ٣٠٥١ ٧٦٣ ٣٤٤٧٠٤٩٠ ٥٥٠٣٩٥٩ ١١٣٢٦٦٠٥  ١ ٩٠٠ ٣٢١  
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   السابعلحقامل

  )باليورو( ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ١ حىتفق النقدي ودفعات التسديد دفعة واحدة التد

 
٢٠١١ا��!
t ا��ارد  ٢٠١١  �
K_�ر ا�M��ع ا����ا� 

 �#�4
� ���� �	��
  ا���Mي

   ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١١ ا��+b ا��ا+b ا��+b ا����v ا��+b ا����� ا��+b ا�ول

                       ��رو

 :*Oا��ا �M��ا                      

رk(� �� ا��Kم 
 ا�)�+�

١٥ ٩٣٦٣٠١  ١١٥٩٧٧٣٧  ١١٥٩٧٧٣٧  ١٦٣١٣١٧٥  ١٦ ٩٥١٠٩٧  ١٦٦٦٣٠٢٨  ١١ ٥٩٧٧٣٧  ١٥ ٤٦٠ ٦٣٦  ٣٦ ٢٣٩٣٦٤-  ١٠١٩٣٩٣٦٤-     

����b دE�� وا=�ة 
 ا*�ارد

٥ ٢١٢ ٣٥٠  ١ ٧٠٠ ٤٦٠  ١ ٩١٥ ٩٢٤  ٢ ٤٩٧ ٨٧١  ١١ ٣٢٦٦٠٥  ١١ ٣٢٦٦٠٥  ٦ ٨٢٤ ٣٣٥  ٠ ٠  ٠    

٥ ٥٨٠ ا*�9ا�A ا*�اردة   ١٣ ٩٥٣  ٦٣ ٤٩٣  ١٢٢ ٨٤٢  ٢٠٥ ٨٦٨  ٢٠٥ ٨٦٨            

١٦ ٨١٥٦٦٧ ا�����ع:   ١٨ ٣٧٧٤٤١  ١٨ ٩٣٠٥١٤  ١٨ ٩٣٣٨٨٨  ٢٣ ١٣٠٢١٠  ٢٣ ١٣٠٢١٠  ٢٢ ٧٦٠٦٣٦  ١٥ ٤٦٠ ٦٣٦  ٣٦ ٢٣٩٣٦٤-  ١٠١٩٣٩٣٦٤-     

                       ا���M ا��Iرج: 

 V*�#�ا*�(��@ 
��Aا*�ا 

٩ ٢١٣   ١ ٤٢٦ ٣٤٤  ٢ ٤٤٠ ٢٤٣  ٢ ٧٢٠ ٠٤١  ٦ ٥٩٥ ٨٤١  ٦ ٨٧٣ ٣٨٨  ٧ ٣٠٠ ٠٠٠  ٥١ ٧٠٠ ٠٠٠  ٦٥ ٧٠٠ ٠٠٠  ٥٢ ٠١٣ ٧٩٥  ٠٠٠h١٩٠ ٠٠   

V ا*�(��@ *�#�
��Aا* &ا��ت [ ا*�ا

8 �?�9ة �$ c
 ]�Z٢٠١٠م 

١٤٣ ٤٢٦    ١٧٧ ٠٩٦    ٣٢٠ ٥٢٢   ٣٢٠ ٥٢٢             

w
M� R4)� �)k١٦ ٦٦٣٠٢٨ ر  ١٦ ٩٥١٠٩٧  ١٦ ٣١٣١٧٥  16,213,847  ١٥ ٩٣٦٣٠١ ١٦٢١٣٨٤٧  ١٥ ٤٦٠٦٣٦  ٣٦ ٢٣٩٣٦٤-  ١٠١٩٣٩٣٦٤-  ١٥٣٩٥٣١٥٩-    

                        

            

            

٢٠١٢  �
K_�ر ٢٠١٢ا�M��ر ا�M��ر ا�M��ع ا����ا� 

 �#�4
� ���� �	��
 ا���Mي

  (*) ٢٠١٦ (*) ٢٠١٥ (*) ٢٠١٤ (*) ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٢ ا��+b ا��ا+v�� bا��+b ا�� ا��+b ا����� ا��+b ا�ول

            ��رو

 :*Oا��ا �M��ا            

رk(� �� ا��Kم 
 ١٦ ٢١٣٨٤٧ ١٦ ٢١٣٨٤٧ ١٥٥٤٢٩١٥ ١٥٥٠٦٥١٥ ١٥٦٨٣٢٠٥ ١٦٢١٣٨٤٧ ا�)�+�

٩٧٤ ٨٨٦ 
١٥ 

١٥٢٢٠٢٧٨٠ -١٣١١٥٩٣٨٩ -٢٣٣١١٩١٧-  

����b دE�� وا=�ة 
 ا*�ارد

٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٤٠٤ ٢٨٠ ٧ ٤٠٤٢٨٠ ٥ ٧٧٤ ١١٩ ٧٥٩ ٩١١ ٣٧٢ ٢٠٢ ٤٩٨ ٠٤٨  

      ١٤٢ ٤٥٦ ١٤٢ ٤٥٦ ١١٤ ١١٢ ٠٣٤ ٢٨ ١٢١ ٢ ١٨٧ ا*�9ا�A ا*�اردة

  -١٥٢٢٠٢٧٨٠ -١٣١١٥٩٣٨٩ -٢٣٣١١٩١٧ ١٥ ٩٧٤٨٨٦ ٢٣ ٧٦٠٥٨٣ ٢٣ ٧٦٠٥٨٣ ٢١ ٣١٧١٤٨ ١٦ ٣٧٨٤٦٠ ١٦ ٠٨٣٥٢٨ ١٦٧١٤٠٨٢ ا�����ع: 

            ا���M ا��Iرج: 

V ا*�(��@ *�#�
��Aا*�ا 

١٩٠٠٠٠٠٠٠ ١ ٠٢٧ ٩٧٩ ٢١ ٠٤٣ ٣٩١ ١٠٧ ٨٤٧٤٧٢ ٣٩ ٢٨٦٨٠٢ ٧ ٥٠٨ ١٥١ ٧ ٥٠٨ ١٥١ ٥ ٢٩٢ ٢٦٢ ٨٣٥ ٥٤٥ ٥٧٧ ٠١٣ ٨٠٣ ٣٣٠ 

V ا*�(��@ *�#�
��Aا* &ا��ت [ ا*�ا

8 �?�9ة �$ c
 ]�Z٢٠١١م 

٢٧٧ ٥٤٧ ٢٧٧ ٥٤٧ ٥٠ ٠٠٠   ٢٢٧ ٥٤٧      

w
M� R4)� �)k١٥٣٢٣٠٧٥٩ -١٥٢٢٠٢٧٨٠ -١٣١١٥٩٣٨٩ -٢٣٣١١٩١٧ ١٥ ٩٧٤٨٨٦ ١٥٩٧٤٨٨٦ ١٥ ٩٧٤٨٨٦ ١٥ ٥٤٢٩١٥ ١٥ ٥٠٦٥١٥ ١٥٦٨٣٢٠٥ ر-  

                        

   (*)   "r��� � * �8 ا<ر��م إ*: ا! �fام ا*�8ض. !�(@" ر	X� 

��و ���  ا���آ�رة ه� �����اتا������ات   (**)      ��� � � !"# 
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 �	
 ا�����ا��

�ف -C4 ١٢١ –د#�Kت ا�4)��� د#�K وا-�ة H ��ا�ول١٥ دو ���6/ / �؛  ٢٠١٢أآ�4+
�رو( ٢٠١٢���(� /�6�ة ا��be�X #� /��ز*��(  

   

  ZM# ���M/–�))]4
� *+�X  

�اف Hا��ول ا� �)K�r �� �s)
  ١٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠: �(�ا�(� +��ء ��Bق �

 r C
� ����a ا��و�� ا��y(_� ا���2!� ���M/اف�Hا��ول ا� b)�  :١ ٧٥٠ ٠٠٠ 

  ٥ ٤٩١ ٧٩٩ ٢٠١٥ -  E٢٠١٣ 8ة ا*�A�9ة ا*���رة     

 z�ز:  ا��4ر��(� //���ة رأس ا*��ل ا*���رة    ٢٠١٢�A�E 8ة E٢٠٩ ١٠٣ ٩٥٢ ٢٠٤٥ -  ٢٠١٦  

     ��رو 

 ا�_��eة ا���Mرة ا�_��eة ا���Mرة ا�_��eة ا���Mرة  
����ع ا�_��eة  
  ا���Mرة

#��eة رأس ا���ل  
 ا���Mرة

  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  [ ٢٠١٥ -  ٢٠١٣ ]  ]٢٠٤٥ – ٢٠١٦[   

  

�افHا��ول ا� 
ا��)�ه�� ا���Mرة إذا 
 آ��| د#�K وا-�ة

 R4� R� إذا ���M4�ا
)��� د#�K ا4O(�ر ا�4

 وا-�ة
٢٠٤ ٥٦٨  ١ ٦٥٩ ٧٠٦  ٣ ٦٢٧ ٥٢٥    

����ع ا��)�ه��ت إذا  
� R�R4 ا4O(�ر ا�4)��� 

/)��� (د#�K وا-�ة 
�ضM�ا( 

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ أb��+E �ن ١

٢ �       ١٦٦٢٤ ١٣٦٨٨ أ*(��

       ٢٢١٦٥ ١٨٢٥٠ أ��ورا ٣

 ٨٢٠٦ ٧٩٩٦ ٢١٠ ١٣٩ ٦٣ ٨ ٥٥٤١ ٤٥٦٣ أ� +�ا و���8دا ٤

٥ $       ٩٠٠٤٥٤ ٧٤١٤١٠ ا<ر]) 

٦ �       ٤٩٥١١١٣ ٤٠٧٦٦١٤ أ! 8ا*

٧ �b�(*٣٦٣٩٥٢٠ ٣٥٤٦٣٨٠ ٩٣١٤٠ ٦١٥٢٢ ٢٨١٤٨ ٣٤٦٩ ٢٤٥٧٥٤٨ ٢٠٢٣٤٧٩ ا 

 ٤١٠٣٢ ٣٩٩٨٢ ١٠٥٠ ٦٩٤ ٣١٧ ٣٩ ٢٧٧٠٦ ٢٢٨١٣ �)+�دش ٨

 ٣٦٩٢٩ ٣٥٩٨٤ ٩٤٥ ٦٢٤ ٢٨٦ ٣٥ ٢٤٩٣٦ ٢٠٥٣١ ��ر��دوس ٩

١٠ �#j�� ٤٥٢١٧٠٤ ٤٤٠٥٩٨٧ ١١٥٧١٧ ٧٦٤٣٥ ٣٤٩٧١ ٤٣١٠ ٣٠٥٣٢٣٣ ٢٥١٣٩٥٠ 

١١ &�� ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

١٢ $(� ٢٧٧١ ٢٢٨١       

١٣ �9*�� ١٦٦٢٤ ١٣٦٨٨       

١٤ z!8� ٢٤٦١٩ ٢٣٩٨٩ ٦٣٠ ٤١٦ ١٩٠ ٢٣ ١٦٦٢٤ ١٣٦٨٨ ا*(�!)� وا*

٥٧٤٤٥ ٥٥٩٧٤ ١٤٧٠ ٩٧١ ٤٤٤ ٥٥ ٣٨٧٨٩ ٣١٩٣٨ ����bا�� ١٥ 

 ٣٥٩٤٣٨٥ ٣٥٠٢٤٠٠ ٩١٩٨٥ ٦٠٧٥٩ ٢٧٧٩٩ ٣٤٢٦ ٢٤٢٧٠٧١ ١٩٩٨٣٨٥ ا*(8از�_ ١٦

 ٨٢٠٦٤ ٧٩٩٦٣ ٢١٠٠ ١٣٨٧ ٦٣٥ ٧٨ ٥٥٤١٣ ٤٥٦٢٥ ��+�ر�� ١٧

١٨ �!�E �(       ٥٥٤١ ٤٥٦٣ ��رآ

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ��رو��ي ١٩

       ٢٧٧١ ٢٢٨١ آ�(�د�� ٢٠

       ٨٢٤٨١٦١ ٦٧٩١٣١٥ آ)�ا ٢١

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ آ�ب 8Eدي **)  ٢٢

٢٣ :w!�*ا ���8Eأ �ر����[ ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

��Xد ٢٤ ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٢٥ @�X� ٦٦٠٦١٢ ٦٤٣٧٠٦ ١٦٩٠٦ ١١١٦٧ ٥١٠٩ ٦٣٠ ٤٤٦٠٧١ ٣٦٧٢٨٣ 

٢٦ � ٤٣٠٨٣٤ ٤١٩٨٠٨ ١١٠٢٦ ٧٢٨٣ ٣٣٣٢ ٤١١ ٢٩٠٩١٦ ٢٣٩٥٣٢ آ�*��(

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ آ���روس ٢٧

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ا*#��+� ٢٨

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١  ]&ر آ�ك*)  ٢٩

 ١٣١٣٠٢ ١٢٧٩٤٢ ٣٣٦٠ ٢٢٢٠ ١٠١٦ ١٢٥ ٨٨٦٦٠ ٧٣٠٠٠ آ�! �ر�#� ٣٠

٣١ �� ٢٠٥١٥٩ ١٩٩٩٠٩ ٥٢٥٠ ٣٤٦٨ ١٥٨٧ ١٩٦ ١٣٨٥٣١ ١١٤٠٦٣ آ8وا

 ١٨٠٥٤٠ ١٧٥٩٢٠ ٤٦٢٠ ٣٠٥٢ ١٣٩٦ ١٧٢ ١٢١٩٠٨ ١٠٠٣٧٥ �(8ص ٣٢

٣٣ #X *ا �ر����j*ا�٧٧٨٥٤٧ ٦٤١٠٣٤        

٣٤ �Hا*#��+� ا*����8ا �ر����[ ٨٣١٢ ٦٨٤٤       
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 ٣٠٣٢٢٤٩ ٢٩٥٤٦٥٠ ٧٧٥٩٩ ٥١٢٥٧ ٢٣٤٥٢ ٢٨٩١ ٢٠٤٧٤٩٤ ١٦٨٥٨٥٢ ا*���8ك ٣٥

٣٦ @��)[  ٢٧٧١ ٢٢٨١       

٣٧ �#( ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ دو�

٣٨ �#(��ر�� ا*�و��j*٩٨٤٧٦ ٩٥٩٥٦ ٢٥٢٠ ١٦٦٥ ٧٦٢ ٩٤ ٦٦٤٩٥ ٥٤٧٥٠ ا 

 ٨٦١٦٧ ٨٣٩٦٢ ٢٢٠٥ ١٤٥٧ ٦٦٦ ٨٢ ٥٨١٨٣ ٤٧٩٠٦ إآ�ادور ٣٩

٤٠ � ٦٥٦٥١ ٦٣٩٧١ ١٦٨٠ ١١١٠ ٥٠٨ ٦٣ ٤٤٣٣٠ ٣٦٥٠٠ ا! ��

٤١ @YE ١٢٣١٠ ١١٩٩٥ ٣١٥ ٢٠٨ ٩٥ ١٢ ٨٣١٢ ٦٨٤٤ 

       ١٥٦٢٦٣٤ ١٢٨٦٦٣١ E)�)�ا ٤٢

٤٣ �b�8E ٢٥٨٥٤١٣٣ ٢٥١٩٢٤٩٠ ٦٦١٦٤٣ ٤٣٧٠٣٨ ١٩٩٩٥٩ ٢٤٦٤٦ ١٧٤٥٧٧٣٠ ١٤٣٧٤٢٢٧ 

 ٣٢٨٢٥ ٣١٩٨٥ ٨٤٠ ٥٥٥ ٢٥٤ ٣١ ٢٢١٦٥ ١٨٢٥٠ ���cن ٤٤

٤٥ �)��c ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٤٦ �       ٨٣١٢ ٦٨٤٤ ]�ر]

٤٧ � ٣٥١٩٢٩٦٩ ٣٤٢٩٢٣٣٣ ٩٠٠٦٣٦ ٥٩٤٩٠٢ ٢٧٢١٨٦ ٣٣٥٤٨ ٢٣٧٦٣٦٨١ ١٩٥٦٦٣٧٧ أ*���

٤٨ ���c ١٦٤١٣ ١٥٩٩٣ ٤٢٠ ٢٧٧ ١٢٧ ١٦ ١١٠٨٣ ٩١٢٥ 

 ٢٤٤٥٤٩٥ ٢٣٨٢٩١١ ٦٢٥٨٤ ٤١٣٣٩ ١٨٩١٤ ٢٣٣١ ١٦٥١٢٩٥ ١٣٥٩٦٣٢ ا*���ن ٤٩

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ �8c)�دا ٥٠

٥١  (**I��� ١٣١٣٠٢ ١٢٧٩٤٢ ٣٣٦٠ ٢٢٢٠ ١٠١٦ ١٢٥ ٨٨٦٦٠ ٧٣٠٠٠  �cا

٥٢ �(c ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٥٣ ���c ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

 ٢٠٥١٦ ١٩٩٩١ ٥٢٥ ٣٤٧ ١٥٩ ٢٠ ١٣٨٥٣ ١١٤٠٦ ه)�وراس ٥٤

       ٦٧٦٠٣٣ ٥٥٦٦٢٨ ه)+�ر�� ٥٥

       ١٠٢٥١٣ ٨٤٤٠٧ أ��b)�ا ٥٦

 ١٨٢٥٩١٥ ١٧٧٩١٨٧ ٤٦٧٢٨ ٣٠٨٦٥ ١٤١٢٢ ١٧٤١ ١٢٣٢٩٣٠ ١٠١٥١٦١ أ�8*)�ا ٥٧

٥٨ �*�w١٤٠٧٢٠٢٢ ١١٥٨٦٥٢٦ إ�       

 ٦١٣٣٣٧٩٨ ٥٩٧٦٤١٨٢ ١٥٦٩٦١٦ ١٠٣٦٧٨٦ ٤٧٤٣٦٢ ٥٨٤٦٨ ٤١٤١٥٠٠٠ ٣٤١٠٠٠٠٠ ا*���ن ٥٩

       ٣٣٢٤٨ ٢٧٣٧٥ ا<ردن ٦٠

٦١ �( ٤١٠٣٢ ٣٩٩٨٢ ١٠٥٠ ٦٩٤ ٣١٧ ٣٩ ٢٧٧٠٦ ٢٢٨١٣ آ

٦٢ �9�I ٧٣٨٥٧ ٧١٩٦٧ ١٨٩٠ ١٢٤٨ ٥٧١ ٧٠ ٤٩٨٧١ ٤١٠٦٣ 

٦٣ �o�b* ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٦٤ ��8)* ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٦٥ $�� X( f* ٢٧٧٠٦ ٢٢٨١٣       

٦٦ � �ا�* ٨٥٨٨٩ ٧٠٧١٩       

       ٢٣٥٥٠٣ ١٩٣٩٠٧ *#b�(�رغ ٦٧

٦٨ 8�Xc�� ٨٢٠٦ ٧٩٩٦ ٢١٠ ١٣٩ ٦٣ ٨ ٥٥٤١ ٤٥٦٣ 

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ��وي ٦٩

٧٠  (**V����  ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ��*@ ٧١ 

٧٢ �H��  ٦٩٧٥٤ ٦٧٩٦٩ ١٧٨٥ ١١٧٩ ٥٣٩ ٦٦ ٤٧١٠١ ٣٨٧٨١ 

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ]&ر ��ر��ل ٧٣

       ٣٠٤٧٧ ٢٥٠٩٤ ��ر��Xس ٧٤

٧٥ zb#�*٦٢٥٣٣٠٩ ٥١٤٨٨٠٧ ا       

٧٦  (**V����  ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

٧٧ �*�+��� ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

+8و ٧٨( ��� ٢٧٧١ ٢٢٨١       

٧٩ �)��� ٢٤٦١٩ ٢٣٩٨٩ ٦٣٠ ٤١٦ ١٩٠ ٢٣ ١٦٦٢٤ ١٣٦٨٨ 

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ��ورو ٨٠

 ٧٦٨٥٢٥٥ ٧٤٨٨٥٧٩ ١٩٦٦٧٦ ١٢٩٩١١ ٥٩٤٣٩ ٧٣٢٦ ٥١٨٩٣٨٧ ٤٢٧٢٨٠٢ ه�*)�ا ٨١

١٠٥٠٤١٤ ١٠٢٣٥٣٢ ٢٦٨٨٢ ١٧٧٥٦ ٨١٢٤ ١٠٠١ ٧٠٩٢٨١ ٥٨٤٠٠٣ ��ز��)�ا ٨٢ 

٨٣ 8j ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ ا*)
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٨٤ ��8j� ١٩٦٩٥٣ ١٩١٩١٢ ٥٠٤٠ ٣٣٢٩ ١٥٢٣ ١٨٨ ١٣٢٩٩٠ ١٠٩٥٠١ 

٨٥ p٣٢٠٨٦٨٦ ٣١٢٦٥٧٢ ٨٢١١٥ ٥٤٢٤٠ ٢٤٨١٦ ٣٠٥٩ ٢١٦٦٦٣٢ ١٧٨٣٩٤٦ ا*)8و� 

٩٤٣٧٣ ٩١٩٥٨ ٢٤١٥ ١٥٩٥ ٧٣٠ ٩٠ ٦٣٧٢٤ ٥٢٤٦٩ ������ ٨٦ 

٨٧ �c٢٠٥١٦ ١٩٩٩١ ٥٢٥ ٣٤٧ ١٥٩ ٢٠ ١٣٨٥٣ ١١٤٠٦ اي��را 

٣٢٠٠٤٨ ٣١١٨٥٨ ٨١٩٠ ٥٤١٠ ٢٤٧٥ ٣٠٥ ٢١٦١٠٩ ١٧٧٩٣٨ �8و ٨٨ 

٨٩  (**$ ٣٢٠٠٤٨ ٣١١٨٥٨ ٨١٩٠ ٥٤١٠ ٢٤٧٥ ٣٠٥ ٢١٦١٠٩ ١٧٧٩٣٨  ا*�9(

٩٠ ���*�� ٢٠٥٥٦٩٣ ٢٠٠٣٠٨٥ ٥٢٦٠٨ ٣٤٧٤٩ ١٥٨٩٩ ١٩٦٠ ١٣٨٨٠٨٥ ١١٤٢٩١٢ 

       ١٤٦٠١٢١ ١٢٠٢٢٢٥ ا*(8�+�ل ٩١

��ر�� آ�ر�� ٩٢�[  ٨٩١٦٢٠٩ ٨٦٨٨٠٣١ ٢٢٨١٧٨ ١٥٠٧٢٠ ٦٨٩٥٩ ٨٥٠٠ ٦٠٢٠٥٧٦ ٤٩٥٧١٨١ 

٩٣ � ٢٨٧٢٢٣ ٢٧٩٨٧٢ ٧٣٥٠ ٤٨٥٥ ٢٢٢١ ٢٧٤ ١٩٣٩٤٤ ١٥٩٦٨٨ رو���

٩٤ �9 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ !��� آ � و�

٩٥  (**�!�* ���!  ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١  b(E)� و]&ر �8c)�د�$!���  ٩٦

       ٢٧٧١ ٢٢٨١ !���ا ٩٧

       ٨٣١٢ ٦٨٤٤ !�ن ��ر�)� ٩٨

 ١٦٤١٣ ١٥٩٩٣ ٤٢٠ ٢٧٧ ١٢٧ ١٦ ١١٠٨٣ ٩١٢٥ ا*b)+�ل ٩٩

١٠٠ ��8	 ٥٨١٨٣ ٤٧٩٠٦       

١٠١  (*_X!  ٨٢٠٦ ٧٩٩٦ ٢١٠ ١٣٩ ٦٣ ٨ ٥٥٤١ ٤٥٦٣ 

8ا*�ن ١٠٢! ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

١٠٣ � ٢٥٨٥٠٠ ٢٥١٨٨٥ ٦٦١٥ ٤٣٧٠ ١٩٩٩ ٢٤٦ ١٧٤٥٥٠ ١٤٣٧١٩ !���Eآ

١٠٤ �(E��! ٣٩٣٩٠٥ ٣٨٣٨٢٥ ١٠٠٨١ ٦٦٥٩ ٣٠٤٧ ٣٧٥ ٢٦٥٩٨٠ ٢١٩٠٠١ 

١٠٥ ���(j*ا ���8E٨٠٣٤٨٢ ٦٦١٥٦٦ أ       

١٠٦ � ١٢١٧٨٢٣٦ ١١٨٦٦٥٧٨ ٣١١٦٥٨ ٢٠٥٨٦١ ٩٤١٨٨ ١١٦٠٩ ٨٢٢٣٢٢٥ ٦٧٧٠٧٨٣ أ!(��

 ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ !�ر�)�م ١٠٧

١٠٨ ���b*٢٩٦٧٣٤٣ ٢٤٤٣٢٣١ ا       

 ٤٩٨٩٤٦٦ ٤٨٦١٧٧٩ ١٢٧٦٨٧ ٨٤٣٤٢ ٣٨٥٨٩ ٤٧٥٦ ٣٣٦٩٠٨٤ ٢٧٧٤٠١٤ !��8bا ١٠٩

#b �ن ١١٠[�H ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

١١١ ����b*ا �E�!�c���ر�� ���و�� ا*�[ ٢٠٥١٦ ١٩٩٩١ ٥٢٥ ٣٤٧ ١٥٩ ٢٠ ١٣٨٥٣ ١١٤٠٦ 

١١٢ ��8X*ر ا��� ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١ 

١١٣ �c�����اد و(�8� ١١٠٧٨٦ ١٠٧٩٥١ ٢٨٣٥ ١٨٧٣ ٨٥٧ ١٠٦ ٧٤٨٠٧ ٦١٥٩٤ 

١١٤  (**����  ١٢٧١٩٩ ١٢٣٩٤٣ ٣٢٥٥ ٢١٥٠ ٩٨٤ ١٢١ ٨٥٨٨٩ ٧٠٧١٩ 

 ١٢٣١٠ ١١٩٩٥ ٣١٥ ٢٠٨ ٩٥ ١٢ ٨٣١٢ ٦٨٤٤ أوc)�ا ١١٥

 ٢٧٢٥٣٣١٧ ٢٦٥٥٥٨٦٧ ٦٩٧٤٥٠ ٤٦٠٦٩٠ ٢١٠٧٨٠ ٢٥٩٨٠ ١٨٤٠٢٥١٥ ١٥١٥٢١٣٧ ا*���#� ا*� �Yة ١١٦

��ر�� �)&ا�� ا*� �Yة ١١٧�[  ٢٤٦١٩ ٢٣٩٨٩ ٦٣٠ ٤١٦ ١٩٠ ٢٣ ١٦٦٢٤ ١٣٦٨٨ 

 ١١٠٧٨٦ ١٠٧٩٥١ ٢٨٣٥ ١٨٧٣ ٨٥٧ ١٠٦ ٧٤٨٠٧ ٦١٥٩٤ أورو�cاي ١١٨

١١٩  (**�� ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١  ى���9ا

��ر�� ا*(�*�9ر��(E)&و��   ١٢٠�j*٨٢٠٦٣٦ ٧٩٩٦٣٥ ٢١٠٠١ ١٣٨٧٢ ٦٣٤٧ ٧٨٢ ٥٥٤١٢٦ ٤٥٦٢٥٢ )ا 

١٢١ � ٤١٠٣ ٣٩٩٨ ١٠٥ ٦٩ ٣٢ ٤ ٢٧٧١ ٢٢٨١  زا�(

 ٢١٤٥٩٥٧٥١ ٢٠٩١٠٣٩٥٢ ٥٤٩١٧٩٩ ٣٦٢٧٥٢٥ ١٦٥٩٧٠٦ ٢٠٤٥٦٨ ١٨٨٢٥٠٠٠٠ ١٥٥٠٠٠٠٠٠ ا�������ت  

 :��8�� ���7--� �56ً� إ�%وا3ر��م ؛ ٢٠٠٩ا��#--, ���+��� ���م �ول  �و()�'� &�%$#"،  ه� � �� ه�ا ا���ول 

��%�ول  - ��' ا)�' ا�����ة #"!& � ��� ا���

 -�E�%8اف إHدول أ   

  ا* �QE ا*)��ي *��8Xوع- 

 -@E�%ت وا=�ة إ��E�* ���b�  ا! �م 

          

ا��ي ��'  ا�D �@E@"�� ا�	�ا�A, B�, �C@" ا����رة �- �1?و�� - � < ا��و��، +���ن #�ض ا��و�� ا��:�	� �- 9�1 ا�!�ء �- إ,�ى ا��ول ا)�5اف !�3 ةد��3 وا,� �1اد ا�أ#1"ط أي �- �� ,"ل ا+�*م ا������ 
 .د��3 وا,�ة !F �1ادا�ا+�*م 

 :��=�Sت 

� ا*� �Yة*)   ��* �� ا*��Xرة ا*������ �?�ق �$ ��٠�٠٠١b)b(� : ]&ر آ�ك *�b واردة E@ ]�ول ا* � 

 **  (�3��' �%�ول  �� وه���  وا,�ة����1 د�"م  �5فدو��  �' ��- ا��و�� إذ أن 3٢٠٠٩"م ا��� ��٢٠٠٩. 

 L Mا�� ا���� -�M د�ا��3FDN!  "1"ه��� ��", �� �3���  ٢ا�AP'  و١ �E�'AP& ا�"  وا,�ةا�����1 د FR ". ا��	1����ا��*,�S"آ�" ه� ��3ف 

 .ا�+)�ب ا�'<�� و�= &�> ;�% +)�ب ا���ول�ا (�#% ه 
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  املرفق الثاين
  مسودة قرار بشأن املباين الدائمة  

  
  ،مجعية الدول األطرافإن 

  مبا يف ذلك القراراقراراا املعتمدة بشأن املباين الدائمة، إذ تذكر
)٦٤(

ICC-ASP/6/Res.1 والقرار  ICC-ASP/7/Res.1 
)٦٥(

  والقرار،  )٦٦(ICC-ASP/8/Res.5  والقرار، 

ICC-ASP/8/Res.8 
)٦٧(

ICC-ASP/9/Res.1    والقرار،  
 ICC-ASP/10/Res.6  والقرار، )٦٨(

)٦٩(
وإذ تعيد ، 

  ،على أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمةالتأكيد 
  ، )٧٠( تقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة،تالحظوإذ 

كذلك تقارير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها ،  و)٧١( توصيات املراجع اخلارجيتالحظذ وإ
  ، )٧٢(الواردة فيهالثامنة عشرة والتاسعة عشرة والتوصيات الواردة 

 مليون يورو ١٩٠دود ميزانية حبوإذ تكرر اإلعراب عن عزمها الراسخ بضرورة تسليم املباين الدائمة 
 أمهية الدور الذي تقوم به جلنة وإذ تؤكد، ICC-ASP/6/Res.1 قرارلوفقا ل) ٢٠١٤يف مستويات أسعار (

املراقبة يف تنفيذ أي إجراءات تتم مبوجب السلطة املخولة هلا وتكون الزمة لضمان سري العمل يف املشروع 
  بسالمة ويف حدود امليزانية فضال عن ختفيض تكاليف ملكية املباين إىل أدين حد ممكن،

تاليف يف حني مة بنوعية جيدة ويف حدود امليزانية املعتمدة، على ضرورة تسليم املباين الدائوإذ تشدد 
 يكون هلا تأثرياً  ذلكاليت خبالف أومحكمة املهام األساسية للسن أداء ضرورية حل قد ال تكون العناصر اليت

  ،التكلفة اإلمجالية للملكية  علىاًيسلب

 مرحلة بناء لتغريات خالل امتطلباتونطاق الالتصميم وب الصارم التحكمعلى أمهية تؤكد وإذ   
   ويف الوقت احملدد، واجلودةالتكلفةحبدود  أن يتم تسليم املشروع التيقن مناملشروع من أجل 

تالحظ إذ و اإلجراءاتأمهية دور احملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل  وإذ تؤكد من جديد  
 ،ا الكامل مع املشروعم تعاومع التقدير

 إىل وإذ تشريتوفري القيادة واإلدارة الشاملة للمشروع، لر مدير املشروع جديد دووإذ تؤكد من    
 والتكاليف، ومتطلبات اجلودة، على النحو املنصوص واجلدول الزمين ،تحقيق أهداف املشروعلمسؤوليته 

                                                                                                                         
  .الثالث، اجلزء األول، الد )ICC-ASP/6/20( ٢٠٠٧ ... السادسةالدورة ... الوثائق الرمسية   )64(

  .الثالث، اجلزء األول، الد )ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨. ..الدورة السابعة ... الوثائق الرمسية   )65(
  .الثاين، اجلزء األول، الد )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ...الوثائق الرمسية   )66(
  .الثايناجلزء ، )ICC-ASP/8/20/Add.1 (٢٠١٠) ... متابعة (الدورة الثامنة...الوثائق الرمسية   )67(
  .الثاين، اجلزء األول، الد )ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة  ... الوثائق الرمسية  )68(
  .الثاين، اجلزء األول، الد )ICC-ASP/10/20( ٢٠١١ ... العاشرةالدورة ... الوثائق الرمسية   )69(
)70(   ICC-ASP/11/35.  
  .١جيم ، اجلزء الثاين، الد )ICC-ASP/11/20( ٢٠١٢ ... احلادية عشرةالدورة ... الوثائق الرمسية   )71(
  . ٢- و باء١-املرجع نفسه، اجلزء باء  )72(
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 اليت وافقت عليها اجلمعية يف دورا البنية اإلداريةوترتيبات  ICC-ASP/6/Res.1 رقم عليه يف القرار
 العاشرة،

 سنويا  مليون يورو١٤،٨ إىل ١٣،٣مللكية اإلمجالية، اليت تقدر حاليا مبا بني ا كلفةأن  إذ تذكر  
 واحدة، ختتر التسديد دفعةالتكاليف املالية لتلك الدول اليت مل : اليت تشمل، ٢٠١٦ من عام اعتباراً

  ل،والتكاليف التشغيلية للمباين، وتكاليف التمويل الستبدال رأس املا

 جلنة املراقبة بالتعاون مع بأن تقوم توصية جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثامنة عشرة وإذ تالحظ  
االفتراضات النوعية والكمية واخليارات والسيناريوهات، مبا يف ذلك تقييم املخاطر  بتطوير مدير املشروع،

املراجعة جيب أن تشمل كافة أنواع املناهج ، وأن هذه لملكيةللتكاليف اإلمجالية فيما يتعلق با والبيان
  ،  )٧٣(املمكنة

التسديد قرارهم النهائي لتحديد خيار ب املسجل إبالغطلب من الدول األطراف الأنه مت  إذ تذكرو  
 املوعد النهائيوأن هذا ، ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١٥ حبلول املقررة يف املشروع مصتهحل واحدة دفعة

    ،ICC-ASP/8/Res.8 القرار مبوجب ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ إىل قد مت متديده

 حىت واحدة قد تعهدت بعمل التسديد دفعة األطراف من الدول دولة ٣٣أن  بالواقع ترحبوإذ   
 ٣٤ ٤٧٠ ٤٩٠واليت مت استالم منها مبلغ ،  يورو مليون٣٧٠ ٨١١، مببلغ ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١

  مليون يورو منها بالفعل، 

 التسديد دفعةاختيار يف األطراف قد أعربت عن رغبتها إضافية من الدول  أن دول وإذ تالحظ  
  صتها املقررة، حلواحدة

 التسديد دفعة أن بعض الدول األطراف قد أعربت عن رغبتها يف اختيار مزيج من وإذ تالحظ  
  ،واحدة واملشاركة يف قرض الدولة املضيفة

 التسديد دفعة متديد املوعد النهائي الختيار النامجة عنل األطراف  جلميع الدوالفوائد وتشري إىل  
اليت اخلصم الفوري لتلك الدول وسحب أموال من قرض الدولة املضيفة، أقل لحاجة إىل واحدة نظرا 

اليت ختتار التسديد الدول أقل يترتب دفعها من قبل هذه  وفوائدرأس مال و واحدة، اختارت التسديد دفعة
  ، واحدةدفعة

 واحدة من التسديد دفعة قرض الدولة املضيفة، ومبادئ ية على اتفاقاملنطبقة املعايري تذكروإذ   
    ،ICC-ASP/7/Res.1على التوايل للقرار رقم حصة املدفوعات املقررة، الواردة يف املرفقني الثاين والثالث 

 يبدأ اعتبارا من وقتس  دفع الفوائدتنص على أنإىل أن شروط قرض الدولة املضيفة  وإذ تشري    
املباين  إجيارمدة عقود بدأ بعد انتهاء ي سوالفوائد، وأن سداد رأس املال )٧٤( للمرة األوىلالقرضاستخدام 

  ، )٧٥ (املقبلة أواملؤقتة القائمة 

                                                                                                                         
   ١-املرجع نفسه، اجلزء باء   )73(
   ).هـ(املرفق الثاين، ، ICC-ASP/7/Res.1  القرار رقم  )74(
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قد مت  املخصص لتشييد املباين الدائمة للمسامهات الطوعية أالستئماينإنشاء الصندوق أن  رذكوإذ ت
 أموال خمصصة ألغراض معينة، أو مسامهات عينية، من خالل مسامهات طوعية ة تقدمي أيميكنإنشائه وأنه 

  ؛املراقبةبعد التشاور مع جلنة 

  واجلودة واجلداول الزمنيةامليزانية : املشروعإدارة   -ألف

ولة واحملكمة والد املشروع وملدير املراقبةلجنة ل وتعرب عن تقديرها املراقبة بتقرير جلنة ترحب  -١
   للجمعية؛العاشرةللتقدم احملرز يف مشروع املباين الدائمة منذ الدورة املضيفة 

   الوارد يف املرفق األول؛ املنقح على خمطط التدفق النقديوافقت  -٢

  ؛٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول١بناء يف ال وبداية مرحلة مرحلة منح املشروعانتهاء ب ترحب  -٣

 مليون يورو ١٩٠املشروع يف حدود امليزانية املعتمدة البالغ قدرها وترحب أيضاً باستمرار بقاء    -٤
قد مت  )""٣ اموعة" ( املدجمةعناصر أن البارتياحتالحظ إذ يف هذا الصدد، ، و٢٠١٤مبستوى أسعار و

 ١٨٣،٧  بقيمةاملتوقعة تكاليف البناء، تقدر يف املرحلة احلالية، وأنه امليزانية العامةاستيعاا بكاملها  يف 
  .مشروعحلد األقصى املخصص لل مليون يورو حتت مبلغ ا٦،٣، أي مليون يورو

 واملوارد، لمخاطر متعقلة ومتواصلة لإدارة تشمل املراقبة للجنة املالية املنقحة أن االستراتيجيةتوافق    -٥
بشكل  شروعمرحلة من مراحل امل يف أييتم حتقيقها   إجيابية ماليةنتائج أي إبقاءجيب تنص على أنه و

  املشروع؛اية  حىتتوقعة امل غري  وللقرارات السياسةظروفلإضايف لاحتياطي 

 املشروع  من أنللتيقن املراقبةجلنة  أنشأااليت  التكلفة مراجعة استراتيجية  علىتوافق كذلكو   -٦
الوظائف  مع وافقللت الالزمة  املعايريتليب قد ال العناصر اليت تاليفمع  نوعية جيدةيستمر بتوفري مباين ب

  ملكية؛التكلفة اإلمجالية لل  علىسلبا تؤثر أن  خبالف ذلكاليت من شأاأو للمحكمة  األساسية
حىت و مرحلة البناء خالل  أي تغيرياتعدم املوافقة على التأكد من جلنة املراقبة من وتطلب   -٧

 بذل كل جهد مدير املشروع من تطلب، وذا الصدد، متعادلةتكلفة  على أساسإال  املشروع االنتهاء من
 أو رأس مالية تشغيليةه وفورات يقابل قد يكون الزماً، أن يف املشروع الذي تغيري جديد  أن أيمن حيث

املتعلقة ضافية اإل تكاليفالالزم لتخفيض الاالعتبار  أخذاً بعني،  ممكناأينما كانميكن تنفيذها،  ووأنه
  ؛وغريها من العوامل التأخريب

استشاري   خبري تشملقد، واليت مدير املشروع برئاسة فريق عامل نشاءإل جلنة املراقبة قرار تؤيد   -٨
تكلفة فحص كيفية القيام بتلبية القيام ب  مواصلةمن أجل احملكمةعن و املراقبة جلنة  عنممثلنيو خارجي

 عن أي خيارات للدول  وذلك باستعراض كافة املناهج املمكنة فضالًلمباين الدائمةلمللكية اإلمجالية ا
عن ذلك  ا تقريرتقدماللجنة أن  من وتطلباألطراف امللتحقة يف املستقبل للمسامهة يف تكاليف املشروع، 

  يف الدورة الثانية عشرة للجمعية؛

 احلاجة إىل على وتشدد، ٢٠١٥سبتمرب /يف أيلول زاليال  املباين الدائمة موعد إجناز بأن ترحب   -٩
 بأن تنتقلمحكمة  للواإلتاحة يف املستقبل جتاوز التكاليف لتاليفذا املوعد النهائي  املشروعأن يتقيد 

  ؛٢٠١٥ يسمربد/إىل املبىن حبدود كانون األولتدرجييا 

                                                                                                                             
  ).و (املرجع نفسه،   )75(
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 لضمان التدابري التحضريية الالزمة مجيع الختاذ، مدير املشروع مع سوية، العمل احملكمة منتطلب    -١٠
نفقات  أي لتاليفوذلك  ٢٠١٥ديسمرب /كانون األول يف موعد ال يتجاوز ئمةاملباين الدا إلشغال ااستعداده

  واملالية؛جنة امليزانية العشرين لل دورةإىل الديوان ولل ذلكمفصل عن ، وتقدمي تقرير للدول األطراف إضافية

رات خيا وضعب، وجلنة املراقبة مدير املشروع قوم، بالتشاور معت أنبمن احملكمة أيضاً  تطلبو   -١١
ها  استخدامومتديد مدةاملعدات احلالية  مدى مالءمةمبا يف ذلك ، ٣اموعة عناصر   منللتخفيض جديدة

 يف الدورة الثانية عشرة ذلك عن اً مفصالًوتقدمي تقرير مع مؤسسات أخرى، املشترك الشراء خيار وكذلك
  ؛قبةارامل عن طريق جلنة الدول األطراف جلمعية

األموال  استخدام بشأنمدير املشروع  إىل رئيس قلم احملكمة اليت أعطاها لطةتفويض السب ترحب   -١٢
، عند مدير املشروعاملهام إىل و اتتفويض السلط على مواصلة لاملسج وتشجعشروع املباين الدائمة، مل

 ءةوكفا حتسني إدارة مواصلةمن أجل ، ةملاليإىل القواعد واألنظمة اعلى مستوى مناسب، وفقا واالقتضاء 
  ؛ذات الصلةاملشاريع الفرعية املشروع و

-ICC وفقا للقرار التوصيات، على مواصلة العمل مع احملكمة، سوية، مدير املشروع من تطلب   -١٣

ASP/7/Res.1 ،لغرضالنفقات لعقود ول  احلاليةالتوجيهات بشأن سبل حتسني ،٥ الفقرة، املرفق اخلامس 
  للموافقة عليها؛ املراقبة ةإىل جلن وتقدميها للمشروع، تنفيذإسراع 

 التسديد دفعة واحدة   باء

قرارهم بمكتب مدير املشروع ل واملسج لتقوم بإبالغ للدول األطراف متديد املوعد النهائي تقرر   -١٤
 ؛)٧٦ (٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١  حىت واحدةالتسديد دفعة خيار لتحديد

قبل  نظام روما األساسي االنضمام إىل التصديق أو ةأدا إيداعتقوم ب أن الدول اليت تقرر كذلكو   -١٥
 لختطر املسج  شريطة أن واحدةالتسديد دفعةخيار حتديد ، سيحق هلا ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١

روما نظام  دخول تاريخ على الرغم من ،٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٣١لول بشأن ذلك حب هاقرارب
  ؛دولبالنسبة لتلك ال حيز النفاذ األساسي

بدمج دفعة واحدة أو  عمل دفعة كاملة  ختتار إما بنيأنلدول األطراف ه جيوز ل أنتقرر كذلكو   -١٦
  جزئية واحدة مع املشاركة يف القرض؛

  واحدةالتسديد دفعةخليار  املوعد النهائي  متديد من الدول األطراف االستفادة منتطلبو   -١٧
املذكرة على النحو املوضح بهلا، مع األخذ يف االعتبار، جدول زمين حتديد من أجل ل  املسجالستشارة
  :  واحدةالتسديد دفعةاليت تنص أن  يف املرفق الثاين هلذا القرار، )٧٧(التفسريية

                                                                                                                         
املرفق الثالث، ستستمر بأن ، ICC-ASP/7/Res.1 ارالواردة يف القراملقررة، و املدفوعات  حصة من واحدةالتسديد دفعة مبادئ   )76(

   .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥ الالزمة، اليت اختارت طريقة الدفع بدفعة واحدة بعد اتتصحيحال تلك الدول، بعد إجراء  علىتنطبق
على القرض، مبا يف ذلك فيما يتعلق  بالشروط املنطبقة على اتفاقية  واحدة املتعلقةالتسديد دفعةالتفسريية مبادئ املذكرة   توضح )77(

 دفعاا، بعد البدء بسحب األموال من قرض الدولة املضيفة والبدء  واحدة ، أو تسديدالتسديد دفعةختتار خيار بالدول األطراف اليت قد 
  . بدفع الفوائد
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  جيوز دفعه بقسط واحد أو بأقساط سنوية؛)  أ(  

  ؛٢٠١٥يونيو / حزيران١٥جيب استالمها بكاملها مبوعد أقصاه ) ب(  

التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ اإلعانة املقدم عندما تصبح ية تسوإىل ضع ختب أن جي) ج(  
  . معاملة عادلة ومتساويةتتلقى  مجيع الدول األطراف أنلتأكد من معروفاً وذلك لمن الدولة املضيفة 

 إىل جلنة  معلومات حمدثة مع مكتب مدير املشروع، أن يواصل تقدميسويةل،  املسجمن تطلب   -١٨
  ؛ واحدةالتسديد دفعة لدفعات  اجلداول الزمنية املتفق عليهابشأنطلوب، لى النحو املعاملراقبة، 

قرض الدولة املتعلقة بلدول األطراف جتاه دفع الفوائد ورأس املال من ا املقررة املشاركات أن تقرر   -١٩
لتزامات االوأن تستخدم فقط لتلبية  حساب خاص سيتم إيداعها يف منه، عائدةاملضيفة، وأي فوائد 

  قرض الدولة املضيفة؛ية املنصوص عليها يف اتفاق

  التقارير املالية  -جيم

، ICC-ASP/6/Res.1 بالتشاور مع جلنة املراقبة، أن يواصل، وفقا للقرار ،مدير املشروع منتطلب    -٢٠
ول املتعلق ملشروع باالستناد إىل آخر املعلومات، مبا يف ذلك اجلدالتكلفة تقريراً سنوياً مفصالً تقدمي 

  ؛  واحدةواردة من التسديد دفعةباستخدام األموال ال

، املراقبة مدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية، عن طريق جلنة  منأيضاًتطلب    -٢١
  عما حتقق من تقديرات السنة املاضية ومستوى اإلنفاق؛

 إ45�ا/(�(� ��ا�Kr ا�	)�+�ت -دال

قسم التدقيق من  وتطلب للمشروع،  احلساباتستراتيجية مراجعةالجلنة املراقبة  باعتماد ترحب   -٢٢
 االعتبار توصية جلنة امليزانية واملالية  عنيلمحكمة إدارة تنفيذها نيابة عن جلنة املراقبة، مع األخذ يفلالداخلي 

 ؛)٧٨(بشأن خربة التدقيق الداخلي للمشروع

  املسامهات الطوعية   -هاء

أعضاء اتمع املدين الذين أثبتوا التزامهم بوالية احملكمة إىل مجع  الدول األطراف وةدعوتكرر    -٢٣
  األموال ملشروع املباين الدائمة؛

  التقارير املقبلة للجنة املراقبة  -واو

، وأن تقدم تقريراً الديوان جلنة املراقبة أن تواصل تقدمي التقارير املرحلية املنتظمة إىل من تطلب  -٢٤
  .ىل اجلمعية يف دورا القادمةبذلك إ

                                                                                                                         
  .٨٢ الفقرة ٢باء ، اجلزء ينالثا، الد )ICC-ASP/11/20( ٢٠١٢ ... احلادية عشرةالدورة ... الوثائق الرمسية  )  78(
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   األوللحقامل

 خمطط التدفق النقدي
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   أعاله هي جمرد تقديرات وقابلة للتغيريالواردةاألرقام : مالحظة
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 الثاين لحقامل

 )٧٩ ( واحدةالتسديد دفعة بشأن مذكرة تفسريية

 

  مقدمة    -ألف
  واحدةالتسديد دفعة مبادئ حول التوضيحالدول األطراف املزيد من إىل تقدم هذه املذكرة التفسريية    -١

التسديد ختيار لتقوم باالقرض يف ضوء التمديد املقترح للدول األطراف ية ق على اتفااليت تنطبقاملعايري وفيما يتعلق ب
  واحدةالتسديد دفعة مبقارنةتضمن بعض األرقام التأشريية، تو. ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٣١ حىت  واحدةدفعة
. ل دفعات سنوية يف املائة، من خال٢،٥مقدارها  فائدة بنسبة ة سن٣٠ملشاركة يف سداد القرض على مدى فترة مع ا

 .)٨٠(لكل دولة طرف على حدة يف اجلدول املدرج كمرفق يف تقرير جلنة املراقبةإن هذا مبيناً 
  

  الطرق:  واحدة  التسديد دفعة-باء
مبادئ و القرض ية على اتفاقاملنطبقة  ينص على املعايري  ICC-ASP/7/Res.1املرفق الثالث للقرار رقم  -٢

 تفعيل إىل ودف النقاط التالية .)مقتطف مدرج يف امللحق األول هلذه املذكرة( قررةحصة امللل واحدة التسديد دفعة
  :هذه األحكام

  :ميكن حساا وفقاً إىل املعادلة التالية"  ألف" لدولة الطرف  واحدةإن مبلغ التسديد دفعة)  أ(  
") ألف"ررة لدولة الطرف حصة من املسامهات املق(×  ) )٨١(تكاليف البناء" = (ألف " واحدةالتسديد دفعة

  ) ٢ختفيض  (–) ١ختفيض  (–
  : حيث أن
  )تكاليف املباين(× % ١٧،٥× ") ألف"حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف ) = ()٨٢( ١ختفيض (
 ة بقيمة الدولة املضيفإعانة×  ") ألف"حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف ) = ()٨٣(٢ختفيض (

  . وتكاليف البناء)  مليون يورو٢٠٠ (احلد األقصىببلغ القرض  على الفرق بني م%١٧،٥
  

                                                                                                                         
 ٩، ا*�QE8 ا*��M@، ا* @ أ��رت إ*: ر!�*� ا*�Y#�� ا<	�� ا*�lرd� ICC-ASP/8/34 @E رقم هذا حتديث للمذكرة التفسريية الواردة يف الوثيقة   )79(

� ٢٠٠٩أ��8_ /��bن� )cر ��� m�w����٢٠٠٩� / =&�8انبعمل التسديد دفعة واحدة حبلول، ا* @  .  
)80(  ICC-ASP/11/35 ،مرفق .  
 على سيستمر دفعهاائية، بالتسوية  ومجيع احلسابات، رهنا  مليون يورو،١٨٣,٧هي بناء املبىن التكاليف املقدرة حالياً لعلى الرغم من أن  )  81(

 يف التسديد دفعة واحدةرت اليت اختاأقصى من أجل احلفاظ على االتساق مع الدول األطراف كحد  املعتمدة  مليون يورو١٩٠ ميزانيةأساس 
  .سابقةمرحلة 

  .  على دول األطراف اليت اختارت التسديد دفعة واحدة فقط١ ينطبق التخفيض )82(
التسديد الفرق الوحيد هو أن تلك الدول اليت تقوم ب. أم الدفعة واحدة  اختارت التسديد سواء ، دول األطراف مجيع على٢ينطبق التخفيض   )83(

يف حني أن الدول األخرى ، )ة النهائيبالتسويةرهنا ( مليون يورو ١٩٠ على التخفيض مسبقاً استناداً على تقديرات مبلغ  حتصلدفعة واحدة
  .حصل على ختفيض يف القرض وفقا حلصتها املقررة من االشتراكات يف وقت التسوية النهائية عند االنتهاء من املشروعست
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  للمشروع اإلمجاليةكاليف البناء، جيب أن ال تزيد تICC-ASP/6/Res.1كما هو مبني يف القرار رقم : التفسري
 يف ١٧،٥ مقدارهاإعانة بشكل خصم على  األصلي عرضهاوافقت الدولة املضيفة يف لقد .  مليون يورو١٩٠عن
من املبلغ اإلمجايل ) يورو مليون ٢٠٠(لقرض  لتسهيالت احتت سقف احلد األقصىالذي لن يستخدم ة من املبلغ املائ

 واحدة سيؤديومبا أن التسديد دفعة . لقرضاملسحوب من ا مليون واملبلغ النهائي ٢٠٠أي الفرق ما بني . املقترض
مما ضيفة، فمن املعقول أن تقتطع هذه النسبة من البداية إىل االستفادة من قرض الدولة املختفيض احلاجة  إىل مباشرة

  .)٨٤( إجناز املشروععند التسوية يف وقت  هذاالف ذلك، جيب أن يتموخب.  املسامهة األطراف الدوليفيد
  
 )٨٥(التكلفة النهائية للمشروععندما تصبح  ة ائيإىل تسويةواحدة التسديد بدفعة   أن خيضعبجي  ) ب(

  . إجناز املشروعالدولة املضيفة معروفان عندإعانة من  واملبلغ املسحوب
  

  : إجناز املشروع عند٢ و ١ للتخفيضني التسوية النهائية  
 ١ سيتم ختفيض كال التخفيض )٨٦( مليون يورو،٢٠٠يف حال استخدام القرض بكامله البالغ 

  ر؛ صف إىل مستوى ال٢والتخفيض 
سينطبق عند ، )٨٧(يورو مليون ٢٠٠  البالغللقرض احلد األقصى  جتاوزتبناءال تكاليف يف حال أن

إىل مستوى القرض بتخفيض  فعال الذي يقوم واحدة ةدفعالتسديد  فقط على جزء "١خلصم ا"ذلك 
  ر؛ صف مستوى ال إىل"٢اخلصم "خفض نوسي. يورو مليون ٢٠٠ حتت

  
داد زفسي، يورو مليون ١٩٠  البالغتقديرال إىل مستوى حتتاحلالية  بناءال تكاليف يف حال وصول

 الدولة املضيفة نتيجة لزيادة يف إعانةزيادة العكس يبالنسبة جلميع الدول األطراف ل" ٢اخلصم "
 دون تغيري من أجل عدم تطبيق "١ اخلصم"سيبقى و. كمية على اجلزء غري املستخدم من القرضال

  . واحدةالتسديد دفعة اختارت اليتاخلصم نفسه مرتني إىل الدول األطراف 
  

  اليتالدول األطرافو. دفع املبلغ الصحيحت من أن مجيع الدول األطراف سللتيقن ة ائيعمل تسوية يلزم: لتفسريا
 عند انتهاء املشروع، قد هأنحتذيرها ينبغي ،  واحدةاليت تعترب التسديد دفعة واحدة أو التسديد دفعةاختارت بالفعل 

 يف الوقت احملدد ويف حدود املبىنكمال إل كل اجلهود ه يتم بذل أناجة إىل أموال إضافية، على الرغم منتدعو احل
، ة النهائيالتسويةلغرض و.  مليون يورو١٨٣،٧هو املشروع  احلايل لتكاليف امليزانية، ويف هذا الصدد، فإن التقدير

ديسمرب /كانون األول(  إجناز املشروع عندأي، النهائيةاإلمجالية ديد التكلفة فإن جدول األنصبة يف وقت حت
سوف خيتلف جدول األنصبة عن حساب جدول األنصبة األصلي لعام . التسويةإلجراء سيستخدم ، )٢٠١٥

                                                                                                                         
   ). ٢( أنظر النقط )84(
  .٢٠١٥ حبلول اية عام متوفرة التكلفة النهائية للمشروع  تصبحأنمن املتوقع   )85(
  . إن هذا مستبعد جداً نظراً إىل وضع املشروع حالياً  )86(
  .  مليون يورو١٨٣,٧تكاليف املشروع املقدرة حالياً هي   إن هذا من غري احملتمل إذ أن )87(
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نتيجة للتغريات يف عدد من الدول األطراف على سبيل املثال، . )٨٨( املستخدم لدفعات التسديد دفعة واحدة٢٠٠٩
بعد جدول األنصبة  تنطبق التغيريات يف لنو. ة النهائيالتسوية ووقت ٢٠٠٩ أو اليت حتدث بني عام حدثتاليت 

  .على حساب مسامهات الدول األطراف املقررة للمشروع) ٢٠١٥ديسمرب /كانون األول(انتهاء املشروع 
  

بالتمديد اجلديد للموعد النهائي، جيوز للدول األطراف اختيار خيار التسديد دفعة   ) ج(
 كما ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١  حىت٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١واحدة اعتباراً من 

 ديسمرب/ميكن عمل دفعات التسديد دفعة واحدة بقسط واحد سنوي أو أكثر بني كانون األول
  . ٢٠١٥يونيو / حزيران١٥ و ٢٠١٢

  
 وقواعد ية املالالقواعد التنظيمية من ٥,٦ للتنظيموفقا جيب عمل دفعات التسديد دفعة واحدة 

 دفعينبغي ف أكثر، ت التسديد دفعة واحدة بشكل قسطني سنويني أودفعايف حال وجود و. حملكمةا
  . مجيع األقساط وفقا لذلك

  
يف . )٨٩(وفقاً لشروط قرض الدولة املضيفة، يستحق دفع الفوائد بداية من االستخدام األول للقرض

 املقبلة أوئمة املباين املؤقتة القا إجيارحني أن سداد رأس املال والفوائد سيبدأ بعد انتهاء مدة عقود 

)٩٠(.  
  

بدء المن دولة طرف بعد التسديد دفعة واحدة أي من أقساط يف حال استالم احملكمة وفقا لذلك، 
فلن ، )٢٠١٣  عاميقدر حاليا يف اية الربع الثاين من( من قرض الدولة املضيفة  األموالسحبب
 والذي ينطبقولة املضيفة،  عن حصتها املقررة من الفائدة على قرض الدة مسؤولالطرفكن الدولة ت

  ). القسط( به استالم التسديد دفعة واحدة حىت اية الشهر الذي يتم
  

 الثاين هلذه املذكرة، واليت توضح السيناريوهات املختلفة املرفقلية احلساب يف آلترد تفاصيل إضافية 
ية جلنة املالية  واحدة أو سداد القرض، وفقا لتوصالتسديد دفعةللدول األطراف الذين خيتارون 
  .)٩١(وامليزانية يف دورا التاسعة عشرة

  
  )٢٠١٥ إىل عام ٢٠١٣من عام (الفائدة املقدرة الواجب دفعها خالل مرحلة البناء 

                                                                                                                         
وما زال يستخدم لدفعات التسديد دفعة واحدة اجلديدة، من ) ICC-ASP/8/Res.8(س حلساب دفعات التسديد دفعة واحدة دم كأساخيست )  88(

  . أجل احلفاظ على االتساق، رهناً بالتصحيح النهائي

   ).هـ(املرفق الثاين،   ICC-ASP/7/Res.1  القرار رقم)89(
  ). و(املرجع نفسه،  ) 90(
  . ١٦٧، الفقرة ٢باء ، اجلزء الثاين، الد )ICC-ASP/11/20( ٢٠١٢ ... احلادية عشرةالدورة ... الوثائق الرمسية   )91(
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 من قرض الدولة بسحب األموال السنوية املتعلقة اإلمجالية تكاليف الفائدة  حالياًتقدر
  .)٩٢(يلملشروع على النحو التابناء ااملضيفة خالل مرحلة 

   يورو٢٠٤ ٥٦٨:    ٢٠١٣      
   يورو١ ٦٥٩ ٧٠٦:    ٢٠١٤      
   يورو٣ ٦٢٧ ٥٢٥:    ٢٠١٥      

تستحق هذه املبالغ فقط على الدول األطراف اليت مل ختتر التسديد دفعة واحدة أو أم 
اختاروا التسديد دفعة واحدة ولكنهم مل يقومون بدفع مجيع األقساط قبل البدء بسحب 

  .)٢٠١٣  عاميقدر حاليا يف اية الربع الثاين من(ض الدولة املضيفة من قراألموال 
جدول نفس ، سيتم تقييمها بسؤولة عن دفع الفوائد خالل مرحلة البناءاملالدول األطراف 

 من  الالزمةالتسويةميزانية احملكمة العادية يف وقت التقييم، مع األنصبة الذي ينطبق على 
 البدء  واحدة قبلالتسديد دفعة كامل دفعات اليت سددت الدول األطراف أجل استثناء

  . القرضاألموال منسحب ب
 

                                                                                                                         
  . فضال عن أي تغيريات يف التدفقات النقدية للمشروعاستالمها يتم التسديد دفعة واحدة اليتقد ختتلف هذه املبالغ اعتمادا على دفعات   )92(
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  األولاملرفق 

املعايري الواجب تطبيقها على اتفاقية القرض، واملبادئ للتسديد دفعة واحدة للحصة املقررة 
 ICC-ASP/7/Res.1 ، على النحو الوارد يف القرار رقم)مقتطف(

 طراف،مجعية الدول األ
...][. 

  املرفق الثاين

 املعايري الواجبة التطبيق على اتفاق القرض  
  : الدائمة على ما يليينينص االتفاق املربم مع الدولة املضيفة فيما يتعلق بعرضها منح قرض ملشروع املبا

 

 ٣٠على فترة سدد ، ي مليون يورو٢٠٠تقدم الدولة املضيفة إىل احملكمة قرضا ال يتجاوز قدره )   أ(
  ؛ يف املائة٢،٥اره عاما بسعر فائدة مقد

 من الدولة )  مليون يورو٢٠٠أي (احملكمة قانونا باقتراض املبلغ كله يلزم ال بند يف االتفاق )  ب(
  ؛وال بند يقيد بأي حال من األحوال سلطة احملكمة يف حتديد املبلغ الذي ترغب اقتراضه، املضيفة

  لتُستخدم                                             حال من األحوال سلطة احملكمة يف البحث عن أموالي ال بند يف االتفاق يقيد بأ)  ج(
  ؛من أي مصادر أخرى إن اختارت هي ذلك، لنفس األغراض

 مليون يورو بكامله عند انتهاء املشروع، ستقوم الدولة املضيفة خبفض مبلغ ٢٠٠يف حال عدم استخدام مبلغ )  د(
   من اجلزء الذي مل يستخدم؛ يف املائة١٧،٥القرض الواجب تسديده مبقدار يتوافق مع 

  ؛املضيفة الدولة لقرض استخدام أول من بداية سنويا الفائدة تُدفع)  هـ(
  .املقبلة أواملباين املؤقتة القائمة  إجيارعقود  انتهاء بعد ،منتظمة سنوية أقساط دفع طريق عن ،القرض سداد يبدأ)  و(
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 املرفق الثالث  
   دفعة واحدةة للتسديد  املقرراحلصةاملبادئ لتسديد 

[....]  
  
 قرض من يسدد وما سنوياًالدفع  الواجبة الفائدة سيتم تقييم واحدة دفعة التسديد ختتار ال اليت األطراف   الدول-٣

  . املنطبق وقت القيام بعمل التقييم للمحكمة العادية للميزانية املقرر األنصبة جلدول وفقا املضيفة الدولة
 استنادا ةاملقرر حبصتها ،ممكن وقت أقرب يف ،واحدة دفعة التسديد يف غبةالرا األطراف الدول املسجل   سيبلغ-٤

  .القرار ذلك من ١٣ الفقرة يف إليها املشار النهائية للتكلفة التقديرات أحدث إىل
 املقدمة اإلعانة ومبلغ للمشروع النهائية التكلفة تُعرف حاملا تسوية لعملية واحدة دفعة املسدد املقدار   خيضع-٥

  .املضيفة الدولة من
  [....] 
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  ين الثالحقامل

  سيناريوهات حساب متويل املشروع/ التسديد دفعة واحدة للدول األطراف : أمثال
  

  
  

  افتراضات

  ٢٠١٣يونيو /التاريخ املتوقع للبدء بسحب األموال من القرض هو حزيران

يع احلاالت على الكلفة النهائية للمشروع، وعلى  يف مج٢٠١٥ديسمرب /يستند التعديل النهائي يف كانون األول
  .دفعات املرة الواحدة املستلمة، وعلى حجم التقييم عند إجناز املشروع

  .٢٠٤٥ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١٦يناير /سداد رأس املال والفائدة على قرض الدولة املضيفة من كانون الثاين

  أمثال

  لبدء بالسحب من قرض الدولة املضيفة دفعة واحدة كاملة قبل ا–الدولة ألف 

   ٢٠١٣فرباير /دفعة واحدة يتم دفعها يف شباطتسديد 

  ٢٠١٥ إىل عام ٢٠١٢ال تستحق أي فوائد للفترة من عام )  أ(

   ٢٠٤٥ إىل عام ٢٠١٦ ال تستحق أي فوائد على سداد رأس املال للفترة من عام )ب(

  بالسحب من قرض الدولة املضيفة  دفعة كاملة ملرة واحدة بعد البدء –الدولة باء 

  .٢٠١٣ديسمرب /دفعة ملرة واحدة يتم دفعها يف كانون األول

نسبة من الفائدة متناسبة مع قرض الدولة املضيفة حىت اية السنة والشهر من استالم الدفعة،  أي األشهر ) ا(
  ). أشهر٦أي  (٢٠١٣ فقط يف عام ١٢ إىل ٧

 .٢٠٤٥ إىل عام ٢٠١٦عام  ال تستحق أي فوائد للفترة من )ب(

 

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 
١ ٩ ٨

٠ 
١٢ ١١ 

٢٠١٣ 
(�s"أ) 

 

�ض X �� d	(�أ ا�!�
�_)y��ا��و�� ا  

) ���s� �# bX�4�
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 ا��و�� هـ
�ض آ��* X 

 

R)r ��ا��و   
�ة �� �K#د
 �)e�r وا-�ة

R)r ��ا��و  
�ة �� �K#د
 �)e�r وا-�ة/   

�ضX�e�r  

  

ا��4ر�z ا��45g �e�s~م 
 ا��#�Kت ���ة وا-�ة

�ان١٥(��- / �)���
٢٠١٥(  

 

 



ICC-ASP/11/35 

35-A-121112 
 

  قرض جزئي /  دفعة جزئية ملرة واحدة –الدولة جيم 

  .  ٢٠١٤نوفمرب /دفعة جزئية ملرة واحدة يتم دفعها يف تشرين الثاين

ال يستحق :   نسبة من الفائدة على قرض الدولة املضيفة تنطبق حىت اية السنة والشهر من استالم الدفعة) أ(
، )١٢ حىت ٧من الشهر  (٢٠١٣سحب األول من القرض اليت تتناسب مع الفائدة لعام دفع الفائدة إال حىت ال

الفائدة على + مع األخذ بعني االعتبار الدفعة ملرة واحدة املدفوعة ) ١١ حىت ١من الشهر  (٢٠١٤ويف عام 
 . املسامهة املقيمة املتبقية حىت إاء مشروع البناء

مة واملمولة عن طريق خيار القرض، أي؛ تسديد رأس املال والفائدة ملدة الرصيد املستحق للمسامهات املقي) ب(
 .  فصاعدا٢٠١٦يناير / سنة بداية من كانون الثاين٣٠

 دفعة ملرة واحدة كاملة بثالثة أقساط؛ القسط األول قبل البدء بالسحب من قرض الدولة املضيقة، –الدولة دال 
  وقسطني بعد بالسحب من القرض 

  .ال يستحق دفع أي فائدة على هذا املبلغ: ٢٠١٣مايو /ألول يستحق دفعه يف أيار القسط ا) أ(

نسبة من الفائدة على قرض الدولة املضيفة تنطبق : ٢٠١٣ القسط الثاين يستحق دفعه يف كانون األول ) ب(
  ).١٢حىت  ٧من الشهر  (٢٠١٣حىت اية الشهر من استالم الدفعة الثانية، أي؛ نسبة من حصة الفائدة لعام 

نسبة من الفائدة على قرض الدولة املضيفة تنطبق : ٢٠١٤القسط الثالث يستحق دفعه يف كانون األول ) ج(
) ١٢ حىت ٧من الشهر  (٢٠١٣حىت اية الشهر من استالم الدفعة الثالثة، أي؛ نسبة من حصة الفائدة لعام 

  ). ١٢ حىت ١من الشهر  (٢٠١٤وعام 

  .٢٠٤٥ حىت ٢٠١٦ة أو رأس مال للفترة من  ال يستحق سداد أي فائد)د(

   قرض الدولة املضيفة الكامل–الدولة هاء 

  . على املسامهات املقيمة٢٠١٥ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١٣يوليو /تنطبق نسبة من الفائدة من متوز) ا(

بداية من كانون  سنة ٣٠ املسامهات املقيمة عن طريق خيار القرض، أي؛ سداد رأس املال والفائدة ملدة )ب(
 . فصاعدا٢٠١٦ًيناير /الثاين
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   الثالثلحقامل

  *أعضاء جلنة املراقبة

  الدول األفريقية

    كينيا-١

  الدول اآلسيوية وحوض احمليط اهلادئ

    اليابان-٢

    مجهورية كوريا -٣

  دول أوروبا الشرقية

    رومانيا-٤

  جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

  األرجنتني  -٥

  ) اجلمهورية البوليفارية(  فرتويال -٦

  دول أوروبا الغربية وغريها 

    أملانيا-٧

    أيرلندا -٨

    إيطاليا -٩

   اململكة املتحدة-١٠

  

  

  

  

  

  

_________________  

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١بداية من  *


