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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سيشيل
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

France خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع مذيبات

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

رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

0. CFC

0. CTC

0. Halons

0. Methyl Bromide

0. Others

0. TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1.4 0.4 0.4 0.4 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 1.4 0.4 0.4 0.4 0.

13,000.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) France              تكاليف المشروع

193,000.

تكاليف الدعم 15,600. 7,800. 1,690. 25,090.

120,000. 60,000.

13,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 193,000.

تكاليف الدعم 15,600. 7,800. 1,690. 25,090.

120,000. 60,000.

0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 180,000.

تكاليف الدعم 15,600. 7,800. 0. 23,400.

120,000. 60,000.

13,000.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 13,000.

تكاليف الدعم 1,690. 1,690.

للنظر على انفراد - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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 ��ره�  2 3+4����
 إ&�+�� 
�����
 إدارة ا8زا�
 ا�:,� 
�����
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��N. 12-  آN-�A2 Uً� �� آ+�رو 	+�رو آ���ن40ا#��داد �N# e-ل  -و���ر�2009أ-+ U+N� دو'ر 129.669 آ�ن 
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 ا����)ة �'�&%وع، أن ا�#��"� !���ن  ا�������وأآ�ت أ������، ������ ا��آ���. ������� ���� إدارة ا	زا�� ا�������ا
 >;)ة ���#:�8ن ا�7%ارات ا�����7 "#'�ً� �#5% ا!��%اد آ'�رو �22009درة *'1 ا/��0ام �+�م ا/!��-ك "� �+� *�م 

  .='�رو آ%��ن
  
� إذا آ�ن 0H C"ّBH �2و�G 1' �Dء ا��+���ت ا��B&� ���* E'8ن ا!��%اد ا����Dروآ%ا�A�B! ،C ا@"��� *ّ�*  .6

� A��JK(ه �D%8زات ا���M . ،زا�� ا�������	�2 ا!��ردت، ��ا!�� "&%وع ;�� إدارة ا N�&�! أ������ أن �"��O AM'وأ�
وRّH �2 ا!��%اد آ���ت �MQ%ة . %��ن "C آ��ا وأ!�%ا���آ���ت �MQ%ة "�P Cزات ا���D%8 ا�����7 *'1 ا����Dرو آ

C�� وه����P Vزات �D%8H أ;%ى �P% "+���ة *'1 آ'�رو ='�رو آ%��ن N�:D ا�#��ل *'��� .=C�ّ8H ،S7 أ��� ��ه�5 ا�
�N ه��رو ='�رو آ%��ن, =W ذاك ا�8'�"-R410a134-، وه��رو ='�رو آ%��نa22- ، وه��رو آ'�رو ='�رو آ%��ن .

 ":�7ّ%ة ان =W ا���� �7	O-ل !':'� AM'CD��H أ������ أD]ً� أ��� "�زا�N�&�! Z" N�+H A و�P%ه� "C ا�8'�وأ�
، !��8أ أ�O "�ّردي ا��Mز =W [��ب CD%&H 2009 ا����W - و=�M� .%8�=�� Wزات ا���D%8 ا��+���ة *'1 ه��روآ%��ن

  . [��Z ا�8'�ان =W ا����R-600a (CD�����7 و R-290(أ=%��7D ��0ن آ���ت آ�8%ة "�P Cزات �D%8H ه��Dروآ%��ن 
  
7.   �b��H *�دة	ا���7%ح  d"��%8��� e'+�H ���7H N��:" �&2��" A�ّH500 ة ا��+���ة%�Mا�� �D%8أ���5 ا�� C" 

 ا��+�ات، و�G 1'* ،�' ��O-Qء "� V'H %�* C" 17ّ8H*'1 آ'�رو ='�رو آ%��ن ا��W "� زا�A ��2 ا�+�W= N ذاك ا�8
. ا!�%داد1�O K اhن ��C�"B ا���"� ��)K ا��+�ات ��H��O �D��� 1�O ا�+�'�� ا�)ي RH 12-���ام آ'�رو ='�رو آ%��نا!

.  ا�)ي RH ا!�%داد12K- وأ=�دت أ������ أن ��2ع ;�"�ت ا��N�&�! W= �D%8 آ�ن D+�� ا!�+��ل آ'�رو ='�رو آ%��ن
و���ء *'1 ذ�Rّ��! V ا!��8ال . رو ='�رو آ%��ن ا��:�%ّدةو��Cّ ا�#��"� 5O%ت *'O 1ّ� !�اء ا!�+��ل "�اد آ'�

  .  =W ا��:�12N87-أ���5 ا���D%8 ا���D�7 [ّ�ًا، "ّ�� !�jّدي إ�1 وi2 أي ا!���ام ��'�رو ='�رو آ%��ن
  
8.   �&2��" V�(آ A�ّH@م ا�* (�" A'Dأن ا�������ت �2 أز l�#� ،ا��:�*�ة ا�����7 ���7ع ا�������ت C�"B�� ��'ه

وأ=�دت أ������ أن ا�#��"� . ، وأن ����J p أ�D أ�&�� e'+�H ��)ا ا���7ع �2 ُأد"An ���� إدارة ا	زا�� ا�������1994
 W= ا�������ت ا���[�دة N7�� زا�� ا�������	ق ;�� إدارة ا��� W= ا����ا=%ة E��8ا�� C" 0ءًا] N�+�:H 2ّ%رت أن

�ت و"�اد وه)ا !�]�C أن آ�=� ا������. �V ا�������ت =W [��ب أ=%��7Dا@���5 ا��N�+H W وهW= W 82]� ا���، إ�1 �
  . آ�"'� ���رةآ'�رو ='�رو آ%��ن !��Rّ إزا����

  
�+�"� أ;)ت ا@"��� *'�ً� �Bن ا�'��n ا�����)�D وا=W= A7 ا[���*�� ا���"C وا���:�C *'1 ا����ND 	*�اد ;��  .9

، اAO%�2 ا@"��� أD]ً� أن *'1 أ������ أن )��H)ه� O��"� أ������(���� إدارة إزا�� ا���اد ا����رو آ'�رو ='�رو آ%�
5�H%، ;-ل ���H) ا�&%D#� ا������� "C ;�� إدارة ا	زا�� ا�������، =W أن t��H ا�#��"� �s[%اء �+r ا@�&�� 

�B� vO�� ،��[7ن O��"� و����:K(�� �8 ا.  آ'�رو ='�رو آ%��ن =W ا��A2 ا����!u ه��روا������N��:�� �D إزا�� "�اد
 *C ا!�+��ل "�اد آ'�رو ='�رو و آ'�رو ='�رو آ%����� وأن �D�w N�&�!Z���Hة ا/ه���م �sزا�� ا���اد ا����ر

  .آ%��ن
  

  ا������
  

  :WQ�H ا@"���   .10
  

دارة ا	زا��  إ;�� ����D%7% ا��%���H C* W'O) ا�&%D#� ا������ "BH  C;) ا�'��n ا�����)B��ً�'* �Dن  ) أ(
 ؛ و������� =N�&�! Wا

  
 .B�2010ن �Hا=d"��%� 1'* e ا�����) ا�:��ي �+�م   ) ب(
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  )دو�ر أ�����(
  آ��� ا������ة

  )دو�ر أ�����(
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��(#"� إدارة ا)زا
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