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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الثامن و الثالثون االجتماع 
 2002نوفمبر / تشرين الثاني22 � 20روما، 

 

 آولومبيا: مقترحات بمشروعات 

 : تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق عن المقترحات بمشروعات اآلتية  

 رغاوي

�  في قطاع الرغاويCFCخطة إزالة الـ  اليوئنديبي

 تبريد

 بالتحول إلى CFC-12مشروع مظلي إلزالة غاز التبريد  البنك الدولي 
HFC-134a واالستعاضة عن عامل النفخ CFC-11 بالـ 

HCFC-141b 17 في صنع أنظمة التبريد التجاري في 
 منشأة آولومبية 

�
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 ورقة تقييم المشروع
 آولومبيا 

 : القطاع  رغاوي )2001: ( المستعملة في القطاع  ODSالـ  ODP طن 249.06

 عتبة جدوى التكاليف في القطاع      آغ / دوالر أمريكي16.86
 :الفرعي 

   آغ / دوالر أمريكي7.83

 عنوان المشروع 

  في قطاع الرغاويCFCخطة إزالة الـ  )أ(

 بيانات المشروع  قطاعات متعددة 
  CFCخطة إزالة الـ 

 )ODPطن (استهالك المنشأة  167.40
 )ODPطن (وقع المشروع  161.30

 )أشهر(مدة المشروع  36
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  1,083,058

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   763,144
 )ب(الطوارئ تكلفة   112,600
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   504,000

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   1,379,744
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  1,083,058

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  6.71
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 

 الوآالة الوطنية المنسقة  وحدة األوزون التقنية
 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي

  
 توصيات األمانة  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  840,170
 )ODPطن (مشروع وقع ال 123.20

 آغ/جدوى التكاليف دوالر 6.82
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  102,419
مجمsوع الsتكلفة علsى الصsندوق المsتعدد األطراف            942,589

 )دوالر أمريكي(
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 وصف المشروع

 خلفية القطاع 
 

المرفق األلف، المجموعة األولى (CFCبيانات عن استهالك وإزالة الـ   
(

 

    
ODP آنقطة بداية وقدرها 1 أختارت آولومبيا الخيار 35/57وفقا للمقرر  2,208.2 طن 

:آاآلتي   
 

    
ODP االستهالك المتبقي من الـ  1,456.9 طنCFC 38 المؤهل للتمويل حتى االجتماع الـ  

 )  ، الشرط باء35/57وفقا للمقرر (
- 

ODP ـ    176.5 طنsssروعات الsssيع مشsssع جمsssوقCFCsssى المقدمsssل إلsssى تمويsssول علsssة للحص
 38االجتماع الـ 

- 

ODP االستهالك األقصى المتبقي من الـ  1,280.4 طنCFCالمؤهل للتمويل ، بعد الموافقة  
  .38 على المشروعات المقدمة لالجتماع الـ 

- 

    
  بيانات قطاع الرغاوي   

ODP استهالك الـ  249.06 طنCFC 2001 في قطاع الرغاوي في* - 
ODP مقدار الـ  165.3 طنCFCالمطلوب إزالتها في مشروعات الرغاوي الجارية  - 
ODP ى االجتماع الـ 161.3 طنsل إلsى تمويsول علsة للحصsرغاوي المقدمsروعات الsع مشsوق

38  
 . المتبقية CFC على استهالك الـ 

- 

 كومة آولومبيا من ح2002 سبتمبر 27على أساس البيانات المبلغة إلى أمانة الصندوق في *   
  في قطاع الرغاوي ODSخطة إزالة الـ 

وذآر .  مsن حكومsة آولومبsيا        38قsدم اليوئنديبsي خطsة إزالsة فsي قطsاع الsرغاوي إلsى االجsتماع الsـ                      -1
اليوئنديبsي أنsه ، بالموافقsة علsى هsذه الخطsة ، سsتكون حكومsة آولومبsيا ملsتزمة بsإّال تسsمح بsأي اسsتعمال للـ                    

CFC تطلب أي مزيد من التمويل لهذا القطاع  بعد ذلك ، وأّال. 

 CFCاستهالك الـ 

وهذا المقدار هو  . ODP طن 167.4تغطsية الخطsة القطاعsية يقsدر بsـ         الsذي    CFCأن اسsتهالك الsـ       -2
االسsتهالك غsير الممsول المقsدر ، الsذي تخصصsه الحكومsة لخطsة قطsاع الsرغاوي ، وهsو مسsتمد جزئيًا من                           

 الsواردة  مsن بيتيsن من بيوت األنظمة في آولومبيا يقومان بتوريد األنظمة       ODSتحلsيل بsيانات اسsتعمال الsـ         
 المستمدة من األنظمة CFCوإلى مقدار .  إلsى منشsآت الرغاوي المتوسطة والصغيرة         CFCالتsي تعمsل بsالـ       

 : طن إضيفت ما يلي 123.2التي يوردها الموردون المحليون ، التي تبلغ 

  ذآر أنها تمثل الواردات المباشرة من األنظمة ؛CFC-11 طن مقدرة من الـ 20 )أ( 
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 "تذبذبات مقادير الجرد "  لتغطية CFCمقدار غير مبين من الـ  )ب( 

 التي ينبغي أن تخصصها     CFC قد ذآر على أنه مقدار الـ        CFC طsن    170-150وبذلsك فsإن مقsدار        -3
طن  1,456.9 البالغ قدره    CFC الـ   حكومsة آولومبsيا لقطsاع الsرغاوي فsي نطاق استهالآها غير الممول من              

ODP         ررsاس المقـsى أسsو مبين في خلفية القطاع اآلنفة الذآر          (35/57 ، علs170ونتيجة لذلك هناك    ) . وه 
-CFC طن   35 و   CFC-11 طن   135غير أن هذا المقدار يشمل      .  خصصsت لقطsاع الsرغاوي        CFCطsن   

خطة اإلزالة تنتج جميعها رغاوي البوليوريتان ، والمنشsآت المتبقsية التsي تنsتج الsرغاوي والsواردة فsي              . 12
 لssيس مؤهssًال للحصssول علssى تمويssل فssي هssذه CFC-12ولssذا فssإن عنصssر الssـ  . CFC-11وال تسssتعمل غssير 

 123.2 الذي جرى حسابه يبلغ CFCوتحليل البيانات المقدمة في وثيقة الخطة يبين أن استهالك الـ          . الخطsة   
 .طن 

. ة تنsتج رغsوة الsـ ب ي باعتsبارها المنشآت المتبقية في قطاع الرغاوي                  منشsأة صsغير    543تsم تبيsن      -4
 معظمها منشآت صغيرة جدًا   465( منشأة تم التحقق منها ، بينما المنشآت الباقية          78ومsن هsذا المقsدار هsناك         

� 0.5 يتراوح ما بين     CFC تستهلك   36 منشأة هناك    543ومن الـ   . لم يتم التحقق منها      ) CFCتستعمل الـ   
والمنشssآت الباقssية تسssتهلك .  طssن 21-2 طssن فssي السssنة وإنssتاجها السssنوي مssن الssرغاوي يssتراوح مssا بيssن 1.6

موزعون وبعض منتجي ( ، وإمsا ال تنsتج أي رغاوي   CFC-11 آsغ مsن الsـ    400 إلsى حوالsي    0سsنويًا مsن   
  . طن من الرغاوي في السنة2 آغ إلى أقل من 1أو تنتج آمية تتراوح ما بين ) الرغاوي 

 معدات خط األساس 

وتستعمل جميعًا تقنيات خلط      . أن المنشآت تنتج رغاوي من الـ ب ي ذات أديم مندمج أو جاسئة                        -5
 . باليد فيما عدا خمس منشآت تستعمل آالت أخراج ذات ضغط منخفض 

 استراتيجية اإلزالة 

لقطاع سوف تزال من     المتبقية في ا   CFC في قطاع الرغاوي فإن الـ        ODSبموجب خطة إزالة الـ       -6
 : خالل التدابير اآلتية 

 حمالت توعية  •
  وبين خطط التحويل ؛ODSزيارات للتحقق من استعمال الـ  •
  ؛CFCإقرار تدابير تنظيمية لتضيق نظام الحصص وحظر استعمال الـ  •

 التي   CFCمساعدة تقنية ومالية من الصندوق المتعدد األطراف لصانعي الرغاوي ، على إزالة الـ                             �
 ستعملونها ؛ي
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 حساب تكاليف المشروعات

إن التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية للمشروعات ، بالنسبة للمنشآت التي يبلغ استهالك الـ                       -7
CFC            في السنة ، حسبت على أساس حسابات قياسية مطبقة بالنسبة                         /  آيلوغرام  260 فيها أآثر من

واستعملت المعايير اآلتية في حساب التكاليف      . ديم المندمج   لمشروعات الرغاوي الجاسئة والرغاوي ذات األ     
 : اإلضافية للمنشآت التي يتوقع أن تقدم لها مشروعات استثمارية 

  دوالر أمريكي6,000توفير آلة أخراج صغيرة ذات ضغط منخفض بـ  •
  دوالر أمريكي5,000إعادة تهيئة آلة أخراج ذات ضغط منخفض بـ  •
 الر أمريكي دو3,000تكلفة تجربة بـ  •

 دوالر أمريكي فصل عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية               176,000مبلغ جزائي للمساعدة التقنية قدره            �
 .الداخلة في العنصر غير االستثماري 

 131,706 دوالر أمريكي من التكاليف الرأسمالية اإلضافية و                 693,638انتجت الحسابات مبلغ        -8
 دوالر   825,344 اإلضافية ، مما يجعل مجموعة تكلفة المشروع                  دوالر أمريكي من التكاليف التشغيلية        

 دوالر أمريكي المبين في تكاليف االستثمار المؤهلة للتمويل قائم على أساس               528,658ومبلغ الـ   . أمريكي  
. عتبة جدوى التكاليف لتمويل القطاعين الفرعيين للرغاوي ذات األديم المندمج والرغاوي الجاسئة                                     

 دوالر أمريكي محسوبًا باعتباره تكاليف غير          554,400 تكاليف االستثمار هناك مبلغ قدره          وباإلضافة إلى 
 : استثمارية لألنشطة اإلشرافية والمساندة وللمساعدة التقنية وللرصد على النحو اآلتي 

 )أ( أنشطة إشرافية ومساندة  88,000 دوالر أمريكي
   

 )ب( :مساعدة تقنية ورصد  176,000 دوالر أمريكي
 2,000منشssآت فssي مشssروعات جماعssية ، بssتكلفة أحاديssة تssبلغ )  1(  240,000 دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي
 

 10,000منشsssآت صsssغيرة وغsssير مؤهلsssة بsssتكلفة أحديsssه تsssبلغ  )  2(  50,400 دوالر أمريكي
 دوالر أمريكي

 

 )ج( طوارئ 554,400 دوالر أمريكي
 :اعتباره مبلغ المنحة للخطة القطاعية ، ومفرادته آاآلتي  دوالر أمريكي ب1,083,058طلب مبلغ  -9

 البند دوالر أمريكيالمبلغ المطلوب 
 تكاليف استثمارية  825,344
 تكاليف غير استثمارية 554,400

 مجموع تكاليف المشروع 1,379,744
 المنحة المطلوبة  1,083,058

161.30 tonnes وقع المشروع 
 دوى التكاليفج kg/6.71 دوالر أمريكي

 

 b141-HCFCتبرير استعمال الـ 
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 لدى شرآات الرغاوي في الخطة القطاعية ،              HCFC-141bقدم اليوئنديبي تبريرًا الستعمال الـ           -10
وذآر اليوئنديبي أن خبيره التقني ، الذي قام        . على أساس التحليل التكنولوجي واالقتصادي لتشغيل آل منشأة         

د وثيقة المشروع ، قد أجرى مناقشات مع ممثلي الحكومة بشأن اختيار                                بتقييم المشروعات قبل إعدا        
وقدمت بيانات إلى ممثلي الحكومة ، تفصيليًا             . CFCالتكنولوجيا التي تحل محل تكنولوجيا استعمال الـ              

والنتائج التي    . بشأن المقررات الموجودة وبشأن اآلثار التكنولوجية واالقتصادية الستعمال البدائل                                 
  .HCFC-141bصتها تلك المناقشات آانت هي األساس الذي تم االعتماد عليه الختيار الـ استخل

 في   HCFC-141bمرفق بوثيقة المشروع آتاب إحالة من حكومة آولومبيا يساند استعمال الـ                           -11
 .27/13المنشآت المعنية ، وذلك تمشيًا مع المقرر 

 

 تعليقات وتوصيات األمانة 

 تعليقات 

 CFC-11 طن من الـ      123.2ل األمانة للبيانات المقدمة في خطة اإلزالة دل على أن هناك               أن تحلي  -12
وتبينت .  التي تستعملها المنشآت والتي تكون مؤهلة للتمويل         CFCs الذي اعتبر أنه الـ      CFCsهو مقدار الـ    

روعات ومدتها وحجم    األمانة آذلك قضايا أخرى تتعلق بالناحية التقنية وناحية التكاليف ، تشمل مدى المش                   
 .المنشآت بالقياس إلى تصميم المشروع باعتباره خطة قطاعية تقتضي اتفاق تمويل متعدد السنوات 

 :ناقشت األمانة واليوئنديبي بعد ذلك الموضوعات المختلفة ووافقا واتفقا على ما يلي  -13

لى اساس االستهالك الكلي البالغ     أن يقدم المشروع بوصفه مشروعًا مظليًا ختاميًا ذا تمويل لمرة واحدة ع              •
 . شهرًا 36 طن وينفذ في 123.2

 طن وإنتاج    0.5 الذي يتجاوز     CFCأن حساب عنصر االستثمار سيكون قائمًا على أساس استهالك الـ                 •
وجميع .  طن في السنة ، باستعمال عتبة جدوى التكاليف الواجبة التطبيق                        2الرغاوي الذي يتجاوز       
 طن ، سوف تقدم لها مساعدة تقنية إلزالة                0.5 الذي يقل عن        CFC من الـ      المنشآت ذات االستهالك   

  .CFCاستهالآها من الـ 
 دوالر أمريكي آتكلفة إدارة نظرًا للطبيعة الختامية للمشروع وللعدد               50,000سيقدم إلى الحكومة مبلغ        •

 كومة ؛الكبير من المنشآت الصغيرة التي يمكن أن تقتضي تنسيقًا وإشرافًا من جانب الح
ال يزال قائمًا تعهد الحكومة بإال تطلب مزيدًا من المساعدة للمشروعات في قطاع الرغاوي بيد أن                                    �

 .  المتبقية في ذلك القطاع CFCالحكومة قد تقتضي مرونة في تطبيق األموال المعتمدة إلزالة الـ 
  :على اساس االعتبارات اآلنفة الذآر تم االتفاق على التكاليف اآلتية  -14
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المبلغ 

المقترح 
دوالر 
 أمريكي

جsssssssssssssssدوى 
التكالsssssssssssيف 

دوالر 
 آغ/أمريكي

 CFCاستهالك الـ
 ODPطن 

 

 عنصر االستثمار في المشروع   
 األديم المندمج 8.25 16.86 139,095
 الرغاوي الجاسئة 25.68 7.83 201,075
 المجموع الفرعي 33.20  340,170
 عنصر المساعدة التقنية  90.00 -- 450,000

 العنصر غير االستثماري -- -- 50,000
 المجموع 123.20  840,170

 
دوالر أمريكي

 6.82/kg 
 جدوى التكاليف

دوالر أمريكي
 102,419 

 تكاليف مساندة الوآالة 

دوالر أمريكي
 942,589 

مجمssssوع التكالssssيف الواقعssssة علssssى عssssاتق  
 الصندوق 

 

 توصيات

 :توصي أمانة الصندوق بما يلي  -15

 من قطاع الرغاوي في آولومبيا ، بمستوى               ODSقة مفرشية على خطط إزالة الـ             مواف )أ(
 التمويل وما يرتبط به من تكاليف المساندة المبين في ما يلي ؛

تعطي اللجنة التنفيذية لحكومة آولومبيا مرونة في استعمال األموال المعتمدة إلزالة الـ                            )ب(
CFCالمتبقية في قطاع الرغاوي ؛  

للجنة التنفيذية علمًا بتعهد حكومة آولومبيا بإالّ  تسعى إلى مزيد من المساعدة ألى                      تحيط ا  )ج(
 نشاط في قطاع الرغاوي ، بعد الموافقة على المشروع ؛

تحيط اللجنة التنفيذية علمًا بأن المشروع تمت الموافقة عليه باعتباره مشروع مظليًا ختاميًا                   )د(
 . ذات اتفاق للتمويل متعدد السنوات ODS الـ بدًال من أن يكون خطة قطاعية إلزالة

دوالر (تكاليف المساندة  الوآالة المنفذة 
 )أمريكي

تمويل المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع
 فsssssي قطsssssاعCFCخطsssssة إزالsssssة الsssssـ    840,170 102,419 اليوئنديبي

 الرغاوي 
)أ  
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 ورقة تقييم المشروع 

 آولومبيا 
 : القطاع  التبريد )2001: (مستعملة في القطاع   الODSالـ  ODP طن 845.7

دوالر    15.21
 آغ /أمريكي

عتsssبة جsssدوى التكالsssيف فsssي القطsssاع   التجاري
 :الفرعي 

  عنوان المشروع

 واالستعاضة عن عامل   HFC-134A بالتحول إلى    CFC-12مشsروع مظلsي إلزالsة غsاز التsبريد            )أ(
  منشأة آولومبية17التبريد التجاري في  في صنع أنظمة HCFC-141B بالـ CFC-11النفخ 

 بيانات المشروع  تجاري 
   منشأة 17

 )ODPطن (استهالك المنشأة  
 )ODPطن (وقع المشروع  15.45

 )أشهر(مدة المشروع  24
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  234,995

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(لرأسمالية اإلضافية التكلفة ا  106,425

 )ب(الطوارئ تكلفة   10,643
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   94,568

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   211,636
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  211,636

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  13.70
 تمويل الجهة النظيرة ؟هل تأيد  

 الوآالة الوطنية المنسقة  وحدة األوزون التقنية 
 الوآالة المنفذة  البنك الدولي

  
 توصيات األمانة  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  211,636
 )ODPطن (وقع المشروع  15.45
 آغ/جدوى التكاليف دوالر 13.70

 ) أمريكيدوالر(تكلفة مساندة الوآالة  27,513
دوالر (مجمsوع الsتكلفة على الصندوق المتعدد األطراف     239,149

 )أمريكي
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 وصف المشروع
 خلفية القطاع 

وعن) المرفق األلف، المجموعة األولى  (CFCبيانات عن استهالك الـ   
إزالتها

 

    
ODP رها  آنقطة بداية وقد1 أختارت آولومبيا الخيار 35/57وفقا للمقرر  1,456.9 طن

:آاآلتي   
 

    
ODP ـ   1,456.9 طنssن الssي مssتهالك المتبقssاالسCFC  ـssتماع الssتى االجssتمويل حssل للss38 المؤه

 )  ، الشرط باء35/57وفقا للمقرر (
- 

ODP ـ    176.8 طنsssروعات الsssيع مشsssع جمsssوقCFCىsssل إلsssى تمويsssول علsssة للحصsssالمقدم 
 38االجتماع الـ 

- 

ODP ى الم     1,280.1 طنsتهالك األقصsـ       االسsن الsي مsتبقCFCد الموافقةsتمويل ، بعsل للsالمؤه 
  .38على المشروعات المقدمة لالجتماع الـ 

- 

    
  بيانات قطاع االتبريد   

ODP استهالك الـ  845.7 طنCFC 2001 في قطاع التبريد في* - 
ODP مقدار الـ  14.2 طنCFCالمطلوب إزالتها في مشروعات التبريد الجارية  - 
ODP ة للحصول على تمويل إلى االجتماع الـ          15.45 طنsبريد المقدمsروعات التsع مشs38وق

 . المتبقية CFC، على استهالك الـ 
- 

 من حكومة آولومبيا عن     2002 سبتمبر   27علsى أسsاس البsيانات المsبلغة إلى أمانة الصندوق في             *   
 .طريق اليوئنديبي 

 مستعملة  CFC من الـ     ODP طن   351تثماريًا إلزالة    مشروعًا اس  15وافقت اللجنة التنفيذية على       -16
 دوالر أمريكي مليون خصصت لتنفيذ تلك               6.8وهناك حوالي     . في صنع البرادات المنزلية والتجارية            

 .المشروعات 

 منشأة لها الخلفية نفسها ، تقـوم بصنع معدات             17يقدم البنك الدولي هذا المشروع المظلي لتحويل             -17
  .CFC من استهالك الـ ODP طن 15.45 للجنة التنفيذية إلزالة 38، إلى االجتماع الـ التبريد التجاري 

 CFC-12 من الـ    ODP طن   10.4 و CFC-11 من الـ    ODP طن   5.75 منشأة تستهلك    17أن الـ    -18
 7,190واإلنتاج اإلجمالي للمؤسسات هو        . في السنة لصنع طرازات مختلفة من معدات التبريد التجاري                 

وتقوم المنشآت بعمليات تتعلق بغازات التبريد باستعمال مضخات تفريغ وآالت شحن                       . ي العام     وحدة ف  
 . وأجهزة تبين التسرب في خط األساس 

 باعتباره عامل   HCFC-141b إلى استعمال    CFC-11ستتم اإلزالة بتحويل تكنولوجيا استعمال الـ         -19
وجميع المنشآت سوف تقتضي     . آغاز تبريد     HFC-134a إلى    CFC-12نفخ الرغاوي وبالتحول عن الـ        

استبدال أو إعادة تهيئة وحدات الشحن الصناعية أو النقالي ، ومضخات التفريغ وأجهزة تبين التسرب مالئمة              
والتكاليف األخرى تشمل إعادة تصميم أنظمة التبريد واالختبار والتجارب                  . HFC-134aللعمل مع الـ       

 .ف إضافية لتغطية ارتفاع تكاليف الكيمياويات وعناصر أخرى وتطلب المنشآت تكالي. والتدريب 
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 b141-HCFCتبرير استعمال الـ 

وبين البنك أن اختيار الـ          .  مقدم في وثيقة المشروع            HCFC-141bهناك تبرير الستعمال الـ           -20
HCFC-141b                والمقررات  هو تكنولوجيا مؤقتة ، اختارتها المنشآت بعد مناقشة معهم حول البدائل المتاحة

 آبديل مؤقت لنفخ     HCFC-141bالخاصة بهذا الموضوع الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن استعمال الـ                 
 .الرغاوي 

 ، قدم     HCFCوفقًا للقررات المتصلة بالموضوع الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن استعمال الـ                    -21
 .  من الشرآات المعنية ، وهو مرفق HCFC-141bآتاب إحالة من حكومة آولومبيا يساند استعمال الـ 

 تعليقات وتوصيات من األمانة

 تعليقات 

 في قطاع الرغاوي    CFCطلبت األمانة من البنك الدولي بيانات إضافية تتعلق بمفردات استهالك الـ              -22
ي في   ، لتوزيعها على القطاعين الفرعيين للصناعة وللخدمة ، وبيان استراتيجية إزالة االستهالك المتبق                           

. وقام البنك الدولي باإلبالغ أنه سيتولى إعداد مشروع االستعاضة عن أجهزة تبريد المباني                               . القطاع   
، في  ) سيقوم بتنفيذها اليوئنديبي   (ODS خطة وطنية إلزالة الـ        2003وسوف يقدم إلى اللجنة التنفيذية في         

 . المتبقي CFCسبيل إزالة جميع استهالك الـ 

مع البنك الدولي أهلية تكاليف التشغيل اإلضافية للتمويل ومنهجية حساب تلك                             ناقشت األمانة       -23
 .وعلى أثر ذلك تم تصحيح تلك التكاليف . التكاليف

وتمت الموافقة على المستوى اإلجمالي     . وافقت األمانة على التكاليف الرأسمالية اإلضافية المقترحة          -24
 .للمنحة 

 توصيات

 منشأة بمستويات التمويل وما 17وافقة مفرشية على المشروع المظلي لـ توصي أمانة الصندوق بم -25
 :يتصل به من تكاليف المساندة المبينة في الجدول اآلتي 

دوالر(تكاليف المساندة  الوآالة المنفذة 
 )أمريكي

تمويل المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع
 بالتحول إلىCFC-12ة غsاز التsبريد      مشsروع مظلsي إلزالs      211,636 27,513 البنك الدولي 

HFC-134A      واالستعاضة عن عامل النفخ CFC-11بالـ 
HCFC-141B يssتجاري فssبريد الssة التssنع أنظمssي صss17 ف
 منشأة آولومبية

)أ  

------ 












