
 
 

مونتريال إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ برووكول  
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعود صدورھا.
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 )الرابعةالشريحة 
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
  اإلسالمية) –ايران (جمھورية 

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألمانيا، 
برنامج األمم المتحدة ، (رئيسية)) ليوئنديبي(ا

تحدة للتنمية للبيئة (اليونيب)، منظمة األمم الم
  الصناعية (اليونيدو)

  2015% بحلول عام 10  الثالث والستين

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 357.44   2013السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2013 لسنة:ا  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

          124 الھيدروكلوروفلوروكربون

  198.7     89.4  109.3  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

          ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

  158.9    82.0 75.6  1.4   22 الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 380.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 380.5  :2010-2009خط األساس لفترة 

  ك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھال

  216.1  المتبقي: 164.4  موافق عليه بالفعل:
  

  المجموع  2015 ) خطة األعمالخامسا(

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
  الصناعية (اليونيدو)

 4.4 4.4 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 295,439 295,439 ر أمريكي)التمويل (دوال

  4.6 4.6 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  ألمانيا

 321,326 321,326 التمويل (دوالر أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
 )ليوئنديبياإلنمائي (ا

 7.7 7.7 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  511,625  511,625 التمويل (دوالر أمريكي)
  

  المجموع  2018 2017-2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

  غير متوفر 342.45 342.45 342.45 380.5 380.5  غير متوفر  غير متوفر  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

ن قدرات استنفاذ الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن م
  األوزون)

  غير متوفر 266.35 342.45 342.45 380.5 380.5  غير متوفر  غير متوفر

التمويل المتفق عليه 
  (دوالر أمريكي)

 2,885,815   288,582   534,233 2,063,000  تكاليف المشروع  ألمانيا

 327,440   32,744   60,617 234,079  تكاليف الدعم

حدة برنامج األمم المت
  )ليوئنديبياإلنمائي (ا

 4,340,246   250,430  477,816 1,370,000 2,242,000  تكاليف المشروع

 325,518   18,782  35,836 102,750 168,150  تكاليف الدعم

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة (اليونيب)

 262,000       262,000  تكاليف المشروع

 34,060       34,060  تكاليف الدعم

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية 

  (اليونيدو)

 2,506,277   274,827  101,450 830,000 1,300,000  تكاليف المشروع

 187,971   20,612  7,609 62,250 97,500  تكاليف الدعم

األموال الموافق 
عليھا من قبل اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
 أمريكي)

 9,180,499    0 579,266 2,734,233 5,867,000  تكاليف المشروع

 802,851    0 43,445 225,617 533,789  تكاليف الدعم

إجمال األموال 
المطلوب الموافقة 

عليھا خالل ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

 813,839   813,839 0  0 0  تكاليف المشروع

 72,138   72,138 0  0 0  تكاليف الدعم

  

  ة فرديةدراس  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

  

ائي (جمھورية ايران اإلسالميةبالنيابة عن حكومة   -1 ذةال، قّدم برنامج األمم المتحدة اإلنم ة منف ديبي) كوكال  يوئن
اع رئيسية ع، إلى االجتم ة  الراب ل الشريحة الرابع اً لتموي ة والسبعين طلب ى من خطة إدارة والنھائي ة األول من المرحل

 475,930والذي يتألف من  دوالر أمريكي، 1,128,390مجموعه ، البالغ 1وكلوروفلوروكربونية إزالة المواد الھيدر
ي، ة  دوالر أمريك ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي 35,695زائ ائي ل دوالر أمريك دة اإلنم م المتح امج األم برن

ةدوالر أمريكي، زائد  274,827، ويوئنديبي)ال( ة البالغ دعم للوكال اليف ال ة  20,612 تك م المتحدة للتنمي ة األم لمنظم
ا،  32,744 تكاليف الدعم للوكالة البالغةدوالر أمريكي، زائد  288,582الصناعية (اليونيدو)، و دوالر أمريكي أللماني
الثالثة من الخطة وتقرير التحقق عن . يتضمن الطلب المقّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة كما تم تقديمه في األساس

  . 2018 إلى 2015لألعوام من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة  استھالك

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

تنفا 357.44استھالك  عنأبلغت حكومة جمھورية يران اإلسالمية   -2 درات اس واد ن م األوزون دطن من ق الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع تھالك  2013ف درت اس ام  342,14وق ي ع تنفاد األوزون ف درات اس ن ق ن م ط

  .2010-2014للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  1. يظھر الجدول 2014

دول  واد 1الج تھالك الم ي : اس ة ف الميةالھيدروكلوروفلوروكربوني ران اإلس ة اي ادة  جمھوري ات الم رة  7(بيان للفت
2010-2014(  

  خط األساس  * 2014  2013 2012 20102011  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 2,974.6 2,666.72 3,107.313,024.983,029.062,886.94  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,971.2 1,777.00 2,071.541,913.721,906.461,805.97  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 4,945.8 4,443.72 5,178.854,938.704,935.524,692.91  المجموع (بالطن المتري)

    طن متري
 163.6 146.67 170.9166.37166.60158.79  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 216.9 195.47 227.9210.51209.71198.65  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 دلمجموع (بالطن من قدرات استنفاا

 357.44 376.31 376.88 398.8 األوزون)
342.14 380.5 

  بيانات أولية تم التحقق منها بشكل مستقل.*
  

  تقرير التحقق

ام   -3 ه خالل ع ق  2014أكّد التقرير أن ا يتعل رخيص ونظام الحصص في م ق نظام الت ة تطبي واصلت الحكوم
ادرات ا واردات وص واد الھيدرب ةلم تھالك ا وكلوروفلوروكربوني الي اس ةوأّن اجم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  لم

ام  غ  2014للع تنفاد األوزونطن  342,12بل درات اس ن ق ـ  م دد ب ي مح ل ھدف وطن درات طن  342.45مقاب ن ق م
  . استنفاد األوزون

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة أبلغت حكومة جمھورية ايران اإلسالمية عن   -4 البيانات القطاعية الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ام  امج القطري لع ذ البرن ن تنفي ر ع ا 2013بموجب التقري غ عنھ ات المبل ع البيان قة م ات متس ذه البيان ت ھ د كان ، وق

  . 2015مايو / أيار  1بحلول  2014. سيتم تقديم التقرير عن البرنامج القطري لعام 7بمقتضى المادة 

                                                 
إلشارة إلى التزامھا بالحد من استھالكھا للمواد للھيدروكلوروفلوروكربونية بـ خالل اجتماعھا الثاني والسبعين، تم تحديث االتفاق المبرم بين اللجنة التنفيذية وجمھورية ايران اإلسالمية ل  1
  .  2018يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  30



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/33 
 
 

4 

  تقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةال

  اإلطار القانوني

تم   -5 ادرات اي واردات وص ق ب ا يتعل ي م ص ف ام الحص رخيص ونظ ام الت ق نظ واد تطبي لم
ام 2012منذ العام  الھيدروكلوروفلوروكربونية ذ الع ي، كثّفت وحدة األوزون 2014. ومن دقيق ف ا للت ة جھودھ  الوطني

ى  ات الحصول عل راخيصطلب تيراد ال ت وادس ةالھيدروكلور الم ل وفلوروكربوني حنھا قب طة منصة ش ة  بواس الموافق
ر 2رسمية (ايبيكالالمسبقة عن علم غير  واردات غي مصرح ال) في أجل التحقق من سالمة الواردات للحد من خطر ال

لبھا. وقد شمل ذلك عددا من االستفسار دول المصدرة، مث ة وسلطات ال ين وحدة األوزون الوطني مكتب  ات الثنائية ب
 . الصين إدارة واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون في

  األنشطة في قطاع تصنيع الرغاوي

ا) ( عاملة في قطاع تصنيع اللوحات بشكل مستمرشركات  ثماني تحويل تنفتد  30.3(حكومة ألماني درات اس طن من ق
  وزون) وتقديم المساعدة التقنية إلى شركة واحدة معنية بالنظم (برنامج األمم المتحدة اإلنمائية (اليوئنديبي))األ

ار تشغيلھا؛   -6 دات واختب انتھت شركتان من اختبار تشغيل المھدات وخمسة شركات ھي في طور تركيب المع
ام ذه المشاريع في ع وفر 2014 وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع إنجاز ھ أخيرات بسبب ت اك بعض الت ان ھن ، ك

  البنتان.

ً نظم كشركة معنية بال )USCالشركة األخيرة ( ملتع  -7 مع استھالك  بشكل مستمرلوحات البتصنيع  وتقوم أيضا
تنفا 3,3 دروكلوروفلوروكربونمن  األوزون دطن من قدرات اس ى وتضمنت . ب141-الھي ة األول  225,500المرحل

ائيمروع لمش دوالر أمريكي ديبي) ساعدة تقنية من برنامج األمم المتحدة اإلنم كشركة  USC شركة لمساعدة (اليوئن
النظم ة ب ال  معني الميإلدخ رار الع ى إحداث االحت درة المنخفضة عل دائل ذات الق اوى الب تخدمي الرغ و ، لصغار مس

ل دوالر أمريكي 186,400 ة أل كمصنع للرغاوى USC شركة لتحوي م بمساعدة من حكوم ا. ل ىماني ع عل تم التوقي  ي
ائي ديبي) مذكرة االتفاق مع برنامج األمم المتحدة اإلنم ق (اليوئن النظم مشروع  لتطبي ة ب  كون USC -الشركة المعني

ةالشركة  ارات المجدي تمكن من الخي م ت ي والتجاري ل ى الصعيدين التقن وق عل ة لس ون مقبول أنھا أن تك ي من ش  ھاالت
 2014عام من البحلول الربع األخير وافقت الشركة ووحدة األوزون الوطنية ن المشاورات، سلسلة م وبعدالمستھدف. 

ة  على عدم متابعة مشروع الشركة المعنية بالنظم ا المالئم وفير التكنولوجي في الوقت الحاضر بسبب صعوبات في ت
م ال من مشروع المساعدة التقنيةيبدأ . ولذلك، لم اوىلمستخدمي الرغ امج األم ائيبرن ديبي) متحدة اإلنم رر  (اليوئن وتق

  .لمرحلة مقبلة تطبيقهتأجيل 

ا بمساعدة من USCوفي الوقت نفسه، قررت شركة   -8 ، بوصفھا مصنع رغاوى، عدم متابعة مشروع تحويلھ
ركة  ل ش اوى الضرورية لتحوي دات الرغ راء مع م ش بق وت ه س ا أن بب. وبم نفس الس ا ل ة ألماني ددت USCحكوم ، ح

ى، مع خPakranمصنع رغاوى مؤھل آخر ( حكومة ألمانيا ة األول تم إدراجه في المرحل ا في ) لي ة بم صائص مماثل
  ).USC(التكنولوجيا المختارة من قبل  نالھيدروكربو اإلنتاج والقدرة التقنية والموقع المالئم للعمل مع شروطذلك 

اري وا Pakranإن   -9 د التج وم يتصنيع التبري اً، تق ة محلي د لھي شركة مملوك ردة وغرف التبري احنات المب ش
دروكلوروفلوروكربونطن  2.9 وتستھلكلمحالت السوبر ماركت  ألوزون من الھي تنفدة ل واد المس . ب141-من الم

ك خالط USCلشركة نفس المعدات التي تم شراؤھا  يتم استخداموسوف  ا في ذل ) رغاوىوموزع  pre-mixer (بم
ل  يتم  Pakranلتحوي ازوس ي ع إنج روع ف ت .2015ام المش ا  Pakran أعط ال تكنولوجي ى إدخ ا عل موافقتھ

  ضروري.  مشتركتمويل وفر ست، وأكدت أنھا نالھيدروكربو

                                                 
بين البلدان في المواد  المرادةحول التجارة  لية طوعية وغير رسمية لتبادل المعلوماتالخاصة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ھي آ رسميةالالموافقة المسبقة عن علم غير  منصةإن   2

 بمشاطرة تفاصيل رسميةالالموافقة المسبقة عن علم غير  منصةالدول المشاركة في  تقوم على مواد مستنفدة لألوزون. التي تحتويوالمنتجات والمعدات  والخلطاتالمستنفدة لألوزون 
الموافقة المسبقة لمنصة  نقاط االتصال المعينةتقوم اإلنترنت و آمنة علىرسمية عبر منصة الالموافقة المسبقة عن علم غير  منصة في عضاء اآلخريناألمع  المؤھلينالمستوردين والمصدرين 

  ن.لمواد المستنفدة لألوزول المرادة عمليات الشحنقبل  من البلدانتجاري ھا المع شريك ةمشاورات بسيط بعمليةرسمية العن علم غير 
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   (حكومة ألمانيا) لتصنيع الرغاوىجمعية  لتشكيللدعم ا

تم   -10 ع أن ي ن المتوق درة م خ ذات ق ل نف ع عوام ندوتش م واح الس ار تصنيع أل ائي لمعي ر النھ ة النش ذ عملي تنفي
الميمنخفض رار الع وزفي يونيو ة على إحداث االحت ة  2015 /تم ل كاف تم تحوي دما ي ل  الشركاتعن ذ من قب د التنفي قي

ة . واجھت حكومة ألمانيا و)اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (حكومة ألمانيا و منظمة األمم المتحدة للتنمي
وردين  الرغاوى التي تمنتان لشركات توريد الببتأخير فيما يتعلق ) اليونيدوالصناعية ( اد الم ة إيج تحويلھا بسبب عملي

  .مناسب للشركات مفاوضات حول توريدوحدة األوزون الوطنية حاليا تجري . تزودوإقامة قنوات  ينالمناسب

ل  اوى  15تحوي ركة رغ دو)) (ش ة الصناعية (اليوني دة للتنمي م المتح ة األم ئة (منظم ان جاس ن  88.1بوليوريت طن م
  لمواد المستنفدة لألوزونا

ة   -11 تبدال سبع شركات تعمل في رغاوى جلدي ى اس ة عل ة التنفيذي اني والسبعين، وافقت اللجن في االجتماع الث
ى  ة عل ا القائم متكاملة واللوحات بشكل غير مستمر بثالث شركات كبيرة للتبريد المحلي (سوف تتحول إلى التكنولوجي

طن من المواد المستنفدة لألوزون بنفس التكلفة. أنجزت ثالث  88.7ر المشروع حتى الھيدروكربون)، ما يزيد من تأثي
ن  دروكربون وتخلصت م ا الھي ى تكنولوجي ا إل ة تحولھ ركات عملي ن  5.3ش ألوزون م تنفدة ل واد المس ن الم ن م ط

ور141-الھيدروكلوروفلوروكربون ة مشاريعھا ب وتقوم ست شركات باالنتھاء من عملية تركيب المعدات من أجل بل
ام  ن الع اني م ع الث ول الرب غ  2015بحل الي يبل تھالك إجم ن  23.3باس تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط

اني والسبعين) 141-الھيدروكلوروفلوروكربون اع الث ا في االجتم م إدراجھم ان ت ان (اللت ب. ستنجز الشركتان المتبقيت
تنفاد األوز 59.4باستھالك إجمالي يبلغ  دروكلوروفلوروكربونطن من قدرات اس ا 141-ون من الھي ة تحويلھ ب عملي

ام  ة 2015خالل النصف الثاني من الع ى الشريحة الحالي ة عل م المتحدة حاسمة بالنسبة . ستكون الموافق ة األم لمنظم
  .للشركة األخيرة التي تتم مساعدتھالشراء المعدات  للتنمية الصناعية (اليونيدو)

دء اوية واحدة موقد تم شراء ح  -12 ار وب يكلوبنيتين الختب انن الس ين  تشغيل نظم رغاوى البوليوريت ا ب وتوزيعھ
  المساعدة.الشركات التي تحظى ب

  األنشطة في قطاع تصنيع مكيفات الھواء (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))

ة ل2014خالل العام   -13 اذج ، أنجزت الشركة تصميم وتصنيع منتجات نموذجي اتنم واء  مكيف ة تستخدم ھ مختلف
دروفلوروكربون اء أ410-الھي م االنتھ ة من . ت ول نھاي ي بحل اج التجريب ام الاالنت ع 2014ع اء من ، ومن المتوق االنتھ

مع التخلص من  2015عام الالمشروع بحلول نھاية  انجاز. وسيتم 2015عام البحلول الربع الثاني من  االنتاج التجاري
  .22-ركربونالھيدروكلوروفلوطن من  29.3

  األنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء (حكومة ألمانيا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب))

  تم تنفيذ األنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء:  -14

ينتسرب في العديد من محالت السوبر ماركت اللحد من عرض توضيحي ل ) أ( تطور الم تصنيع الصناعيال يب
داً  ة  ج تم وحدات بالمقارن ي ي ع؛ الت ي الموق ا ف د وتجميعھ م التعاق ع شركة ت اتم ة لتسجيل البيان ة محلي  التقني

سوبر ماركت، بما في ذلك لمحالت الممثال  60لـ والتدابير الواجب اتخاذھا؛ ونظمت ورشة عمل لمدة يومين 
ة التسرب وممارسات الخفض  د وتسجيلالخدم ال التبري ي مج دة ف ات جي ادة واال البيان ترداد وإع دوير الس ت

 ؛وقياس معايير اأداء نظام التبريد

دة وحدتي "خالية من التسرب"، مع  إلى نظم إضافيةسوبر ماركت لمحالت تبريد نظم م تحويل ت  ) ب( تكثيف جدي
 ً ى مساعدة التي تحظى بال محالت السوبر ماركت حصلتشراؤھا ألغراض العرض التوضيحي.  تم تماما عل

 ؛سجالت ووثائق محددة لكل وحدة تكثيف، وتدريب متخصص؛ ووقطعمعدات 

ل يتم نشر    (ج) ل  حوبدلي د تحوي نظمتسرب األساسي والالتبري د ل ة ؛ والتبري د نظمخدم نظم تصميم ؛ والتبري ال
 و تسرب؛ والقواعد واللوائح لألغذية المبردة في البلد؛؛ والسيطرة على المغلقال
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ل   (د) ن قب اع م يم اجتم م تنظ يم  ت يق توس د لتنس ازات التبري يين لغ توردين رئيس ع مس ة م دة األوزون الوطني وح
ة ووضع العالمات على زجاجات غازات التبريد؛  وزارات والسلطات المحلي نظمت ورشة عمل بمشاركة ال

 . لمعالجة قضايا السالمة، والبدائل القابلة لالشتعال، والسياسات والمعايير

ك، ب  -15 ى ذل م ااإلضافة إل ل ت ة عم دربين وورش دريب الم ل لت تي عم ن ورش اء م ارك تالنتھ وظفي الجم ع لم م

ارك؛ موظف  71مدرب و  124مجموع  ةجم ى خدم دريبات عل د وجرت ت ين في  وتكييف التبري ا ھو مب واء كم الھ

  . 2الجدول 
  : التدريب على خدمة التبريد وتكييف الهواء2الجدول 

  عدد المدربين  العنوان  التاريخ
اير/شـــــــــــــــــــــــــــــــــباط فبر  18-20

2013  
ورشـــة عمـــل لتـــدريب المـــدربين علـــى ممارســـات الخدمـــة الجيـــدة / مركـــز كـــارادجي لتـــدريب 

  المعلمين والبحوث التقنية والمهنية، كرج
34  

  30  ورشة عملة حول ممارسات الخدمة الجيدة (المجموعة األولى) / مشهد  2013سبتمبر/أيلول  5
  30  الخدمة الجيدة (المجموعة األولى) / مشهد ورشة عملة حول ممارسات  2013سبتمبر/أيلول  6

فنيــين  –ورش عمــل حــول الممارســة الجيــدة فــي التبريــد وتكييــف الهــواء (المجموعــة األولــى   2015فبراير/شباط  24
  لسكني) / مازندرانخبراء من نظام التبريد ا

45  

 –واء (المجموعـــــة الثانيـــــة ورش عمـــــل حـــــول الممارســـــة الجيـــــدة فـــــي التبريـــــد وتكييـــــف الهـــــ  2015فبراير/شباط  25
  ) / مازندرانالمستفيجدين من صناعة تكييف الهواء

45  

 
  وحدة تنفيذ ومراقبة المشاريع

دة قــــدمت   -16 ةوح ذ ومراقب اريع تنفي ة  المش دة األوزون الوطني دعم لوح ذال ول تنفي ص  ح واد احص لم

ذ  حولتفاعل مع الشركات المستفيدة والتنسيق وال والمرخصين المسجلين ينللمستورد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفي
ة لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالمتعلقة ب المشاريع ا اليومي ك اإلدارة والتنسيق مع زإدارتھ ا في ذل االتالو، بم  ك

  . األخرى

  مستوى صرف األموال

ان/ابريل   -17 ي نيس ا ف ـ 2015كم غ ال ن أصل مبل ه  9,180,499، م ق علي ي المواف م دوالر أمريك ى اآلن، ت حت
ديبي) و 3,313,296دوالر أمريكي ( 7,546,478صرف مبلغ  ائي (اليوئن   2,172,282لبرنامج األمم المتحدة اإلنم

ا و  ة ألماني ي لحكوم ب) و  103,470دوالر أمريك ة (اليوني دة للبيئ م المتح امج األم ي لبرن  1,957,430دوالر أمريك
ة  الغ دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمي يتم صرف الرصيد الب دو)، وس دوالر  1,634,021الصناعية (اليوني

  ).3(الجدول  2016و  2015أمريكي في العامين 

ة: التقرير المالي عن المرحلة األولى  3الجدول  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة  من خطة إدارة إزال لجمھوري
  ايران االسالمية (دوالر أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثالثة ولى والشريحة الثانيةالشريحة األ  الوكالة
 موافق عليه

  
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه

دة  م المتح امج األم برن
 3,313,296 4,089,816 377,816 477,816 2,935,480 3,612,000  اإلنمائي (اليوئنديبي) 

ة  دة للتنمي م المتح ة األم منظم
 1,957,430 2,231,450 7,000 101,450 1,950,430 2,130,000  ة (اليونيدو)الصناعي

 2,172,282 2,597,233 2,597,2332,172,28200 ألمانيا
ة  دة للبيئ م المتح امج األم برن

 103,470 262,000 0 0 103,470 262,000 (اليونيب)

 7,546,478 9,180,499 8,601,2337,161,662579,266384,816 المجموع
 %82 %66%83 الصرف
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  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواألخيرة خطة تنفيذ الشريحة الرابعة 

  :نُفّذت األنشطة التاليةخالل شريحة التمويل الرابعة لخطة إدارة إزالة الموارد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   -18

ات ھ   ) أ( ركة تصنيف مكيف ل لش ة تحوي از عملي ام إنج ن الع ث م ع الثال ول الرب م  2015واء بحل امج األم (برن
 المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ؛

اوى  ) ب( ركات الرغ ع ش ا، وجمي ة ألماني اعدة حكوم ى بمس اوى تحظ ركات رغ اني ش ل ثم ة تحوي از عملي إنج
 ؛ 2015اإلحدى عشر التي تحظى بمساعدة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في العام 

انون األول/ديسمبر    (ج) ول ك د بحل ة التبري ك مشروع 2016إنجاز األنشطة الجارية في قطاع خدم ا في ذل ، بم
واء  د وتكييف الھ ع منتجات التبري ه لجمي تم إدخال يم صارم ي تدليلي في محالت السوبر ماركت؛ ونظام توس

تھالك  ة؛ وأدوات لرصد االس ة و/أو الدولي ايير الوطني ة للمع راء المطابق دريب الخب دريب؛ وت اع الت ي قط ف
 الفنيين؛ ونشر التوعية والمعلومات وتدريب لموظفي الجمارك ؛ و

ا  2017ستمرار أنشطة إدارة ورصد المشاريع حتى كانون األول/ديسمبر   (د) مع األموال المتاحة الموافق عليھ
 لھذا الغرض بموجب المشروع. 

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقرير
  

  اإلطار القانوني

ام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد حصص لواردات ا جمھورية ايران اإلسالميةأصدرت حكومة سبق و  -19 لع
تنفدة  342.50ريال (أي المنصوص عليھا  في بروتوكول مونت المراقبة أھدافعلى أساس  2015 طن من المواد المس

  لألوزون).

  قطاع تصنيع الرغاوى

ل مشروع عند ت  -20 النُظُمقديم المزيد من التفاصيل حول أسباب تأجي ة ب امج USC -الشركة المعني ، أوضح برن
ديبي) األمم المتحدة اإلنمائي ةأن (اليوئن ات ه ال يمكن إتاح ل أو ال التكنولوجي ل فورمات الميثي د؛ مث يالل في البل  إنميث
دروكربون التكنولوجيات القائمة  ى الھي ق بالسالمة نظرا لخصائص المستخدمين عل ة بسبب مخاوف تتعل ر مجدي غي

سنويا.  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  وتحد تستھلك أحيانا أقل من طن صغيرة شركاتھم و، المواد الكيميائية
النظم سوف ة ب ةUSC -تواصل الشركة المعني دعم من الحكوم ارات  ن، ب ةاستكشاف الخي يح المجدي والت  وتت البولي

ن ة السابقة الخلط الخالية م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني المي و الم رار الع ى إحداث االحت درة المنخفضة عل ذات الق
ى  للشركاتمتاحة  ل المساعدة إل النظمالصغيرة والمتوسطة الحجم. ونظرا لتأجي ة ب ن تكون ، USC-الشركة المعني ل

ائي م المتحدة اإلنم امج األم ديبي) األموال المخصصة لھذا النشاط لبرن  ضروربة دوالر أمريكي) 225،500( (اليوئن
ى،  ة األول الل المرحل تم إدراجخ د ي ه ق ركة إال أن ن  الش ة م ة الثاني ي المرحل واد ف ة الم ة إدارة إزال خط
يل االتفاق المبرم بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة ، إذا لزم األمر. وسيتم تعدالھيدروكلوروفلوروكربونية

ة  ة التنفيذي ر خصم بقيم ن 225,000ليظھ ي م دة  دوالر أمريك م المتح امج األم ة لبرن ريحة الرابع ى الش ة عل الموافق
  . عدة التقنيةبھذه المسا مرتبط في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. لم يكن ھناك أي تخفيض (اليوئنديبي) اإلنمائي

ذات قدرة منخفضة على إحداث تكنولوجيا  إدخال لم تتمكن أيضاً في الوقت الراھن من USCوبما أن شركة   -21
وال المخصصة لمصنعسيتم إعادة تخصيص ، الرغاوى الخاص بھاتصنيع االحترار العالمي في خط  -الرغاوى األم

USC )186،400  ى يا) خالل تنفيذ الشريحة الثالثة حكومة ألمانعليھا لموافق دوالر أمريكي ا Pakranشركة إل ، كم
رة  ي الفق ر ف ر . 8ذك ة تغيي ر بمثاب ك يُعتب ا أن ذل راح مفصل بم ديم اقت د تق ف، عن ية يطفي دات األساس ن المع ق م تحق
ر إجراء التعلى ، وافقت األمانة مع حكومة ألمانيا Pakran لشركةستھالك االاألھلية و معايير جميع باإلضافة إلى غيي

ل كل من الشركتينصغير في االستھالك الالختالف لو إبالغ اللجنة التنفيذية. ونظرا  تستھلك  USC(شركة  من قب
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من طن  2.9تستھلك  Pakran وشركةب 141-المواد المستنفدة لألوزون من الھيدروكلوروفلوروكربونطن من  3.3
  . استنفاد األوزون من نقطة البداية من قدراتطن  3.3اإلبقاء على خصم تقرر  ،)المواد المستنفدة لألوزون

ذ و  -22 واد بالنظر إلى العديد من التغييرات التي أدخلت على خطة قطاع الرغاوي خالل تنفي ة الم خطة إدارة إزال
  .عام عن الشركات المدرجة وحالة التقدم عرض 4، يبين الجدول الھيدروكلوروفلوروكربونية

  قطاع الرغاوى في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: حالة التنفيذ في خطة 4الجدول 

طن من قدرات استنفاد   الشركات  حالة التنفيذ
  األوزون

  تاريخ اإلنجاز المتوقع  الوكالة

 
  

  منجز

Arghavan Kabir Co. (Kabir 
Panel) 

  منجز ألمانيا8.8

Asre Sard Co. 5.0 منجز ألمانيا  
Gol Asay Sarma (Golsun) 2.6 (اليونيدو) منجز  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  
Paya Telec. Industries Co. 1.4 (اليونيدو) منجز  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  

Soren Neishaboor 1.3 (اليونيدو) منجز  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  
   519.1المجموع الفرعي

  
  
  
  
  
  

  تركيب المعدات جاري

Behdor Rangin Co. 2.9 2015النصف الثاني من عام   ألمانيا  
Kian Panel Co. 2.4  2015النصف الثاني من عام   ألمانيا  

Nama Sazan Enrooz Co. 3.9  2015النصف الثاني من عام   ألمانيا  
Parlo Co. 2.4  2015النصف الثاني من عام   ألمانيا  

Ammut Panel 1.1 (اليونيدو) 2015النصف الثاني من عام   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
Golbin 1.2  (اليونيدو) 2015النصف الثاني من عام   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

Himalia 13.2  (اليونيدو) 2015ام النصف الثاني من ع  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
Parsin Gostar Jonoub Co. 3.9  (اليونيدو) 2015النصف الثاني من عام   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

Poushesh Fondare Gharb Co. 2.0  (اليونيدو) 2015النصف الثاني من عام   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
Silwan 2.0  2015النصف الثاني من عام   ية الصناعية (اليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنم 

      35.0 10  المجموع الفرعي
  

  شراء المعدات
Electrosteel Co. 2.0 2015النصف األخير من عام   ألمانيا 

Pakran 2.9  2015النصف األخير من عام   ألمانيا 
Emerson 34.1  (اليونيدو) 2015ف األخير من عام النص  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

Niksun 25.3  (اليونيدو) 2015النصف األخير من عام   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
      64.3 4  المجموع الفرعي
      118.4 19  المجموع اإلجمالي

  

  قطاع تصنيع مكيفات الھواء

انون ا  -23 ي ك واء ف ات الھ از مشروع تصنيع مكيف دم إنج بب لع اء الس د إعط مبر عن ان  2014ألول/ديس ا ك كم
ا ف ي تمت مواجھتھ داً للصعوبات الت ان عائ ك ك ديبي) أن ذل ائي (اليوئن ي مخطط له، شرح برنامج األمم المتحدة اإلنم

رة  ى وضع اللمسات األخي واردات الضواغط. عل ة ل ود التجاري لالشركة  إال أنالعق دأت بالفع د  ب اج التجاري بع اإلنت
ى للمكونات والمواد الالزمة لتصنيع كل العقود التجارية إنشاء دروفلوروكربون مكيفات الھواء القائمة عل . أ 410-الھي

اع و د االجتم وال بع راج عن األم ع والسبعينمع األخذ في االعتبار توقيت اإلف ة أشھر، الراب دة ثالث ان لم ، وعامل أم
  . 2015 عامالاألخير من للربع  االنجازتاريخ  (اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عدل

  قطاع خدمة التبريد

ا  التدليليأثر المشروع في ما يتعلق ب  -24 ة ألماني لمحالت السوبر ماركت في الحد من التسرب، أوضحت حكوم
د  شحنةفي المائة من  400حدود بأن معدالت التسرب السنوية قبل المشروع كانت  تم إجراء أي نظام. لكل التبري م ي ل

وت أو  وستشكلتسرب تحقق من ال دة تدوير أوإعا وأاسترداد  ر الزي ادة شحن  اتمرشحالعمليات بسيطة مثل تغيي إع
ف دات التكثي ت وح ام. وكان ل للنظ ا كام ى  الوصالت وأدتناقصة  معظمھ اً باإلضافة إل تعلة المصنوعة يودوي المس

ع  تالمشروع، تم تطبيقبعد ومستمرة.  اتمناسب لألنابيب إلى تسربالغير  التركيب ة جمي تعل الوصالتإزال ، ةالمش
ديم و م تق ى ت دريب عل تردادت دوير، و االس ادة الت م تحسين وإع م األت ب، دواع تبدال نابي م اس ا ت د من عناصر كم العدي

رار وفي ما يتعلق ب. التي تم تحويلھاوحدات الختم يتم النظام. و دليلتك في محالت سوبر ماركت أخرى،  العرض الت
ايير لمحالت السوبر ماركت، حكومة ألمانيا أن أفادت ى وجود مع ذيھا سوف تعتمد عل ه في  األمر ال يتم النظر في س

  .المرحلة الثانية
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د   -25 المي في قطاع التبري رار الع ى إحداث االحت وفي ما يتعلق بالتوفر الحالي للبدائل ذات القدرة المنخفضة عل
ة ألمان ا، أشارت حكوم ى والتحديات األساسية التي أعاقت اعتمادھ ة عل ا قائم ا أن الشركات تحاول إدخال تكنولوجي ي

  وخلطاتھا. HFOsاألمونيا؛ وحالياً ليس ھناك من معلومات متاحة حول إدخال الـ 

ي و  -26 ائي ف دة اإلنم م المتح امج األم د برن تمرار، أك ه لالس دريب وقابليت و الت ع لمك األثر المتوق ق ب ا يتعل م
ا (اليوئنديبي) أنه تم االنتھاء من جميع د ى حد سواء، م ارك عل د والجم ة التبري ورات تدريب المدربين في مجال خدم

ة  طة التدريبي بة لألنش واد. بالنس نھج والم دث ال ى صعيد أح ة عل ون بالمعرف ين يتمتع دربين محلي ود م ن وج فر ع أس
ران اإلسالمية اإلضافية، تعمل وحدة األوزون الوطنية مع منظمة التدريب التقني والمھني وإدارة جمارك جمھورية اي

  من أجل تحديث الدورة والمناھج إلضفاء الطابع المؤسيي على استخدام المواد الجديدة. 

  مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

امج USC-باالستناد إلى تأجيل مشروع الشركة المعنية بالنظم  -27 ة (برن ة الثاني ى المرحل ى إل ة األول  من المرحل
اق. -2األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))، تم تحديث التذييل  رة أ من االتف م أيضاً تحديث الفق ى أن  16وت لإلشارة إل

ذه  ين في المرفق األول بھ ى النحو المب اني والسبعين، عل اع الث ود في االجتم االتفاق المحدث يحل محل االتفاق المعق
  منقح بالتقرير النھائي لالجتماع الرابع والسبعين. الوثيقة. سيتم إلحاق االتفاق الكامل ال

  التقرير المرحلي وتقرير التحقق بعد موافقة الشريحة األخيرة

ام  بما أن  28- ى ھي في الع ة األول اق يتضمن أھداف االستھالك  2015الشريحة األخيرة من المرحل إال أن االتف
ئي (اليوئنديبي) االستمرار في تقديرم التقارير المرحلية على ، سيُطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنما2018حتى عام 

ة تحقق مستقل الستھالك  أساس سنوي حتى انجاز المشروع. باإلضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري إجراء عملي
ال د االمتث ة تأكي ة بغي ألھداف  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على األقل للسنوات قبل الموافقة على المرحلة الثاني

ة -2االستھالك الموافق عليھا في التذييل  ل إنجاز المرحل ة قب ة الثاني ى المرحل ة عل أ من االتفاق. في حال تمت الموافق
  األولى، ستكون تقارير التحقق مستندة إلى أھداف االستھالك المحددة في المرحلة الثانية. 

  الخالصة

واد الھيدروكلوتنفيذ  إن  -29  ة الم ة الخاصة بخطة إدارة إزال ران اإلسالمية روفلوروكربوني ة إي يجمھوري  آخذ ف
ة جمھورية إيران اإلسالمية  تحافظ ،2014التقدم. في عام  اامتثالعلى حال اق،  ھ ال وأھداف االتف لبروتوكول مونتري

تقل.  ق المس ر التحق ر تقري ي تقري بما ورد ف اع إن حس ي قط تثمارية ف اريع االس ع المش واءجمي او تكييف الھ  ىوالرغ
ام  انجازھاواحدة، ھي في مرحلة متقدمة من التنفيذ وسيتم  شركةباستثناء  ة ع اليمع  2015قبل نھاي من  تخلص إجم
ن  118.4 دراتط ن ق ن  م تنفاد األوزون م دروكلوروفلوروكربوناس تنفاد  29.3ب و141-الھي درات اس ن ق ن م ط

دروكلوروفلوروكربون ن الھي ركة. 22-األوزون م ت ش دة ( واتفق ة  )USCواح ع الحكوم ذفھام تم ح ى أن ي ن  عل م
ة مكون ببديلة. يتم خصم األموال المرتبطة التكنولوجيات الإدخال  في المرحلة األولى بسبب الصعوبات الشركة المعني

ائيمع  دوالر أمريكي225،500 من الموافقة على الشريحة الرابعة ( لھذه الشركةنظم بال م المتحدة اإلنم امج األم  برن
ديبي وال  ت، وتم)(اليوئن ادة تخصيص األم ون تصنيع المخصصة لإع اوىمك ع 186،400( الرغ  دوالر أمريكي م

د ةنشطة في قطاع خدماألالتحقق من األھلية. تتقدم أيضا  بعد رغاوى أخرىحكومة ألمانيا) إلى شركة  غ . التبري ويبل
   الموافق عليھا.في المائة من مجموع األموال  82 لصرف األموالالمستوى العام 
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في :  -30

 أن تأخذ علماً بـ : ) أ(

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (1)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية ايران اإلسالمية ؛

من االتفاق المبرم بين حكومة  لفأ- 2 تذييلوال 16أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة   (2)
دوالر أمريكي،  225,500جمھورية ايران االسالمية واللجنة التنفيذية، باالستناد إلى خصم لمبلغ 

دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  16,913زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 
إلى المرحلة  USCون الشركة المعنية بالنظم لشركة (اليوئنديبي)، المتصل بتأجيل عملية تحويل مك

الثانية، واإلشارة إلى أن االتفاق المحدث حل محل االتفاق المعقود في االجتماع الثاني والسبعين، 
  على النحو الوارد في الملحق األول بھذه الوثيقة ؛

ائ   ) ب( م المتحدة اإلنم امج األم م  تطلب من حكومة جمھورية ايران اإلسالمية وبرن امج األم ديبي) وبرن ي (اليوئن
ارير  ديم التق ا تق ة ألماني دو) وحكوم ة الصناعية (اليوني م المتحدة للتنمي ة األم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظم
روع؛  از المش ى إنج ة حت ريحة الرابع ل المتصل بالش امج العم ذ برن ن تنفي نوي ع اس س ى أس ة عل المرحلي

ى ال ة عل ى الموافق اع األول وتقارير التحقق حت ول موعد االجتم ر إنجاز المشروع بحل ة وتقري شريحة الثاني
 على أقصى حد؛ و 2019في العام  ةللجنة التنفيذي

واد   )ج( ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ة والنھائي ريحة الرابع ى الش ق عل تواف
، 2018 – 2015حة المقابلة للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية ايران االسالمية وخطط تنفيذ الشري

ألف من  دوالر أمريكي، 885,977مجموعه البالغ  ذي يت دعم  دوالر أمريكي، 250,430وال اليف ال د تك زائ
ة  ة البالغ ي 18,782للوكال ائي (ل دوالر أمريك دة اإلنم م المتح امج األم ديبي)البرن دوالر  274,827، ويوئن
د  ي، زائ ة البأمريك دعم للوكال اليف ال ةتك دو)،  20,612 الغ ناعية (اليوني ة الص دة للتنمي م المتح ة األم لمنظم

  دوالر أمريكي أللمانيا. 32,744 تكاليف الدعم للوكالة البالغةدوالر أمريكي، زائد  288,582و
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 المرفق األول

 

 جمھورية ايران اإلسالميةبين حكومة  المحدث نّص يجب إدماجه في االتّفاق
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  التغييرات ذات الصلة موضوعة بخط غامق كبير لسھولة الرجوع إليھا)(

 
واللجنة التنفيذية  جمھورية ايران اإلسالميةفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االت  .16

 للجنة التنفيذية.  والسبعينالثاني في االجتماع 

  تذييالت

 األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

تريال لمواد المرفق جيم، مون
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

(استھالك األوزون)

 غير متوفر 342.45 342.45 380.5380.5342.45342.45غير متوفرغير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
قدرات استھالك األوزون

 غير متوفر 266.35 342.45 380.5380.5342.45342.45غير متوفروفرغير مت

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
(دوالر  (اليوئنديبي) الرئيسية
 أمريكي)

2,242,0001,370,000477,8160250,430*0 0 0 4,340,246 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

168,150102,75035,836018,7820 0 0 325,518 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
المتعاونة (اليونيب) (دوالر 

  أمريكي)

262,00000000 0 0 262,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
  المتعاونة (دوالر أمريكي)

34,06000000 0 0 34,060 

يه للوكالة المنفذة التمويل المتفق عل 5.2
المتعاونة (اليونيدو) (دوالر 

  أمريكي)

1,300,000830,000101,4500274,8270 0 0 2,506,277 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  6.2
  المتعاونة (دوالر أمريكي)

97,50062,2507,609020,6120 0 0 187,971 

التمويل المتفق عليه للوكالة  7.2
 ألمانيا) (دوالر أمريكي)المتعاونة (

2,063,000534,23300288,5820 0 0 2,885,815 

تكاليف دعم الوكالة المتعاونة  8.2
  (دوالر أمريكي)

234,07960,6170032,7440 0 0 327,440 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

5,867,0002,734,233579,2660813,8390 0 0 9,994,338 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

533,789225,61743,445072,1380 0 0 874,989 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

6,400,7892,959,850622,7110885,9770 0 0 10,869,327 

 38.6 أطنان قدرات استھالك األوزون)تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( المتفق على 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 - أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 125.0 درات استھالك األوزون)أطنان ق(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
   125.8  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( ب141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 -  قدرات استھالك األوزون) أطنانالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  ب141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 91.1 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  ب141 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

  ، سحبت من المرحلة األولى.USC –*األموال المرتبطة بمكون الشركة المعنية بالنظم 


