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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 االجتماع السابع والثالثون 

 2002  يوليو تموز19-17 ، مونتريال
 
 
 
 يوغوسالفيا:  مقترحات المشروع

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

  
 التبريد

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية CFC-12ستبدال غاز التبريد ا للتبريد ، 2مشروع مظلي •
     في صناعة معدات التبريدHCFC-141b ب CFC-11خ الرغاوى  وعامل نفHFC-134a ـ ب   

      التجارية في ثالث مؤسسات    
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 ورقة تقييم المشروع

 يوغوسالفيا
 

  طنًا من معامل استنفاد األوزون 449): 1996(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع  التبريد : القطاع 
 

 آغ / دوالر أمريكي15.21   تجاريةال: الفرعيالقطاع عتبات جدوى التكاليف في 
 )آغ / دوالر أمريكي7.83  الرغاوى الجاسئة( 

 :عنوان المشروع
-HCFCب         CFC-11 وعامل نفخ الرغاوى HFC-134a ـ بCFC-12 للتبريد ، إستبدال غاز التبريد 2مشروع مظلي

141bفي صناعة معدات التبريد التجارية في ثالث مؤسسات  
 

 تجارية
 ثالث مؤسسات

 نات المشروعبيا

11.14 
10.90 

28 
150,109 

 
131,500 
10,130 

8,479 
150,109 

100% 
0% 

150,109 
13.80 

 نعم
 الوزارة الفدرالية لتطوير العلوم والبيئة
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 ) معامل استنفاد األوزونطن(ه أاستهالك المنش
 )وزونمعامل استنفاد األ(وقع المشروع 
 )باألشهر(مدة المشروع 

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

 )أ(تكاليف رأسمالية إضافية 
 )ب(تكلفة طورائ 

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 %الملكية المحلية
 %عنصر الصادرات

 )بالدوالر األمريكي(غ المطلوب المبل
 )آلغ/بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 

 تأييد تمويل الجهة النظيرة؟
 الوآالة الوطنية المنسقة

 الوآالة المنفذة
 

 توصيات األمانة 
150,109 

10.90 

13.80 
19,514 

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

 )آغ /بالدوالر األمريكي(جدوى التكاليف 
 )بالدوالر األمريكي(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 

 )بالدوالر األمريكي(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  169,623
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 وصف المشروع

 خلفية القطاع
 
  من معامل إستنفاد األوزون  طنًا568.10          ):1999( احدث معدل إستهالك إجمالي للمادة المستنفدة لألوزون -
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون  849.20             خط األساس الستهالك المواد الملحوظة -

 ):I) CFCفي المرفق أ المجموعة     
 وزون  طنًا من معامل إستنفاد األ548.60         :1999 للعام I إستهالك المواد الملحوظة في المرفق أ المجموعة  -
  غير متوافر          : في قطاع التبريدCFC خط األساس الستهالك غاز -
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون  449.00          :1996 في قطاع التبريد للعام CFC. ف.ك.ك. إستهالك غاز م-
 رًا أمريكيًادوال 2,438,297.00     األموال المصادق عليها للمشروعات اإلستثمارية في قطاع التبريد-

 :  2002مارس / إعتبارًا من شهر  آذار   
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 154.50     التي يجب إزالتها تدريجيًا CFC آمية غاز -

 : 2002مارس /في المشروعات اإلستثمارية في قطاع التبريد إعتبارًا من شهر آذار   
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 0.00     ن المشروعات  التي تّمت إزالتها تدريجيًا ضمCFC آمية غاز -

 : المصادق عليها في قطاع التبريد   
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 10.90       التي يجب إزالتها تدريجيًا ضمن مشاريعCFC آمية غاز -
 :   مدرجة على جدول أعمال اإلجتماع السابع والثالثين  

    
 

بري  .1 اع الت تألف قط ية     ي ألدوات المنزل د ل نِّع واح ن مص الفيا م ي يوغوس يين  ) Obod(د ف ّنعين أساس بع مص وس
تعدد األطراف                  د حظوا بمساعدة الصندوق الم تجارية ق بريد ال دات الت فضًال عن سبع مؤسسات صغيرة لتصنيع         . لمع

تجارية      بريد ال دات الت  طنًا 996 بكمية بلغت 2000 عام CFCوقد ُقدِّر إجمالي اإلستهالك في يوغوسالفيا من غاز  . مع
تنفاد األوزون       امل إس ة يوغوسالفيا، يستهلك قطاع التبريد حصة األسد من               . من مع ًا لمعلومات صادرة عن حكوم وفق

 .هذه الكمية
 

 ثالث مؤسسات
 
 3.8 و CFC-11أطنان من معامل إستنفاد األوزون   7.6 سوف يحقق المشروع الحالي إزالة تدريجية لكمية تبلغ .2
ن   تنفاد األوزون    أط امل إس تجارية في ثالث مؤسسات     ـلة في تصنيع مع   ـ مستعم CFC-12ان من مع بريد ال  AD(دات الت

Thermoplastica, Frigo Jogodina, Electrofrigo .(  ن تحوُّل م ذا بال يتّم ه ى CFC-11وس  HCFC-141b ال
رغاوى ومن          خ ال امل نف ى    CFC-12آع بريد    HFC-134a ال از للت ؤسسات في صناعة نماذج مختلفة من  تعمل هذه الم  .  آغ

تجارية وغرف التبريد، ومعدات تكييف الهواء في الباصات والشاحنات وألواح العزل المستعملة للتخزين البارد           برادات ال . ال
ي خط القاعدة، فضًال عن معدات شحن، وإفراغ،                   يات اإلرغاء ف ع ذات ضغط منخفض لعمل تستخدم المؤسسات آالت توزي

 .CFC-12في معالجة غاز التبريد وآشف التسّرب 
 
ال ضرورية       .3 نخفض، وأعم اء ذات الضغط الم تعديل آآلت اإلرغ افية ل مالية إض يف رأس روع تكال يتضمن المش

ّرب  ف التس حن وآآلت آش واح الش تبدال ال ية واس خات الخوائ يف المض ادة تكي بالغ . إلع رى الم يف األخ مل التكال وتش
ادة التصميم والتصنيع         التكاليف التشغيلية اإلضافية الزمة لفترة ستة أشهر في . على أساس النموذج األصليالمخصصة إلع

ة أشهر في مؤسسة   Frigo Jogodinaمؤسسة   .  لتغطية إرتفاع في آلفة المواد الكيميائية والعناصرElectrofrigo، وثالث
يف تشغيلية إضافية في مؤسسة         ى تكال د جرى تح  . AD Thermoplasticaوال حاجة ال نحة اإلجمالية المؤهلة   وق د الم دي

 . باعتماد عتبة جدوى التكاليف في قطاع الرغاوى الجاسئة إلنتاج ألواح العزلFrigo Jogodinaلمؤسسة 
 

 b141-HCFCتبرير إستعمال 
 
ع وراء إستعمال              .4 برير للدواف يقة المشروع ت  قائم على تحليل تكنولوجي وإقتصادي لعمليات HCFC-141bفي وث

لٍّ من ال     يار            . مؤسسات آ ى أن اخت يدو ال د أشارت اليون ية مؤقتة إّنما حددته المؤسسات         HCFC-141bوق يلة تكنولوج  آوس
أن         يذية بش نة التنف تخذها اللج ي ت لة الت رارات ذات الص بديلة والق يارات ال ول الخ ن ح ن الطرفي ات بي ب محادث ية عق المعن

 . آعامل نفخ رغاوى بديل مؤقتHCFC-141bاستعمال  
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اً  .5 يذية حول استعمال             وفق ا اللجنة التنف رارات ذات صلة اتخذته ، قّدمت حكومة يوغوسالفيا آتابًا لإلنفاذ HCFC لق
 .HCFCمرفق، ُتصاِدُق بموجبه على السماح لهذه الشرآات باستعمال 

 
 مالحظات األمانة وتوصياتها

 المالحظات
 
 . تكاليف المشروع ووافقت عليهاعية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناناقشت أمانة الصندوق و .6
 

 التوصيات
 
ى المشروع للمؤسسات الثالثة وفقًا لمستويات التمويل وتكاليف الدعم                  .7 ة مفرشية عل ة الصندوق بموافق توصي أمان

 :المرتبطة آما هي مدرجة في ما يلي
 

 تكلفة الدعم الوآالة المنفذة
 )بالدوالر األمريكي(

تمويل المشروع 
 )مريكيبالدوالر األ(

  عنوان المشروع

م   نظمة األم م
ية  تحدة للتنم الم

 الصناعية

ي 150,109 19,514 روع مظل بريد ، 2مش بريد  ا للت از الت تبدال غ  CFC-12س
بديل    خ الرغاوى       HFC-134aبال  بالبديل  CFC-12 وعامل نف

HCFC-141b           دات التبريد التجارية في ثالث  في صناعة مع
  مؤسسات

 )أ(

 
ية        .8 تنفد لألوزون والتي ستتم إزالتها تدريجيًا عبر هذا المشروع من                   10.9يجب حسم آم امل المس  أطنان من المع

ي ا   ي يوغوسالفيا       الإجمال ي ف زال قائمة بشأن تحديد                    . ستهالك الوطن ات ال ت يقة، آانت المحادث ذه الوث داد ه وحتى لحظة إع
 .آها الوطنيستهالالى تبيان إجمالي إستهالك في يوغوسالفيا اآليلة النقطة بدء ا


