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  )البوسنة والھرسكالمشروعات المتعددة السنوات ( -ورقة تقييم المشروع 

  الوكالة  ) عنوان المشروع                                                                                               أوال(

  اليونيدو (دور رئيسي)                                  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة اإلزالة التدريجية 

 (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا( 2012عام      (طن من قدرات استنفاد األوزون) 4.06

  
 للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)) أحدث البيانات القطاعية ثالثا( 2012عام 

استخدام  إجمالي إستھالك القطاع
 المختبر

عامل 
 تصنيع

مكافحة  التبريد المذيب
 الحرائق

 مادة كيميائية أيروسول رغوة

  التصنيع الخدمة  

  123-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 124-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد          

 ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

ب رغوة بوليولوفينية مستوردة 141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  7.1       7.1
 الخلط سابقة

 ب142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد     0.7 3.3    4.1

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

2010 - 2009خط األساس:  4.7 نقطة البداية للتخفيضات المجّمعة المستدامة:  4.7  

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

بالفعل: تمت الموافقة عليھا 3.11 المتبقية 1.59  

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 201420152016 ) خطة األعمالخامسا(

 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 1.0 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو
0.2 

0.2 

 346.152 32.250 صفر 33.325 صفر 126.519 صفر 154.058 التمويل (دوالر أمريكي)

  

  المجموع 2020 2019 2018 2017 20122013201420152016  ) بيانات المشروعسادسا(

  3.06 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.7 4.7 ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

قدرات استنفاذ من الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
  األوزون)

  3.06 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.7 4.7 ال ينطبق

التمويل المتفق عليه (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

631.282  143.310  117.692  31.000  30.000 953.284 

 69.886 2.100 صفر 2.170 صفر 8.238 صفر 10.032  47.346  تكاليف الدعم
األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)
تكاليف 
  المشروع

 631.282 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 631.282

 47.346 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 47.346  تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للحصول على الموافقة 
  في ھذا االجتماع (دوالر أمريكي

تكاليف 
  المشروع

  143.310       143.310 

 10.032       10.032    تكاليف الدعم

              
  

  ينظر فيه بشكل فردي  توصية األمانة: 
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          وصف المشروع                                                               

البوسنة  حكومة الوكالة المنفذة المعينة، نيابة عن ابوصفھ ) اليونيدو ( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تم. قد1
لخطة  الشريحة الثانية من المرحلة األولى، طلبا إلى االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية من أجل تمويل والھرسك

تكاليف دعم ل باإلضافة دوالرا أمريكيا، 143.310بمبلغ  HPMP(1ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (
من خطة ادارة إزالة أول سنتين ويتضمن طلب التقديم  تقرير مرحلي عن تنفيذ  .دوالرا أمريكيا 10.748الوكالة بمبلغ 

تفاق زمنية الوتقديم جداول ، 2016إلى  2014من   السنوية لألعوامتنفيذ ال وخطط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2013و  2012 ميفي عاتنفيذ المتعدد السنوات بشأن 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 أللواح رغوةع واحد صنِ للبوسنة والھرسك تحويل مُ  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتضمن تو. 2
المواد طن متري من  43.5إلزالة ، لنفخ الرغاوي سيكلوبنتان تكنولجياألترناتيفا إلى و البوليوريتان للحشو،

: تم شراء معدات مشتراة محليا مثل قدما كما يلي تنفيذ المشروعويمضي . ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونية
عام مارس في آذار|المعدات الرئيسية  تملسُ ولقد  2014فبراير عام شباط |صھاريج التخزين وعوادم التھوية في 

ست عملية تحويل مضي قدما أيضا تو. 2014إتمام التحويل في النصف األول من عام يكتمل ومن المتوقع أن  .2014
المواد طنا متريا من  14.7 كل من التي تستھلكشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع التبريد التجاري 

 منب 141-دروكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيطنا متريا من  13.5مبردات و ك 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية
أن  ومن المقرر  2014|أبريل عام إلى المستفيدين في نيسان المعدات : ومن المتوقع أن تصلالبوليوالت سابقة الخلط

  .2014سبتمبر عام أيلول|بحلول  التحويل كتملي

األولوية لتحويل قطاع  البالدمنذ أن أولت األنشطة في قطاع الخدمة محدودة خالل الشريحة األولى، وقد كانت . 3
، وذلك 2013في عام فنيا   134ل  تدريبية ات دور ثمانيولى من األمجموعة ونفذت بالفعل الالصناعات التحويلية. 

 احتياجات صيانة معدات ب أساساتتعلق  ت الخطةفي حين كانو .باستخدام التمويل المتبقي من خطة اإلزالة الوطنية
  وبدائلھا.  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا أنھا استھدفتفالمتبقية،  الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  االنفاق هأوج

مبلغ  لشريحة األولى، قد تم صرفالذي جرت الموافقة عليه لدوالر أمريكي  631.282 . ومن المبلغ البالغ4
 دوالر أمريكي 410.809 مبلغ صرف إلىال وزادوقت تقديم الشريحة. في المائة)  21دوالر أمريكي ( 132.790

  .أثناء االستعراض في المائة) 65(

  خطط السنوية الخاصة بالتنفيذ  ال

 دوالر 220.473البالغ  به التمويل غير الملتزم  من استخدام المتبقي ، سيجري2016إلى عام  2014 عام منو. 5
سيستخدم ألنشطة التحويل، و أمريكي دورالر 156.273 بمبلغ منه فعلياالتزم الذي لشريحة األولى، ول أمريكي

من التمويل المقدم في الشريحة الثانية الستكمال أنشطة التحويل في قطاع الصناعات التحويلية. باإلضافة إلى ذلك، 
سيتم و. 2015وضع مدونة للممارسات الجيدة في مجال التبريد ليتم استخدامھا كأساس لتدريب الفنيين في عام المعتزم 

مدونة الممارسات الجيدة والدورات التدريبية.  علىاستنادا  ،2016لمنح التراخيص لورش التبريد في عام إدخال نظام 

                                                 
والستين المكرس  في اجتماعھا السادس  بالبوسنة والھرسك الخاصة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ادارة على وافقت اللجنة التنفيذية  1

  .2020 يناير كانون الثاني| 1 بحلولفي المائة من خط األساس  35بنسبة  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاللحد من استھالك 
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 عملية لمساعدة فيلتبريد وتكييف الھواء في البوسنة والھرسك للإلى إنشاء ودعم جمعية أن يقود ھذا يتوقع كما 
  التنسيق وتبادل المعلومات المشتركة.

  الصندوقتعليقات وتوصيات أمانة 

  التعليقات

  نظام التراخيص والحصص 

ا البوسنة والھرسك لديھ أنإلى  شيريخطابا من وزارة التجارة الخارجية والعالقات االقتصادية،  األمانةقد تلقت . و6
 ذلك أنو الھيدروكلوروفلوروكربون وحصص ترخيصخاص بقابل للتنفيذ نظام   2013نوفمبر تشرين الثاني|منذ 

الھيدروكلوروفلوروكربون  إلزالة مونتريالبروتوكول لجدول الزمني الخاص بللبالد االنظام قادر على ضمان امتثال 
 إلى امتثال، 2013بيانات االستھالك لعام  المقدمة قبل وضعھذه الرسالة وتشير االتفاق مع اللجنة التنفيذية.  لمدة

  فصاعدا.  2014يناير عام  كانون الثاني| التراخيص والحصص منب خاصمتطلبات الشريحة لنظام قائم وقابل للتنفيذ 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك التحقق و  عن تقرير

 االستھالك لعام كانو؛ 2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام استھالك عن  ياناتب يشمل التقديم األصلي . لم7
 بعد تقديموفي المائة من استھالك خط األساس.  14 وھو أقل بنسبةاستنفاد األوزون من قدرات طن  4.06  2012
األساس القانوني لمنح التراخيص بحث  ، الذيتحقق للبوسنة والھرسكال ا عناألصلي، قدمت اليونيدو تقريرالتقرير

وبيانات ذه التراخيص، ھمقابل والواردات الفعلية االستيرد التي أصدرت،   راخيص، وتونظام الحصص في البالد
مواد جملة أمور، من قدم التقرير معلومات عن واردات مختلفة، و. الجماركتراخيص التصدير وعن 

المواد مبردات التي تحتوي على كل من لل خليط( R-406A ومبرد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
في تقرير  وباستخدام البيانات الواردة). ب142-والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

استھالك البوسنة والھرسك  حساب ألمانةالجمارك، أعادت اتراخيص الواردات والصادرات و بيانات التحقق بشأن
  أدناه: 1كما ھو مبين في الجدول  2013لعام 

  2013. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 1الجدول 

- الھيدروكلوروفلوروكربون  المادة
22  

الحد األقصى   اإلجمالي  R -406Aالمبرد 
  المسموح به

  كجمم   الوحدة
  (كيلوغرام لكل متر مكعب)

كجم من قدرات استنفاد   م كجم
  األوزون

كجم من قدرات 
  استنفاد األوزون

  ال ينطبق   9.674.60   23.962.0    151.112.0  حصة الواردات السنوية

وفحص  دتقرير من المستورِ 
  البيانات الجمركية

  ال ينطبق  5.131.55    9.418.0    83.557.6

 2012حصص االستيراد من عام 
  2013المستوردة في عام 

  ال ينطبق  149.60  -   2.720.0

  ال ينطبق  5.281.15   9.418.0   86.277.6  مجموع الواردات

  ال ينطبق  346.50  -    6.300.0  حصة التصدير
  ال ينطبق  346.50  -   6.300.0  رتقرير من المصدِ 

  ال ينطبق  00.0  -   -   2013الصادرات الفعلية في 

  ال ينطبق  00.0  -   -   إجمالي الصادرات

  4.700.00  5.281.15  9.418.0  86.277.6  االستھالك
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لبروتوكول مونتريال على ما يبدو البوسنة والھرسك لم تمتثل ، 2013لعام  ه بالنسبة أشارت األمانة إلى أنو. 8
رئيسية  ثالث قضايابأشارت األمانة أيضا إلى أن عدم االمتثال يرتبط في المقام األول وتفاقية مع اللجنة التنفيذية. االو

لمواد اطن متري من  2.720 بلغت، تم استيراد شحنة 2013يناير عام كانون الثان|: حقيقة أنه في وھي
أن مسألة على ما يبدو  نه لم يكن معروفاحقيقة أو؛ 2012عام رخصة استيراد مقابل  22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

حصص أعلى بكثير من الحد  صدرتأُ أنه استھالك في سنة االستيراد؛ وكحسب تخزين للصادرات في المستقبل تُ ال
عدم وھي إضافية  مسألةوقد سقط سھوا تفاق وبروتوكول مونتريال. االاألقصى المسموح به لالستھالك بموجب 

ھذه بمانة اليونيدو األ وأفادت. R-406A للمبرد ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وردات حساب محتوى
 2013خالل عام  وضعت حيز التنفيذقد في القضية  بأن نظام الحصص  اتحقيقأن أجرت  بعدأفادت اليونيدو النتائج، و

  .فقط

اعتمد خطة ادارة إزالة مجلس وزراء البوسنة والھرسك إلى أن  يشيرالتحقق، منقحا عن تقرير المراجع . وقدم 9
مجلس الوزراء بشأن تنفيذ لفي شكل "قرار  2013نوفمبر تشرين الثاني| 6المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مراقبة تاعتمدوخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ". 
 2014الحصص لعام  ويتم تحديد، في ظل نظام تراخيص االستيراد. 2020إلى عام  2014عام  من للفترة المستوردة

  وفقا للتحقق المعدل. 2في الجدول رقم  تظھر المستويات التيعلى 

 2014. حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2الجدول 

المواد م كجم كجم من قدرات استنفاد األوزون

22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   59.407 3.269  
 R -406Aالواردة في  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2.530 139
 R -406Aالواردة في ب 142-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 1.886 123

 مجموعال 63.823 3.529
  
   

االعتماد قبل اعتماد خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و هكذلك أن عن التحقق أوضح التقريرو. 10
تصاريح االستيراد/التصدير و  تصدر) NOUوحدة األوزون الوطنية ( كانت ھداف االستھالك السنوي،الرسمي أل

ھذه لببساطة من اجل الحفاظ على مسار الواردات والصادرات ھيدروكلوروفلوروكربون لل"الحصص دون قيود" 
  حصة في البالد. الأي أساس قانوني للحد من  نسبة النه لم يوضعالمواد، 

الحد األقصى المسموح به من ألن ، ونظرا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من  5.28مع استيراد و. 11
 وتضمنالتفاقية. في حالة عدم امتثال ل البالدفتعد ، 2013طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  4.70ھو ستھالك اال

 إلىخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمبلغ التمويل  ه قد يمكن خفضأنيفيد باالتفاق شرط جزائي 
طن من قدرات استنفاد  4.70االستھالك الذي يتجاوز عن لكل كيلو من قدرات استنفاد األوزون  دوالر أمريكي 307

  .دورالر أمريكي 178.060 تبلغ عقوبةدى إلى يؤ، مما 2013األوزون لعام 

  تكاليف دعم الوكالة

السادس للبوسنة والھرسك في االجتماع  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموافقة على  جرت.  12
(  66/17 (المقررفي المستقبل خطط للعلى تكاليف دعم الشرائح  أيضا الموافقةعندما قررت اللجنة التنفيذية  والستين

في  الذي كان صالحاتطبيق نظام تكاليف الدعم ر األمانة العامة حول ما إذا يتأتي ختلف اليونيدو مع تفسيوت.  2ج ) )
مسألة وصف وتُ . السابع والستينجتماع االالموافقة عليه في  واحد جديد تمت تطبيق أو السادس والستيناالجتماع 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/12وثيقة الالعامة ذات الصلة في  السياسة

فقرة  ضيفتأُ ، وألمانةاإلعادة النظر في تكاليف دعم الوكالة، وفقا لتفسير  ألف- 2قامت األمانة بتحديث الملحق و.  13

                                                 
على الشريحة األولى لالتفاقات المعتمدة في االجتماع السادس والستين وإعادة النظر في رسوم الوكالة للشرائح لتطبيق نظام التكاليف اإلدارية القائمة  2

  الالحقة في االجتماع السابع والستين.
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، كما ھو مبين في السادس والستينجتماع االفي  الذي تم التوصل إليهيحل محل  المحّدث تفاقاالجديدة لإلشارة إلى أن 
الثاني لتقرير الختامي لالجتماع إلى ا بشكل كامل مراجعتهالذي جرت سيتم إلحاق االتفاق ول لھذه الوثيقة. المرفق األو
وصفھا التي ورد بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية بشأن مسألة تكاليف الدعم  ويمكن تنقيح ھذا االتفاق. والسبعين

  استعراض المشروعات .عامة عن القضايا التي تم تحديدھا أثناء نظرة  في

  االستنتاج
  

مشاريع التحويل في قطاعي التبريد أعطيت األولوية القصوى لووفقا للخطة. قدما تنفيذ الشريحة األولى مضي .  14
ان التقدم في قطاع . وك2014في النصف األول من عام  االنتھاء منھماعلى االنتھاء، ويتوقع  اللذين شارفا، والرغاوي

خطة ادارة إزالة المواد على مجلس وزراء البوسنة والھرسك موافقة وتبدو  . الخدمات محدوداً 
لى حقيقة أن الحكومة وضعت حصص نسبة إرئيسيا معلما  ، أثناء تنفيذ الشريحة األولى،الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تلك والسياسات الواردة في، واعتمدت األنشطة خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبلوفاء ا من أجل
في  30.1تبلغ  أخرىبأموال ، ولقد تم االلتزام في المائة من األموال المعتمدة 65.1المصروفات وبلغت . الخطة
  شاريع في قطاع الصناعات التحويلية.المستكمال تحويل الأساسا وذلك ؛ المائة

لم تف  التقدم المحرز في التنفيذ؛ ومع ذلك،بلموافقة على الشريحة الثانية التي ترتبط امتطلبات بأوفت البالد و .15 
رأي وب .تفاقية وبروتوكول مونتريالمن االكل لواضح المتثال االعدم ل نسبة البالد باألھداف المحددة في االتفاق

ألموال المتاحة للشريحة األولى ا أن، ل؛ واالمتثا الكامن وراء عدمالرئيسي السبب يبدو أن الدولة قد تناولت األمانة، 
  بالكامل تقريبا .قد استخدمت 

  التوصيات
  

  :فيما يلي لنظراقد ترغب اللجنة التنفيذية   . 16

إدارة إزالة خطة لإذ يالحظ التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى   (أ) 
) للبوسنة والھرسك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ادارة إزالة ( الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛2013للبوسنة والھرسك في العام  الھيدروكلوروفلوروكربونالتحقق بشأن استھالك  عن تقريرالو

  :ما يليوإذ يالحظ كذلك   (ب)

من المواد كيلو من قدرات استنفاد األوزون  580استھالك  شاغلمع   ) 1(
المحدد لالستھالك فوق الحد األقصى المسموح به  2013في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  في االتفاق المبرم بين حكومة البوسنة و الھرسك واللجنة التنفيذية؛ و

 2014التفاق في عام لأن البوسنة و الھرسك أجرت الخطوات الالزمة للعودة إلى االمتثال   ) 2(
  والسنوات المقبلة؛

 307محسوبة على التفاقية االأ من  -7والملحق  11في التمويل وفقا للمادة ما إذا كان تطبيق التخفيض   (ج) 
 أكثر من الحد األقصى المسموح به قدرات استنفاد األوزون كل كيلو منالستھالك  دوالر أمريكي

  ؛دوالر أمريكي 178.060دى إلى عقوبة تصل إلى يؤ، مما لالستھالك
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  :األتيما إذا كان   (د) 

الھرسك واللجنة التنفيذية االتفاق بين حكومة البوسنة وأ من  -2تحديث الملحق الموافقة على   ) 1(
الفقرة ه قد أضيفت وأنالتغير في تكاليف الدعم بسبب نظام التكاليف اإلدارية الجديدة،  يبينل

االجتماع  ث حل محل الذي تم التوصل إليه فيالمحدّ تفاق االلإلشارة إلى أن  16الجديدة  
  ، على النحو الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة؛ ووالستين السادس

خطة ادارة إزالة المواد ل) الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى 2(
لألعوام  لة المقابِ  خطط  تنفيذ الشريحةللبوسنة والھرسك، و الھيدروكلوروفلوروكربونية

 البالغةدعم الوكالة  تكاليف ىإل ، باإلضافةدوالر أمريكي 143.310مبلغ ب 2014-2016
  دوالر أمريكي لليونيدو . 10.032

  أو
  
واللجنة التنفيذية في االجتماع بين حكومة البوسنة والھرسك  الذي أبرم تفاقاال) الحفاظ على 3(

، على النحو الوارد في المرفق السادس عشر من الوثيقة السادس والستين
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 ؛ و  

خطة ادارة إزالة المواد ل) الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى 4(
-2014لألعوام ة المقابلِ  خطط تنفيذ الشريحةللبوسنة والھرسك، و الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر  10.748، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 143.310مبلغ ب 2016
  .أمريكي لليونيدو
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 األول المرفق

 
النص المراد تضمينه في االتفاقية الُمحّدثة بين حكومة البوسنة والھرسك واللجنة التنفيذية للصندوق 

  المتعدد األطراف من أجل خفض استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية.

  (ترد التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لسھولة الرجوع إليھا)
 
  

الُمحّدث محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة البوسنة والھرسك واللجنة التنفيذية في . يحل ھذا االتفاق 16
  االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية.

 
  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع

 

 
2020 

 
 الصف المفردات 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  
  

 ال ينطبق

  
  

3.06 

4.23 

 ال ينطبق 4.70 4.70 4.23 4.23 4.23 4.23

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استنفاد األوزون)

1.1 

  
  

 ال ينطبق

  
  

3.6 

  
  

4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.70 4.70  

الحد األقصى المسموح به   
من إجمالي االستھالك  الوارد 

في الملحق جيم، المجوعة 
األولى (طن من قدرات 

   استنفاد األوزون)

2.1 

953.284 30.000 
 631.282 صفر 143.310 صفر 117.692 صفر  31.000 صفر

وافقت اليونيدو بصفتھا الوكالة 
المنفذة الرئيسية على التمويل 

 بمبلغ (دوالر أمريكي)
1.2 

69.886 2.100 
  47.346 صفر 10.032 صفر 8.238 صفر 2.170 صفر

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

2.2 

31.100 صفر 30.000 953.284
0 

 631.282 صفر 143.310 صفر 117.692 صفر
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 1.3 (دوالر أمريكي)

69.886 2.100 
 47.346 صفر 10.032 صفر 8.238 صفر 2.170 صفر

الدعم (دوالر إجمالي تكاليف 
 2.3 أمريكي)

1.023.170 32.100 
 678.628 صفر 153.342 صفر 125.930 صفر 32.100 صفر

إجمالي التمويل المتفق عليه 
 (دوالر أمريكي)

3.3 

 1.1.4 األوزون)التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد  22-مجموع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 1.61

 2.1.4 التي يتعين تحقيقھا في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 0.00

(طنا من قدرات استنفاد األوزون) 22- المتبقي من االستھالك المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 1.59 3.1.4 

 1.2.4 ب التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 1.50

 2.2.4 ب التي يتعين تحقيقھا في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)141- إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 0

ب (طنا من قدرات استنفاد األوزون)141- المتبقي من االستھالك المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 0 3.2.4 

استنفاد  ب الواردة في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات141-مجموع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 3.47
 األوزون)

1.3.4 

التي يتعين تحقيقھا في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد ة ب الواردة في البوليوالت سابقة الخلط المستورد141- إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية صفر
 األوزون)

2.3.4 

 3.3.4 ب الواردة في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة (طن من قدرات استنفاد األوزون)141- الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتبقي من االستھالك المؤھل للمواد  صفر

 

_ _ _ _ 
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