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المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

134,000. 134,000.

تكاليف الدعم 14,660. 14,660.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 191,000.

تكاليف الدعم 20,590. 0. 20,590.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 191,000.

134,000. 325,000.

تكاليف الدعم 20,590. 14,660. 35,250.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 191,000.

69,000. 175,000.

تكاليف الدعم 9,540. 6,210. 15,750.

65,000. 150,000.

تكاليف الدعم 11,050. 8,450. 19,500.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
85,000.

UNIDO              تكاليف المشروع
106,000.

9. 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 7.9 4. 0.

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 9.

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

0

0

0

0

0

5.2

الخدمات الصناعة

5.2

Non QPS QPS

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات

5.2 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون UNEP, UNIDO

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بنن
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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  و�� ا����وع

 

��� ا�
آ��� ا�����ة  .1� ���

�� �����م ا���� �� �������� ،�������، �)'���ع ا���%$ وا�"���� �!���  ا�

ل ����� �����, ا�+�* ا(و� .!��� �/�
ن ا������/� �����ل 2. ;:� إدارة ا7زا�� ا���5/� ���آ�4ت ا��!
رو2!
روآ

)����ا�A ا�@���� وا���5��� �?'���. ��!��  ).;:� إدارة ا7زا�� ا���5Bا� */
�� �!:� ���
 دوFر 65 000آ�� ���م ا��
 �G��4آ��� ا�

��� و8 450أ��/�. زا�� �����I د�H ا��!� .�/�ا�� �����I د�H  دوFر أ��/�. ز69 000 دوFر أ�

 �G��4آ��� ا�

���و6 210ا��!� .�/� . دوFر أ�

�����  

2.  P!� ا���4أ Q�� �� ��� ;:� إدارة ا7زا�� ��T ا��
ا4S �� ��2* ا�!��� ا������/� 2. ا'�����5 ا�"��R وا�"�
�4� ���
�� دوFر 19 500. زا�� �����I د�H ا�
آ��� ����ار ـ دوFر أ��/�U!4�� �000 325 ا���5�!� .�/�� ـأ�


ل ��م 15 750و!Y� ن 2. ا�4)د
��
���و، وذ�\ �]زا�� ا���5��� F%�5)ك ا��!
رو2!
روآ�!� .�/�. 2010 دوFر أ�
 ����� Pا(و� �Y/�Bا� P!� �/�����ا� ���ا�! T�2ع، وا���'Fا R�� .285 000و Hد� I����� �� دوFر أ��/�.، زا

 �G��4آ��� ا�

��� و دوFر أ�11 050ا��!� .�/�
���و ������ �����, ا�+�* ا(ول540 9�!� .�/� . دوFر أ�

����/�Y ا(و�P �� ;:� إدارة ا7زا�� ا���5Bا� ����� �� .!��� �/���  
 

3.  
��
/ P�� ������ ا��. �H �����ه� ��� ا��
اP!� ��2 ;:� إدارة ا7زا�� ا���5�����2009
ز /ا(�B:� ا� .:G� 
 ��رب 14 ُ��رب ���رب 2. ;��� ا��4�/� وS .2 ��!��+�28:�ع ا��4�/� ��� أP`2 إ�P ��ر/� ا%����ل ��ر/� ا

�/c ا��
���وd �� ��%eا���ر/� ا�� fاآ��� �g�"ا%�"�ام �+�ات ا7/`�ح ا� P!�.  ء ا�ُ��ر���Feم ه�S �Sو

ن . �2. ;��� �4�/���200ورهH ���ر/� ���اء �Y:� وا��ة ��YB ا���5روآj H� آ��.  H� ،ة�و;)ل ه�k ا���

و�S ا%���ت ا���Yورات  . ��eو39Fًا%����ل ور�j ��* ��ر/��4 وا��ة ��
�m. ا����رك ��� أدى إ�P ��ر/� 
.�
 .وا�����BSت 2. ا�F+��د �$ �"�!I أ�Ygب ا��!�Y '��4ً إ�o+� $� ��' P أ�B:� ز/�دة ا�

4.  p7�� ا��+�ات Hن د�
�� ���Y� �@ً/�Y� �/��اآf ا�F���ز ا���ري �Sم ا���� f/f+�� ة ا�����������2 إ�P ا��
�/c ا��
���وd �� ه������.  Pه�* إ�r�ر/� �!����� �� إ��دة ا��� fاآ�� �s(@� ا��+�ات H�!��اء و�j *���%ا �Sو

ن��
'��ت ا���5روآ�
���. H�/ ف
�اء ���
��ت ا(دوات ا�)ز�� �
رش ��* ;��� ا��4�/� و%j H� ��2 �ً̀  وأ/

5� ا��!�!� ا���د��j)ز/+�5 ;)ل ا
�. 

�وع ر��g ���4. ����� 22009. ��5/� ا���$ ا�@��. �� ��م   .5B2. ا�� �'
 دوFر أ��/�. 39 808، آ�ن /
�ة 191 ��000 ا�ـ �2 Pا����4. إ� ��g�
/* ه�ا ا�Y� H��% Q�� ،�5�!� c2ا
 ������ 2010-2009 دوFر أ��/�. ا��

�/�Y ا�@����ا(�B:� ا������4 �� B!� ب
�/�Y ا(و��2�p7�� P إ�P ا��U!4 ا��:!Bا�.  

����/�Y ا�@���� �� ;:� إدارة ا7زا�� ا���5B��� �g�"ا�+�* ا� �:;  

6.  �� ��
�� �5+���������, ا�+�* ا�@��. �":� إدارة ا7زا�� ا���5� �'
�� �:B�)ًدا �� ا�� ������ �.  *�B�
ا����4. ����. ا��4�/� و�
�m. ا����رك وا��+f/f ا����* (�� ��اآf ا�F���ز 2. ه�k ا(�B:� ا%����ل ا���ر/� 

����, إ��دة ا��rه�* وا��+�ات� ����� Pدي إ�e�% ��� �/�ً̀� 2.  .;��� ا��4 � ا�4!� أ/���
ف /�2 �Y/�Bا� kو;)ل ه�
�Y!� ا��+!
��ت �!P أ�Ygب ا��Bا�+��� و� ���
ً̀�  .����� أ�B:� ا�� آ�� أن ر�g وإدارة ه�k ا(�G� �:B:�� أ/

����/�Y ا�@���� �� ;:� إدارة ا7زا�� ا���5Bا�. 
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���ت و
	���ت ا������
  

 

  ا�����ـ�ت

 

��� �� آ�2008ا����ك ا���رو���روآ���ن ���م   .7� ���� �� ���7� ����&!� ����دة � ه� ُ�!��  ��5.2 �! 
و�?< أن ه6ا ا=����ك أ+> �� ا��&��ى ا��&��ح �� ��6ا ا�!�*، �4�6 �3* ��!1  ./وزونأ���ن �� +*رات ا���)�ذ ا

��م  @� �(A ا��&��ى Bل ��6ا ا��&��ى إ��Aا�� �?E�� ا�?�F?E ا�������ت ��ل إ�� �E��/2010ا . F?E�?أآ* ا�
��� �����Aل إ�B ا��&��ى A)� �@ ا=����ك ���H�� <��� ���� ا���?)�E��J� 6 ا=��Iام ا���&!� ������ هK6 ا�&�� 

� اP+�?�?� ����اد ا��&��)6ة �Jوزون ا��@ O)�ض �Mً�ا �Aرً�� ��B ا��?�اد ��آ!�ت !Q RSا��� <��ا�
��?�� �VW إدارة . 2009آ��Eن ا/ول /ا���رو���روآ���ن �*ا�� �� د�&�!� <��XO @ا�� �VXE/ا Bإ� ���YPو��

� *3� �?Sزا�� ا����P3?� ه6ا ا��*فاHO ن��[� �(\� �?��O أ�ً]� �@ ���ت ���Hأت ا�*.  

8.  �� Bا/و� �H��Xا� B��و+* ���O2008 . �3ز /� �@ ���?� �VW إدارة اPزا�� ا����1�O�!� �?S ا���ا��3 
 Bى �@ �����3 إ��W/ا �VXE/أن ا �?� @� ،K��ا���Xوع ���)�> ��[ ا��3*م �@ ا���)?6 آ�� ه� ��RY أ

� ���_F ��و�Oآ�ل ������Eل� �A�`ا��ت ا=��\�ل ا�I���� *�!ل �]��ن و��ء ا��� .ا=��

9.   ���!1 ا/���E ا�P]�ح ��ل ا�&!F �@ أن ��[ ا����Eت E ��MOُ)�3ت آ!?�ة ���� �3HOُ ا�3�?> _ً*ا �
�ن ا�6ي O bO .ا��3*م��� �!&���� �Ed� ،�?&?Sا��آ��� ا�� ��(e� ،F?E�?و+* رد ا� F�� bO *3� و*?E�?ا� ���� �� K6?(�

�?EاI?ا�� �> _Iًء آ!?ً�ا �X�ُ �� ث  .ا���*ات ���)�> وه�*H� �� �VXEJ� <��و�g ذ�bO *3� 4 إ�]�ح أن ا���)?6 ا�
� ا�&��� �?W/ا gا��� B��.  �!+أ_> ��ا ���> e(O?�?� ����&!� ��6ا ا���ن � �VW b�*3O F?E�?ا� �� �E��/1 ا!��

��> �`��eة _ً*ا ���`�� �HY�.  i����hS وا��`�_�تأ�]> � �VW ،F?E�?ل ا��W �و+* +*�1 ا�?�E?*و، �
 .ا/F_��� �VXE ا���ن ا�`�ص ��g� b ��ا�?* H�ُ �?S��E*دة ������ل

� ��E?� أن ا��eف �� 57/15و+* أ�Qرت ا/���E أ�ً]� إ�B أن ه6ا ا�V�Od� F@ ���ازً�� �g ا��3�ُر   .10� 
H��Xا� �� +* �3HO ��[ ا��3*م �@ �O)?6 ا���Xوع، وأن أه*اف �20 ا/و�B ��\> أآ\� �Eوأ ،�Sا��� @� 

133HO *+ روآ���ن ��6ا ا���م��رو��� .ا�

  ا��	��ـ�ت

  

 :A�O@ ا/��d� �Eن �3Oم ا����k ا���)?��6 ��� ��@  .11

��ً�� �������3 ا�����@ ا�`�ص ���)?6 ا��H��X ا/و�B �  ) أ( ����PاW ��� @� �?Sزا�� ا����Pإدارة ا �V �
 ، و�2008&�� 

 .2010-2009ا���ا��3 ��h��E�� B ا���)?6 ا�&��ي ���م   ) ب(

12.  �� �?E�\ا� �H��Xا� B�� �?���Xا��3 ا������ �E��/ا @A�O�!� �?Sزا�� ا����Pإدارة ا �VW  b���?i ا�*O g� �
��B أن ا�?�F?E وا�?�E?*و ��ف 3�ُ*��ن ��3Oً�ا ا����e!� ��&��ى ا�����> ا���RY �@ ا�k*ول ا�� bا��)�ه gو� @��

 : ��_���ع ا�\�E@ وا�&�?� ����k ا���)?2010��6-���2009�ً?� ��ل �O)?6 ا�!�h��E ا�&��ي 

 

���� ا����وع  
	�ان ا����وع  
 )دو�ر أ�����(

 �
����� ا��
 )دو�ر أ�����(

 ا��آ��� ا��	��ة


	� إدارة ا�زا )أ( ��� ا������  8 540  65 000  )ا������ ا�����(�� ا���


	� إدارة ا�زا�� ا������  )ب()��� ا������و  6 210  69 000  )ا������ ا��

  

- - - 




