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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
 

 

  األردنمشروع:  مقترح
  

 بشأن مقترح المشروع التالي: تهاهذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصيتتألف 

  تبـــــــريد

    المباني ألسطح الكبيرة التجارية األحادية تحويل وحدات تكييف الهواء
من ،تصنيع منشآتفي  ،كيلو وات 400 بقدرة ال تتجاوز

-وغازي التبريد ر ،أ134-الهيدروفلوروكربون( الهيدروفلوروكربون
) في شركة البتراء290-ربروبان (ال) إلى أ410 -و ر، ج407

  للصناعات الهندسية

المتحدة للتنمية  األمممنظمة   
 الصناعية (اليونيدو)
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السنوات متعددغير  مشروع –ورقة تقييم المشروع   

 األردن
 الوكالة الثنائية/المنفذة         عنوان المشروع

 
حدة األوزون الوطنية/وزارة البيئةووكالة التنسيق الوطنية  

 
 أحدث البيانات المبلغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي يعالجه المشروع 

 (باألطنان المترية، [أدخل السنة]، في [أدخل الشهر والسنة) 7ألف: بيانات المادة 

 المواد الهيدروفلوروكربونية
 غير متاحة طن متري

 ن مكافئطن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

 غير متاحة

 
 باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان مترية، [أدخل السنة]، في [ أدخل الشهر والسنة])

 المواد الهيدروفلوروكربونية
 غير متاحة طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

 غير متاحة

 

 للتمويل المؤهل المتبقياستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية 
 غير متاح طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

 غير متاح

 

 
 البتراء عنوان المشروع:

أ المستخدم في المؤسسة:134-الهيدروفلوروكربون  
 76.30 طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

109 109  

ج المستخدم في المؤسسة:407-غاز التبريد ر  
 83.65 طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

395 148  

أ المستخدم في المؤسسة:410-غاز التبريد ر  
 89.87 طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

649 187  

أ الذي يتعين إزالته من خالل هذا المشروع:134-الهيدروفلوروكربون  
 36.25 طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

837.50 51  

ج الذي يتعين إزالته من خالل هذا المشروع:407-غاز التبريد ر  
 39.75 طن متري

ن مكافئ متري م طن
  ثاني أكسيد الكربون

516.50 70  

ج الذي يتعين إزالته من خالل هذا المشروع:410-غاز التبريد ر  
 42.70 طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

157.60 89  

الذي يتعين إدخاله: 290-غاز التبريد ر  
 65 طن متري

ن مكافئ طن متري م
  ثاني أكسيد الكربون

195 

 53.70 طن متري التاثير على تغير المناخ:

)أ( في منشآت  ،كيلو وات 400 بقدرة ال تتجاوزالتجارية الكبيرة ألسطح  المباني األحادية  تحويل وحدات تكييف الهواء  
أ) إلى البروبان 410 -ج، و ر407-أ، وغازي التبريد ر134-من الهيدروفلوروكربون (الهيدروفلوروكربون ،تصنيع

 ) في شركة البتراء للصناعات الهندسية290-(ر

 اليونيدو

اإلزالة بأطنان قدرات استنفاد  التمويل بالدوالر األمريكي  مخصصات خطة األعمال للسنة الحالية
 األوزون

)أ(  غير متاحة غير متاح 
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 البتراء عنوان المشروع:
ن مكافئ طن متري م

  ثاني أكسيد الكربون
316.6 211  

 24  مدة المشروع (باألشهر)
لي المطلوب (بالدوالر األمريكي]:   3 437 111  المبلغ األوَّ

   التكاليف النهائية للمشروع (بالدوالر األمريكي):
  848 000  التكلفة الرأسمالية اإلضافية        
في المائة)10طوارئ (    800 41  
  747 810  تكلفة التشغيل اإلضافية: 
 1 637 610   التكلفة اإلجمالية للمشروع: 

 100  الملكية المحلية (في المائة):
 7  المكّون الخاص بالتصدير (في المائة):

(بالدوالر األمريكي):المنحة المطلوبة    610 637 1  

 الفعالية من حيث التكلفة:

 13.80مجدوالر أمريكي/كل
طن  دوالر أمريكي/

ن مكافئ ثاني متري م
 أكسيد الكربون

7.74 

  114 633  تكلفة دعم الوكالة المنفذة (بالدوالر األمريكي):
  1 752 243 األمريكي):تكلفة المشروع اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف (بالدوالر

 نعم  حالة التمويل المقابل (نعم/ال):
 نعم  مراحل رصد المشروع مشمولة (نعم/ال):

 
ةـــــــــــة األمانـــــتوصي  للنظر بصورة إفرادية 
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  وصف المشروع
  

ُ )، للتنمية الصناعية (اليونيدواألمم المتحدة  منظمة ت، قدماألردنبالنيابة عن حكومة   - 1 وحدات  لتحويل اقتراحا
من  ،صنيعت منشآتفي  ،كيلو وات 400 بقدرة ال تتجاوز المباني ألسطح الكبيرة التجارية األحادية تكييف الهواء 

) في 290-ربروبان (ال) إلى أ410 -و ر، ج407-وغازي التبريد ر ،أ134-(الهيدروفلوروكربون الهيدروفلوروكربون
تكاليف دعم الوكالة  باإلضافة إلى اً،أمريكي اً دوالر 3 437 111، بتكلفة إجمالية قدرها شركة البتراء للصناعات الهندسية

ً أمريكي اً دوالر 240 598البالغة   تمويل دون هذا المشروع اقتراح اليونيدو وقدمت  .كما جاء في الطلب األصلي، ا
  .األطراف متعدد الصندوق من تحضيري

  
  المواد الهيدروفلوروكربونية استهالك

 نتائج رتأشاو. لألوزون المستنفدة المواد بدائل عن استقصائية دراسة إلعداد تمويالً  األردن حكومة تلقت  - 2
ً  1 310 مجموعه ما استيراد تم، 2015 عام في أنه إلى لدراسةا ً  طنا هذا  إلى ونيةالمواد الهيدروفلوروكرب من متريا

ً  773 من يتألف البلد، ً  طنا  235 و ؛)االستهالك إجمالي من المائة في 59 مثلتأ (134-الهيدروفلوروكربون من متريا
ً طن ً متري ا ً طن 150 و ؛)المائة في 17.9( أ404-ر غاز التبريد من ا ً متري ا  ؛)المائة في 11.5ج (407-ر غاز التبريد من ا
ً طن 117 و ً متري ا ً طن 35 و؛ )المائة في 8.9( أ410-ر غاز التبريد من ا ً متري ا  ea )2.7 227 -كربونالهيدروفلورو من ا

ً  المواد الهيدرووفلوروكربونية استهالك إجمالي من المائة في 96 من أكثر وكان). المائة في  تصنيع قطاعيب مرتبطا
 .الهواء تكييفخدمة التبريد وو

 في عملت سطحاأل علىمركَّبة  هواء تكييف ووحدة مبرد 2 500 من يقرب ما هناك أن وتشير التقديرات إلى   - 3
ً االستعاضة عن قعولمتا نمو. األردن  22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا علی المعتمدة مةظألنا أن يجري تدريجيا
 .717-و ر ج 407-رو  أ410-زات التبريد رغاو 134-الهيدروفلوروكربون تعتمد على  مةظنأ دامباستخ

األحادية  التكييف لوحدات الوحيد نتِجالم وهي البلد في تكييف الهواء لوحدات مصنّع أكبر هي وشركة البتراء   - 4
 دراتق نم أطنان 6.9 لةزاإل ليوتم علی يةذلتنفيا للجنةا تفقوا ن،لستيا عالجتماا فيو. األردن في ألسطح المباني

ً طن 1.2 و 22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم وزونألا دستنفاا  نم وزونألا دستنفاا دراتق نم ا
لتان ال ناتالتقني وكانت .)1(البتراء في األحادية واءلها فتکيي داتمع تصنيع نم ب 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

 .بنجاح المشروع وقد أُنِجز. الرغاوى نفخ كعامل سايكلوبنتانالوكغاز التبريد  أ410-ر ماه يارختوقع عليهما اال

ً طن 76.30 البتراءشركة  استهلكت، 2017 عام فيو  - 5 ً متري ا ً طن 83.65 و، أ134-الهيدروفلوروكربون من ا  ا
 ً ً طن 89.87 وج 407-ر من متريا ً متري ا . سطحاأل علىالمثبَّتة  الهواء يفتكي وحدات تصنيع في معظمها، أ410-ر من ا

ً طن 36.25 كستهالا إلى إزالة والثمانين ديلحاا عالجتماا لیإ دملمقا روعلمشا ؤديسيو ً ريمت ا -دروفلوروكربونالهي نم ا
ُ طن 39.75 و، أ134 ً ريمت ا ً طن 42.70 وج 407-ر نم ا ً ريمت ا   .أ410-ر نم ا

  
   

                                                 
)1(  JOR/REF/60/INV/86.  
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  معلومات أساسية عن المؤسسة
 
ً  وهي تنتج، 1987 عام البتراء شركة تأسست  - 6  في المباني ألسطح األحادية الكبيرة الوحدات من مختلفة أنواعا

 وتصدر، اإلنتاج هذا من في المائة 86 حوالي كيلووات 400 عنقدرتها  تقلالتي  الوحدات وتمثل، عمان في منشآتها
جيد  ولديها عدد موظف، 1 600 من أكثر وأصبح يعمل بها، كبير بشكل المؤسسة وقد نمت هذه. بلداً  50 من أكثر إلى

ويصدَّر . السعودية العربية المملكة في ومنشأة ،باألردن المفرق، في واحدة منشأة ولها. المؤهلين والفنيين من المهندسين
 في 6ويخصص ما نسبته  ؛5 المادة بموجب العاملة غير البلدان إلى المصنعة المنتجات من المائة في سبعة ما نسبته

 إلى خاصة( 5 المادة بموجب العاملة البلدان من أخرى بلدان إلى المائة في 94 بينما تصدَّر نسبة المحلي للسوق المائة
 ).ةمرتفعال المحيطة الحرارة درجات ذات البلدان

 إلى امتحويله سيتم اثنتان منها، بالغاز شحن مناطق ثمانية و تجميع خطوط ثمانية البتراءشركة  لدىوتوجد    - 7
 ثمانية أجهزةو، استرداد ووحداتبغازات التبريد  شحن وحدات أربع األساس خط معدات وتشمل. 290 -ر غلز التبريد

 منمتنوعة  مجموعة المؤسسة لدىو. مقياساً مشعباً لضغط غازات التبريد 80 و، تفريغ مضخة 30 و، تسربال لكشف
 الالزمة والمعدات، حرارتها بدرجة التحكم يتم اختبار وغرفة، الضوضاء قياسل غرفة تشمل، والتطوير البحث مرافق

 حراريال ختبارلال نغرفتي على المختبر يشتملو. بها المعمول للمعايير وفقًا، األداء واختبار الحراري لالختبار
  .لالشتعال القابلة غير بغازات التبريد المشحونة الوحدات الختبار حاليًا تينمصمم

  
 وتكاليفه المشروع وصف

 المباني ألسطح األحادية الهواء تكييف وحدات إنتاج وتحويل واختبار وتصميم بمحاكاة شركة البتراء ستقوم   - 8
ذات القدرة التي ال  المواد الهيدروفلوروكربونية على القائمة الوحدات بديالً عن 290 -التبريد رم غاز استخدإلى ا

ً  114( توا كيلو 400 تتجاوز  كفاءة معدل وتحقيق والصناعية، التجارية التطبيقات في ةالمستخدم )غاز التبريد من طنا
 األمريكية الجمعية فيلكفاءة استخدام الطاقة  به المسموح األدنى الحد في المائة 15-10 بنسبة يفوق الطاقة استخدام في

 .90.1  وهو الهواء وتكييف والتبريد التدفئة لمهندسي

 ي ف1234-الهيدروفلوروكربونو 32-الهيدروفلوروكربون: التالية البدائل في نظروقد ُ   -  9
 أكثر راعتبُ  ألنه 290 -ر على غاز التبريد  ختياراال ووقع. 290-ر غاز التبريدو زإ1234- الهيدروفلوروكربونو

ً في  ،للبيئة مالءمةً  تكييف الهواء تطبيقات من النوع لهذا المتاحة يدبرغازات الت  عالميال حتراراال إمكانيةوانخفاضا
ً  كوني أن المتوقع ومن ألوزون؛؛لخلوه التام من قدرات استنفادوللغاية،   في ذلك في بما الطاقة، استخدام في اقتصاديا

 بقييُ  األمر الذي من شأنه أن ،290-ر  واستخدام إلنتاج اختراع براءات توجد وال ؛درجات الحرارة المحيطة المرتفعة
 290 -وشحن الغاز ر. أوسع على األخذ بهذه التكنولوجيا على نطاق شجعأن يو تكييف الهواء منخفضة اتوحد تكاليف

 سوفو. الطاقة كفاءة حيث من للشحن تتسم بحساسية عليه تحتوي التي والمنتجات مستقل،ال لنظامل كجم 5 بمقدار دحدم
 دائرة/  كجم 5 الشحنة حدود ضمن للبقاء متعددة مستقلة دوائر على المشروعهذا  خالل من المصنعة الوحدات تشتمل

 .الطاقةاستخدام  كفاءة علىفي الوقت ذاته  الحفاظ مع

 اناألولي والنموذجان. واط كيلو 185 و كيلوواط 80 بسعة أوليين نموذجين واختبار بناءو تصميم وسيجري   - 10
 القدرةو الضاغط نموذج على تعتمد يوه ،البتراءشركة لدى  التي ةاألساسي النماذج يستندان إلى مجموعتي المختاران

 تكييف الهواء األحادية لوحدات الكامل النطاق أساسية اذجنم مجموعة كل من أولي نموذج اختيار وسيغطي. يةالحصان
 .الصلة ذات السالمة إجراءات جميع مع ينمختلف ينتصميم وسيشمل البتراء في المصنعة
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 :للحد األمثلوصوالً بها  تحسينها أو التالية المكونات تغيير وسيجري   - 11

المبخرات والمكثفات  في المستخدم التصميم نفس 290-ر تستخدم التي والمكثفات للمبخرات سيكون   )أ(
 بما الطاقة، كفاءة لتحسينتصميمها  إعادة ينبغي غير أنه المواد الهيدروفلوروكربونية،التي تستخدم 

 الزعانف؛ يّزحو بابياألن وقطر والصفوف الدوائر ذلك في

في المائة  20-10قدرها   زيادة إلى الضواغط تحتاج التبريد،في  تلك الموادمساوية ل قدراتولتحقيق   ) ب(
الهيدروفلوروكربونية  غازات التبريد ه في حالةمن أوسع األداء غالف نغير أ ؛المزاح الحجم في

كثيرة من  أنواع فراتووت. 290-ر في حالة غاز التبريد األقل التفريغ حرارة درجة يشمل بما التقليدية،
 .المطلوبة السعة نطاق في 290-ر لغاز الصناعية الضواغط

 وتركيب النظام تصميم سوف يستحدث الوحدات، تشغيل أثناء بالتسريب في المرتبطة المخاطر من للحدو   - 12
 .سبل لإلنذارو وضوابط االستشعار أجهزة

 قد التي التبريد غازاتو والمواد والمكونات والمجموعات المنتجات أنواع جميع الموظفين تدريب وسيشمل   - 13
 فضالً عن ،الجديدة السالمة وممارسات اللوائح بشأن مستمرة تحديثات احستتو. التجميعخطوط و اتالمختبر تواجهها

 االستخدام ولضمان. السابق التدريب في بالفعل تهايغطتمت ت قد تكون ربما التي اإلجراءات ستعراضال للموظفين فرص
 الصيانة؛ وأدلة التشغيل أدلة إعداد إعادة لن قبيم توعية،لل بأنشطة االضطالع جريسي المصنعة، ،للمعدات المأمون

 واللوائح الممارسات وأفضل المعايير بشأن الوعي زيادة أنشطة من وغيرها المصانع وزيارات الدراسية الحلقاتتنظيم و
 .الصلة ذات والدولية المحلية

ً أمريكي اً دوالر 2,594,090 ، بشكلها الوارد في الطلب األصلي ،اإلضافية الرأسمالية التكاليف بلغتوقد    - 14  ،ا
  .1 الجدول في مبين هو كما

في شركة البتراء،  290-للتحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية إلى غاز التبريد ر التكاليف الرأسمالية اإلضافية. 1الجدول 
  كما وردت في الطلب.

  البنود
 الكمية

)الوحدة(

 الوحدة تكلفة
 بالدوالر(

)األمريكي  
 التكلفة إجمالي

)األمريكي بالدوالر(  
التجارب إجراء المنتجات و تصميم إعادة

، األمان تدابيرو، تصميمالو، دراسةال): (ياتمج، بردة تصميم النماذج األولية (هندسةإعا
 بدء التشغيل)و؛ جديدةالبرمجيات التركيب و، رالبحث والتطويو، القدراتبناء و

1  500 943  500 943  

تكلفة المواد لبناء النموذج األوليسلسلة التوريد و   1  000 175  000 175  
ة والتكلفة المرتبطة بالمشروعيالهندس بالطرقبناء نموذج أولي   1  000 30  000 30  

  استبدال معدات اإلنتاج
  ريدالتبغاز بشحن المنطقة   

  100 000  50 000  2 تعديل خط التجميع
لالنفجار،قاومة ، 290-رغاز التبريد بشحن الآلة   2  000 57  000 114  
  16 000  4 000  4 نفجارلال ة، مقاوم290-رالتبريد  غازسترداد ا آلة

  1 200  150  8 ديبرالت أجهزة قياس وخدمة مشعبة لغازات
  2 000  250  8  290-ر غاز التبريد  شف التسرب (محمول باليد) للكشف عنكجهاز 
  36 000  18 000  2 بالغاز الشحنمان (مروحة ، مجاري هواء) لمنطقة األتهوية 

خزانة اإلنذار و، الغاز ستشعارال انجهاز ،في منطقة الشحن (مثالً األماننظام التحكم في 
 كابالت)شبكة الو، نذار في غرفة الحراسةاإلتكرار و، المركزية

2  000 48  000 96  

  70 000  35 000  2 آلة لحام بالموجات فوق الصوتية
  19 200  9 600  2 تعمل بالهواء المضغوطمضخة معززة للتبريد ، 
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  البنود
 الكمية

)الوحدة(

 الوحدة تكلفة
 بالدوالر(

)األمريكي  
 التكلفة إجمالي

)األمريكي بالدوالر(  
  12 000  6 000  2 بالغاز، منطقة الشحن ةاالستاتيكي أرضية مضادة للكهرباء

  44 000  22 000  2 ليومهتدوير الوحدة استرداد / إعادة 
  44 000  22 000  2 وحدة شحن الهليوم

  36 000  18 000  2 ليوم باإلضافة إلى تسرب المعايرةكشف تسرب الهجهاز 
  هاوتوريد غازات التبريدتخزين   

  40 000  20 000  2 أنابيب النقل)و، المضادة لالنفجاراألضواء و، ، المباني(مثالً  غازات التبريدمنطقة تخزين 
تحكم مضختي نقل هوائيتين مع أدوات الو، لخمس زجاجات إمداد بغاز التبريدنظام 

والملحقات من خزان التخزين إلى ، والصمامات ، األنابيبوالملحقات (على سبيل المثال
 )بالغاز جميع محطات الشحن

2  000 18  000 36  

  12 000  12 000  1 لمنطقة التخزين األمانتهوية 
  البنية التحتية المشتركة  

  75 000  75 000  1 يعمل بالديزل طوارئمولد 
مياه ومضخات وأنابيب وصمامات  بركة، لطفاء الحريق (على سبيل المثامرشَّات إلنظام 

 )بالغاو شحنلل تينطقنذار ورشاشات للتخزين ومنإجهاز ووصالت وأجهزة استشعار و
1  000 42  000 42  

  70 000  35 000  2 لغرفة االختبار ماننظام التهوية واأل
  135 000  135 000  1 تدابير السالمةتحقيق تعديل للمختبر ل

  78 000  78 000  1 ختبار في المختبراتإجراء اال
لموظفيندى االوعي ل زيادة  1  000 85  000 85  

  74 000  74 000  1 تدريب الموظفين
معتمدشهادة السالمة لنموذجين أوليين من خالل طرف ثالث   2  500 22  000 45  

في المائة) 10التكاليف الطارئة على تكاليف االستثمار (    190 163  
  2 594 090   اإلضافيةالتكاليف الرأسمالية إجمالي

 إجمالي على عمِ جُ  ثم وحدة، لكل اإلنتاج تكلفة في الزيادة متوسط في رظِ نُ  اإلضافية، التشغيل تكاليف ولتقدير  - 15
 المواد ذلك في بما ،2017 عام في المصنعة المباني سطحأ علىالتي تركَّب  الهواء تكييف وحدات جميع إنتاج تكلفة

 في 290 -ر للعمل بالغاز تحويلها جريسي التي المواد الهيدروفلوروكربونية على المعتمدة المعدات ونسبة والعمالة،
 :يلي ما أساس على المائة في 12 بنسبة واحدةال وحدةال تصنيع تكلفة في الزيادة متوسط وقدر. لإلنتاج األولى السنة

 التكلفة تتوازن أن المتوقع من كان ألنه صفر بأنها التبريد غاز عن الناجمة اإلضافية التكاليف قدرت  ) أ(
 الشحنة؛ حجم انخفاض مع 290-ر للغاز األعلى

ً  المائة، في 15 و 11 بين المكابس تكلفة زيادة  ) ب(   للنموذج؛ تبعا

ً  المائة، في 15 و 12 بين والمبخر المكثف تكلفة زيادة  ) ج(   للنموذج؛ تبعا

ً  ، المائة في 15 و 13 بين بالسالمة المتعلقة الملحقات تكلفة زيادة  ) د(  .للنموذج تبعا

 في البتراءشركة  في السطح علىالتي تركَّب  الهواء تكييف وحدات جميع لتصنيع اإلجمالية التكلفة لىع وبناء   - 16
 الهيدروفلوروكربونيةالمواد  على القائمة المعدات من المائة في 10 ه سيجري تحويل ما نسبتهأن افتراضبو ،2017 عام

 تشغيل تكلفة ذلك عن ينتج، المائة في 12 الوحدة قدرها تكلفة وزيادة في لإلنتاج األولى السنة في 290-ر للعمل بغاز
ً أمريكي اً دوالر 1 642 021بمبلغ رتقدَّ ة ـــإضافي  .ا

 طلب ذلك عن ينتج، أمريكي دوالر 799 000 إلى تمويل مقابل بمبلغو، سالفة الذكرال التكاليف إلى استناداً و   - 17
ً أمريكي اً دوالر 3 437 111 قدره إجمالي تمويل  .ا
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 ءرالبتا ركستشت، تكاليف التشغيل اإلضافيةو للتكاليف الرأسمالية اإلضافية ركلمشتا ليولتما لیإ باإلضافةو  - 18
 ونبرکوروفلدرولهيالى إو 32- ونبرکوروفلدرولهيا لیإ داتحولا سنف ليوتح رختباوا متصميو ةمحاکاتمويل  فيً يضاأ
 .290 -ر مع لنتائجا نةرلمقا زإ1234-

 .اً شهر 24 خالل المشروع تنفيذ سيتم   - 19

 

 تهاوتوصي األمانة تعليقات

 تعليقاتال

 ةـــــياألهل

 طابخ يشير، )ز( 78/3 المقرر مع تمشياو. 79/45 و) ز( 78/3 المقررين مع تمشيا المشروع هذا ميقدَّ    - 20
 الحكومة كوإلى إدرا؛ كيغالي تعديل على التصديق الحكومة اعتزام إلى للمشروع األردن حكومة من المقدم التصديق

 مقر في الوديع إلى أن يتلقى إضافي تمويل أي هناك يكون لنالمشروع ف هذا على التنفيذية في حالة موافقة اللجنة أنه
 هذا على لموافقةا حالة في بأنه تعترف الحكومة أنإلى و؛ كيغالي تعديل على التصديق وثيقةنيويورك  في المتحدة األمم

 في اعليه االتفاق يمكن التي( البداية نقطة منتم خفضها  هيدروفلوروكربونيةمواد  أي خصم سيجري، المشروع
 ).المستقبل

 أنه تالحظ هاأن رغم، ناضجة تكنولوجيا يمثل هوأن ،واسع نطاق على للتكرار قابل المشروع أن األمانة رىت   - 21
، الغرف تكييف وحدات ذلك في بما، تكييف الهوا تطبيقات من متنوعة مجموعةفي  290-ر الغاز ميستخد حين في

ً  صغروالمجمعة األ المنقسمة التجارية والمعدات والمبردات أطنان  5 من أقل( )2( التهوية والتبريد ذات أنابيب حجما
 المعدات صبحت أن المتوقع ومن. جديد أمر هو هنا المقترحة األكبر التكييف أنظمة في 290-ر استخدام فإن، )تبريد

ً  تستخدم التي المعدات لنوع ممثلة هاتحويل المقترح  -ر وج 407-ر غازي التبريدو أ134 الهيدروفلوروكربون حاليا
 لوحدات عةالمصنّ  الوحيدة الشركة هي ءبتراومؤسسة ال. 5 المادة بلدان في الكبيرة التجارية التكييف وحدات في أ410

. آسيا غرب منطقة إلى منتجاتها بتصدير المؤسسة وتقوم، دالبل أسطح المباني في هذاتي تثبَّت على لا األحادية التكييف
ة، كما واإلقليمي ةالمحلي السوق من كل على اً كبير تأثيراً  المؤسسة في التحويل مشروع يؤثر أن يمكن، النحو هذا علىو

 كستهالا علی نيهيمالهواء  فتکيي عاطق أن ألمانةا ظتالحو. العالمية السوق على ؤثري أن يمكن أنه
البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة  في صاوخص، رکبي عاطلقا هذافي  كستهالاال ونم وأن، ونبرکوروفلدرولهيا

 .المرتفعة

 قائمة على المواد غير تكنولوجيات إلى للتحول األطراف متعدد الصندوق من تمويال البتراء تلقت  -22
 18 الفقرة إطار في يندرج التحويل هذا أن األمانة ترى، ومن ثم. كيغالي تعديل اعتماد قبل الهيدروكلوروفلوروكربونية

 UNEP / OzL.Pro الوثيقة من 147 و 146 الفقرتين في الوارد المقرر مع تمشياو. XXVIII /2 المقرر من) ب(
/ ExCom / 15/45 ،بالنظر إلى  ،5 المادة بموجب العاملة غير البلدان إلى الصادراتب فيما يتعلق تعديالت جرِ ت لم

 .المائة في 10 من أقل نهاأ

                                                 
عدات تكييف الهواء التحاري في شركة إندوسترياس مفي تصنيع  22-التقرير النهائي عن المشروع التدليلي إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  )2(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10، الوارد في الوثيقة .Industrias Thermotar Ltdaثيرموتار المحدودة 
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 التحويل استدامة

، التنظيمية التدابير أو السياسات غياب في، الخصوص وجه وعلى. التحويل استدامة إزاء بالقلق األمانة تشعر   - 23
. المرتفعة العالمي االحترار إمكانية ذات المعدات مناألدنى تكلفة  الواردات منافسة المؤسسة على الصعب من يكون قد

 ذلك في بما، المرتفعة العالمي االحترار ذات إمكانية معداتال تصنيع ستواصل المؤسسة نظراً ألن، ذلك على وعالوة
 للمعدات السوق ستيعابا المؤسسة كفلست كيف الواضح من يكن لم، تكيلووا 400 عناستهالكها  قلي التي المعدات

 .290-ر المعتمدة على

 اقتناع العمالء بها بنسبةو 290-ر يستخدم فيها الغاز اتـمنتجإلى  لـالكام لـالتحوي أن ىـعل دوـاليوني ددتـوش   - 24
ً ـواقعي ـس أمراً لي، المائة في 100  للتخفيض نهًجا يقترح المشروعوأضافت أن  الوقت. ذاـه في ودـمقص كما انه غير ا

 باالقتران، )ثمانية من( تصنيع خطي تحويل أنو؛ كيغالي تعديل إطار في المتبع النهج مع تمشيا، المؤسسة في التدريجي
إلى حد  سيسهم، زإ1234- الهيدروفلوروكربون وإلى 32- الهيدروفلوروكربون إلى التحول بشأن والتطوير البحث مع

 .األردن فيالمرتفعة  العالمي االحترار إمكانية ذات الهيدروفلوروكربونيةلمواد ا خفض فيكبير 

ً  290 -ر المعتمدة على غاز التبريد الوحدات شعبية تزداد أن المتوقع من، ذلك على عالوة   -25  زيادة بسبب تدريجيا
 التكاليف انخفاضو؛ الكبيرنتاج اإل وفورات بسبببمرور الوقت  المكونات تكاليف وخفض؛ الطاقةفي استخدام  كفاءةال

ذات  غازات التبريد إلى لالنتقال المتوقع والدعم؛ والمكونات والدراية التكنولوجيا وتوافر، والتدريب بالسالمة المتعلقة
 .للغاية والمنخفضة منخفضةالعالمي ال إمكانية االحترار

 المثبتة الهواء تكييف وحدات من الكبير العدد إلى بالنظر للمشروع المناخية المنافع على اليونيدو شددت وكذلك   -26
 والتكرار، الكبيرة غاز التبريد وشحنة، القطاع هذا في المتوقع فعالمرت والنمو، المنطقةفي هذه و البلد في سطحاأل على

 التشغيل وتكاليف التكاليف الرأسمالية اإلضافية عن معلومات المشروع تيحسي، ذلك على وعالوة. للمشروع المحتمل
  .79/45 و) ز( 78/3 المقررين بموجب اآلن حتى تعالج لم يتال اتبالتطبيق يتعلق فيما اإلضافية

 تدابير بتأثير تعلقي فيما سيما ال، خاص بشكل مؤكدة غير تزال ال تكاليف التشغيل اإلضافية أن األمانة تالحظو   -27
 معلومات المشروع يمكن أن يوفر هذاو. لالشتعال قابلة بدائل إلى التحويل عند تكاليف التشغيل اإلضافية على ماناأل

 مسيت لتياالمباني  حطسأل يةدألحاا تكييف الهواء داتحو أن يضًاأ ألمانةا ظتالحو. ةمسألال بهذه مباشرة صلة ذات
 لةومشغ رغي فةرغ في) للالشتعا للقابا ديرلتبا زغا بالتاليو( دةحولا نمکا ونيک ثحي، رةمباش رغي مةظنأ يه يلهاوتح
 يقع المبخر أن حيث إضافية أمان خواص تتطلب التي، المقسمة الوحدات من النقيض على هذاو. الطلق واءلها في أو
 إلى األحادية المعداتتحويل  على المشروع تركيز فإن ومن هنا. فيه مطلوبًا التبريد يكون هو الذي مشغول مكان في

 .اسراتيجية ةأهمي لالشتعال القابل التبريد غاز ضفي علىي العالمي االحترار إمكانية من منخفض مستوى

 المشروع ومدة اإلزالة

 الستة خطوطها على العالمي الحترارذات إمكانية عالية ل معدات تصنيع ستواصل المؤسسة أن باإلشارة إلى   - 28
 وأوضحت. هاإزالت تجريس التي المواد الهيدروفلوروكربونية كمية تحديد كيفية عن توضيحا األمانة طلبت، األخرى
 .السوق في ةالمحتمل التكنولوجيا لدرجة استيعاب المؤسسة تقييم إلى يستند ذلك أن اليونيدو

التكلفة الرأسمالية  عن مفصال تقريرا ويقدم سنتين غضون في المشروع سيُستكمل، 79/45 المقرر مع تمشيا   - 29
 الزمني المدى على 290-ر غاز التبريد إلى بالكامل المشروع تحويل يتم بعد أن وتكاليف التشغيل اإلضافية اإلضافية
 السعة هذهب سطحاأل علىالمركَّبة  الهواء تكييف وحدات في 290-ر استخدام أن إلى وبالنظر. سنتان ومدته به المسموح
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 يستغرق قد 290-ر بالغازالعاملة  للمعدات الفعلي البيع فإن، للتصدير اإلنتاج من المائة في 94 من أكثر وأن، أمر جديد
 األمانة اقترحت، سنتين خالل سيُستكمل المشروع أن إلى وباإلشارة. المشروع على الموافقة وقت من عامين من أكثر

 هو وحيد لغرض، األمر لزم إذا، واحدة سنة لمدة، استثنائي أساس على، للمشروع المالي االستكمال تمديد يمكن أنه
-تكييف الهواء المعتمدة على غاز التبريد ر  لوحدات الفعلي بالبيع المرتبطة التشغيل اإلضافيةتكاليف  بصرف السماح

 .77/35 المقرر مع تمشيا، 290

 اإلضافية والتكاليف الفنية مسائلال

ً  جريي   - 30  هي اهنيعتص يتم التي المعدات غالبية ألن ونظراً ، المصنع فيبالغاز  المعدات جميع شحنحاليا
 مشحونة تنقلس مأ، الموقع في شحنها ويتم جافة ستنقل 290-ر معدات كانت إذا مال توضيحا األمانة طلبت، للتصدير
 يمكنحجماً  كبراأل الوحدات أن مالحظة مع، المعدات هذه نقل على قيود هناك كانت إذا ما، وفي هذه الحالة. ،بالكامل

 قصوى شحنة هامن لكل متعددة دوائر في متضمنة، 290-ر غاز التبريد منا كيلوغرام 55 قرابة إلىشحناتها  تصل أن
 شحن كنأنه يم رغم، المصنع في المعدات شحن مواصلة تعتزم ؤسسةالم أن اليونيدو وأوضحت. كيلوغرامات 5 قدرها
 على وعالوة. راءالبتشركة  هاإلي رتصدّ  التي البلدان إلى المعدات هذه نقل على حظر يوجد ال وأنه؛ جافة المعدات بعض

. نقلثناء الأتسربه في  خطر من أعلى التشغيل قيد وحدةٍ  من 290-ر الغاز تسربخطر  يكون أن المتوقع منف، ذلك
 سبيل على، مةالمستخد السالمة إجراءات نفسبالغاز  المشحونة تكييف الهواء اتوحد نقلفي  تبعيُ  أن يجبوأضافت أنه 

 عالمات وجود مع، مفتوحة شبه أو مفتوحة سفن أو شاحنات في أي، المسال البترول غاز أسطوانات نقل في، المثال
 .مناسبة أمان قيودو

 هواء تكييف أجهزة صنعت قد البتراء شركة بأن أفيد، )3(والسبعين السابع االجتماع في بأنه األمانة ذّكرتو  - 31
أبدوا  العمالء ألن وبيعها المعدات هذه إنتاج لم تتمكن من الشركة غير أن؛ 290-ر يُستخدم فيها غاز التبريد ةقسَّمم

لم  أنه اليونيدو وأوضحت. المعدات هذه بيع محاولة تواصلوس، لالشتعال تهاقابلي من مخاوف بسبب ئهاشرامقاومة ل
 ذلك منذ تعمل وظلت، سنوات سبع منذ المؤسسة في تركيبها تم ةنعيّ بمثابة  وحدة سوى المشروع هذا إطار فيتصنَّع 
 أنها المؤسسة تعتقد وال، البتراءشركة  مبيعات من المائة في 1 عن تقل نسبة المقّسمة التكييف وحدات وتشكل. الحين

 وحداتهذه ال بتصنيع تقوم التي 5 المادة بموجب العاملة األخرى البلدان من المصنعة الشركات مع التنافس تستطيع
ً  صغراألَّ  ةقسممال  .التكنولوجيا هذهب تستمر في األخذ لم الشركة فإن ولذلك. كبيرة بأعداد حجما

 التعديالت على واتَّفقتا التكاليف الرأسمالية اإلضافية بشأن تفصيلية مناقشات واألمانة اليونيدو ودارت بين   - 32
 :التالية

 رضياتواأل التهوية طلب بالنظر إلى أنه يجري التجميع خط في إضافية تغييرات أي يقتضي األمر لن  ) أ(
 ؛منفصل بشكل السالمة في التحكم ونظام االستشعار وأجهزة ةستاتيكياال للكهرباء المضادة

ً  باليد المحمولة التسرب كشف أجهزة استخدام يعتبر ال  ) ب( ، ذلك من بدالً و؛ بالغاز الشحن لمنطقة كافيا
 تووق حساسيةال يتميز بقدر أكبر من تسربال شفجهازاً صناعياً لك شحن منطقة كل تستخدمسوف 

 ؛أقصر استجابة

 يتم التي المعدات من 290-ر أن يتم تهوية الغاز، الغرف هواء مكيفات تصنيع في، المتبع عادة  ) ج(
 أما بالنسبة إلى الشحنات. وحدة كلفي   شحنةبالنظر إلى صغر حجم ال اإلصالح منطقة إلى إحضارها

                                                 
)3(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51.  
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غير ؛ من التكاليف اإلضافية هي االسترداد آلة أن األمانة ترىف، في هذا المشروع المتوقعة الكبيرة
 أجهزة قياس غاز استخدامفي  ستمراراال يمكنو. خط لكل فقط ةواحد آلة أن األمر ال يحتاج ألكثر من

  ؛الموجودةالمشعَّبة  التبريد

غاز  قويةت ومضخة، باألمان الخاص والتحكم التهوية ونظام، الشحن بآالت المتعلقة التكاليف تعديل تم  ) د(
 على غازات التبريد وتوريد تخزين ومنطقة، االستاتيكيةالمضادة للكهرباء  واألرضيات، التبريد
 ؛مماثلةال مشاريعال تكاليف أساس

من التكاليف  ليست الصوتية فوق بالموجات اللحام آلة فإن، المصنعة المعدات حجم إلى بالنظر  ) ـه(
 حكمة اإلغالقمُ  تكون ما عادة، الغرف هواء مكيفات من النقيض على، التبريد دائرة ألن اإلضافية

 حيث، كذلك من التكاليف اإلضافية الهليوم تسرب كشف نظام فليس، وبالمثل. الخدمة لتسهيل صمامب
ً  الصغيرة شحناتال ذات للتطبيقات ضروري النظام هذا أن  حتى يكون أنفيها  يمكن التي، نسبيا

 بالفعل سيشمل الحالي األساس خط فإن، ذلك على وعالوة؛ األداء على كبير تأثير الصغيرة لتسرباتل
 ؛الضغط عالي غاز وهو، أ410-ر غاز التبريد الستخدام نظراً  التسرب كشفل قوية معدات

 المطلوب دالمولّ  فإن ولذلك؛ ارئوطلل ديزل دمولّ  بالفعل الحالية األساس خط معدات ستشمل، وبالمثل  ) و(
 ؛من التكاليف اإلضافية يعتبر ال أمريكي دوالر 75 000 بتكلفة قدرها

 ليس ولكن التخزين منطقة في اتالمرشَّ  استخدام يمكن حيث الحريق إطفاء نظام تكاليف ترشيد جرى   )ز(
 .يدوية حريق طفايات اقتُرح استخدام، ذلك من بدالو؛ حساسة آالت توجد حيث، الشحن منطقة في

 ؛مماثلةال مشاريعال تكاليف أساس على والمختبرات االختبار غرفبالنسبة ل تعديالتال أجريت  ) ح(

 المشروعات في هي مما أعلى تكون أن يمكن التكاليف تلك أن مالحظة مع االختبار تكاليف تعديل تم   )ط(
للحد األمثل ءتها كفاب لوصولل الالزمة والمتطلبات تصنيعها المقرر المعدات لحداثة نظراً ، األخرى

 ؛ الطاقة من حيث استهالك

 .مماثلةال مشاريعال قياساً على السالمة شهادات وإصدار ةوعيتالو بالتدريب المتعلقة التكاليف ُعدّلت  ) ي(

 من األولية هااذجنمإعداد و المنتجات تصميم إعادة تكاليف تعديل على االتفاق تم، ذلك إلى وباإلضافة   - 33
 األولية النماذج لتصميم يرثك عمل يلزم هأن ورغم. أمريكي دوالر 400 000 إلى أمريكي دوالر 1 148 500

لدى مؤسسة  فإن، الطاقة استهالك كفاءة وتحسين، األمان خواص تشغيل وضمان، الوصول بها إلى الوضع األمثلو
 .داخلية ممتازة اختبارمعامل ووالتطوير  بحثلل مرافق البتراء

ً  تفاوتست هذه التكاليف نأل نظراً ، اإلضافيةتكاليف التشغيل  لتقدير المستخدم النهج إلى األمانة أشارت  - 34  تبعا
 متوسط أساس علىقُدّرت  المقترحةفتكاليف التشغيل اإلضافية . قوية الطريقةهذه  لم تعتبر غير أنها. المصنعة للمعدات

 هذا العنصر أن على األمانة توافق وبينما. بالسالمة المتعلقة والملحقات والمكثفات والمبخرات للضواغط دةزائال التكلفة
 بعد مشابهة تكون أن ينبغي والمكثفات والمبخرات لضواغطا تكلفة أن ترى فهي، التكاليف يزيد أن المتوقع من األخير

 .التحويل

 لسعة بالنسبة صغيرة مزاحال حجمال في الزيادة فإن، 290-ر غاز التبريد على القائمة واغطبالض يتعلق فيماو   - 35
في  التشغيل ضغط انخفاض إلى بالنظر، ذلك على عالوة. الحالي الضاغط غالف في استيعابها عادة ويمكن الضاغط
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 القائمة اغطوالض تكاليف أن إلى العامالن هذان ويشير. أقل الدوران عزم يكون أن المتوقع من، 290-ر حالة الغاز
. المواد الهيدروفلوروكربونية على القائمة الضواغط مشابهة لتكلفة تكون أن ينبغي 290-ر غاز التبريد أساس على

 الغاز ضواغط عمر األدنى الدوران وعزم المنخفضة صريفالت حرارة درجة تزيد أن المتوقع من، ذلك على وعالوة
 .المحتملة راتوفوال هذهفي  النظر ولم يتم؛ والصيانة اإلصالح تكاليف أن تخفضو ةحاليال 290-ر

 الواضح من فليس، للوصول بهما إلى الوضع األمثل والمبخر المكثف تصميم إعادة األمر سيقتضي أن ورغم   - 36
ً  المائة في 45 بمقدار التبريد شحنة غاز تخفيض سيؤدي، ذلكوك. تكلفة هذين البندين زيادة  السبب في  تحقيق إلى تقريبا
 التقرير يتضمن أن على لذلك واتُّفق. الوقت هذا في دير قيمتهاتق يمكن ال الوفورات هذه غير أن؛ المواد في وفورات
ً تقييم التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية عن النهائي ً تفصيلي ا  على، المواد في المحتملة للوفورات ا
 .الصندوق إلى ستعاد تكاليف التشغيل اإلضافية في ناتجة وفورات أي أن أساس

 وتدابير والضوابط الكشف أجهزة ذلك في بما، اتللوحد المأمون التشغيل لضمان تعديالتإجراء  لزموف يس   - 37
-ر ورغم أنه يمكن االسترشاد بعمليات تحويل أجهزة تكييف الهواء السابقة إلى غاز التبريد. اإلشعال مصادر إزالة
، أفضل بيانات وجود عدمل ونظراً . المشروع هذا في المصنعة المعدات باختالف قد تختلف فإن تلك التكاليف، 290

 سفري مما، الحالية التوجيهية المبادئ مع يتماشى بما، كجم/  ات أمريكيةدوالر 6.30 اإلضافية التشغيل تكاليف اعتُبرت
 التشغيل تكاليف ما إذا كانت حالة في غير أنه. أمريكية دوالرات 747 810 إجمالية قدرها تكاليف تشغيل إضافية عن

 6.30 البالغة العتبة من أقل  290-ر تكييف الهواء العاملة بغاز التبريد وحدات إلى التحويل عن الناتجة الفعليةاإلضافية 
 .األطراف متعدد الصندوق إلى األرصدة تعادفسوف ، كجم / دوالرات أمريكية

 هاــعلي المتفق التكاليف وعــمجمأمريكي، أصبح  دوالر 41 800 بلغبعد احتساب اعتماد للطوارئ بمو   - 38
  .2 الجدول في المبين النحو على، أمريكية اتً دوالر 1 637 610 روعــللمش

 البتراءشركة  في 290 - يد ررغاز التب إلى المواد الهيدروفلوروكربونية من للتحويل عليها المتفق التكاليف - 2 الجدول
 

  البنود
 الكمية

)الوحدة(

 الوحدة تكلفة
 بالدوالر(

)األمريكي  
 التكلفة إجمالي

)األمريكي بالدوالر(  
األولية النماذجإعداد إعادة تصميم المنتج و
400 000 1 األولية النماذجإعداد إعادة تصميم المنتج و  000 400  

  استبدال معدات اإلنتاج
  التبريدبغاز شحن المنطقة 

48 000 2 مضادة لالنفجار،  290-ر بغازشحن آلة ال  000 96  

4 000 2 مضادة لالنفجار،  290-ر  التبريد غازاسترداد آلة   000 8  

15 000 2 290-ر غاز التبريد شف تسربكل صناعي جهاز  000 30  

50 000 2 بالغاز منطقة الشحنفي السالمة والتحكم ألغراض تهوية نظام ال  000 100  

5 000 2 ، تعمل بالهواء المضغوطلتبريدغاز امضخة معززة ل  000 10  

5 000 2 بالغاز ، منطقة الشحنةاالستاتيكي أرضية مضادة للكهرباء  000 10  

  غاز التبريدتخزين وتوريد 
35 000 1 تخزين وتوريد غاز التبريدمنطقة   000 35  

  البنية التحتية المشتركة
مياه ومضخات وأنابيب وصمامات  بركة بما يشمل، نظام مرشات إطفاء الحريق

التخزين وأجهزة إطفاء رشات لمنطقة مإنذار وجهاز ووصالت وأجهزة استشعار و
 بالغاز الشحن تيطقمحمولة لمن

1 000 10  000 10  

5 000 2 نظام التهوية والسالمة لغرفة االختبار  000 10  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/40 
 

 

13 
 

  البنود
 الكمية

)الوحدة(

 الوحدة تكلفة
 بالدوالر(

)األمريكي  
 التكلفة إجمالي

)األمريكي بالدوالر(  
غييرات البتراء للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتج الجديد (التشركة تعديل مختبر 

 إجراءات السالمة)في المطلوبة 
1 000 50  000 50  

39 000 1 البتراءشركة تكلفة االختبار في مختبرات   000 39  

20 000 1 لموظفين ، بما في ذلك المبيعات والخدمةا توعية  000 20  

ن في خط التجميع و، بما في ذلك الموظفشركة البتراء ين فيعاملالتدريب لألشخاص ال
 المبيعاتفي و

1 000 10  000 10  

10 000 2 من خالل طرف ثالث معتمد شهادة السالمة للنموذجين األوليين  20 000 
41 800  ارئوطمخصصات ال  

889 800  التكلفة الرأسمالية اإلضافية إجمالي  
747 810  دوالرات أمريكية/كجم) 6.30تكاليف التشغيل اإلضافية (  

1 637 610  مجموع التكلفة المتفق عليها  

 
ً التكاليف المتعلقة بتحسين كفاءة  2تشير األمانة إلى أن التكاليف الواردة في الجدول و   - 39 استخدام تشمل أيضا

الخاصة نتقال االفصلها عن التكاليف المرتبطة بعملية  ،لم يكن من المستحيل نإ ،صعبيالتكاليف  تلكالطاقة، ولكن 
 اس.لم تقترح تعديالت على هذا األسف، ومن ثمالتبريد.  بغاز

 36.25 إلزالة ةأمريكي اتدوالر 1 637 610البتراء شركة تبلغ التكاليف اإلضافية المتفق عليها للتحويل في    - 40
ً طن ً متري ا ً طن 51 838( ا ً طن 39.75و  ،أ134-الهيدروفلوروكربون مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من اً منمتري ا  ا

ً متري ً طن 70 517( ا ً متري ا ً طن 42.70و  ،ج407-ر غاز التبريد أكسيد الكربون) من مكافئ من ثاني من ا ً متري ا  158( ا
89  ً ً دوالر 13.80، بفعالية تكلفة قدرها أ410-ر غاز التبريد مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من اً منمتري طنا /  اً أمريكيا

 )متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون./ طن  ةأمريكي اتدوالر 7.74كجم (

بشأن التكاليف (ز) هو اكتساب خبرة  78/3تالحظ األمانة أن الغرض من تنفيذ المشاريع بموجب المقرر    - 41
على أساس وكربونية. هيدروفلوروال المواد خفضبالتي قد ترتبط  الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية

اليف أفضل تقديراتها للتك تمثلاالستعراض، ترى األمانة أن التكاليف المتفق عليها إجراء المعلومات المتاحة في وقت 
؛ غير أن هذه التقديرات قد تتغير مع توافر المزيد من المعلومات ووفقا للخصائص المحددة اإلضافية اإلجمالية للتحويل

  شكل سابقة.يالمقترحة أعاله لن  ، ترى األمانة أن الموافقة على المشروع بالمستويات. ولذلكلكل من المؤسسات

  2020-2018للفترة   األطراف متعدد الصندوق أعمال خطة

 م بما يتماشىدّ قُ قد  المشروع غير أن؛ 2020-2018 الفترة أعمال خطة في البتراءشركة  مشروع يُدرج لم   - 42
  .79/45 و) ز( 78/3 المقررين مع

 ةــــــــتوصيال

 :يلي فيما نظرأن ت في التنفيذية اللجنة ترغب قد   - 43

 400 قدرة ال تتجاوزب المباني ألسطح الكبيرة األحادية التجارية تحويل وحدات تكييف الهواء  مشروع  ) أ(
وغازي التبريد  ،أ134-(الهيدروفلوروكربون من الهيدروفلوروكربون ،تصنيع منشآتفي  ،كيلووات

 في، وذلك شركة البتراء للصناعات الهندسية) في 290-ربروبان (ال) إلى أ410 -و ر، ج407-ر
 إلى المقدمة المستقلة المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية المشروعاتب المتعلقة مناقشاتها سياق

ً والثمانين  الحادي االجتماع نظرة ’’المتعلقة بــ الوثيقة في موضح هو كما، )ز( 78/3 المقرر مع تمشيا
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 ‘‘تبيّنها أثناء استعراض المشروعات عامة على القضايا التي تمّ 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14(؛ 

 1 637 610 بمبلغ أعاله) أ( الفرعية الفقرة في إليه المشار المشروع اقتراح على توافق تكان إذا ما  ) ب(
ً  دوالراً  114 633 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة، أمريكية تدوالراً   على، لليونيدو أمريكيا

 :المشروع على الموافقة أن يكون مفهوماً، في حال

 األمم مقر في الوديع يتسلم حتى التمويل من مزيد تاحي لن، التمكين أنشطة باستثناء أنه   (1)
 ؛األردن حكومة تصديق صكنيويورك  في المتحدة

ً طن 36.25 ه سيجري خصمأن   (2) ً متري ا ً طن 51 837.5( ا ) أكسيد الكربونثاني  مكافئ اً منمتري ا
ً  39.75 و، أ134-الهيدروفلوروكربون من ً طن 70 516.5( طناً متريا ً متري ا  ثاني مكافئ من ا

ً طن 42.70 و ،ج407-ر غاز التبريد  من) الكربون أكسيد اً مترياً طن 89 175.6( اً متريا
 اتتخفيضلل البداية نقطة من أ410-ر غاز التبريد من) ثاني أكسيد الكربون مكافئ من

عة  ؛بعد تحديدها المواد الهيدروفلوروكربونية في ةمستدامال المجمَّ

 هوأن، اليونيدو إلى األموال تحويل من شهراً  24 غضون في همن االنتهاء يتم المشروع أن   (3)
 معلومات يتضمن شامل إنجاز تقريرالمشروع  اكتمال من أشهر ستة غضون في يقدَّمس

 المتكبدة، اإلضافية التشغيل وتكاليف، المؤهلة اإلضافية الرأسمالية التكاليف عن مفصلة
 المواد تكاليف خفضب يتعلق منها ما ذلك في بما، محتملة وفورات وأيالتحويل،  خالل عملية

  ؛التنفيذ سهلت التي الصلة ذات والعوامل غاز التبريد، شحنة ضيخفلت نتيجة

ً ، اليونيدو أن  (4)  من تتحقق أن إلى التشغيل اإلضافية تكاليف تدفع لن، 77/35 المقرر مع تمشيا
 إذا لم تكن جميع تكاليف وأنه، 290-ر تكنولوجيا تستخدم معدات بتصنيع تقوم المنشأة أن

، اليونيدو إلى األموال تحويل من شهراً  24 غضون فياإلضافية قد تم صرفها  التشغيل
 كماللالست واحدة سنة مدته تمديد في، استثنائي أساس على، التنفيذية اللجنة تنظر سوفف

 أن أساس على، اإلضافية التشغيل تكاليف صرف إتاحة هو وحيد لغرض للمشروع المالي
 إلى األموال تحويل من شهرا 24 غضون في قدميس ‘3’  الفقرة فيالمذكور  الشامل التقرير
 ؛ اليونيدو

تقرير  تقديم يتجاوز ال موعد في األطراف متعدد الصندوق إلى تعادمتبقية س أموال أي أن   (5)
 على بعد صرفها يتم لم تكاليف تشغيل إضافية أي ذلك في بما، للمشروع المالي اإلكمال
 بما، وفورات وأي، رامجكيلو /ةأمريكي اتدوالر 6.30 البالغ عليه المتفق المستوى أساس

 نتيجة المخفّضة المواد تكاليف إلى استناداً  تكاليف التشغيل اإلضافية في الوفورات ذلك في
 .التبريد غازشحنة  كمية تخفيضل

 

____________


