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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 االجتماع الثامن و الثالثون 

 نوفمبر / تشرين الثاني-،روما 
 
 
 
 

 الجمهورية الديموقراطية الشعبية، الو: مقترح مشروع
 

 :تتناول هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها حول مقترح المشروع التالي
 

  الرغاوى
منظمة األمم المتحدة           رغوة صناعة  الى آلوريد الميثيلين في »×»التحويل من غاز التبريد  �

 اإلنمائية
٠لدى شرآة ) صندوق(بوليوريتان المرنة   א × א « ، 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/40 
 
 

2 

 ورقة تقييم المشروع
 الجمهورية الديموقراطية الشعبية، الو

 
 أطنان من معامل إستنفاد     30.0 ):2000(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع  الرغاوى: القطاع

 األوزون
 آلغ/رآي دوالر أمي6.23 مرنة: عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

رغاوى البوليوريتان  صناعة   الى آلوريد الميثيلين في       CFC-11التحويل من غاز التبريد       )أ(: عنوان المشروع
 .Prasert Foam Co., Ltdلدى شرآة ) صندوق(المرنة 

 
 

 جاسئة
Prasert 

 بيانات المشروع

 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون(إستهالك المنشأة  16.30
 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون(مشروع وقع ال 16.30

 )باألشهر(مدة المشروع  24
 )بالدوالر األميرآي(المبلغ األساسي المطلوب  175,500

 ):بالدوالر األميرآي(تكلفة المشروع النهائية  
 )أ(      تكلفة رأسمالية إضافية  117,130
 )ب(      تكلفة طوارْى  11,713
 )ج(التشغيل اإلضافية       تكلفة  10,500

 )ج+ب+أ(      تكاليف المشروع اإلجمالية  139,343
 (%)      الملكية المحلية  50%
 (%)      عنصر الصادرات  10%

 )بالدوالر األميرآي(المبلغ المطلوب  139,343
 .)آلغ/دوالر أميرآي(جدوى التكاليف  8.55
 هل تؤيد تمويل الجهة النظيرة؟ نعم

 الوآالة الوطنية المنّسقة علوم والتكنولوجيا والبيئةوآالة ال
 الوآالة المنّفذة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 توصيات األمانة

 )بالدوالر األميرآي(المبلغ الموصى به  139,343
 )بأطنان من معامل إستنفاد األوزون(وقع المشروع  16.30
 )بالدوالر األميرآي(جدوى التكاليف  8.55

 )بالدوالر األميرآي(تكلفة مساندة الوآالة المنّفذة  18,115
بالدوالر (التكاليف اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف        157,458

 )األميرآي
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 وصف المشروع

 خلفية القطاع
 

 وخطة اإلزالة التدريجية) I المجموعة 1الملحق رقم (إستهالك غاز التبريد  
   الى الخيار.الجمهورية الديموقراطية الشعبية، الو ارتأت 35/57بموجب المقّرر  
 طنًا من معامل استنفاد *44.0 : آنقطة إنطالق تبلغ2 رقم  

 األوزون
طنًا من  **32.69 الكمية المتبقية من استهالك غازات التبريد المؤهلة للتمويل ِإّبان انعقاد اإلجتماع  -

 معامل استنفاد األوزون
 )، الفقرة الشرطية ب35/57ب المقّرر بموج(الثامن والثالثين  

طنًا من معامل  16.30 38وقع آافة مشروعات غازات التبريد المرفوعة للتمويل ِإّبان انعقاد اإلجتماع  -
 استنفاد األوزون

طنًا من معامل  16.39 الكمية القصوى المتبقية من استهالك غازات التبريد المؤهلة للتمويل عقب الموافقة -
 وزون استنفاد األ

 على المشروعات المرفوعة الى اإلجتماع الثامن والثالثين 
 

 لمحة عن  قطاع الرغاوى
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 30.0 ***2000 إستهالك غازات التبريد في قطاع الرغاوى للعام -
عامل إستنفاد      طنًا من م            0  آمية غازات التبريد موضوع اإلزالة التدريجية في مشروعات الرغاوى الجارية-

 األوزون
طنًا من معامل    16.30  وقع مشروعات الرغاوى المرفوعة للتمويل ِإّبان انعقاد اإلجتماع الثامن والثالثين على-

 إستنفاد األوزون
   الكمية المتبقية من استهالك غازات التبريد

 .1999 إستنادًا الى البيانات التي تّم التبليغ بها الى أمانَة األوزون للعام *
من )  طنًا من معامل إستنفاد األوزون        11.31 (%85 تزيل تدريجيًا      .الديموقراطية الشعبية، الو    خطة إدارة تبريد موافق عليها للجمهورية             **

 . أطنان من معامل إستنفاد األوزون13.3 لما مجموعه 1999إستهالك غاز التبريد في قطاع التبريد للعام 
 .1999تي تّم  التبليغ بها في البرنامج القطري للعام  إستنادًا الى البيانات ال***
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 رغوة ألواح مرنة
 

 Prasert Foam Co.شرآة 
 
الى  3م/ آلغ 9 صناديق رغاوى بوليوريتان مرنة تتراوح آثافتها من              Prasert Foam Coتصّنع شرآة     .1

 أطنان من غاز التبريد         16.3لقد استهلكت الشرآة معّدل         .  في إنتاج األثاث، والفرش ومواد التنجيد            3م/ آلغ  30
CFC-11    وهي تشغِّل ثالث    . 2000-1998 أطنان من آلوريد الميثيلين خالل الفترة الممتدة بين العامين                  4.7 و

 الى آلوريد   CFC-11وسوف تحّول استعمال غاز التبريد      . وحدات صناديق رغاوى مصنوعة محليًا ومشّغلة يدوياً       
حدات صناديق الرغاوى الحالية بوحدة صندوق رغوة شبه أوتوماتيكية بتكلفة             ويقضي اقتراح باستبدال و    . الميثيلين

 دوالر  175,500وقد بلغت تكلفة المشروع اإلجمالية         .  تكلفة طوارىء   %10 دوالر أميرآي بما فيها          137,500
 دوالر أميرآي، وتكاليف تشغيل إضافية تصل الى                  165,000أميرآي مع تكاليف رأسمال إضافية مجموعها               

أي ما يتعدى قيمة عتبة جدوى             (آلغ   / دوالر أميرآي    10.77 دوالر أميرآي وجدوى تكاليف بمعّدل               10,500
 دوالر  175,500أما منحُة المشروع المطلوبة فتبلغ      ). آلغ/ دوالر أميرآي  6.23التكاليف في القطاع الفرعي البالغة      

 .أميرآي
 

 مالحظات األمانة وتوصياتها
 المالحظات

 
نة عن بعض المسائل المرتبطة بالجوانب الفنية وشؤون التكلفة التي ارتأت أن تعرضها                        لقد آشفت األما    .2

وقد ناقشت األمانة هذه المسائل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واتفقتا                       . على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي        
ر أميرآي وتكاليف التشغيل اإلضافية      دوال 128,843تكاليف الرأسمال اإلضافية    فقد تّم اإلتفاق على أن تبلغ       . بشأنها

 دوالر أميرآي وجدوى تكاليف بمعّدل        139,343 دوالر أميرآي، مع تكلفة إجمالية للمشروع تصل الى              10,500
 دوالر    6.23أي ما يتعدى عتبة جدوى التكاليف في القطاع الفرعي البالغة                                    (آلغ    / دوالر أميرآي       8.55
 ).آلغ/أميرآي

 
ورية الديموقراطية الشعبية، الو هو بلٌد ذات حجم منخفض في استهالك المادة المستنفدة              الجمهنظرًا الى أّن     .3

ومن هنا، يوصى بالموافقة على تكلفة المشروع                . لألوزون، ال يخضع المشروع لقيود عتبة جدوى التكاليف                  
 .اإلجمالية على أنها المنحة المؤهلة للمشروع
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 التوصيات
 
، على أساس مستوى التمويل     Prasert Foam Coة مفرشية على مشروع شرآة      توصي أمانة الصندوق بموافق   . 4

 :وتكلفة المساندة المرتبطة به وفقًا لما هو ُمدرٌج أدناه
 

الوآالة 
 المنّفذة

تكلفة المساندة 
بالدوالر (

 )األميرآي

تمويل المشروع 
بالدوالر (

 )األميرآي

  عنوان المشروع

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

 الى آلوريد      CFC-11التحويل من غاز التبريد             139,343 18,115
رغاوى البوليوريتان المرنة      صناعة   الميثيلين في      

 ,.Prasert Foam Coلدى شرآة       ) صندوق(
Ltd. 

)أ(

 
- - - - 


