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  اضافـــة 
 

 ترآيا: مشروعات بمقترحات 
  

  ))اليونيدو (ية الصناعيةنممنظمة األمم المتحدة للت( في قطاع المذیبات ODSخطة إزالة الـ 

    ، بورقة التقييم المرفقة10 عن صفحة تقييم المشروع ، وهي الصفحة يستعاض

  : التوصية بما يلي  عنويستعاضالفقرات اآلتية تضاف 

ى أساس االستهالك المتبقى                 -54 ادة صياغة المشروع عل على أثر مزيد من المناقشات ، وافقت اليونيدو على إع
و   ا ، وه ه ترآي ذي أبلغت عن ي القطاع ال ـ ODP طن 10.8ف ن ال ـ ODP طن 13.2 وTCA م ن ال ا  . CTC م أم

ذي     . المشروع   فهو صفر وتم سحب هذا الجزء من         CFC-113استهالك الـ    ق ال وباإلضافة إلى ذلك ، حيث أن التطبي
ـ         BCMيستعمل فيه الـ     ة ال  BCM ليس داخًال في النشاط بوصفه عامل تصنيع ، وقد تم سحب االقتراح الخاص بإزال

تقبل ، إذا أصبح   ي المس اريخ الحق ف ي ت ل تصنيع ف ي مشروع يتضمن عام ا يمكن أن تنظر ف ى أساس أن ترآي عل
ين في الوقت الحاضر أي                     التطبيق المذ  آور مؤهًال للحصول على تمويل ، بمستوى استهالك ال يتجاوز المستوى المب

  .ODP طن 21.34

ا                           -55 ذيبات في ترآي ة في قطاع الم ًا ، يستكمل اإلزال ًا ختامي . على هذا األساس يصبح المشروع مشروعًا مظلي
تعمل لتحويل من يستعملون هذه المادة في صناعة النسيج          الذي سوف يس   TCAوالتكلفة الخاصة بالجزء الذي يمثله الـ       

الغ                 415 000هـــي   ه الب غ عن ة      ODP طن    10.8 دوالر أمريكي ، محسوبة على أساس االستهالك المبل ة عتب  ، بقيم
 دوالر أمريكي ،    41 500آغ ، باإلضافة إلى برنامج للمساعدة التقنية قدره          /أمريكي دوالر 38.5 التي هي    TCAـ   ـال
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ق            . كن استعماله لتلبية متطلبات مزيد من صغار المستعملين         يم ي فال تنطب وحيث أن المشروع اآلن هو مشروع مظل
  .عليه أية تكاليف لإلدارة 

ـ   -56 ى    CTCأن ال اليف عل دوى التك ى أساس ج ه عل ل مع ات يجرى التعام ي الطفاي اء ف ادة إطف تعمل آم  المس
ـ     . آغ   /أمريكي دوالر 1.48البالغة  مستوى العتبة المعمول بها في هذا القطاع و        ـ    ODPوحيث أن ال  1.1 هو    CTC لل

غ        1211 للهالون  3بالقياس إلى    دت بمعامل يبل د زي اليف ق إن جدوى التك  3 ، المستعمل في المعتاد في ذلك القطاع ، ف
دره           . ODP طن   13.2أضعاف ، وطبقت على االستهالك المبلغ عنه البالغ قدره           ك عن مستوى ق  75 144ويسفر ذل

  .وسوف تقوم المنشأة المعنية بتوفير التمويل النظير لتغطية بقية تكاليف التحويل . دوالر أمريكي 

ه           531 644على هذا األساس فإن مجموع تكلفة المشروع هو           -57 ة في اليف الجامع  دوالر أمريكي ، وجدوى التك
ه / أمريكي دوالر22.15هي   غ عن ى أساس االستهالك المبل غ عل د . آ ل ، ق ذا المستوى من التموي ا ، به د أن ترآي بي

ـ            الي من ال در إجم ـ     TCAتعهدت بإزالة ق ل    CTC و ال دار المستعمل في       ODP طن  39.2 يمث ه هو المق  ،أبلغت أن
  . المنشآت المعنية 

  توصية 

ة                   -58 د ترغب اللجن ة أعاله ، ق ى المشروع               على أساس المعلومات المبين ة عل ة في أن تنظر في الموافق التنفيذي
دره                 الي ق ل إجم غ تموي ا بمبل اليف          531 644المظلي الختامي لقطاع المذيبات في ترآي ه تك  دوالر أمريكي يضاف إلي

  : دوالر أمريكي بشرط ما يلي 39 873مساندة الوآالة البالغة 

 CTC و TCA والـ CFC-113ة الـ لن يطلب أي تمويل أخر من الصندوق المتعدد األطراف إلزال  ) أ(
  .في ترآيا 

 في تطبيقات استعمال هذه المادة آعامل تصنيع ، مؤهلة للحصول         BCMما إذا ما أصبحت إزالة الـ         ) ب(
د الصندوق      ع قواع ل يتمشى م ى تموي ًا للحصول عل دم اقتراح ا أن تق تطيع ترآي ل ، تس ى تموي عل

ذ ،              ا عندئ وًال به ي يكون معم ى أساس مستوى من االستهالك ال يتجاوز            المتعدد األطراف ، الت  عل
  .ODP طن 21.34
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  ورقة تقييم المشروع 
  ترآيا
 
  

 ODP طن 86.7  ) :2002-2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  مذيبات : القطاع 

 ال ينطبق   : جدوى التكاليف في القطاع الفرعي اتعتب

  عنوان المشروع 
 . في ترآيا تنفذة لألوزون المتبقية مشروع مظلي نهائي الزالة المذيبات اامس  ) أ(
  

 إزالة بروميد الميثيل بيانات المشروع 
   

   )ODPطن (استهالك المنشأة 
ODP( 24طن (وقع المشروع 
36 )أشهر(مدة المشروع 

2,423,303 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 
  ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع 

531,644  )أ(الية اإلضافية التكلفة الرأسم  
  )ب(تكلفة الطوارئ   
  )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية   
531,644  )ج+ب+أ(مجموع تكاليف المشروع   
%100  )%(الملكية المحلية   
0  )%(عنصر التصدير   

531,644  )شریحة أولى) (دوالر أمریكي (المبلغ المطلوب 
22.15  )آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

ال ينطبق  هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟
 وحدة األوزون الوطنية   الوآالة الوطنية المنسقة 

 اليونيدو الوآالة المنفذة 
   

   توصيات األمانة 
   )دوالر أمريكي أمريكي(المبلغ الموصي به 

   )ODPطن (وقع المشروع 
   آغ/جدوى التكاليف دوالر
   )مريكيدوالر أ(تكلفة مساندة الوآالة 

  )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 

-------  
 


