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 المغـــــرب:  مقترح بمشروع

  
  :تها بشأن مقترح المشروع التالي من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتتكّون هذه الوثيقة

  

  غـــاز تبخيـــر
  

إزالة بروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربة في إنتاج  •
  )السادسةالشريحة (ماطم الط

منظمة األمم المتحدة 
  )يونيدو(للتنمية الصناعية 

بروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربة في إنتاج إزالة  •
  )الشريحة األولى (القرعيات والفاصوليا الخضراء

  إيطاليا/ يونيدو
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  السنواتددة  مشروعات متع–ورقة تقييم المشروع 
  المغــــرب

  المنفذة/ الوكالة الثنائية                   عنوان المشروع

 يونيدو )الشريحة السادسة(إزالة بروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربة في إنتاج الطماطم 
  إيطاليا/ يونيدو  )الشريحة األولى (القرعيات والفاصوليا الخضراءبروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربة في إنتاج إزالة 

  
 الوطنية وحدة األوزون :لمنّسقة الوكالة الوطنية ا

  
   في المشروعةأحدث البيانات المبلغ بها عن استهالك المواّد المستنفدة لألوزون المعالج

  
  )2008 سبتمبر/أيلول، في 2007،  استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان  (7بيانات الماّدة :  ألف 

  
   263,8  بروميد الميثيل، هاءالمرفق 

      
  

  )2008 سبتمبر/أيلول، في 2006،   استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان ( القطري القطاعية البرنامجيانات ب:  باء 
  

  تبخيرغازات عامل تصنيع مذيبات مواّد مستنفدة لألوزون غازات تبريد رغاوى  أيروصوالت  مواّد مستنفدة لألوزون
 269,7   بروميد الميثيل 0   

 

  )استنفاد األوزون قدراتمقدراً بأطنان ( الذي ما زال مؤهالً للتمويل وكربونكلوروفلوراستهالك مواّد 
  

   استنفاد األوزونقدراتمن  طناً 52اإلزالة اإلجمالية :  دوالر أمريكي573 000 : اإلجماليالتمويل  : خطة أعمال السنة الجارية

المجموع 2013 20112012 2010 200120022003200420052006200720082009  بيانات المشروع
 557.8 557.8557.8 557.8 697.2697.2697.2697.2557.8557.8557.8557.8557.8 حدود بروتوكول مونتريال

389.9    34.139.056.478.086.496.0 إزالة بروميد الميثيل قطاع الطماطم
الفاصوليا إزالة بروميد الميثيل 

106.2  28.228.0 30.0 20.0 القرعيات/الخضراء

496.1  28.228.0 30.0 39.056.478.086.4116.0-34.1 مجموع بروميد الميثيل الذي يتعين إزالته
قطاع : تكلفة المشروع المقدمة في االصل

3,957,844     )دوالر أمريكي(الطماطم 

 فاصوليا: تكلفة المشروع المقدمة في االصل
1,506,093     )دوالر أمريكي(رعيات ق/خضراء

     :)دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 
3,912,949    400,000607,5131,670,995411,633424,381398,427  اليونيدو) قطاع الطماطم(تمويل 
1,127,594   437,594 690,000 اليونيدو) رعياتق/خضراء فاصوليا(تمويل 
310,000    310,000 إيطاليا) رعياتق/خضراء فاصوليا(تمويل 

5,350,543   437,594 400,000607,5131,670,995411,633424,3811,398,427 إجمالي تمويل المشروع
     )دوالر أمريكي(تكاليف دعم نهائية 

315,471    52,00045,563125,32530,87231,82929,882 اليونيدو) طماطم(تكلفة دعم 
) رعياتق/خضراء فاصوليا(تكلفة دعم 
84,570   32,820 51,750 اليونيدو

) رعياتق/خضراء فاصوليا(تكلفة دعم 
40,300    40,300 إيطاليا

s 52,00045,563125,32530,87231,829121,932 32,820   440,341إجمالي تكاليف الدعم
التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعّدد األطراف 

5,790,884   470,414 452,000653,0761,796,320442,505456,2101,520,359 )دوالر أمريكي(

الجدوى النهائية لتكاليف المشروع، طماطم 
10.03                            )آغ/دوالر أمريكي(

 فاصولياالجدوى النهائية لتكاليف المشروع، 
10.62                         )آغ/دوالر أمريكي(رعيات ق/خضراء

  
الفاصوليا  والشريحة األولى من مشروع قطاع )2008 (السادسة من مشروع قطاع الطماطم  الشريحة تمويلالموافقة على : طلب التمويل 
  .مبّين أعالهال لى النحوع القرعيات/الخضراء

  
  الشريحة السادسة من مشروع الطماطم: موافقة شمولية ةـ األمانةتوصي

  القرعيات/ الخضراءالفاصوليا من مشروع الشريحة األولى: للنظر على انفراد
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  وصف المشروع

  
ميثيل إلى اللجنة ع إلزالة بروميد اليرابالنيابة عن حكومة المغرب، قدمت اليونيدو المقترحين التاليين بمش 1

 :التنفيذية للنظر فيهما في اجتماعها السادس والخمسين

 طنا من قدرات استنفاد 389,9تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من مشروع إزالة   )أ (
األوزون من بروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربة في إنتاج الطماطم بالمغرب، فضال عن 

 دوالرا 398 427من المشروع، بتكلفة قدرها ) واألخيرة (طلب لتمويل الشريحة السادسة
  دوالرا أمريكيا؛29 882أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

 الفاصوليا الخضراءمشروع نهائي إلزالة بروميد الميثيل المستخدم كغاز لتبخير التربة في إنتاج   )ب (
الرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم  دو1 506 093، قدم أصال بتكلفة إجمالية قدرها القرعياتو

  . دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا40 300 دوالرات أمريكية لليونيدو و89 707الوكالة بمبلغ 

  خلفية

سبق أن وافقت اللجنة التنفيذية على مشاريع إلزالة بروميد الميثيل في إنتاج الزهور المقطوفة والموز،  2
ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا .  دوالرا أمريكيا3 196 381مويلها ت قيمة تلغوفي قطاع الفراولة في المغرب، ب

 دوالرا أمريكيا للشرائح الخمس األولى من مشروع إزالة بروميد الميثيل 3 514 522على تمويل مجموعه 
 . لقطاع الطماطم، بما في ذلك عنصر يتعلق بتغيير التكنولوجيا

  إنتاج الطماطمبروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربــة في 

  تقرير مرحلي

ومن هذه األنشطة إبرام عقد للدعم اللوجستي، وتنظيم . ، نفذت اليونيدو عددا من األنشطة2008في العام  3
واالنتهاء من إقامة الصوبات رحالت ميدانية للمنتجين ودورات تدريبية على بدائل مختارة لبروميد الميثيل، 

وإكمال مركز نقل  وشراء وإقامة محطة لألرصاد الجوية الزراعية؛ ؛) متر مربع5 000)  (البيوت الزجاجية(
شتالت مشتل إنتاج ، واالستمرار في اإلشراف على تشغيل )2008تموز / يوليه3افتُتح رسميا في (التكنولوجيا 

ومن خالل هذا المشروع، أقيم عرض للتشميس . ، واستخدام مواد كيميائية بديلة والتبخير العضويتطعيمال
وعقدت ورش تدريبية على التشميس . ترن باستخدام المواد الكيميائية البديلة في ثالث مناطق أخرى من البلدالمق

 . مزارعا، كما نظمت رحالت دراسية إلى تركيا وإسبانيا450والتبخير العضوي لنحو 

 دوالرا أمريكيا من إجمالي 3 439 751، كانت اليونيدو قد صرفت مبلغ 2007آب /في أغسطس 4
 . دوالرا أمريكيا3 514 522مويل الموافق عليه حتى اآلن ويبلغ الت

  خطة العمل

ف دوسيتحقق اله. 2009من بروميد الميثيل في عام طنا من قدرات استنفاد األوزون  86,4يعتزم إزالة  5
د ، والموا) مزارعا125 إلى 100من (بمواصلة تنفيذ برامج التدريب ومبادرات المساعدة التقنية في التشميس 

إقامة ، وإكمال ) مزارعا75 إلى 50من (، والتبخير العضوي ) مزارع100 إلى 75من (الكيميائية البديلة 
 .المشتل في الجزء الشمالي من المغرب، ومواصلة رصد مستخدمي بروميد الميثيل وأداء بدائل هذا الغاز
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  القرعياتو الفاصوليا الخضراءبروميد الميثيل المستخدم لتبخير التربــة في إنتاج 

ه سوى  ال يستخدمبروميد الميثيلغير أن .  في المغربالفاصوليا الخضراء هكتار ب7 800يزرع حوالي  6
 هكتار، باستهالك إجمالي 200 على مساحة تقدر بـوذلك) ن األفرادوالتعاونيات والمزارع(ن بكثافة يالمنتج

 استخدام بروميد الميثيل قد أتاحو. 2008  استنفاد األوزون في عاممن قدرات طنا 78لبروميد الميثيل قدره 
 هاستخداما ما بين  قصيرا ما يصل إلى ثالث دورات إنتاجية في العام، ألنه ال يحتاج إال وقتالحصول على

من بروميد  استنفاد األوزون قدرات طنا إضافية من 28,2واستُخدمت كمية ).  أيام3من يومين إلى  (زراعةوال
 . هكتارا130، وبصفة رئيسية الشمام، على مساحة القرعياتير التربة تمهيدا إلنتاج بمثابة غاز لتبخالميثيل 

 استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم إلنتاج من قدرات طنا 106,2يعتزم المشروع إزالة  7
بحلول العام   المتبقية، تمثل جميع استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبةالقرعيات والفاصوليا الخضراء

 استخدام التبخير العضوي اءخضراصوليا الوتشمل التكنولوجيات البديلة التي اختارها جميع المعنيين للف. 2010
، واستخدام مبيدات الديدان الخيطية )للدورة الثانية(وطبقة تحتية خالية من التربة ، )للدورة األولى(والتشميس 

والتكنولوجيا البديلة المختارة للشمام هي استحداث . والرا أمريكيا د830 170بتكلفة قدرها ) للدورة الثالثة(
 . دوالرا أمريكيا275 550التطعيم بالشتائل بتكلفة قدرها 

 دوالر 422 400يعتزم المشروع أيضا إجراء التدريب على استخدام التكنولوجيا البديلة بتكلفة قدرها  8
ة ـــوتبلغ التكلفة اإلجمالي. اــا أمريكي دوالر22 027وقدرت وفورات التشغيل بمبلغ . أمريكي
  .كجم/ دوالرا أمريكيا14,20 دوالرا أمريكيا، وتعادل جدوى تكلفته قيمة 1 506 093روع ـــللمش

  تهاوتوصيمانة األتعليقات 

  اتـلتعليقا

 من 7 كان استهالك بروميد الميثيل الذي أفادت به حكومة المغرب بموجب المادة 2007عام في  9
 من قدرات طنا 83,5 استنفاد األوزون يقل بالفعل بمقدار من قدرات طنا 263,8مونتريال وهو بروتوكول 

 استنفاد األوزون من قدرات طنا 347,3استنفاد األوزون عن الحد األقصى المسموح به لمستوى االستهالك وهو 
 إلى الحصص المأذون بها من واستنادا. م بين الحكومة واللجنة التنفيذيةعام المذكور بموجب االتفاق المبرلل

 استنفاد من قدرات طنا 202بروميد الميثيل التي أصدرتها الحكومة، من المتوقع أن يبلغ استهالك بروميد الميثيل
 ). استنفاد األوزون دون المستوى المسموح بهمن قدرات طنا 58,9اأي  (2008األوزون في عام 

  رالتربة في إنتاج الطماطمبروميد الميثيل المستخدم لتبخي

بناء على طلب لمعلومات إضافية عن محطة األرصاد الجوية الزراعية التي أنشئت ضمن مركز نقل  10
التكنولوجيا، أوضحت اليونيدو أنه تم شراؤها بناء على طلب من رابطة المزارعين لتعزيز فعالية التكنولوجيا 

 مركز التكنولوجيا عدة منتجين للطماطم إلى تزويد صوباتهم بهذا وقد دفعت النتائج الطيبة التي تتحقق في. البديلة
 .الحل

وفيما يتعلق باستحداث شتالت التطعيم في الحقول، أوضحت اليونيدو أنه بفضل الترويج على نطاق واسع  11
للتكنولوجيا ذات الصلة المستخدمة في المشروع يستخدم هذا البديل اآلن على نطاق واسع من غالبية منتجي 

ويوفر مشتل المشروع الشتالت بتكلفة متفق عليها بين رابطة منتجي الفواكه والخضراوات وإدارة . طماطمال
وسوف يطبق . المزارعين على هذا البديل وتكفل هذه الشراكة استدامة المشروع وانتشار سبل حصول. المشتل

 .لفاصوليا الخضراء والشمامنهج مماثل في تنفيذ االقتراح الجديد إلزالة بروميد الميثيل في إنتاج ا
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  القرعياتبروميد الميثيل المسستخدم كغاز لتبخير التربة في إنتاج الفاصوليا الخضراء و

غير أن . يشير مقترح المشروع إلى أن هذا الجزء من إنتاج الخضراوات يصدر إلى األسواق األوروبية 12
وبالمثل، . عين االعتبار لدى حساب تكلفةالمشروع لم تؤخذ ب5الصادرات إلى البلدان غير العاملة في إطار المادة 

أفاد االقتراح بأن زراعة الفاصوليا الخضراء قد زادت زيادة كبيرة خالل السنوات العشر الماضية، وذلك بصفة 
دير جزء من اإلنتاج صوأفادت اليونيدو فيما يتعلق بهاتين المسألتين بأنه رغم ت. رئيسية النتقال المنتجين اإلسبان

 200أي (األسواق األوروبية، فإن المشروع ال يتناول إال منطقة صغيرة جدا يستخدم فيها بروميد الميثيل إلى 
عالوة على ذلك، ).  هكتار تجري زراعتها78 000 هكتار للشمام من مجموع 100هكتار للفاصوليا الخضراء و

ة؛ ويمثل استخدام بروميد الميثيل فإن المزارعين المحليين يصدرون منتجاتهم من خالل التعاونيات والسماسر
 .عائقا يحول دون وصولهم إلى بعض أسواق التصدير

ناقشت األمانة أيضا عددا من المسائل األخرى مع اليونيدو، منها أهلية بعض بنود المعدات المطلوبة  13
قة التحتية ، واعتبار البالستيك والمواد العضوية والطب)لجرارواحد عّزاق دوار، نظم للصرف والري، وطلب (

تكاليف تشغيل بدال من اعتبارها تكاليف رأسمالية، وارتفاع تكلفة برنامج التدريب بالنظر إلى صغر المساحة 
وفيما بعد، . السطحية التي يستخدم فيها بروميد الميثيل في إنتاج الفاصوليا الخضراء والقرعيات في المغرب نسبيا

وتبلغ التكلفة اإلجمالية المتفق عليها مع . ل التي أثارتها األمانةنقحت اليونيدو مقترح المشروع وعالجت المسائ
 . دوالرا أمريكيا1 437 594اليونيدو 

  مشروع االتفاق المنقح

مشروع وقد أرفق . ساعدت اليونيدو حكومة المغرب في صياغة اتفاق منقح بين الحكومة واللجنة التنفيذية 14
 .االتفاق بهذه الوثيقة بوصفه المرفق األول

  لتوصيــــةا

توصي األمانة بالموافقة الشمولية على الشريحة السادسة من مشروع إزالة بروميد الميثيل المستخدم  15
 دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 398 427لتبخير التربة في إنتاج الطماطم في المغرب بمبلغ 

 . دوالرا أمريكيا لليونيدو29 882

 :التنفيذية في أن تنظر فيكذلك قد ترغب اللجنة  16

از لتبخير غإلزالة بروميد الميثيل المستخدم كلنهائي مشروع االالموافقة من حيث المبدأ على   )أ(
 دوالرا 1 437 594التربة في إنتاج الفاصوليا الخضراء والقرعيات، بتكلفة إجمالية قدرها 

 دوالرا 40 300ا لليونيدو و دوالرا أمريكي84 570أمريكيا زائدا تكليف دعم الوكالة بمبلغ 
أساس أنه لن يقدم للمغرب أي تمويل إضافي إلزالة استخدامات أمريكيا لحكومة إيطاليا، على 

  بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة في هذا البلد؛

الموافقة على مشروع االتفاق المنقح بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية إلزالة استخدامات   )ب(
  يثيل الخاضعة للمراقبة الواردة في المرفق األول بهذا التقرير؛بروميد الم

الموافقة كذلك على الشريحة األولى من المشروع النهائي إلزالة بروميد الميثيل المستخدم كغاز   )ج(
 دوالر 690 000لتبخير التربة في إنتاج الفاصوليا الخضراء والقرعيات، بتكلفة إجمالية قدرها 

 دوالر 310 000 دوالرا أمريكيا ليونيدو، و51 750يف دعم الوكالة بمبلغ أمريكي زائدا تكال
  . دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا40 300أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
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  األولالمرفق  

  
 )مشروع( المغرب التي تم االتفاق عليها إلزالة بروميد الميثيل فيالمنقحة الشروط 

  

  يةإن اللجنة التنفيذ  1

 دوالرا أمريكيا كتمويل 1 006 652وافقت، في اجتماعها التاسع والعشرين، على صرف مبلغ   )أ(
إجمالي يمكن للمغرب الحصول عليه لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في إنتاج 

  ؛) طنا من قدرات استنفاد األوزون61(الزهور المقطوفة والموز 

  ا الثاني والثالثين على صرف مبلغ إضافي وقدرهووافقت، في اجتماعه  )ب(
 دوالرا أمريكيا كتمويل إجمالي يمكن للمغرب الحصول عليه لتحقيق اإلزالة 2 189 729

 طنا إضافيا من قدرات استنفاد 151,6(النهائية لبروميد الميثيل المستخدم في قطاع الفراولة 
  ؛)األوزون

 دوالرا 3 957 844قت مبدئيا على مبلغ إضافي وقدره وفي اجتماعها الرابع والثالثين، واف  )ج(
أمريكيا كتمويل إجمالي متاح للمغرب لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في قطاع 

  ؛) طنا إضافيا من قدرات استنفاد األوزون389,9(الطماطم 

، إلحالل تكنولوجيا التطعيم وفي اجتماعها الرابع واألربعين، وافقت على تغيير في التكنولوجيا  )د(
 دوالرا 3 912 949محل التعقيم بضغط البخار السلبي، وتعديل مستوى تمويل المشروع إلى 
  أمريكيا لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في قطاع الطماطم؛

 دوالرا 1 437 594وفي اجتماعها السادس والخمسين، وافقت مبدئيا على مبلغ إضافي قدره   )هـ(
كتمويل إجمالي متاح للمغرب لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل المستخدم في قطاع أمريكيا 

  ). طنا إضافيا من قدرات استنفاد األوزون106,2) (الشمام(الفاصوليا الخضراء والقرعيات 

 طنا من 697.2 هو خط األساس لبروميد الميثيل لالمتثال في المغرب، كما أبلغت أمانة األوزون،إن   2
.  طنا من قدرات استنفاد األوزون263.8بلغ استهالك بروميد الميثيل  ،2007قدرات استنفاد األوزون؛ وفي سنة 

 وفقا لبروتوكول مونتريال وامتثلت 2002 لسنة وبناء على ذلك، تكون المغرب قد حققت االمتثال لاللتزام بالتجميد
  .2005البروتوكول لسنة التي حددها عليها % 20للتخفيض بنسبة 

تلتزم حكومة المغرب من خالل تنفيذ المشروعات االستثمارية المذكورة أعاله، بإجراء خفض دائم في   3
  :بحيث ال يتجاوز المستويات التاليةمجموع االستهالك من استخدامات بروميد الميثيل الخاضعة للمراقبة 
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 أطنان قدرات استنفاد األوزون
وزهور موز  فراولة السنة

فاصوليا خضراء  طماطم مقطوفة
 إجمالي االستهالك إجمالي اإلزالة وشمام

2001 23,4 - -  23,4 744,0 
2002 15,6 40,0 -  55,6 688,4 
2003 20,4 21,0 34,1  75,5 612,9 
2004 42,2 - -  42,2 570,7 
2005 50,0 - 39,0  89,0 481,7 
2006 - - 56,4  56,4 425,3 
2007 - - 78,0  78,0 347,3 
2008 - - 86,4  86,4 260,9 
2009 - - 96,0 20,0 116,0 86,2 
2010 - - - 30,0 30,0 56,2 
2011    28,2 28,2 28,0 
2012    28,0 28,0  
2013    0   
  708,7 106,2 389,90 61,00 151,60 المجموع

  

ويلتزم المغرب . المغرب بإتمام هذه المشروعاتتكتمل إزالة االستخدامات المراقبة لبروميد الميثيل في   4
أيضا بالمحافظة الدائمة على مستويات االستهالك المبينة أعاله من خالل االستعانة بقيود االستيراد وغيرها من 

وسوف تقدم اليونيدو تقريرا سنويا إلى اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز في . السياسات التي يراها ضرورية
  .لتخفيضات التي تقتضيها المشروعاتالوفاء با

ألغراض إزالة بروميد الميثيل في قطاع الطماطم، سوف تصرف اليونيدو التمويل وفقا للجدول الزمني   5
التالي، على أساس أن مبلغ التمويل الخاص بعام الحق لن يصرف حتى تستعرض اللجنة التنفيذية التقرير المرحلي 

  :عن العام السابق وتوافق عليه

  
  

  

  

  

   

ألغراض إزالة بروميد الميثيل في قطاع الفاصوليا الخضراء والشمام، سوف تصرف اليونيدو وحكومة  6.
 التالي، على أساس أن مبلغ التمويل الخاص بعام الحق لن يصرف حتى إيطاليا التمويل وفقا للجدول الزمني

  :تستعرض اللجنة التنفيذية التقرير المرحلي عن العام السابق وتوافق عليه

  دوالر أمريكي  لسنةا
2001  000 400  
2004  513 607  
2005  995 670 1  
2006  633 411  
2007  381 424  
2008  427 398  

  3 912 949  المجموع
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استعرضت حكومة المغرب بيانات االستهالك المحددة في قطاعات الزهور المقطوفة والموز والفراولة   7
فإن حكومة المغرب تدخل في هذا وعليه، . والطماطم والفاصوليا الخضراء والقرعيات، وهي واثقة من صحتها

افي لبروميد الميثيل في االستخدامات االتفاق مع اللجنة التنفيذية على أساس أنه في حالة اكتشاف استهالك إض
  .الخاضعة للمراقبة في موعد الحق، سوف تقع على عاتق الحكومة وحدها مسؤولية ضمان إزالة هذا االستهالك

تتمتع حكومة المغرب بالمرونة في تنفيذ مختلف عناصر المشروعات، األمر الذي تعتبره هاما لوفائها   8
ونيدو وإيطاليا على إدارة تمويل المشروعات بطريقة تتوخى ضمان الوفاء بكميات وتوافق الي. بالتزاماتها باإلزالة

  .الخفض السنوية المحددة

وقد أخذ بعين االعتبار في هذه الشروط المتفق عليها بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية مشروعات   9
قطوفة والموز والفراولة والطماطم، وهي إزالة بروميد الميثيل التي سبقت الموافقى عليها في قطاعات الزهور الم

لذلك تلغي الشروط المتفق عليها في االجتماعات الثاني والثالثين والرابع والثالثين والرابع واألربعين للجنة 
  . التنفيذية

  )دوالر أمريكي(إيطاليا   )دوالر أمريكي(اليونيدو   السنة
2008  000 690  000 310  
2010  594 437    

  310 000  1 127 594  المجموع
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