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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الحادي والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018يونيه/حزيران  22إلى  18من   ،مونتريال
 

 
  الدومينيكيّةالجمهوريّة  مقترح مشروع:

 
 

 تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

  التبريد

قائم غاز تبريد ب  R-404Aوغاز أ 134-الهيدروفلوروكربون تحول الستبدالمشروع   •
 Fábrica deفي  خط تصنيع مبّردات تجاريّة) في R-290( البروبانعلى 

Refrigeradores Comerciales, SRL (FARCO)  

 وكندا اليوئنديبي
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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 
  الجمهوريّة الدومينيكيّة

 الوكالة الثنائية/المنفذة                              عنوان المشروع

 

  التي يعالجها المشروع  المستنفدة لألوزونالبيانات المبلغ عنها بشأن استهالك المواد  أحدث
   من قدرات استنفاد األوزون، [اضف السنة]، [اضف الشهر والسنة]) بأطنان( 7بيانات المادة  ألف:

 1الملحق و، المجموعة 
 ال ينطبقطن متري

 ال ينطبق مكافئ ثاني أكسيد الكربونطن متري من 

  *(بأطنان من قدرات استنفاد األوزون، [اضف السنة]، [اضف الشهر والسنة])البيانات القطاعية للبرنامج القطري  باء:

 1الملحق و، المجموعة 
 ال ينطبقطن متري

 ال ينطبق مكافئ ثاني أكسيد الكربونمتريمن طن 
  

 للتمويل المؤهلاستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي 
متريطن   ال ينطبق 

مكافئ طن متري من 
 ثاني أكسيد الكربون

 ال ينطبق

  

 
 FARCO عنوان المشروع:

 4.01طن متري أ المستخدم في الشركة 134- الهيدروفلوروكربون
 5,734.3طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 0.15طن متري  المستخدم في الشركة R-404Aالغاز 

 588.3طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 4.01متريطن أ الذي يتعين إزالته في خالل المشروع134- الهيدروفلوروكربون

 5,734.3طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 0.15طن متري  الذي يتعين إزالته في خالل المشروع R-404Aالغاز 
 588.3طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 R-290  2طن متري اعتمادهالبديل الذي يتعين 

 6طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 24  المشروع (شهور):مدة 

 370,760 المبلغ المبدئي المطلوب (دوالر أمريكي):

  تكاليف المشروع النهائية (دوالر أمريكي):

 157,850 التكاليف الرأسمالية اإلضافية:

مشمولة في التكاليف  في المائة): 10مخصصات الطوارئ (
 الرأسماليّة اإلضافيّة

 25,645 تكاليف التشغيل اإلضافية:

 183,495 مجموع تكاليف المشروع:

%98  الملكية المحلية (%):  

%5دون  عنصر التصدير (%):  

 179,825 المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):

 43.23دوالر أمريكي/كغمفعالية التكاليف
 22.65ي/طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربوندوالر أمريك

 8,984 المنفذة (دوالر أمريكي):تكاليف دعم الوكالة 

 10,400 تكاليف دعم الوكالة المتعاونة (دوالر أمريكي):

 مجموع تكاليف المشروع التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف (دوالر
أمريكي):

199,209 

 نعم حالة تمويل الجهة النظيرة (نعم/ال):

 نعم مراحل رصد المشروع مشمولة (نعم/ال):

 
  نظر فيه بصورة فرديةلل  توصية األمانة

  

) R-290بغاز تبريد قائم على البروبان (  R-404Aأ وغاز 134- تحول الستبدال الهيدروفلوروكربونمشروع   )أ(
 Fábrica de Refrigeradores Comerciales, SRL (FARCO)في خط تصنيع مبّردات تجاريّة في

 يؤنديبي وحكومة كندا

Programa Nacional de Ozono (PRONAOZ) 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

 وكالة التنسيق الوطنية:

  من قدرات استنفاد األوزون  بأطنانزالة اإل التمويل بالدوالر األمريكي  خطة األعمال في السنة الحالية مخصصات

  ال ينطبق 227,644(أ)
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 وصف المشروع
  

ابة عن حكومة الجمهوريّة ، بصفته الوكالة المنفّذة الرئيسيّة وبالني)يؤنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقدم  -1
قائم على غاز تبريد ب  R-404Aوغاز أ 134- الهيدروفلوروكربونتحول الستبدال مشروع  كيّة، طلبًا لتمويلالدوميني

 Fábrica de Refrigeradores Comerciales, SRLفي  ) في خط تصنيع مبّردات تجاريّةR-290البروبان (
(FARCO) دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  270,760دوالر أمريكي، تتألّف من  402,713، بكلفة إجماليّة قدرها

  13,000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  100,000دوالر أمريكي لليؤنديبي، و  18,953الوكالة البالغة 
 دوالر أمريكي للحكومة الكنديّة.

مينيكيّة تلتزم مرفقًا بكتاب من حكومة الجمهوريّة الدو FARCOمشروع للتحّول في مؤسسة مقترح التّم تقديم  -2
تحدة في مم الميتلقى مقر األبموجبه بالمصادقة على تعديل كيغالي والموافقة على عدم إتاحة أي تمويل إضافي حتى 

ةَ ن نتيجنيويورك صك التصديق على تعديل كيغالي؛ وعلى أنّه ستُحسم أي كميّة مخفّضة من الهيدروفلوروكربو
 (ز).78/3لمشروع من نقطة االنطالق، بموجب المقّرر ل

 في الجمهوريّة الدومينيكيّة يةالهيدروفلوروكربونالمواد  استهالك

 819.17تهالك ّم اسة لألوزون الذي أُجري في الجمهوريّة الدومينيكيّة، تى أساس مسح بدائل المواد المستنفدعل -3
قيّة يّة (مواد نمادة هيدروفلوروكربون 11ومن أصل  .2015في عام  طنا متريا من المواد الهيدروفلوروكربونيّة

في  93) حوالى R410A، وR404Aأ، و134- ، تُمثّل ثالث مواد ال غير (أي الهيدروفلوروكربونوأمزجة) مستوردة
لمائة من مجموع االستهالك بالطن في ا 66أ 134-الهيدروفلوروكربونيُشّكل استهالك المائة من مجموع االستهالك. 

الطن المتري في المائة ب 15مع  R404Aفي المئة بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يليه  50المتري و
في المائة  13و في المائة بالطن المتري 11مع  R410Aفي المائة بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و 32و

 ريد.يزات التبيع تجهبالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. يتّم استخدام المواد الثالث في قطاعي الخدمة وتصن

لتجهيزات التبريد  ننيكيّة. لكن، ثمة مصنّعان محليّالم تعد المبّردات المنزليّة تُصنَّع في الجمهوريّة الدومي    -4
باالستيراد  Metalgasمعدّات التبريد التجاريّة كلّها بينما تُعنى  FARCOتُصنّع  .Metalgasو  FARCO،  ةالتجاري

-Rأ و134-بشكل جزئي وإنتاج نماذج خاصة ليس إال على المستوى المحلي. تستخدم المؤسستان الهيدروفلوروكربون
404A   بلغ مجموع االستهالك لدى 2015كغاز تبريد في عمليّة التصنيع. في عام ،FARCO 3.5 أطنان متريّة 

ف عن أي معلومات حول استهالك مؤسسة ؛ لكن، لم يُكشR-404Aطّن متري للـ 0.07أ و134-للهيدروفلوروكربون
Metalgas .  

  

  معلومات أساسيّة عن الشركة
  
الذاتية االحتواء والقائمة بحدّ ذاتها  ةكمصنّع لتجهيزات التبريد التجاري 1975في عام  FARCOتّم تأسيس     -5

نتج ة الذي يُ ة الدومينيكيّ في الجمهوريّ  ةفي المائة. إنّه أكبر مصنّع لتجهيزات التبريد التجاري 98وهي ملك للدولة بنسبة 
ادة غير بلدان الم في المائة إلى بلدان 5ألف وحدة سنويا، مع صادرات إلى الدول المجاورة وصادرات دون  15معدّل 

  الخامسة.

طنا  27.0دوالر أمريكي لتحويل   423,209في االجتماع الثاني والعشرين، وافقت اللجنة التنفيذيّة على مبلغ    -6
أطنان من  4.8ب و141-إلى الهيدروكلوروفلوروكربون 11- األوزون من الكلوروفلوروكربون دمن قدرات استنفا
أ في تصنيع وحدات التبريد 134-إلى الهيدروفلوروكربون 12- األوزون من الكلوروفلوروكربونقدرات استنفاد 

  .1999ال المشروع في يونيو/حزيران . تّم استكمFARCOفي  ةالتجاري
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  حسب الشركةاستهالك الهيدروفلوروكربون 

أطنان متريّة  4.01 2017-2015للفترة R-404A أ و134- بلغ متوّسط استهالك المؤسسة للهيدروفلوروكربون   -7
 2013-2017للفترة  FARCOلدى R-404A أ و134-طن متري، على التوالي. استهالك الهيدروفلوروكربون 0.15و

  .1معروض في الجدول 

 )2013 -2017( FARCOفي  )ي(طن مترR-404A و أ134- الهيدروفلوروكربون استهالك -1 الجدول

)مغاالستهالك (ك غاز التبريد  
2013 2014 2015 2016 2017 

 3,552  4,984 3,481 3,521 3,169أ134-الهيدروفلوروكربون
R-404A 98 496 65 205  172 
 3,724 4,0173,5465,189 3,267 المجموع

 

  استعراض المشروع وطلب التمويل

 اختيار التكنولوجيا البديلةوصف المشروع و

الرأس، ومحّطة تصنيع  مزدوجةيتألّف من محّطة تصنيع رغاوى   خط تصنيع فرديا FARCOتُشغّل شركة   - 8
  .R-404Aأ و134-تجهيزات تبريد، ومحطتَْين لملء غازات تبريد للهيدروفلوروكربون

على أساس كفاءة الطاقة والكلفة لالستخدام في تجهيزات التبريد التجاريّة.  كتكنولوجيا بديلة R-290أختير   -9
ل أكبر، الستخدامه في النماذج كافةً التي متعدّد االستعماالت بشك R-290، يُعتبَر (إيزوبوتان) R-600aمع مقارنةً 

 .FARCOتُنتجها شركة 

  :FARCO، أُدخلت التعديالت التالية لدى شركة R-290من أجل اعتماد   -10

إدخال التعديالت إلى خط التجميع من أجل تكييف خط ملء الهيدروكربون الجديد ليشمل تجهيزات   (أ)
  ؛ةلحام بالموجات فوق الصوتيّ الالشحن، وأجهزة االستشعار، ومعدّات كشف التسّرب، وآلة 

 تركيب نظام سالمة ورصد يشمل فصل منطقة الشحن، وإدخال التعديالت إلى التأريض الكهربائي،  (ب)
تعديالت هذه اللونظام رصد تسّربات الهيدروكربون، والتهوئة، بما في ذلك البنى التحتيّة ذات الصلة 

  ؛واالعتمادات ذات الصلة

نتجات لتشمل التعديالت الستخدام غاز تبريد قابل لالشتعال، واالختبار، والتجارب متطوير ال  (ج)
  والمساعدة الفنيّة.؛ لالعتماد

  تكاليف المشروع

  351,000دوالر أمريكي، منها مبلغ  659,000ت التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة التي تّم تقديمها أصالً بلغ  - 11
  .2دوالر أمريكي ُطلب من الصندوق المتعدّد األطراف، كما هو وارد في الجدول 
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 FARCO. التكاليف التقديريّة لتحّول خط تصنيع واحد في 2الجدول 
التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة  (دوالر أمريكي)الكلفة  الوصف  البند

المطلوبة من الصندوق 
المتعّدد األطراف (دوالر 

 أمريكي)
 25,000 25,000 خبير التبريد الدعم الفني

 65,000 130,000 )2مضّخة الشحن، آلة التحميل (عدد تحّول خط التجميع
  0 35,000  نظام الرصد، بما في ذلك أجهزة االستشعار

  0 15,000 وحدة استرداد المواد الهيدروكربونيّة
  0 15,000 كاشف التسّرب

 10,000 90,000 آلة اختبار التسّرب (الهيليوم مع وحدة االسترداد)
  0 30,000 وحدة لحام بالموجات فوق الصوتيّة

 10,000 10,000 فصل منطقة الشحن نظم الرصد والسالمة
 15,000 15,000 التهوئة

 R-290 20,000 20,000نظام الكشف عن تسّرب
 10,000 10,000  التأريض الكهربائي

 30,000 70,000 أعمال البنى التحتيّة ذات الصلة
 20,000 20,000 اختبار غرفة االختبارات المتعاقد من الخارج االختبار والتجارب

 50,000 50,000   2,000بـ اأساسي  نموذًجا 25 تكييفات النماذج

 50,000 50,000   2,000نموذًجا أساسيا بـ 25 اعتماد نماذج جديدة
 20,000 20,000 خبير مستقل تدقيق السالمة

 10,000 10,000 نشر الدراية ندوة
 335,000 615,000  المجموع الفرعي
 *16,000 44,000 % من المجموع الفرعي10 حاالت الطوارئ

 351,000 659,000 المجموع العام
 دوالر أمريكي. 160,000في المئة من كلفة التجهيزات فقط، بـ 10 *

، وتكاليف الكبّاسات األعلى، المواد الخام الفوارق في سعرقدرت تكاليف التشغيل االضافية على أساس   -12
- بونلوروكرروفالهيد والتكاليف اإلضافيّة بالنسبة إلى بعض المكّونات وتّم احتساب تكاليف التشغيل اإلضافيّة لتحّول

دوالر   23,120 وعهدوالر أمريكي على التوالي؛ أي ما مجم 1,095دوالر أمريكي و 22,025 بـ R-404Aأ و134
كما تّم  3يل واردة في الجدول . التفاصR-404Aو أ134-أطنان متريّة من الهيدروفلوروكربون 4.16أمريكي إلزالة 

  .تقديمها

  .R-290إلى  R-404Aأ و134-للتحّول من الهيدروفلوروكربون. تكاليف التشغيل اإلضافيّة 3الجدول 
 R-290 إلى  R-404A من R290أ إلى134-الهيدروفلوروكربونمن  البرامترات

 5.61 6.50 )كغم(دوالر أمريكي/ سعر الهيدروفلوروكربون
 9.80 9.80 )مغمريكي/ك(دوالر أ  R-290سعر 

 0.60 0.785  وحدة)/مغالهيدروفلوروكربون (كشحنة 
 0.21 0.314  وحدة)/مغ(ك  R-290شحنة 

   
 3.37 5.10  كلفة الهيدروفلوروكربون (دوالر أمريكي/وحدة)

 2.07 3.08 (دوالر أمريكي/وحدة) R-290 كلفة
 1.30-2.03-تكاليف التشغيل اإلضافيّة (دوالر أمريكي/وحدة)
تكاليف التشغيل اإلضافيّة للحام بالموجات فوق 

 (دوالر أمريكي/وحدة)الصوتيّة
0.50 0.50 

 4.008.00تكاليف الكبّاسات (دوالر أمريكي/وحدة)
 3.20 2.47 تكاليف التشغيل اإلضافيّة (دوالر أمريكي/وحدة)

 342.00 8,900  )2017- 2015متوسط اإلنتاج (
 22,0251,095)تشغيل اإلضافيّة (دوالر أمريكيتكاليف ال

الهيدروفلوروكربونيّة (دوالر كلفة المواد 
 أمريكي/وحدة)

5.10 3.37 
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دوالر  131كي، زائد تكاليف دعم الوكالة، مع كفاءة الكلفة بـدوالر أمري 374,120بلغ مجموع كلفة المشروع   -13
  ا. شهرً  24ة لى فتر، باستثناء التمويل المشترك من قبل الشركة، كما تّم تقديمه. سيتّم تنفيذ المشروع عمغأمريكي/ك

بدأت الشركة أصالً إدخال التعديالت الخاصة بها من أجل تحّول تصنيع تجهيزات التبريد إلى المواد   -14
مع صيانة تجهيزات  R-290الغازات لغاز ملء ل جديدة ةالهيدروكربونيّة. فبدّلت موقع خط التصنيع للسماح بدمج محط

نظام كشف تّسرب الهيليوم مع  FARCOشترت/رّكبت شركة اكما أ. 134- الشحن القائمة على الهيدروفلوروكربون
، وآلة لحام بالموجات فوق الصوتيّة، ونظام تهوئة مع أجهزة كشف غازات. R-290وحدة استرداد، ووحدة شحن لغاز 

-Rعض األعمال المدنيّة من أجل تكييف هذه التجهيزات الجديدة. لكن، لم يتّم بعد اإلنتاج بواسطة كما جرى استكمال ب
290.  

 تعليقات األمانة وتوصيتها

 تعليقاتال

 التأهيل للتمويل

مشروعات تحّول مماثلة تّمت الموافقة عليها حتى اليوم إلزالة  استعرضت األمانة مقترح المشروع على أساس  -15
تبريد من ائل الالكلوروفلوروكربون وإن كانت مع غاز تبريد مختلف قائم على الهيدروكربون (مثالً، تحّول مكّون س

(ز) 78/3متضمنًا إعادة تصميم المنتج وعملية التصنيع)؛ وعلى ضوء المقّرر  R-600aإلى  12-الكلوروفلوروكربون
ون لتي قد تكفيّة االهادف بشكل خاص إلى اكتساب الخبرة في التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة وتكاليف التشغيل اإلضا

  المادة الخامسة. بلدانمرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيّة في 

 إلطار الناظما

، سيتّم تحويل جزء كبير من تصنيع تجهيزات التبريد التجاريّة في FARCOإلى أنّه، مع تحّول  األمانة أشارت  -16
يع تصن نها حظرمن شأ وطلبت من اليؤنديبي المناقشة مع الحكومة إمكانيّة وضع تدابير نظاميّة R-290البلد إلى 

تخفيض والمن أجل دعم استدامة التحّول  R-404Aأ و134- المبّردات التجاريّة التي تستخدم الهيدروفلوروكربون
روع ق المحليّة. نصح اليؤنديبي بأن تتعّهد الحكومة بتنفيذ المشأ في السو134- التدريجي الستهالك الهيدروفلوروكربون

- بونفلوروكراستخدام الهيدرو مننظر في إصدار األنظمة الخاصة بالحدّ ت؛ لكن، في الوقت الحاضر، ال FARCOفي 
  في تصنيع المبّردات التجاريّة. R-404Aأ و134

  اختيار الشركة

من أجل  1997تلقّت تمويالً من الصندوق المتعدّد األطراف في عام   FARCOأشارت األمانة إلى أن شركة   -17
- د إلى الهيدروكلوروفلوروكربونكغاز تبري 12- والكلوروفلوروكربون كعامل نفخ 11-التحّول من الكلوروفلوروكربون

 ت تبريد تجاريّة. وبالتالي، تعتبرا، من أجل تصنيع وحدات تجهيزلتواليأ على ا134-ب والهيدروفلوروكربون141
  .XXVIII/2(ب) من المقّرر 18األمانة أن عمليّة التحّول هذه تندرج ضمن الفقرة 

 اإلضافيّةالتكاليف احتساب 

الالزمة لتحويل خط التصنيع (مثالً نظام  كانت قد اشترت قطع التجهيزات FARCOأشارت األمانة إلى أن   -18
، ووحدة لحام بالموجات فوق R-290وحدة شحن واحدة لغاز التبريد ورصد تسّرب الهيليوم مع وحدة استرداد، 

مع أجهزة كشف عن الغازات)؛ وبالتالي، يجب أن تكون هذه القطع جزًءا من الخط األساس.  ، ونظام تهوئةالصوتيّة
ج تركيبها بعد، ولم يبدأ بعد إنتا ، من جهته، أّن قطع التجهيزات هذه التي تّم شراؤها لم يتمّ لكن، أوضح اليؤنديبي
جرى االتفاق على احتساب التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة المؤّهلة  . وعلى هذا األساس،R-290المنتجات القائمة على 

، ونظام التهوئة (مثالً المروحة واألنابيب)، R-290على أساس نظام تصريف المواد الهيدروكربونيّة، وكاشف تسّرب 
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واالعتماد، واالختبار والتجارب، وتكييفات النماذج واعتماداتها، والمساعدة الفنيّة. كما تّم تكييف تكاليف عدّة بنود منها 
  واالتفاق عليها بهذه الطريقة:

دوالر أمريكي إلى   30,000تّم تكييف كاشف التسّرب ونظام تصريف المواد الهيدروكربونيّة من  (أ) 
  دوالر أمريكي على أساس التكاليف لمشروعات مماثلة؛   17,500

دوالر   95,000إدخال التعديالت إلى نظم الرصد والسالمة، بما في ذلك تكييف تدقيق السالمة من  (ب) 
ة، ، التهوئدوالر أمريكي (مبلغ مقطوع)، ليشمل المكّونات كلّها للنظام (مثالً   60,000أمريكي إلى 

  مانعة لالنفجار، وأجهزة استشعار، وضوابط) على أساس مشروعات أخرى؛ومروحات 

  32,000دوالر أمريكي إلى  100,000تكييف المنتجات والنماذج وتكييف اعتماد نماذج جديدة من  (ج) 
 8لى إ 25ن متعديالت (مثالً،  د عدد النماذج األساسيّة التي استلزمتترشي دوالر أمريكي من خالل

  دوالر أمريكي للنموذج الواحد)؛  4,000بكلفة الوحدة البالغة 

  دوالر أمريكي؛ 4,000دوالر أمريكي إلى   20,000االختبار والتجارب من  (د) 

  دوالر أمريكي. 30,000المساعدة الفنيّة والتدريب، بما في ذلك نشر النتائج، بقيمة  (ه) 

  دوالر أمريكي.  157,850المتفق عليها على أساس التكييفات  اإلضافيّة يبلغ مجموع التكاليف الرأسماليّة  -19

والتغييرات في كما أعادت األمانة احتساب تكاليف التشغيل الرأسماليّة على أساس االستهالك العام للشركة،   -20
-Rللـ مدوالر أمريكي/كغ 3.22أ و134-للهيدروفلوروكربون مغدوالر أمريكي/ك 3.10عر حجم شحنة غاز التبريد، وس

404A دوالر أمريكي/وحدة كما تّم  2.17ف الكبّاسات عند كما ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري؛ وكيّفت تكالي
دوالر أمريكي/وحدة للمكّونات األخرى. ولّدت هذه التغييرات تكاليف تشغيل  1.12استخدامها في مشروع مماثل وعند 

تحّول من دوالر أمريكي (مثالً بلغت تكاليف التشغيل اإلضافيّة لل  25,645إضافيّة متفَّق عليها تبلغ 
إلى  R-404Aدوالر أمريكي؛ وتكاليف التشغيل اإلضافيّة للتحّول من  R-290 24,608أ إلى 134-روكربونهيدروفلوال

R-290 1,037 .(دوالر أمريكي  

تكاليف التشغيل اإلضافيّة، بلغت التكاليف النهائيّة للمشروع وعلى أساس تحليل التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة   -21
ة الخامسة الماد بلدان غير البلدانأمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة. بعد التكييف لملكيّة دوالر  183,495المتفق عليها 

 43.2لكلفة بنسبة ا كفاءةدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، مع   179,825في المائة، بلغ مجموع الكلفة 2بنسبة 
  .4كما هو وارد في الجدول  مغدوالر أمريكي/ك

 (دوالر أمريكي) FARCOفي شركة معدات التبريد المنزلية تصنيع  خط لالتكاليف المتفق عليها لتحوّ  -4 الجدول
  )(دوالر التكاليف المتفق عليها أمريكي) (دوالر كما تّم تقديمه الوصف

 17,500 75,000 ب)لتسّرنظام تصريف المواد الهيدروكربونيّة وكاشف اعمليّات تحويل خط التجميع (
 50,000 85,000 تدقيق السالمة الرصد والسالمة، بما في ذلكنظم 

 10,000 20,000 تدقيق السالمة
 32,000 100,000 واعتماداتها تكييفات النماذج

 4,000 20,000 االختبار والتجارب
 30,000 35,000 المساعدة الفنيّة

 143,500 335,000 المجموع الفرعي
 14,350 *16,000 المائة)في  10تكاليف الحاالت الطارئة (

 157,850 351,000مجموع التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة
 25,645 23,120 تكاليف التشغيل اإلضافيّة

 183,495 374,120 مجموع كلفة المشروع
 (3,670)   في المئة من ملكيّة البلدان غير بلدان المادة الخامسة 2دون 

 179,825  المجموع المطلوب
 43.23  )كغمالكلفة (دوالر أمريكي/ كفاءة

 دوالر أمريكي. 160,000في المئة من كلفة التجهيزات فقط، بـ 10* 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/31 
 
 

8 

هو الحصول على الخبرة في  (ز)78/3بالمقرر الحظت األمانة أن الغرض من تنفيذ المشروعات عمالً   -22
واد مالتدريجي للتخفيض الالتى قد ترتبط ب وتكاليف التشغيل اإلضافيّة التكاليف الرأسمالية االضافية

ى ق عليها هالمتف ية. وعلى أساس المعلومات المتاحة وقت االستعراض، تعتبر األمانة أن التكاليفالهيدروفلوروكربون
ا كثر وطبقً علومات أقد تتغير هذه التقديرات عندما تتاح ملكن، أفضل التقديرات للتكاليف االضافية الشاملة للتحول؛ 

  .خواص المحددة للشركات. ولهذا، تعتبر األمانة أن التكاليف المتفق عليها أعاله لن تشكل سابقةلل

 منافع المناخ

 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون،  6,328.6يُتوقَّع أن يساهم المشروع في تخفيض االنبعاثات بنسبة   - 23
واالعتماد   R-404Aطن متري من  0.15أ و134-طن متري من الهيدروفلوروكربون 4.01مع تخفيض بنسبة 

 رتبطة بكفاءة الطاقة.لم يتم إعطاء أي تقديرات لمدّخرات االنبعاثات غير المباشرة الم .R-290المتوقَّع لـ

 2020-2018الفترة  خطة أعمال

 227,644للصندوق المتعدّد األطراف بقيمة  2020 – 2018الفترة أعمال  ةيندرج هذا المشروع في إطار خط  -24
تري من مطن  4.16دوالر أمريكي لليؤنديبي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، من أجل التخفيض التدريجي لـ

ة اجه في خطّم إدرتالهيدروفلوروكربون. أشارت األمانة إلى أنّه بعد تكييف التكاليف، تُعتبر قيمة المقترح دون ما 
  دوالر أمريكي.  28,435األعمال بـ

 التوصية

  في النظر: التنفيذية قد ترغب اللجنة  -25

بغاز تبريد قائم على   R-404Aأ وغاز 134-الستبدال الهيدروفلوروكربونمشروع مقترح الفي   )أ(
 Fábrica de Refrigeradores) في خط تصنيع مبّردات تجاريّة في R-290البروبان (

Comerciales, SRL (FARCO)ق مناقشته مشروع ، في الجمهوريّة الدومينيكيّة، في سيا
(ز)، كما 78/3الهيدروفلوروكربون القائم بحدّ ذاته الُمقدَّم إلى االجتماع الحادي والثمانين عمالً بالمقّرر 

ورد في الوثيقة بعنوان استعراض القضايا الُمحدّدة في خالل مراجعة المشروع 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14؛( 

  
 199,209قيمة بالموافقة أو عدم الموافقة على مقترح المشروع الوارد في الفقرة الفرعيّة (أ) أعاله   )ب(

دوالر   8,984دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 99,825دوالر أمريكي، التي تتألّف من 
ر أمريكي دوال  10,400دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 80,000أمريكي لليؤنديبي، و

 للحكومة الكنديّة، مع العلم أنّه، في حال الموافقة على المشروع:
 

ل من قبيتلقى مقر األمم المتحدة في نيويورك صك التصديق حتى لن يُتاح تمويل إضافي  )1(
 ؛ الحكومة الدومينيكيّة

 
طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)  5,734.3أطنان متريّة ( 4.01حسم وستُ  )2(

طن متري من مكافئ  R-404A )588.3طن متري من  0.15أ و134-للهيدروفلوروكربون
ع المستدامثاني أكسيد الكربون) من نقطة اال في المواد  نطالق للتخفيض المجمَّ

 الهيدروفلوروكربونيّة متى تّم تحديده؛
 

شهًرا من تحويل األموال إلى اليؤنديبي وتقديم تقرير شامل  24ل المشروع في غضون ستكمَ ويُ  )3(
الستكمال المشروع مع معلومات مفّصلة حول التكاليف الرأسماليّة اإلضافيّة المؤّهلة للتجهيزات 
كلّها، بما في ذلك تلك غير الممولّة ضمن المشروع، وتكاليف التشغيل اإلضافيّة، وأي مدّخرات 
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 6التي يّسرت التنفيذ، في غضون  مليّة التحّول والعوامل ذات الصلةملة متكبّدة في خالل عُمحت
 أشهر من تاريخ استكمال المشروع؛

 
أي أموال متبقية إلى الصندوق المتعدّد األطراف في غضون عام واحد بعد تاريخ استكمال  وتُعاد )4(

  المشروع كحدّ أقصى.

     
 

 


