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ايزوسىل الوىاد

CFC                                               

CTC                                               

Halons                                            

Methyl Bromide                                    

Others                                            

TCA                                               

عاو: 2009 : 7آخز معطٍاث انمادة - ثاوٍا 

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالوواث: 0 0: CTC 0  :CFC
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هشزوعاث هتعذدة السنىاث-  ورقت تقيين الوشــزوع  

سيزاليىى

انىكانت: : عىــىان انمشـــزوع- أوال 

UNDP, UNEP ـت المواد المستىفدة لطبقت األوزون خطت ازاـل

عام: 2008 : آخز الوعطياث القطاعيت للبزناهج القطزي- ثالثا 

الوجوىع نذف التبغ بزوهيذ الوثيل
استعوال 

هختبزي

أجهزة 

االستنشاق 

الوزودة 

بوقياس 

للجزعاث

عىامم 

انتصىٍع
هذيباث تبزيذ

هانىواث

رغاوي

Non QPS QPS الخذهاث الصناعت

4.24.2

0.10.2 0.1

0

0.2 0.2

0

0

:معطٍاث انمشزوع- رابعا  2009 2010 انمجمىع

حدود استهالك بزوتىكىل مىوتزٌال
CFC

11.8 0. 

CTC
0.4 0. 

)أطىان مه انقدراث انمستىفدة نألوسون(انحد األقصى نالستهالك انمسمىح به 
CFC

11.8 0. 

CTC
0.4 0. 

)دوالر أمزٌكً(تكانٍف انمشزوع 

UNDP                                              
تكاليف المشروع

40,000. 20,000. 60,000. 

تكاليف الدعم
3,600. 1,800. 5,400. 

UNEP                                              
تكاليف المشروع

95,000. 55,000. 150,000. 

تكاليف الدعم
12,350. 7,150. 19,500. 

)دوالر أمزٌكً(مجمىع األمىال انمىافق عهٍها مبدئٍا 
تكاليف المشروع

135,000. 75,000. 210,000. 

تكاليف الدعم
15,950. 8,950. 24,900. 

)دوالر أمزٌكً(مجمىع األمىال انتً سزحتها انهجىت انتىفٍذٌت  
تكاليف المشروع

135,000. 0. 135,000. 

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقاث غير خاصت بالحجر الصحي السابق الشحه

8,950. 8,950. 

مـىافقــت شمــىنٍت : تـــىصٍـــت األمــاوـــت- خامسا 

QPS:تطبيقاث الحجر الصحي السابق للشحه

15,950. 0. 15,950. 

)دوالر أمزٌكً(مجمىع األمىال انمطهىبت نهعاو انجاري 
تكاليف المشروع

75,000. 75,000. 

تكاليف الدعم
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 و�� ا����وع

1 -  ����� �� ���	
��، ������ر� ا��آ��� ا��
��ة ا���	��	�ا�	�ن���	��	�، إ�' ، &�م ��$��# ا"�! ا�����ة �
2
� ا��
�	��0 ا/.���ع ا���دي وا���	���  ������ ����0: ا�0�9�� ا��8$	� وا"7	�ة �� �67 إدارة ا5زا�� ا����3	� ���;

�ة ���آ��� &�ره� 55 �000�	� &�ره� إ.�$��� ��� دو/را أ���0	� ���$��# ا"�! 7 150 دو/ر أ���0@ زا��ا ?�
�� وا�����ة �	��000 20��ة ���آ��� &�ره�  دو/ر أ���0@ زا�$��� �����$��# ا"�!  أ���0@ � دو/ر1 800ا ?�

�0! أ�F0 .ا�����ة ا���$5@G��و�90: ا ? �� �	���$��#  و�672009 إدارة ا5زا�� ا����3	� H@ ��م 
�	� ?�0�Gا ���
�J� �	�
   .2010م ا��

	
�� ا�

2 - �2
� ا��
�	�H �0@ ا.�����M ا����L وا���3	�واKGH ا�  @H �	���3�ا ���67 إدارة ا5زا '��Nزا��  �	�ا�	�ن�
� ����0�M$ Lم ���روآ���ن H@ ا��Hرو��2
. 2009ا������ /��PMك ا���� ا��
�	�� �� �0	Q ا����أ ��' وواKGH ا�

وواKGH  . دو/ر أ���0@24 $900�ة ���آ��� &�ره� ا ?���� ��� دو/ر أ���0@ زا��210 000و&�ر�  ?��0: إ.���@
 S��� '�2
� ا��
�	�T�$ @H �0 ا/.���ع ���ة95 000ا�$��� ����ره�  ���آ���  دو/ر أ���0@ زا��ا ?�& 12 350 

�� و �# ���$��0	�دو/را أ��	���ة ���آ��� &�ره� زا�  دو/ر أ���0@40 000 ا"�! ا�����ة �$��� ���3 600�ا ?� 

�	� ا�0�9�� ا"و�' �� �67 إدارة ا5زا�� ا����3	� دو/ر أ���0@�� W�ة ا5$���@، وذ�  .���$��# ا"�! ا����


�	� ا�0�9�� ا"و�' �� �67 إدارة ا5زا�� ا����3	�? �� @� ا���0�G ا����

�0 ��' �67 إدارة ا5زا�� ا����3	�،    - 3�	�
2
� ا���
G	] ا��Gا��   �G0م ��7اء &�$�$	�نH@ أ��Gب ��ا�GH ا���
�' آ:� P�9: �\�ا آ��? Q	�� [وزون�ة ��
���اد ا����� ��\
�ة �[وزون ����8
�ء  ا���
ا���اد ا����

 @H ^_����روآ���ن ا��ي �	��Gح �a9$` $\�م �Hرو���روآ	M�ا!��G�7^ ا��إ;�ر $\�م ا . ��0! ا��Gا�G? �\�
و0
�	��0 @H �M	�� �GHا���� ���رe0 ?! ،و���H�d5 إ�' ذ�W. 2010?��ز /ا��
\�� ا��
G�� إ�' وآ��� ����0 ا��	? 30 

 و���G0ن اkن ���رP7 �� �0�7j e0ل ���Gت ��: $\�H K@ ا�
_h ا"ول �� ��م  ���f@ ا���2رك ��
7��� ا����0� �� e40 ؛ آ�� ?! ?�ر20100 @	
H !?اء و�m "دوات ا�	ر�0��ورات ا���و�20ي ?�زL0 . ا�Pز�� �

 '�� ���
	@أدوات ا�3H� $\�م ?��0� ?�2ري op	� ���Q إ���$	� إ��دة 20 إ�' 15آ�� �20ي ا���Jاض .  ا����0
 ��0�� ���رآ���ن (?M2	qه� ���o� :�Jزات ?��0Hرو��' 134a  –ه	� ���J? طP7وأ ، ���J? طP7روآ���ن، وأ�	M�ا

��روآ���نHرو�	M�ا '�� أ�69$)�p�� ن�	
 .�67 إدارة ا5زا�� ا����3	� ؛ و�	� ��7اء ا���9ر�0ن و;

�S ا� دو/را أ���0	� �� 105 ���711��p !? ، Sف أو ا/��qام 2010$	��ن / ��' �Mm أ��0: - 4�� vHا���ا
�0�9�� ا"و�' وه� � `	�� ا����G@ و&�ر�  و��ف 0_�ف . دو/ر أ���000 135@�0	p��و/را  د29 289ا

 .2010أ���0	� H@ ��م 

�0�9�� ا��8$	� �� �67 إدارة ا5زا�� ا����3	�� :�� �67 

: ��$��# ا��J: ا��8$@ ��63 إدارة ا5زا�� ا����3	� ا��اردة H@  ا����	��	� ا"�69$ ��
�	�ا�	�ن?��qم �����  - 5
�����آ�� ��\
��G ��"وزون H@ ا��
M#  إ$��ذ ا��Gا�� ا��J���: ا�����وإدراج ا ���JH �G0�6� [وزون�ة ��
�اد ا����

�ر��0 إH�d	�و��ف. ا��را�@ ���ر�f�� e0@ ا���2رك? �F0م أ�G?  و �7��� ا����0 @	
؛ و?qJز ���f@ ا���2رك��
�ات ا���رe0، و?�رJ� �H�?و ،�	
H ارس�� Lرة أر��& Q	�� �	را����	� ����9: ا���P!، و?
G] ا��
�ه# ا�J��ب ا

��� ا����0�؛ 
� �� P7ل ?�H	� �����2ت ا"دوات و��و?��F�?qJ ه��3�h أر.�ء ا��� @H LG? رة ورش��6ت ز &
� و?�vGا�9�� ��oزات ا����0�؛ و?�2يpأ$�69 ر . 
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 ������ت ا�
�	� و�������

  ا�������ت

��"! ا���دة  �2008روآ���ن ا����� ��� �� ����� ���ا���ن �� آ�ن  ا��
	ك ا����رو�� - 6�7 �� 
�)'ار 4.2 وا����� ��و&�آ�ل ��%��$�ل�أ��3ن �� 1'رات ا���.�د  7.6 أ��3ن �� 1'رات ا���.�د ا,وزون $)* �(	 

��ح �� �� ذ�9 ا�(�م وا����� <�آ�ن  ا��
	ك آ�� .  ��3 �� 1'رات ا���.�د ا,وزون11.8ا,وزون �� ا=��
	ك ا�
�)'ار  �� ا�@� �� 1'رات 0.2 وا����� را�? آ��ر$' ا�����ن� �� 1'رات �� ا�@�  0.2ا���.�د ا,وزون $)* �(	 

� و1'ر . �� 1'رات ا���.�د ا,وزون �� ا�@�0.4 وا����� 2008>��ح �� �� ��م ا���.�د ا,وزون �� ا=��
	ك ا�
�1��� ��2009ر$' ا�����ن �� ��م ا����رو���روآ���ن ورا�? آ ا��
	ك ���أ��3ن �� 1'رات ا���.�د  6.0 

 . ��B ا���&�!�� ا�@� �� 1'رات ا���.�د ا,وزون 0.1ا,وزون و 

7 - CDرك و���� $�"? وأو��Eا� �.F�� !$ر'& Gا��� H�.�& ى��ض �>�.K%أن ا �L���� ة'M����%��G ا,�N ا� 
 ��OP�ا� B'ر$! وا,دإ��يء �� وات،�� &���� �('ات ا�'� و%�Wا إ�B &��� ا��)'ات �� ا���' �� ا��V1 ا��اه�، �(' 

��ا�G ا��' H�.�&�$�
�� �

� $����ر$! و$���W أن &��X / ز���)'ور ����� .2010&� و�]	 �� ذ�9، ����ن 
ل  و�('[ وذ�O �� 9	2010���ا���ن ا��'ا�� ا=��
	ك ا�\.�ي �� ا���اد ا����رو���روآ���%�� �� ��م  

 .O@� إدارة ا_زا�� ا�K����� ا,%^@� ا��)���� �� ا�^�$�M ا,��Oة ��

8 -  �����,%^@� ا��� $��� أن &�>� إزا�� ا���اد ا�
�'روآ��رو���روآ���%��، أ `�)�$ ����%��G ا,�N و��
�L���� ة'M���� ��B ا�a�($' ا����ا� ��W%أ b�
E& إ��دة B�� '$���ي ����� &'ر$! ���� ا��E$ �%اد  أ��ا�

��$'���cزات &��$'  *�)�� ��%����� ��(e أ"
bة ا��^d �� ا���اد ا��>��.'ة . ا�
�'روآ��رو���روآ�$ ��آ
��رك ا��(�ف ا����رو���روآ���ن Eا� �.F�� !$ر'& �� ��'K�<�وا�
�'روآ��رو���روآ���ن ، g�– 12وزون ا�

�)'ور ا���. 134a  –ا�
�'رو���رآ���ن  ، و22 –�����D ا��� $�Eي �Xاؤه� ا��(�ف ��B 'ات ا_و��ف $��ن 
 �
�� ��� .22 –وا�
�'روآ��رو���روآ���ن �iزات ا����$' ا���('دة، 

 ا������

9 - ��$ ��� �$H�.��ا� ��Eا,��%� ا�� �j�&: 

ا_���3 ����)�$� ا������ �� &�.�H ا�^�$�M ا,و�O �� B@� إدارة ا_زا�� ا�K����� ��   )أ (
 ؛���ا���ن

���^�$�M ا��p%��2010 ا�>��ي �(�م ��%��G ا���.�Hا���ا�)� ��B   ) ب( q�&�� . ا�

�>��'ة ���ا���نا�@�! �� ����� )     ج(� �L���� ة'M��، أن &)'م &)�$�ا ������ �� �� ��%��G ا,�N ا�
 = '��� �� �����Kإدارة ا_زا�� ا� �@O �� ة��O,وا ��%�pا� �M$�^��� q�&����%��G ا�(�* ا� H�.�&

  .ا="���ع ا��ا�? وا�>��� ����E ا���.�$�$H��Eوز 

10-  �������ا�)� ا�^������^�$�M ا�O B�� 2010��%�p@� ��مآ�� &��j ا,��%�  �@�&�� �� O@�  وا,��Oة ا�
 �� �����Kول أد%�[���ا���نإدارة ا_زا�� ا�'Eا� �� CD���>��ى ا����$* ا�� �@�&�� :، �? &��.� ا��>�%'ة ا�

   ا����وع���
	 ا�� ا����وع 
)�
 )����و�ر ا���

  ����� ا������ة
)�
 )����و�ر ا���

�ة�� ا��آ��� ا��


� إدارة ا�زا�� ا� )أ(� ��� ا��  7 150 55 000 )ا������ ا������(�������
����� ا�����ة �


)ب(� ��� ا��  1 800 20 000 )ا������ ا������(� إدارة ا�زا�� ا��������
 ����#"ا�����ة ا




