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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 االجتماع السابع و الثالثون 

 2002 تموز 19-17 ،مونتريال 
 
 
 

 األردن:  مقترحات المشروع
 

 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراح المشروع التالي
  

 المذيب
 
 البنك الدولي     نزع الشحوم إلى TCAتحويل عمليات تنظيف المعادن من مذيب  •

     لدى سالح الجو الملكي األردنيTCEبالمذيب 
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 رقة تقييم المشروعو

 األردن
 

 .  طنًا من معامل استنفاد األوزون 63): 2000(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع  المذيبات: القطاع 
 غير متوافرة                        :عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

  

: 

ب     (أ) ن مذي ادن م يف المع يات تنظ ل عمل ب   TCAتحوي حوم بالمذي زع الش ى ن ي   TCE إل و الملك الح الج دى س  ل
 األردني

 
TCA 

 سالح الجو الملكي االردني
 بيانات المشروع

45.00 

45.00 

24 

342,757 

 

574,500 

57,450 

-289,193 

342,757 

100% 
0% 
 

342,757 
 

32.96 
 
 نعم

 
 المؤسسة العامة لحماية البيئة 

 اعيةمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصن

 )معامل استنفاد األوزونأطنان (استهالك المنشآه 
 )معامل استنفاد األوزونأطنان (وقع المشروع 
 )باألشهر(مدة المشروع 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المبدئي المطلوب 
 )بالدوالر األمريكي(تكلفة المشروع النهائية 

 )أ(تكاليف رأسمالية إضافية 
 )ب(تكلفة طورائ 
 )ج(ل اإلضافية تكلفة التشغي

 
 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 
 %الملكية المحلية

 
 %عنصر الصادرات

 
 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المطلوب 

 
 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 

 
 تأييد تمويل الجهة النظيرة؟

 
 الوآالة الوطنية المنسقة

 الوآالة المنفذة
 



 
 
 

 

 

342,757 
45.00 
32.96 

44,558 

 )بالدوالر األمريكي(المبلغ الموصى به 
 ) معامل استنفاد األوزونطن(وقع المشروع 

 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 
 )بالدوالر األمريكي(وآالة المنفذة مساندة التكلفة 

 )يبالدوالر األمريك(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  387,315
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 خلفية القطاع

 
 
ه األردن عن العام                          .1 ذي رفع تقرير ال ًا لل بات، وفق ي قطاع المذي ي ف غ اإلستهالك اإلجمال  حول تقّدم عملية    2000بل

ي،        برنامج الوطن يذ ال امل استنفاد األوزون وقد بلغ إستهالك ال              63تنف نًا من مع ، من أصل هذا المجموع موضوع      TCA ط
تقرير،   ت    15ال امل اس نًا من مع ة التدريجية لكمية تبلغ     . نفاد األوزون ط يذ مشروع لإلزال أطنان من ال  6.4ويجري اآلن تنف

TCA     بات تنفاد األوزون، في قطاع المذي امل اس د أظهر المشروع التالي ذآره إستهالك    . ، مع  أطنان من معامل   10.4وق
ي        ي اإلستهالك الحال بلغ إجمال تنفاد األوزون، بحيث ي  أي أآثر بقليل من آمية ،مل استنفاد األوزون أطنان من معا 16.8اس

تقرير        ي ال واردة ف ى تمويل إضافي إلتمام اإلزالة التدريجية للمذيب                . اإلستهالك ال ة األردن عدم الحاجة إل دت حكوم د أّآ وق
TCAفي األردن . 

 
 وصف المشروع

 
تعمال      .2 ى اس اء عل ى القض روع إل ذا المش دف ه ب    10.4يه ن المذي نان م امTCAأط تنفاد األوزون، ، مع ل اس

ي     ي األردن و الملك الح الج ي س ادن ف يف المع يات تنظ ي عمل ب ف تعمل آمذي اع   . المس ي قط ي ف روع النهائ و المش ذا ه وه
 .المذيبات في األردن

 
ي        .3 و ف الح الج ي س تقلة ف آت مس ة لمنش اغل تابع ية مش ي ثمان بات ف يف بالمذي ل آالت تنظ روع تحوي يغطي المش

 .األردن
 
تم ا     .4 ية الستعمال المذيب         سوف ت ة التدريج يلة التكنولوجية المعتمدة لنزع              TCAإلزال ى الوس تحّول إل  من خالل ال

ية الخاصة بالتقنية الجديدة استبدال غالبية المعدات الموجودة أو       . TCEالشحوم باستعمال المذيب        تستدعي المستلزمات الفن
ا  (ووحدة استرداد مذيب )  دوالر أمريكي400,000( تنظيف جديدة وتشمل التكلفة الرأسمالية األساسية أربع مصانع . تعديله

نزع الشحوم                 ) دوالر أمريكي   35,000 وق صوتية ل ا ف ل ست آالت م (ومعدات سالمة  )  دوالر أمريكي   90,000(، وتعدي
 20,000(وتكاليف النقليات ) دوالر أمريكي  4,000(بينما تشمل التكاليف األخرى تكلفة اإلختبار    ). دوالر أمريكي   4,000

 ).دوالر أمريكي
 
ائدة إلى السنوات األربع األولى للمشروع،              .5 ية مّدخراُت التشغيل اإلضافية الع تثمار اإلجمال ة اإلس ُحِسمت من تكلف

 .دوالرًا أمريكيًا  235,430والبالغة 
 
 

 مالحظات األمانة وتوصياتها
 

 المالحظات
 
ترح المشروع      .6 ية الصنع ل          ايق تبدال ست آالت أمريك تعملة لتنظيف أجزاء معدنية في الطائرات          س نزع الشحوم مس

ثالث آالت جديدة لنزع الشحوم ُصمَِّمت لُتبقي على إصدارات المذيب البديل،           آذلك . ، ما دون المستويات المقبول بهاTCEب
ترح المشروع إعادة تكييف ست آالت أخرى لنزع الشحوم            للتنمية الصناعية وقد ناقشت األمانة مع  منظمة األمم المتحدة. يق

ى اآلالت الست الموجودة واآلالت الجديدة األقل تعقيدًا من الناحية                    ثر شمولية عل ينات أآ ى إجراء تحس ية أّدت إل يارات فن خ
ا                   . التكنولوجية  ى حاله تها عل ل أبق ية ب تكلفة الرأسمالية اإلجمال ي ال تعديالت ف ذه ال يِّر ه م تغ ك، بما أن اآلالت التي   . ول ع ذل م
ت ن جرى اس ثر م ى أآ ود إل يا   20بدالها تع ة ذات التكنولوج ة اآلالت المعادل م تكلف يف اإلضافية بحس د التكال ّم تحدي ًا، ت  عام

دة              يا الجدي بديلة ذات التكنولوج ة اآلالت ال ة من تكلف ى بعض األرقام األخرى في           . القديم ة عل يرات ثانوي ي تغي فُأدِخلت بالتال
 .اعد المعتمدة لدى الصندوق في احتساب التكاليف اإلضافيةالتكلفة الرأسمالية لكي تنطبق مع القو

 
تويات خفض    .7 ة مس ك، ناقشت األمان ر مّدخرات تشغيل    اآذل ذه توفِّ ا أّن ه دة، بم ي اآلالت الجدي ستهالك المذيب ف

تحويل د إنجاز ال ذا األساس. إضافية  بع ى ه يد احتساب مّدخرات التشغيل اإلضافية عل د أع ي. وق ذه التحس ّم إزاء ه نات، ت
 .التوّصل إلى اتفاقية مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حول تكلفة المشروع وأهليته
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امل       .8 ا أّن مع تنفاد بم بلغ فقط   TCA األوزون للمذيب   اس ستهالك في مشروعات تحويل   الجاءت مستويات ا   0.1 ي
امل   TCAالمذيب   تنفاد  بأطنان مع ، مع أّن ) األوزون لهذا المشروعاستنفادن معامل  أطنان م 10.4( األوزون منخفضًة اس

يًا   رتفع حال ب م تعمال المذي تريًا104(اس نًا م ب    ).  ط روعات المذي ن مش يره م روع، آغ تلزم المش بب، يس ذا الس  TCEله
واًال تحاذي حدود العتبة البالغة    يرة، أم لكيلوغرام  ل 32.96 دوالرات أمريكية للكيلوغرام الواحد؛ وفي هذه الحالة  38.5الكث

 .الواحد
 
 . في األردنTCAسوف ينجز المشروع اإلزالة التدريجية للمذيب  .9
 

 التوصية
 

 :ليه في الجدول أدناهإيوصى بالحصول على موافقة مفرشية على مستوى التمويل المشار  .10
 
 

 مساندةتكلفة ال الوآالة المنفذة
)بالدوالر األمريكي(

تمويل المشروع 
)بالدوالر األمريكي(

  عنوان المشروع

تحدة    م الم نظمة األم م
 للتنمية الصناعية

ادن من مذيب        342,757 44,558 يات تنظيف المع ل عمل ى  TCAتحوي  إل
ب  حوم بالمذي زع الش ي  TCEن و الملك دى سالح الج  ل

 األردني

)أ(  

 


