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 اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس والثالثون االجتماع 
 2001 ديسمبر 7-5 ،مونتريال 

 
سوريا : ترح بمشروع مق  

 

 :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي  

 :التبريد

 

 UNDP                                    ومنHCFC-141b إلى تكنولوجيا CFC-11التحول من  •

 CFC-12 إلى تكنولوجيا HFC-134aفي صناعة معدات التبريد  

 Al-Saad Refregerationي في  التجار
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 ورقة تقييم املشروع
 سوريا

 
:القطاع التبريد ):2000  ( المستعملة في القطـــاع ODSالـ  ODP طن 865  

:عتبات آفاءة التكاليف في القطاع الفرعي تجاري آغ /دوالر أمريكي15,21  
 :عناوين المشاريع

 
 يف صناعة معدات التربيد التجاري      HFC-134a إىل تكنولوجيا    CFC-12 ومن   HCFC-141bولوجيا   إىل تكن  CFC-11الـتحول من     )أ(

 .Al-Saad Refregerationيف 
 بيانات املشروع جتاري

Al-Saad  
 )ODPطن (مجموع استهالك المنشأة  21,25
 )ODPطن (وقع المشوروع  20.09

 )أشهر(مدة المشروع  30
 )دوالر أمريكي(لوب المبلغ األولى المط 195,241

 ):دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(الرأسمالية اإلضافية التكلفة   114,500
 )ب(تكلفة الطوارئ   11,450
 )ج(التشغيلية اإلضافية التكلفة   74,884

 )ج+ب+أ(مجموع تكلفة المشروع   200,834
 )%(الملكية المحلية نسبة   100%

 )%(التصدير نسبة عنصر   0%
 ) دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب  169,323

 )آغ/دوالر أمريكي (جدوى التكاليف  8.28
 هل تأيد تمويل الجهة الوطنية النظيرة  نعم

 الوآالة الوطنية للتنسيق وحدة األوزون الوطنية
UNDP  الوآالة المنفذة 

  
 توصيات األمانة 

 )مريكيدوالر أ(املبلغ املوصى به  166,323
 )ODPطن (وقع املشروع  20.09
 ) كغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف  8.28

 )دوالر أمريكي (تكلفة مساندة الوكالة املنفذة  21,622
 )دوالر أمريكي(جمموع التكلفة للصندوق املتعدد األطراف  187.945
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 وصف المشروع
 

 خلفية المشروع 

 

 )ODS) 2000وع استهالك آخر رقم متاح عن مجم ODP طن 1,712.40

 )(I  CFCلمواد المجموعة ) أ(استهالك خط األساس الملحق  ODP طن 60,224,2

 2000 في عام Iلمواد المجموعة ) أ(استهالك الملحق  ODP طن 1,174.70

  في قطاع التبريد CFCاستهالك خط األساس من مواد  ODP طن 17,775

 2000طاع التبريد في عام  في قCFCاستهالك مواد   ODP طن 00,865

 2000المبالغ المعتمدة للمشروعات االستثمارية في قطاع التبريد مع نهاية عام   دوالر أمريكي10,214,586.00

واد      ODPطن ,08679 دار م تثمارية في قطاع التبريد        CFCمق زيلها المشروعات االس  التي سوف ت
 2000مع نهاية عام 

 

 في قطاع التبريد CFCاة من حكومة سوريا ، بلغ مجموع استهالك مواد استنادًا إلى معلومات مستق .1
 طن 557ستعملت في تصنيع معدات جديدة و  اODP طن 308، بما في ذلك  ODP طن 865 ، 2000لعام 

ODPوقطاع الخدمة مغطى من قبل خطة إدارة غاز التبريد التي صادقت عليها اللجنة .  استعملت في الخدمة
  .GTZحاليا تحت التنفيذ من طرف التنفيذية وهي 

 طن  679.08 إلزالة    مشروعا 20 دوالر أمريكي لـ       10,214,586صادقت اللجنة التنفيذية على حوالي       .2
ODP من CFCللشرآات التي تصنع معدات التبريد في قطاع التبريد  . 

 .س والثالثين للجنة التنفيذية للدراسة في االجتماع الخامUNDPوقد تم تقديم أحد مشاريع التبريد من .      3

Saad-Al 

تهلك الشرآة   .      4 في عام  (CFC-12 من مواد ODP  طن5.50 و CFC-11 من موادODP طن 15.75تس
تجاري   ) 1999 بريد ال دات الت نيع مع ي تص ازن      . ف دات، ومخ خمة والمجم بريد الض رف الت رآة غ نع الش وتص

نخفض، و       رغاوى ذات الضغط الم بريد، وموزعات ال نوعة والموجهات، وآالت شحن غاز    الت ية المت قوالب الترغ
 .التبريد المتنقلة، وأجهزة التفريغ وآشف التسرب في خط األساس

 سيتحقق عن طريق تحويل    CFC-12 و CFC-11 من مواد     ODP  طن 21.25إن اإلزالة التامة لـ       .     5
 إلى   CFC-12ومن مادة       آعامل نفخ الرغاوى     HCFC-141b إلى CFC-11التكنولوجيا المبنية على     

HFC-134a   الحالي فإن آالت توزيع الضغط العالي ستحل محل آالت              روع   المش وبموجب  . آغاز التبريد 
والشرآة ستتطلب توفير وحدات شحن صناعية، و              .الموجودة     الرغاوى ذات الضغط المنخفض          توزيع

إعادة     ليف األخرى تشمل   والتكا  . HFC-134aمضخات تفريغ جديدة، وآاشفات التسرب المالئمة لعمل            
وهناك تكاليف تشغيل إضافية تطلبها الشرآة              . التصميم، واالختبار، والتجارب، ، والمساعدة الفنية والتدريب              

 .مما يعكس التكلفة العالية للمواد الكيماوية والزيادة في آثافة الرغاوى                       
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  سوريا  لة اإلحالة من حكومة          فإن رسا   ،  HCFC مواد     اللجنة التنفيذية حول استعمال        لقرارات   وفقا   .6
 . طرف الشرآات مرفقة هنا      من HCFC-141b على استعمال مواد       المصادقة    التي تفيد 

 

 تعليقات وتوصيات األمانة
  التعليقات

ب   .7 ية والتدري اعدة الفن ب المس ى طل ترح عل تمل المق ب( يش از التدري رغاوى وغ ي ال بلغ )لجزئ ي ت ، الت
ي20,000 ت األم.  دوالر أمريك د طلب ن  وق ة توضيحات م ذا   UNDPان ون ه ية لمك يف العال يما يخص التكال  ف
روع ت . المش ب   UNDPوقدم ية والتدري اعدة الفن يف المس يال لتكل ي    .  تفص كل أساس يف بش ذه التكال بط ه وترت

 .بخدمات االستشاريين الدوليين والمحليين

كل      .8 ية بش ترح عال ي المق رت ف ي ُذآ تجارب الت يف ال ا أن تكال ة أيض برر الحظت األمان  10,000(ال ي
د تجارب من ). دوالر أمريكي للمشروع الواح يف ال ة تصنيفا مفصال لتكال والمعلومات . UNDPوطلبت األمان

رتها  ي وف ثل   UNDPالت تجارب تم ة ال ي  آلف مولة ف ات المش ى أن بعض المكون ارت إل ذا الخصوص أش ي ه  ف
 .يلعناصر من آلفة رأس المال التي قد تكون أوال تكون مستحقة للتمو

ذه المسائل مع            .9 ة ه تعلق بالمساعدة                 UNDPناقشت األمان ي ال ت تكلفة الت اء عناصر ال ى إلغ  ووافقت عل
 .الفنية، والتجارب، واالختبار، واالحتفاظ بعناصر التكلفة المطلوبة لتنفيذ المشاريع

 

 التوصيات
 .ل المبين أدناه  بمستوى التمويالمشاريعتوصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على      .  10

 
تكلفة المساندة  الوآالة المنفذة

 دوالر أمريكي
تمويل المشروع 
 دوالر أمريكي

  عنوان املشروع 

UNDP 21.622 166.323 
 

 CFC-12 ومن   HCFC-141b إىل تكنولوجيا    CFC-11التحول من   
-Al يف صناعة معدات التربيد التجاري يف        HFC-134aإىل تكنولوجـيا    

Saad. 

)أ(  
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