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 زافـــدد األطــتعــهدوق ــت للصٌــــذيـت التٌفيــاللجٌ

 بل ــىل هىًتزيـبزوتىكذ ـــلتٌفي
 ْ زٛغــاٌٟ ٚٔبثاٌاالخزّـــبع 

  2010 وبْٔٛ االٚي/د٠غّجش 3 –ٔٛفّجش /رشش٠ٓ اٌثبٟٔ 22 ٔزش٠بي،ِٛ

 
 

 العزاق3 همتزح هشزوع

 

 : اٌّمزشذ اٌزبٌِٟششٚع  ػٍٝأِبٔخ اٌصٕذٚق  خاٌٛث١مخ رؼ١ٍمبد ٚرٛص١ رزضّٓ 

  غبص رجخ١ش

 ١ٔٛ٠ذٚ اٌّغبػذح اٌزم١ٕخ ٌجذائً ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً
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 ثغيز هتعدد السٌىا هشزوع –رلت تميين الوشزوع و

 العزاق

  وكبلت هٌفذة/وكبلت ثٌبئيت         عٌىاى الوشزوع
 ١ٔٛ٠ذٚ اٌّغبػذح اٌزم١ٕخ ٌجذائً ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً

 ٚصاسح اٌج١ئخ 3وكبلت التٌسيك الىطٌي

 عبلجهب الوشزوعيآخز بيبًبث تن اإلبالغ عٌهب الستهالن الوىاد الوستٌفدة لألوسوى التي 

 (2010أكتىبز /تشزيي األول 11، اعتببرا هي 2002تٌفبد األوسوى عبم أطٌبى لدراث اس) 7بيبًبث الوبدة - أ 

أكتىبز /تشزيي األول 1، اعتببرا هي 2002أطٌبى لدراث استٌفبد األوسوى، )بيبًبث لطبعيت للبزًبهج المطزي - ة 

2010) 

 دٚالس أِش٠ىٟ 261,600إخّبٌٟ اٌز٠ًّٛ  3خطت أعوبل السٌت الحبليت

 أطٕبْ لذساد اعزٕفبد األٚصْٚ 6.0إخّبٌٟ اإلصاٌخ 

 عٌىاى الوشزوع

 شزوعتٌفذة لألوسوى في الواستخذام الوىاد الوس
 أطٌاى لذراث استٌفاد األوسوى 3.5

 أطٌاى لذراث استٌفاد األوسوى 3.5 3 هىاد هستٌفذة لألوسوى يٌبغي إسالتها

 أطٌاى لذراث استٌفاد األوسوى ال يىجذ 3 هىاد هستٌفذة لألوسوى يٌبغي إضافتها

 اشهز 30 هذة الوشزوع

  تكاليف الوشزوع

 192,700 دوالر أهزيكي إضافيت تكاليف رأسواليت 

 19,270 دوالر أهزيكي %(10)طىارئ  

 0 دوالر أهزيكي تكاليف تشغيل إضافيت 

 211,970 دوالر أهزيكي إجوالي تكلفت الوشزوع 

 %100   3 الولكيت الوحليت

 ال يىجذ   3 عٌصز التصذيز

 211,970 دوالر أهزيكي 3 الوٌحت الوطلىبت

 ال يىجذ كجن/ الر أهزيكيدو 3 ًجاعت التكاليف

 19,077 دوالر أهزيكي %32 تكاليف الذعن للىكالت الوٌفذة

 231,047 دوالر أهزيكي 3 لصٌذوق هتعذد األطزافعلى اإجوالي تكلفت الوشزوع 

 ال يىجذ   3 حالت التوىيل الومابل

 ًعن   3 عالهاث رصذ الوشزوع هذرجت

  
 

 انفراد  ىلعللنظر  : رٛص١خ األِبٔخ

 

   0.0 بروميد الميثيل ،المرفق هاء

    

 المجموع الكمية/اع الفرعيالقط الكمية/القطاع الفرعي مواد مستنفدة لألوزون

 5.3 3.3 /غيز الحجز الصحي السابك للشحي 1.1 /الحجز الصحي السابك للشحي بزوهيذ الويثيل
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 وصف الوشزوع

لذِذ ١ٔٛ٠ذٚ، ثبعُ اٌسىِٛخ اٌؼشال١خ، ٌالخزّبع اٌثبٟٔ ٚاٌغز١ٓ ٌٍدٕخ اٌزٕف١ز٠خ طٍجب ٌز٠ًّٛ اٌّغبػذح اٌزم١ٕخ -  1

دٚالس  19,077دٚالس أِش٠ىٟ ثبإلضبفخ إٌٝ رىب١ٌف دػُ اٌٛوبٌخ  211,970ٌجذائً ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً ثزىٍفخ إخّب١ٌخ 

 . أِش٠ىٟ

ٚوبْ ثش١ِٚذ . ٚاعزّش اعزخذاِٗ ززٝ ٔٙب٠خ اٌزغؼ١ٕ١بد 1970ا١ٌّث١ً فٟ اٌؼشاق ػبَ  ثذأ اعزٙالن ثش١ِٚذ-  2

ا١ٌّث١ً ٠غزخذَ أعبعب فٟ رجخ١ش اٌزّٛس ٚإٌّزدبد اٌضساػ١خ األخشٜ ثّب ف١ٙب األخشبة ٚزب١ٌب ٠زُ رجخ١ش اٌسجٛة 

( اٌصٛثبد)فٟ اٌّسبص١ً اٌّس١ّخ اعزخذَ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً فٟ رجخ١ش اٌزشثخ لجً اٌضساػخ  1995ٚفٟ ػبَ . ثبٌفٛعف١ٓ

طٓ لذساد اعزٕفبد األٚصْٚ فمط ِٓ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً أعبعب ٌزجخ١ش  3.5ٚزب١ٌب ٠زُ اعزخذاَ . فٟ ثضغ ِضاسع وج١شح

فمط % 50ٌٚىٓ ٔظشا ألْ اإلٔزبج اٌضساػٟ ِٓ اٌفٛاوٗ ٚاٌخضشٚاد ٠فٟ زب١ٌب ثـ . اٌزّٛس ٚثذسخخ ألً ٌزجخ١ش اٌزشثخ

 . ُ طٍت وج١ش ِسزًّ ػٍٝ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ًفٕٙبن زد ،ِٓ اٌطٍت

٠مزشذ اٌّششٚع إصاٌخ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً ِٓ خالي إدخبي رىٌٕٛٛخ١بد ثذ٠ٍخ، ثّب فٟ رٌه اٌفٛعف١ٓ ٌٍزّٛس، -  3

وّب . ٚٔشش رىٌٕٛٛخ١بد ِٚؼبسف ث١ٓ ِضاسػٟ اٌفبوٙخ ٚاٌخضشٚاد ٚأصسبة اٌّصٍسخ فٟ صٕبػخ ِؼبٌدخ اٌزّٛس

العزخذاَ غ١ش اٌّششٚع ٌجش١ِٚذ ا١ٌّث١ً فٟ اٌّغزمجً ػٕذِب ٠زٛعغ إٔزبج اٌخضشٚاد ٠مزشذ اٌّششٚع أ٠ضب ِٕغ ا

ثّب )دٚالس أِش٠ىٟ ٌٍّؼذاد ِٚٛاد اٌضساػخ  44,100ٌٚزٕف١ز اٌّششٚع رُ طٍت . اعزدبثخ ٌٍطٍت فٟ اٌغٛق اٌّس١ٍخ

ّصٍسخ اٌشئ١غ١١ٓ ٚثشٔبِح رذس٠ت ألصسبة اٌ ؛(زم١ٍت اٌزشثخ ٚعدالد ث١بٔبد دسخبد اٌسشاسحٌ ِؼضلخف١ٙب 

؛ ٚاٌزذس٠ت (دٚالس أِش٠ىٟ 38,000)؛ ٚاٌّغبػذح اٌزم١ٕخ فٟ إدخبي رىٌٕٛٛخ١بد ثذ٠ٍخ (دٚالس أِش٠ىٟ 79,000)

 (. دٚالس أِش٠ىٟ 19,270)ٚطٛاسئ ( دٚالس أِش٠ىٟ 30,800)

 . شٙشا 30سح إٌٝ ذع١زُ رٕف١ز اٌّششٚع ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌضساػخ ٚرصً ِذح رٕف١ز اٌّششٚع اٌّم-  4

 

 تعميببث وتىصيت األهبًت

 تعميببث ال

فٟ االخزّبع اٌؼشش٠ٓ زث أطشاف ثشٚرٛوٛي ِٛٔزش٠بي خ١ّغ األطشاف ػٍٝ ِغبػذح اٌؼشاق، وطشف -  5

خذ٠ذ، ثبٌشلبثخ ػٍٝ صبدساد اٌّٛاد اٌّغزٕفذح ٌألٚصْٚ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١بد اٌمبئّخ ػٍٝ رٍه اٌّٛاد إٌٝ اٌؼشاق ٚفمب 

وّب طبٌجذ األطشاف أ٠ضب، ِٓ خٍّخ أِٛس، ٌدٕخ اٌزٕف١ز ثزمذ٠ُ . رٛوٛي ٚاٌّمشساد راد اٌصٍخ ٌألطشافألزىبَ اٌجشٚ

رمش٠ش ػٓ زبٌخ اِزثبي اٌؼشاق إٌٝ اٌفش٠ك اٌؼبًِ ِفزٛذ اٌؼض٠ٛخ اٌغبثك ٌالخزّبع اٌثبٌث ٚاٌؼشش٠ٓ ٌألطشاف ٚرٌه 

 (. 4اٌفمشح  XX/15اٌّمشس )إلػبدح إٌظش فٟ اٌّمشس زغت االزز١بج 

أطٕبْ لذساد اعزٕفبد األٚصْٚ ِٓ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً ػبَ  8.4أثٍغذ زىِٛخ اٌؼشاق ٌٍّشح األٌٚٝ ػٓ اعزٙالن -  6

 5.3، ٚ 2008األٚصْٚ ػبَ  أطٕبْ لذساد اعزٕفبد 5.0، ٚ 2007طٕب ػبَ  5.8ٚأخفض ٘زا االعزٙالن إٌٝ . 2006

ٚفٟ اٌزمش٠ش اٌّزؼٍك ثزٕف١ز  د اٌّمذِخ فٟ ِمزشذ اٌّششٚعٚٚفمب ٌٍّؼٍِٛب. 2009أطٕبْ لذساد اعزٕفبد األٚصْٚ ػبَ 

أطٕبْ لذساد اعزٕفبد األٚصْٚ ِٓ  5.3، ِٓ إخّبٌٟ اٌجشٔبِح اٌمطشٞ اٌّمذَ ِٓ زىِٛخ اٌؼشاق ألِبٔخ اٌصٕذٚق

أطٕبْ لذساد اعزٕفبد األٚصْٚ ِخصص ٌالعزخذاِبد اٌخبضؼخ  3.5وبْ  2009ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً اٌّغزٛسدح ػبَ 

 2009ٚٔظشا ألْ و١ّخ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً اٌّغزخذِخ ػبَ  .طٕب ٌٍسدش اٌصسٟ ٚاٌزطج١مبد اٌغبثمخ ٌٍشسٓ 1.8ٚ  ٌٍشلبثخ

ِٓ ثشٚرٛوٛي  7خبءد ِٓ ِخضْٚ ِٓ عٕٛاد عبثمخ، فإْ اٌسىِٛخ لذ أثٍغذ ثبعزٙالن صفش ثّٛخت اٌّبدح 

؛ ١ِ2010ذ ا١ٌّث١ً ٠زُ اعزٙالوٗ ػبَ ِٚٓ خالي سعبٌخ ٚصٍذ ١ٔٛ٠ذٚ، أشبسد زىِٛخ اٌؼشاق إٌٝ أْ ثشٚ. ِٛٔزش٠بي

أطٕبْ لذساد  4.6ٚخط األعبط ٌجش١ِٚذ ا١ٌّث١ً ٌالِزثبي ٘ٛ  .إال أْ ِغزٜٛ االعزٙالن غ١ش ِؼشٚف ززٝ ا٢ْ

 . اعزٕفبد األٚصْٚ
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ىٓ أشبسد األِبٔخ إٌٝ أٔٗ ثبٌشغُ أْ ٕ٘بن الزشازبد ثّخزٍف اٌزىٌٕٛٛخ١بد اٌجذ٠ٍخ ٌجش١ِٚذ ا١ٌّث١ً، فإٔٗ ال ٠ّ-  7

إدخبي عٜٛ ػذد ل١ًٍ ِٕٙب إٌٝ اٌؼشاق ٔظشا ٌٍى١ّخ اٌّسذٚدح ٌٍغب٠خ ِٓ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّضاسػْٛ، 

ٚألٔٗ لذ رُ اخز١بس اٌفٛعف١ٓ ( ٘ىزبسا ِٓ اٌصٛة 350)ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً  غزؼًّ ف١ٙبٚاٌّغبزخ اٌصغ١شح خذا اٌزٟ ٠

ِٓ اٌفٛاوٗ % 50ٍغذ ١ٔٛ٠ذٚ أٔٗ زب١ٌب ٠زُ اعز١شاد أوثش ِٓ ٚأث. ١ٌسً ِسً ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً فٟ رجخ١ش اٌزّٛس

ٚوٍّب رُ . ٚاٌخضشٚاد اٌّغزٍٙىخ فٟ اٌؼشاق ِٓ اٌجٍذاْ اٌّدبٚسح ٔظشا ٌٛخٛد لضب٠ب أ١ِٕخ ِؼٍمخ فٟ ِٕبطك اٌضساػخ

ٚثبٌزبٌٟ . ضجطٗرطج١غ أٔشطخ اإلٔزبج، فّٓ اٌّسزًّ أْ اعزٙالن ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً ٌزجخ١ش اٌزشثخ عٛف ٠زضا٠ذ إْ ٌُ ٠زُ 

رُ رخط١ط اٌّششٚع ١ٌظ فمط إلصاٌخ اعزٙالن ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً، ثً أ٠ضب ٌزٛف١ش ٔمً اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚاٌّؼشفخ اٌخبصخ 

ثبٌزىٌٕٛٛخ١بد اٌجذ٠ٍخ ٌّٕغ اززّبي إػبدح إدخبي ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً فٟ رجخ١ش اٌزشثخ، ٚرٌه ثبٌٕظش ٌٍظشٚف اٌخبصخ 

 . د صغ١شح ٌٍغّبذ ثزٛض١ر اٌزىٌٕٛٛخ١بد اٌجذ٠ٍخ ث١ٓ اٌفالز١ٓ ٚاٌّضاسػ١ٓٚٔز١دخ ٌزٌه رُ إدساج ِؼذا. ثبٌؼشاق

، 2012ٔظشا ألْ زىِٛخ اٌؼشاق رمزشذ إصاٌخ خ١ّغ اعزخذاِبد ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً اٌخبضؼخ ٌٍشلبثخ ثٕٙب٠خ ػبَ -  8

ٚزٛي ٘زا . خسظش اعزخذاِبد ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً اٌخبضؼخ ٌٍشلبثخ ثسٍٛي رٌه اٌزبس٠٠رشش٠غ  ساجدإفّٓ إٌّبعت 

اٌّٛضٛع أثٍغذ ١ٔٛ٠ذٚ أٔٗ ػٕذ االٔزٙبء ِٓ اٌّششٚع، ٚافمذ اٌسىِٛخ ػٍٝ زظش اعزخذاِبد ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً 

أٞ االعزخذاِبد اٌسشخخ )ٚع١زُ اٌغّبذ فمط ثبٌزطج١مبد اٌغبثمخ ٌٍشسٓ ٚاإلػفبءاد اٌّمجٍخ . اٌخبضؼخ ٌٍشلبثخ

 . ّٛثمخ، ٚفمب ألزىبَ ثشٚرٛوٛي ِٛٔزش٠بيإرا ِب رطٍت األِش رٌه ٌٚالزز١بخبد اٌ( ٚاٌطبسئخ

 التىصيت 

٠ّىٓ ٌٍدٕخ اٌزٕف١ز٠خ أْ رذسط اٌّٛافمخ ػٍٝ ثشٔبِح اٌّغبػذح اٌزم١ٕخ إلصاٌخ ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً فٟ اٌؼشاق ثزىٍفخ -  9

دٚالس أِش٠ىٟ رىب١ٌف دػُ اٌٛوبٌخ ١ٔٛ١ٌذٚ، ػٍٝ ضٛء  19,077دٚالس أِش٠ىٟ ثبإلضبفخ إٌٝ  211,970إخّب١ٌخ 

أٔٗ ٌٓ ٠زُ رٛف١ش  ٌالخزّبع اٌؼشش٠ٓ ألطشاف ثشٚرٛوٛي ِٛٔزش٠بي، ٚػٍٝ أعبط XX/15اٌشاثؼخ ِٓ اٌّمشس  ٌفمشحا

 . أٞ ر٠ًّٛ إضبفٟ ٌٍؼشاق إلصاٌخ اعزخذاِبد ثش١ِٚذ ا١ٌّث١ً اٌخبضؼخ ٌٍشلبثخ ِٓ اٌجالد
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