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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001 ديسمبر 7-5 ،مونتريال 

 
 المغرب: مقترحات المشروع

 
 :هذه الوثيقة تتكون من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق حول مقترحات المشروع التالية

 
 :التبريد

 
  إلى                                 يونيدوCFC-12 و من تقنيةHCFC-141b إلى CFC-11تحويل من تقنية  •

 HFC-134aشرآةي  في تصنيع معدات التبريد التجاري ف First Clim 

  إلى                                 يونيدوCFC-12 و من تقنيةHCFC-141b إلى CFC-11تحويل من تقنية  •

 HFC-134a في تصنيع معدات التبريد التجاري في Etablissement Lahdar. 

                يونيدو إلى                  CFC-12 و من تقنيةHCFC-141b إلى CFC-11تحويل من تقنية  •

 HFC-134aفي تصنيع معدات التبريد التجاري في Climatisation et Froid Loudaya (CFL) 
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 ورقة تقييم املشروع

 المغرب
 

 ODP طن 331.46       )1999( القطاع في ODS     مواد استعمال        التبريد  القطاع

 آغ/ دوالر أمريكي15.21                 تجاري  :   التكاليف في القطاع الفرعيآفاءة عتبات

 :المشروع عناوين

تحويل من تكنولوجيا مواد       (أ)  في تصنيع معدات التبريد HFC-134a إلى CFC-12 ومن تكنولوجيا ،HCFC-141b  إلى CFC-11ال
 First Climالتجاري في شرآة 

يا مواد         (ب) تحويل من تكنولوج  في تصنيع معدات التبريد     HFC-134a إلى   CFC-12 ومن تكنولوجيا  HCFC-141b  إلى CFC-11ال
 Etablissement Lahdarالتجاري في 

واد         )   ج( يا م تحويل من تكنولوج ى  CFC-11ال يا    HCFC-141b  إل  في تصنيع معدات التبريد     HFC-134a إلى   CFC-12 ومن تكنولوج
 Climatisation et Froid Loudaya (CFL)  التجاري في 

 

  تجاري 

Loudaya Lahdar First Clim 
  المشروعبيانات

 )ODPطن  (المؤسسة استهالك 9.36  7.77 15.89

  )ODPطن  (المشروع وقع  8.97 7.37 15.03

)باألشهر( المشروع مدة 24  24 24  

 )بالدوالر األمريكي( المطلوب البدئي المبلغ 135,383 101,451 198,312

):ريكيبالدوالر األم( النهائية للمشروع الكلفة     

)أ( رأسمالية إضافية تكلفة 114,000 69,000 114,000  

)ب( طوارئ تكلفة 2,600 5,900 10,400  

)ج (إضافية تشغيل  تكاليف 18,658 26,551 52,912  

)ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 135,258 101,451 177,312  

100%  100%  100% (%) محلية ملكية   

0%  0%  0%   (%) تصديرمكّون 

)دوالر أمريكي( المطلوب المبلغ 135,258 101,451 177,312  

)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 15.09 13.76 11.80  

  نظير مؤّآد ؟تمويل أجل أجل أجل

                           الوطنية المنسقةالوآالة  وزارة الصناعة والتجارة   والصناعات التقليدية  

  المنفذةالةالوآ يونيدو  

    

  األمانةتوصيات   

)دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ 135,258 101,451 177,312  

  )ODPطن ( المشروع وقع 8.97 7.37 15.13

)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 15.09 13.76 11.80  

)دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة 17,584 13,189 23,051  

)أمريكيدوالر ( اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف التكلفة 152,842 114,640 200,363  
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 وصف المشروع
 معلومات عامة عن القطاع

 

  )2000(حسب أحدث معلومات متوفرة  ODSإجمالي استهالك  ODP 1,456.60طن 

  ) CFCمواد( من Iاالستهالك األساسي للملحق أ المجموعة  ODP 802.30طن 

 2000 لعام Iاستهالك الملحق أ لمواد المجموعة  ODP 564.00طن 

   في قطاع التبريدCFCاالستهالك األساسي لمواد  ODP 248.80طن 

 1999 في قطاع التبريد لعام CFCاستهالك مواد  ODP 331.46طن 

لتبريد مع نهاية عام المبالغ التي تّمت الموافقة عليها للمشاريع االستثمارية في قطاع ا 1,283,197.00 دوالر أمريكي
2000 

 التي ستجري إزالتها في مشاريع االستثمار في قطاع التبريد مع نهاية CFCآمية مواد  ODP 89.55طن 
 2000عام 

 

 ODP طن 89.55 مشاريع إلزالة 8 دوالر أمريكي تقريبًا، لـ 1,283,197  لقد صادقت اللجنة التنفيذية على مبلغ      -1
 . ت التي تصنع معدات التبريد في قطاع التبريد للمؤسساCFCمن مواد 

 

تم تقديم ثالث مشروعات إضافية للمؤسسات في قطاع التبريد التجاري في المغرب من طرف اليونيدو للدراسة في  -2
 .االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية

 من  ODP طن 24.5 تستهلك  Lahdar (Etablissement و  First Clim وLoudaya(المؤسسات الثالث    -3
في تصنيع معدات التبريد    ) 1999 -1997متوسط  ( CFC-12 من مواد  ODP طن  8.52 و  CFC-11مواد  

، وتستعمل آالت توزيع  )البرادات المنزلية والثالجات التجارية   (وجميع المؤسسات تقوم بتصنيع معدات مشابهة  .التجاري
تاج و آالت شحن غاز التبريد المتنقلة، ومضخات التفريغ  رغاوى منخفضة الضغط،  و مختلف موجهات الرغاوى ، واإلن

 .وآاشفات التسرب في خط األساس

 سيتم عن طريق تحويل التكنولوجيا المبنية   CFC-12 و CFC-11 من مواد ODP طن 33.02  إن إجمالي إزالة   -4
.  التبريد آغازHFC-134a  إلى CFC-12 آعامل لنفخ الرغاوى، ومن  HCFC-141b  إلى  CFC-11على مواد  

في   وبموجب المشاريع الحالية فإن آالت توزيع الضغط العالي ستحل محل آالت توزيع الرغاوى ذات الضغط المنخفض 
Loudaya و First Clim  . وفيLahdar       سيتم التخلص من آالت توزيع الرغاوى ذات الضغط المنخفض  الموجودة ،

طلب توفير وحدات شحن صناعية أو متنقلة، و مضخات تفريغ  وجميع المؤسسات ستت . واستبدالها بموزع منخفض الضغط 
 والتكاليف األخرى تشمل . HFC-134aجديدة وإعادة تهيئة مضخات التفريغ الموجودة وآاشفات التسرب المالئمة لعمل         

مؤسسات مما وهناك تكاليف تشغيل إضافية تطلبها ال. إعادة التصميم، واالختبار، والتجارب، ، والمساعدة الفنية والتدريب     
 .يعكس التكلفة العالية للمواد الكيماوية والزيادة في آثافة الرغاوى    

يذية حول استعمال       -5 رارات اللجنة التنف ا لق واد   ووفق ة من حكومة المغرب التي تفيد     HCFC م الة اإلحال إن رس  ، ف
 . من طرف الشرآات مرفقة هناHCFC-141bالمصادقة على استعمال مواد 
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 األمانةتعليقات وتوصيات 
 التعليقات

رها      -6 ي عم نخفض  الت ية ذات الضغط الم تبدال آالت الترغ يدو اس ع يون ة م ت األمان ي  9ناقش نوات ف   Lahdar س
نخفض        د للضغط الم وتكلفة ترآيب موزعات الرغاوى التي طلبت في مقترحات . وقدمت يونيدو الشروح الكافية. بموزع جدي

First Clim و Loudayaن هذه التكلفة مشمولة في تكلفة الموزعات اعتبرت غير مستحقة أل. 

  التوصيات
 .توصي األمانة بالمصادقة الشاملة على المشاريع بمستوى التمويل المبّين أدناه -7

 
الوآالة 
 المنفذة

تكلفة مساندة 
 )دوالر أمريكي(

تمويل المشروع  
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع

 و من تقنيةHCFC-141b إلى CFC-11تحويل من تقنية  135,258 17,584 يونيدو
CFC-12 إلى HFC-134a في تصنيع معدات التبريد 

 First Climالتجاري في شرآة 

 )أ(

 و من تقنيةHCFC-141b إلى CFC-11تحويل من تقنية  101,451 13,189 يونيدو
CFC-12 إلى HFC-134a في تصنيع معدات التبريد 
 Etablissement Lahdarالتجاري في

 )ب(

 و من تقنيةHCFC-141b إلى CFC-11تحويل من تقنية  177,312 23,051 يونيدو
CFC-12 إلى HFC-134a في تصنيع معدات التبريد 
 Climatisation et Froid Loudaya (CFL)التجاري في

 )ج(

 

----- 








