السلطة الدولية لقاع البحار

اللجنة املالية

ISBA/21/FC/5
Distr.: Limited
4 June 2015
Arabic
Original: English

الدورة احلادية والعشرون
كينغستون ،جامايكا
 ٢٤-13متوز/يوليه ٢٠1٥

حالةةةة وةةةندوت البةةةاا للبحةةةوب العليفيةةةة البحريةةةة املنطقةةةة التةةةا
للسلطة الدولية لقاع البحةار واييةاراا املتاحةة رداروةه وااةتريفار ر
ماله املستقبل
وقرير األمني العام

وال  -مقدمة
 - 1الدف من هذه الوثيقة هو إطالع اللجنة املالية علة حالةة وةندوت البةاا للبحةوب
العليفيةةة البحريةةة التةةا للسةةلطة الدوليةةة لقةةاع البحةةار والقيةةام ،إطةةار الةةرد عل ة الشةةوا ل
الةةةةي ةةةةداها ال ريةةةةر االاتشةةةةارا ليفةةةةندوت البةةةةاا اجتيفاعةةةةه الرةةةةا عشةةةةر املعقةةةةود
شباط/فرباير  ،٢٠1٥تحديد البدائل امليفكنة ردارة اليفندوت وااةتريفار ر مالةه لك الةة
قدروه ،اواء اآلن و املستقبل املنظور ،عل حتقير األهداف الي نشئ من جلها.

ثانيا  -معلوماا اااية
 - ٢نشأا مجعية السلطة الدولية لقاع البحار وةندوت البةاا للبحةوب العليفيةة البحريةة
املنطقةةةةة التةةةةا للسةةةةلطة وجةة ة القةةةةرار  ،ISBA/12/A/11الةةةةذا ا ذوةةةةه  16آب/
سةط  ،٢٠٠6هبةدف ون يةذ ال قةةرة  ٢مةن املةادة  1٤3مةن او اقيةةة األمةت املتحةدة لقةةانون
البحار ،الةي وةنع علة ن السةلطة الدوليةة لقةاع البحةار وقةوم تعءيةء إجةراء البحة العليفة
البحةةرا املنطقةةة ووشةةجيعه .وقضةةا السةةلطة الةةةر القةةرار ةةأن يكةةون الغةةر مةةةن
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اليفةةندوت وعءيةةء ووشةةجي إجةةراء البحةةوب العليفيةةة البحريةةة املنطقةةة ملن عةةة البشةةرية مجعةةاء،
وال اةةييفا ةةدعت مشةةاركة العليفةةاء وال نةةيني املةةدهلني مةةن البلةةدان الناميةةة ةةرام البحةةوب
العليفية البحرية و نحهت فرص املشاركة التعاون التقين والعليف الدويل ،طرت منةها ةرام
التةةةدري واملسةةةاعدة ال نيةةةة والتعةةةاون العليفةة  .ووةةةرد القواعةةةد وارجةةةراءاا امل يفةةةلة ردارة
اليفةةةندوت وااةةةتأدام ر مالةةةه مقةةةرر اعتيفدوةةةه ا يفعيةةةة  19حءيران/يونيةةةه ٢٠٠7
(انظر  ،ISBA/13/A/6املرفر).
 - 3وميكةةن ألا لةةد نةةا يم و ا لةةد آطةةر وقةةدو طلبةةاا للحيفةةو عل ة مسةةاعدة مةةن
وةةندوت البةةاا إاا كةةان الغةةر مةةن املنحةةة هةةو إفةةادة عليفةةاء مةةن البلةةدان الناميةةة .وعيفةةال
ارجراءاا املت ةر عليهةا ،اةيعني األمةني العةام فريقةا ااتشةاريا لتقيةيت طلبةاا احليفةو علة
املسةةاعدة مةةن اليفةةندوت ووقةةدو وووةةياا شةةأ ا إا األمةةني العةةام .ويعةةين عضةةاء ال ريةةر
االاتشارا ملدة ثالب انواا.

ثالرا  -حالة وندوت الباا
 31يار/مةةةايو  ،٢٠1٥كةةةان ر مةةةا وةةةندوت البةةةاا يبلة ة 3 ٤٥٥ ٥38
-٤
دوالرا .ومنةةذ إنشةةاء اليفةةندوت ح ة  31يار/مةةايو ُ ،٢٠1٥ن ةةر مةةا يفوعةةه ٤8٠ ٠81
دوالرا من عائةداا ال ائةدة علة ر املةا  ،والةر شةكل مةنا لةدعت املشةاري املسةتوفية
للشروط املطلو ة .واات اد من الدعت املةايل املقةدم مةن وةندوت البةاا مةا يفوعةه  66عاملةا
و موظ ا حكوميا من  36مةن البلةدان/املناطر الناميةة ،وهة حت االحتةاد الرواة  ،واألرجنةتني،
وإندونيسيا ،و ا وا ينيا ا ديدة ،و االو ،والربازيةل ،و ةنغالدي  ،و ولي يةا (دولةة  -املتعةددة
القومياا) ،و ريو ،ووايلند ،وورينيداد ووو ا و ،ووةون  ،وجامايكةا ،وجةءر كةو  ،وجنةوب
فريقيةةةا ،واةةةرا النكةةةا ،واةةةورينام ،واةةةرياليون ،واليفةةةني ،و يانةةةا ،وال لةةةبني ،وفيجة ة ،
وفييا نام ،والكامريون ،وكواتاريكا ،وكولومبيةا ،ومالطةة ،ومد شةقر ،وميفةر ،وملةدي ،
وموريتانيةةا ،وموريشةةيو  ،وميكرونيءيةةا (واليةةاا  -املوحةةدة) ،وناميبيةةا ،ونيجرييةةا ،والنةةد.
ويرد يان م يفل حلالة اليفندوت مرفر هذا التقرير.

را عا  -التحدياا الراهنة مام حتقير هداف وندوت الباا
 - ٥الر ت من إجنازاا وندوت البةاا ،وظةل هنالةر حتةدياا مةام حتقيةر الغةر منةه.
وقةةد شةةار ال ريةةر االاتشةةارا إا عةةد ولةةر التحةةدياا اجتيفاعةةه الرةةا عشةةر املعقةةود
شةةةباط/فرباير  .٢٠1٥و شةةةار ال ريةةةر إا ن اليفةةةندوت يولةةةد فوائةةةد وقةةةل نسةةةبتها عةةةن
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 1املائة نتيجةة االف ةا احلة ايل ألاةعار ال ائةدة ،و التةايل فهةو ال يواكة معةد التضةأت
و وكةالي البحةوب العليفيةة البحريةة .وإاا مةا اوبعةا وووةياا ال ريةر احلاليةة ،فة ن التيفويةةل
املتةةام مةةن جةةل املشةةاري ايسةةتن د الكامةةل عةةام  .٢٠1٥و ووةة ال ريةةر ةةأن ونظةةر
اللجنة املاليةة البةدائل مةن جةل إدارة اليفةندوت وااةتريفار ر مالةه حة ينيفةو مةن حية
قييفته احلقيقية.
-6
اف ا

والشا ل الرئيس النسبة إا وندوت الباا هو اف ا إيراداوةه مةن ال وائةد نتيجةة
اعار ال ائدة .ويرد يان ال وائد املتولدة ا دو  1دناه.

ا دو 1
حملةة وارييةة عةةن روةيد وةندوت البةةاا التةا للسةلطة الدوليةةة لقةاع البحةار وإيراداوةةه
من ال وائد

(بدوالرات الواليات املتحدة)
التاريخ

رصيد الصندوق

إيرادات الفوائد

سعععععفر الفائعععععدة
(النسبة املئوية)

 31كانون األو /ديسيفرب ٢٠11
 31كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٢
 31كانون األو /ديسيفرب ٢٠13

3 38٥ ٠٠9
3 ٤13 6٠٤
3 ٤٥٢ ٤٢٤

٤ 961
٢6 81٥
63 9٠3

٠,1٥
٠,79
1,87

 31كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٤

3 ٤83 ٠19

33 81٢

( ٢٠1٥ح  31يار/مايو )٢٠1٥

3 ٤81 9٢٠

13 78٠

٠,98
( ٠.٤1وقريبةةةةةةا
 ٠.9السنة)

 - 7و عةةام  ،٢٠1٢حاطةةا اللجنةةة املاليةةة عليفةةا ارو ةةاع اةةعار ال ائةةدة الةةي يقةةدمها
ميفرف نوفا اكوشا جامايكةا احملةدود ،و ووةا األمةني العةام ةأن يسةتريفر ر دةا وةندوت
الباا هذا امليفرف ودائ ألجل قيفرية املدة دوالر الوالياا املتحدة.
 - 8وال ،علةة الةةةر ت مةةةن ن مبلةة إيةةةراداا ال وائةةةد زاد عةةةام  ٢٠1٢و ،٢٠13
فقد اف د عام  ،٢٠1٤ويتوقة ن يظةل مسةتوياا مماثلةة عةام  .٢٠1٥والتحةدا
الذا يواجهه وندوت الباا حاليةا هةو ن االف ةا احلةايل ألاةعار ال ائةدة يةددا إا وةد
مستوياا إيراداا ال وائد الي حيتيفل ن وكون ري كافية لتيفويل املشاري املقبلة .فعل اةبيل
املرةةا  ،نظةةر ال ريةةر االاتشةةارا شةةباط/فرباير  ٢٠1٥ر عةةة طلبةةاا لتيفويةةل مشةةاري ،
و وو األمني العام تيفويةل ثالثةة طلبةاا بلة إمجةايل ييفةل إا  39 88٠دوالرا .ويةرجا
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ن يتجةةاوز املبل ة املطلةةوب ةةوايل  8 ٥٤٠دوالرا إيةةراداا ال وائةةد البالغةةة  31 3٤٠دوالرا
الي يتوق ن حيققها وندوت الباا عام .٢٠1٥
 - 9ثانيا ،ال يواك وةندوت البةاا ،ةالنظر إا مسةتوياا إيراداوةه احلاليةة مةن ال وائةد،
ارو ةةاع معةةد التضةةأت و وكةةالي البحةةوب العليفيةةة البحريةةة الةةي ميولةةا .ولك الةةة ااةةتدامة
اليفةةندوت وااةةتيفراره عل ة املةةد ،الطويةةل ،ينبغ ة النظةةر النيفةةو واحل ةةا عل ة ر املةةا
املعد حس التضأت انتقاء ايياراا االاتريفارية.
 - 1٠والتحةةدا الرال ة هةةو اف ةةا مسةةتو ،املسةةالاا ر مةةا وةةندوت البةةاا.
ف ة ال تةةرة ةةني الةةدورة السةةا قة للسةةلطة املعقةةودة عةةام  ٢٠1٤و  31يار/مةةايو ،٢٠1٥
ولقة اليفةةندوت مسةةالتني فقةةدحت واحةةدة مةةن املكسةةير ( 7 ٥٠٠دوالر) و طةةر ،مةةن وونغةةا
( 1 ٠٠٠دوالر) .ومن اليفع جةدا التشةجي علة وقةدو املسةالاا ر مةا وةندوت
مقيةةد عيفلياوةةه أاةةعار فائةةدة شةةديدة االف ةةا  .وىلةةدر ارشةةارة إا ن متواةةد املسةةالة
السةةةنوية ال تةةةرة مةةةن عةةةام  ٢٠1٠إا عةةةام  ٢٠1٤لةة  ٤3 ٠٥٠دوالرا ،حةةةني لة ة
متواةةد املبلة السةةنوا املن ةةر منةةذ عةةام  ٢٠٠8حة اآلن  6٠ ٠1٠دوالراا .وهةةذا و ة
ري مستدام عل املد ،الطويل.

طامسا  -ايياراا من جل زيادة األموا املتاحة من وندوت الباا
 - 11هنا طياران متاحان لءيادة عدد الطلباا امليفولة وقييفتها ارمجاليةحت
( ) وعةةديل مقةةرر ا يفعيةةة املةةدر  19متوز/يوليةةه  ٢٠٠7ك ة يتس ة ليفةةندوت
الباا ن ين ر جءءا من ر ماله؛
(ب) زيادة إيراداا اليفندوت.
 - 1٢ومن الوا ا ن اييار األو هو طيار لألجةل القيفةري فقةد ،ألن الةدطل اةينأ د
وةةدرايا م ة اف ةةا ر مةةا اليفةةندوت .وعةةالوة عل ة الةةر اةةيتطل إن ةةات ر املةةا
إدطا وعديل علة مقةرر ا يفعيةة املةدر  19متوز/يوليةه  ،٢٠٠7وهةو مةا ايسةتلءم موافقةة
اجملل وا يفعية.
 - 13و قليل من املأاطرة ار افية ،ميكةن احليفةو علة اةعر لل ائةدة زيةد مةن املسةتو،
احلةةايل املقةةدر ةةوايل  ٠.9املائةةة الةةذا يتلقةةاه وةةندوت البةةاا حاليةةا ،مةةرال عةةن طريةةر
االاتريفار انداا حكومة الوالياا املتحدة الي ي تر  ،ناء علة اةعار ال ائةدة احلاليةة،
ن وعط النتائ املتوقعة املبينة ا دو .٢
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ا دو ٢
النتةةةائ املتوقعةةةة لالاةةةتريفار
ال ائدة احلالية

اةةةنداا حكومةةةة الواليةةةاا املتحةةةدة نةةةاء علةة اةةةعار

(بدوالرات الواليات املتحدة)

املدة

سفر الفائدة

إيععرادات الفوائععد إيععععرادات الفوائععععد اإليرادات (السعببية)
احلاليععععععة لفععععععا املتوقفعععععععععة عععععععع اإلضافية املتوقفة
واحعععععد بسعععععفر سعععندات حةو عععة سعععععندات حةو عععععة
الواليات املتحدة الواليات املتحدة
 0.9يف املائة

إان طءانة مدوه شهر واحد

٠.٠1٠

املائة

31 3٤7

3٤8

)(3٠

إان طءانة مدوه  3شهر

٠.٠1٠

املائة

31 3٤7

3٤8

)(3٠

٠.٠79
إان طءانة مدوه  6شهر
ورقة طءانة مدهتا انة واحدة ٠.٢٢٢
٠.٥7٢
ورقة طءانة مدهتا انتان
ورقة طءانة مدهتا  3انواا ٠.9٢9
ورقة طءانة مدهتا  ٥انواا 1,٤86
ورقة طءانة مدهتا  7انواا 1,87٤
ورقة طءانة مدهتا  1٠انواا ٢,139
٢,893
انداا مدهتا  3٠انة

املائة
املائة
املائة
املائة
املائة
املائة
املائة
املائة

31 3٤7
31 3٤7
31 3٤7
31 3٤7
31 3٤7
31 3٤7
31 3٤7
31 3٤7

٢ 7٥٢
7 73٢
19 9٢3
3٢ 3٥7
٥1 7٥8
6٥ ٢7٢
7٤ ٥٠٢
1٠٠ 76٤

376
361
٥6٤
11
٤31
)(٤1
198
٤86

املصدرحت وحي ة وو اتريا دجورنا  8 ،يار/مايو .٢٠1٥

 - 1٤و ةةالنظر إا ن اةةعار ال ائةةدة الةةي ميكةةن احليفةةو عليهةةا مةةن االاةةتريفار اةةنداا
حكومة الوالياا املتحدة كةرب مةن األاةعار احملققةة حاليةا ،مكةان وةندوت البةاا ن ينظةر
شراء ورقاا طءانة مدهتا عشر انواا ،وهو ما ايددا إا حتقير إيةراداا فوائةد إ ةافية
ويفةل نسةةبتها السةةنوية إا  1.٢املائةةة .واةةيددا ااةةتريفار الروةةيد احلةةايل ليفةةندوت البةةاا
البال  3 ٤81 9٢٠دوالرا إا إيراداا فوائةد اةنوية وقةدر ةة  7٤ ٥٠٠دوالر ،و إيةراداا
إ افية وقارب  ٤3 ٠٥3دوالرا مقارنة ا حييفل عليه اليفندوت اآلن.
 - 1٥وكبديل آطر ،ميكن ليفندوت الباا ن يءيد مةن مسةتو ،طاطروةه وعائداوةه احملتيفلةة
عل املد ،الطويل عن طرير وعةيني مةدير طةارج لالاةتريفاراا وسةند إليةه واليةة االاةتريفار
علة اليفةةعيد العةةامل  ،ةةا الةةر األاةةهت والعقةةاراا واليفةةكو ااا اريةةراداا الرا تةةة.
فقةةةد لةة عائةةةد عشةةةر اةةةنواا (مةةةن  1كةةةانون الرا /ينةةةاير  ٢٠٠٥إا  31كةةةانون األو /
ديسةةيفرب  )٢٠1٤مةةن مدشةةر العائةةداا ارمجاليةةة لةةة  ٥٠٠اةةهت التةةا لشةةركة اةةتاندرد نةةد
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ورز ،ا الر األر ام ،نسةبة  7.6املائةة .وهةو عائةد يتجةاوز معةد التضةأت ويشةيفل
العائداا السلبية املولدة طال األزمة املالية لل ترة  .٢٠٠8/٢٠٠7ويد هةذا األمةر علة ن
ااةةتريفار جةةءء مةةن مةةوا اليفةةندوت األاةةهت ميكةةن ن يةةددا إا ارو ةةاع اريةةراداا و ةةو
اليفندوت من حي القييفة احلقيقية ،مة الءيةادة الوقةا ن سةه نسةبة وقلبةه .ومة الةر،
و ةةالنظر إا هةةداف اليفةةندوت الطويلةةة األجةةل ،يوو ة ةةأن يسةةتريفر ر دالةةه وةةو ااا
آجا طو دال من الودائ القيفرية األجل كيفا هو احلا اآلن ،من جةل املواءمةة ماليةة ةني
األهداف الطويلة األجل لليفندوت وآفات ااتريفاره.
 - 16وايكون هةذا اييةار متسةقا مة حكةام البنةد  9مةن النظةام األاااة املةايل ،املتعلةر
ااتريفار األموا  ،الذا ينع عل ما يل حت
 1-9لألمةةني العةةام ن يسةةتريفر األمةةوا الةةي ال وكةةون الزمةةة لتلبيةةة االحتياجةةاا
ال ورية ااتريفاراا قيفرية األجل ال وتسةت طةا املضةار ة ،ويقةوم يفةورة دوريةة
الغ اللجنة املالية تلر االاتريفاراا.
 ٢-9لألمةةني العةةام عةةد التشةةاور م ة مستشةةار ااةةتريفارا يعةةني نةةاء عل ة وووةةية
ااةتريفاراا طويلةة األجةل األمةوا الةي وظهةر كأروةدة
اللجنة املاليةة ،ن يوظة
دائنةةة اليفةةنادير االاةةت،يفانية ،وحسةةا اا االحتياطيةةاا واحلسةةا اا اياوةةة ،عةةدا
مةةا وةةنع علة طالفةةه السةةلطة املأتيفةةة فييفةةا يتعلةةر كةةل وةةندوت و حسةةاب ،م ة
مراعاة االحتياجاا اياوة لسيولة اليفنادير كل حالة.
 - 17وىلةةدر ارشةةارة إا ن وةةندوقا آطةةر وا عةةا لألمةةت املتحةةدة ،هةةو اليفةةندوت املشةةتر
لليفعاشةةاا التقاعديةةة ملةةوظ األمةةت املتحةةدة ،لةةه هةةدف طويةةل األجةةل يتيفرةةل حتقيةةر عائةةد
حقيق ة قةةدره  3.٥املائةةة ةةرور الوقةةا .و إطةةار جهةةود وةةندوت املعاشةةاا الراميةةة إا
حتقير هذا الدف ،يتعاقد شكل انتقائ م مديرا موا طةارجيني يقومةون تن يةذ واليةاا
ااتريفار متأيفع.

ااداا  -وووياا
 - 18وُدع اللجنة املالية إا ارحاطة عليفاً الة وندوت الباا .واللجنة مةدعوة يضةا إا
النظةةر السةةبل امليفكنةةة لءيةةادة إيةةراداا اليفةةندوت لتيفكينةةه مةةن حتقيةةر هدافةةه ،وعلة وجةةه
اييفوص النظر ايياراا التالية احملددة هذه الوثيقةحت
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ن ووو األمني العام ا اا ططواا مةن جةل ااةتريفار ر
()
الباا ،كله و عضه ،انداا حكومة الوالياا املتحدة؛

مةا وةندوت

(ب) ن ووو األمني العام تعيني مستشةار ااةتريفارا عيفةال البنةد  9مةن النظةام
األاااة املةةايل ،هبةةدف القيةةام ااةةتريفاراا مالئيفةةة طويلةةة األجةةل ااةةتأدام كةةل ر مةةا
وةندوت البةاا و عضةه .و ةالنظر إا احلجةت اليفةةغري نسةبيا لليفةندوت ،اةيكون هةذا األمةةر
مشروطا وافقة مستشار ااتريفارا مناا ؛
(ج) ن وووة ة تعةةةديل مقةةةرر ا يفعيةةةة املةةةدر  19متوز/يوليةةةه  ،٢٠٠7الةةةذا
اعتيفةةدا فيةةه اطتيفاوةةاا وةةندوت البةةاا ومبادئةةه التوجيهيةةة وإجراءاوةةةه ()ISBA/13/A/6
لتيفكني اليفدوت من إن ات جءء من ر ماله.
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املرفر
حالة وندوت الباا للبحوب العليفية البحرية
الدولية لقاع البحار

املنطقةة التةا للسةلطة

السلطة الدولية لقاع البحار
حالة وندوت الباا  31يار/مايو ٢٠1٥
صندوق اهلبات
ر املا
ر املا األويل  18آب /سط ٢٠٠6
مسالة امليفلكة املتحدة 16 ،يار/مايو ٢٠٠8
مسالة املكسير 6 ،وشرين األو  /كتو ر ٢٠٠8
مسالة إابانيا ٥ ،وشرين الرا /نوفيفرب ٢٠٠8
مسالة النروي  ٢٥ ،آب /سط ٢٠٠9
رات طل مجهورية ملانيا االحتادية  +ال ائدة  ٢٥يلو /ابتيفرب ٢٠٠9
مسالة امليفلكة املتحدة ٢٢ ،آاار/مار ٢٠1٠
ال ائدة ري املن قة  31كانون األو /ديسيفرب ٢٠٠9
ال ائد ة ري املن قة  31كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٠

٢ 631 8٠3
٢9 8٠٠
٢ ٥٠٠
٢٥ ٥1٤
٢٥٠ ٠٠٠
٢76 719
1٥ ٢٥3
16 ٥3٥
6 ٤1٤

مسالة نيجرييا ٢٢ ،حءيران/يونيه ٢٠11
مسالة املكسير 7 ،يلو /ابتيفرب ٢٠11
مسالة اليا ان 1٥ ،يلو /ابتيفرب ٢٠11
مسالة امليفلكة املتحدة 17 ،كانون الرا /يناير ٢٠1٢
مسالة املكسير 8 ،وشرين الرا /نوفيفرب ٢٠1٢
مسالة امليفلكة املتحدة 18 ،متوز/يوليه ٢٠13
مسالة املكسير 1٠ ،يلو /ابتيفرب ٢٠13
مسالة امليفلكة املتحدة ٢٤ ،نيسان /ريل ٢٠1٤
مسالة مجهورية كوريا 3 ،متوز/يوليه ٢٠1٤
مسالة املكسير ٤ ،يلو /ابتيفرب ٢٠1٤

1٠ ٠٠٠
٢ ٥٠٠
1٠٠ ٠٠٠
٢٠ ٠٠٠
٥ ٠٠٠
1٠ ٠٠٠
٥ ٠٠٠
1٠ ٠٠٠
3٠ ٠٠٠
7 ٥٠٠

مسالة من وونغا 18 ،كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٤

1 ٠٠٠

يفوع ر
ال ائدة
احمليفلة
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صندوق اهلبات
احمليفلة
احمليفلة
احمليفلة
احمليفلة
احمليفلة
احمليفلة
احمليفلة
احمليفلة

عام ٢٠٠7
عام ٢٠٠8
عام ٢٠٠9
عام ٢٠1٠
عام ٢٠11
عام ٢٠1٢
عام ٢٠13
عام ٢٠1٤

1٢٥ ٢٤8
1٠٠ ٥٤٠
٤٤ ٠٠7
٤٤ ٠18
٤ 961
٢6 81٥
63 9٠3
33 81٢

احمليفلة

عام ٢٠1٥

13 78٠

يفوع ال وائد املتراكيفة
الن قاا
مسالة مقدمة إا منظيفة إنتريدج ،كانون األو /ديسيفرب ٢٠٠8
مسةةةةةالة مقدمةةةةةة إا وةةةةةندوت التربعةةةةةاا االاةةةةةت،يفا للسةةةةةلطة ،كةةةةةانون األو /
ديسيفرب ٢٠٠8
مسةةةالة مقدمةةةة إا مركةةةء املةةةوارد املشةةةتركة إا نةةةد إف ( كادمييةةةة رود ) ،يةةةار/
مايو ٢٠٠9
مسالة مقدمة إا املعهد الوطين لعلوم احمليطاا ،الند ،يلو /ابتيفرب ٢٠٠9
مسةةةالة مقدمةةةة إا جامعةةةة ديةةةو  ،الواليةةةاا املتحةةةدة األمريكيةةةة ،وشةةةرين األو /
كتو ر ٢٠٠9
املعهد الوطين لعلوم احمليطاا
وكالي الرحالا ا وية لليفشاركني ودري
مسالة مقدمة إا كادميية رود  ،يار/مايو ٢٠٠9
مسالة مقدمة إا املعهد الوطين لعلوم احمليطاا ،الند ،وشرين األو  /كتو ر ٢٠1٠
املعهةةد الةةوطين لعلةةوم احمليطةةاا،
وكةةالي الةةرحالا ا ويةةة لليفشةةاركني وةةدري
وشرين األو  /كتو ر  -كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٠
مسةةالة مقدمةةة إا مركةةء املةةوارد املشةةتركة إا نةةد إف ( كادمييةةة رود ) ،كةةانون
األو /ديسيفرب ٢٠1٠
مسالة وندوت التربعاا االات،يفا للسلطة ،كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٠
مسالة مقدمة إا كادميية رود  ،كانون األو /ديسيفرب ٢٠11
مسالة مقدمة إا منظيفة إنتريدج ،كانون األو /ديسيفرب ٢٠11
الن قاا امليفرفية
مسالة مقدمة إا الشبكة الدولية لأل اب العليفية النظت البي،ية ألعيفات البحار
مسةةالة مقدمةةة إا مركةةء املةةوارد املشةةتركة إا نةةد إف ( كادمييةةة رود ) ،نيسةةان/
ريل ٢٠13
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٥٠6 91٠
)(3٠ ٠٠٠
)(٢٠ ٠٠٠
)(3٥ 1٤6
)(1٤ 7٠٠
)(٤1 ٤٥6
)(٤ ٤99
)(٢9 ٢73
)(19 6٠٠
)(1٠ 8٥1
)(3٠ ٠٠٠
)(٤٠ ٠٠٠
)(3٠ ٠٠٠
)(٤٥ ٠٠٠
)(٤٤7
)(18 ٠٠٠
)(1٥ ٠٠٠
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صندوق اهلبات
مسالة مقدمة إا املعهد الرا لعلوم احمليطةاا (مرو ة جنةوب ةرب احملةيد النةدا)،
نيسان /ريل ٢٠1٤
مسةةالة مقدمةةة إا مركةةء املةةوارد املشةةتركة إا نةةد إف ( كادمييةةة رود ) ،القسةةد
الرا  ،وشرين الرا /نوفيفرب ٢٠13
مسةةالة مقدمةةة إا مركةةء املةةوارد املشةةتركة إا نةةد إف ( كادمييةةة رود ) ،القسةةد
األو  ،نيسان /ريل ٢٠1٤
وكل ةةة الرحلةةة ا ويةةة لوةةة  .وااوواوشةةارا ون (نظيفةةا التةةدري فرقةةة العيفةةل الربوغاليةةة
لتواي ا رف القارا)
مسةةالة مقدمةةة إا مركةةء املةةوارد املشةةتركة إا نةةد إف ( كادمييةةة رود ) ،القسةةد
الرا  ،يلو /ابتيفرب ٢٠1٤
مسالة مقدمة إا املعهد الرا لعلوم احمليطةاا (مرو ة جنةوب ةرب احملةيد النةدا)،
كانون األو /ديسيفرب ٢٠1٤
مسالة مقدمة من جةل مةنا السة ر للشةبكة الدوليةة لأل ةاب العليفيةة الةنظت البي،يةة
ألعيفات البحار /يفوعة إزاا ) (ISATمن جل الطلبةاا املتعلقةة النةدوة عةن يولوجيةا
البحار العيفيقة
يفوع الن قاا

)(1٥ ٠٠٠
)(1٥ ٠٠٠
)(1 ٢٥7
)(1٥ ٠٠٠
)(٢٠ ٤٢٠
)(1٤ 88٠

) ٥٢8

األموا املتاحة لالاتأدام (ال ائدة  -الن قاا)
ر

)(1٥ ٠٠٠

املا األويل  +ال ائدة  -الن قاا

(٤8٠

٢6 38٢

 31يار/مايو ٢٠1٥

3 ٤81 9٢٠

حتليل ال ائدة السنوية احمليفلة
السنة
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املببغ املستثمر بعدوالرات الفائععععدة السععععنوية ا صععععبة سفر الفائدة السعنو
بدوالرات الواليات املتحدة (بالنسبة املئوية)
الواليات املتحدة

٢٠٠6
٢٠٠7
٢٠٠8
٢٠٠9
٢٠1٠
٢٠11
٢٠1٢
٢٠13

٢ 631 8٠3
٢ 681 6٢9
٢ 8٠1 ٤٢6
3 3٢6 ٥6٠
3 ٢91 69٤
3 33٥ 71٢
3 387 ٠38
3 387 ٠38

٤9 8٢6
1٤1 783
1٠6 9٥٤
٤٤ ٠٠7
٤٤ ٠18
٤ 961
٢6 81٥
63 9٠3

1,89
٥,٢9
3,8٢
1,3٢
1,3٤
٠,1٥
٠,79
1,89

٢٠1٤
٢٠1٥

3 387 ٠38
3 387 ٠38

33 81٢
13 78٠

1,٠٠
٠,٤1

متواد اعر ال ائدة السنوا

3 ٥٢8 7٤٢

66 ٢3٢

1 ,88
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