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 اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس والثالثون االجتماع     
 2001آانون األول /ديسمبر 7-5 ،    مونتريال 

 نيجيريا: مقترحات المشروع
 

 :هذه الوثيقة تتكون من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق حول مقترحات المشروع التالية
 

 الرغاوى
 

 UNDP المرنة في باماآو                                ى في تصنيع ألواح الرغاوCFC-11إزالة مواد •
 بالتحول إلى آلوريد الميثيلين                                                                   الصناعية المحدودة 

             
 UNDP  في تصنيع                      (MC) إلى تقنية آلوريد الميثيلين CFC-11تحويل من مواد  •

  منطقة من شرآات رغاوى الصندوق في) 10(            البوليوريثين المرن في عشرة 
 )                                                          مشروع   المجموعة(            الجوس 

             
 UNDP                               في   في تصنيع رغاوى البوليوريثين الجاسئةCFC-11إزالة مواد •

Agric Services (Nig.) Ltd.           نظم مبنية على توليفة من  لى بالتحول إ  
                                                    HCFC-141b+ الماء             
            

 
 :التبريد

 
  UNIDO  وعامل نفخ الرغاوى                          HFC-134a بـ CFC-12استبدال غاز التبريد  •

CFC-11           بـ HCFC-141bتصنيع معدات التبريد التجاري في  في Polade                                     
             

  UNIDO  وعامل نفخ الرغاوى                          HFC-134a بـ CFC-12استبدال غاز التبريد  •
CFC-11           بـ HCFC-141bجاري في  في تصنيع معدات التبريد التRistian                                    
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 ورقة تقييم املشروع
 نيجيريا

 
 ODP طن 3,125       ):2000( القطاع في ODS  مواداستعمال        الرغاوى  القطاع
 آغ/ دوالر أمريكي6.23                 مرن:   التكاليف في القطاع الفرعيآفاءة عتبات

 آغ/ دوالر أمريكي7.83                                           جاسئ                                
 :المشروع عناوين

واد (أ) ة م رغاو CFC-11 إزال واح ال ي تصنيع أل ى  ى ف تحول إل دودة بال اآو الصناعية المح ي بام رنة ف  الم
 آلوريد الميثيلين

         في تصنيع البوليوريثين المرن في     (MC) إلى تقنية آلوريد الميثيلين CFC-11ن مواد       تحويل م)ب(  
 )مشروع المجموعة(من شرآات رغاوى الصندوق في منطقة الجوس ) 10(عشرة         

 Agric Services (Nig.) Ltd        في   في تصنيع رغاوى البوليوريثين الجاسئةCFC-11إزالة مواد  )    ج(
                        HCFC-141b + الماء نظم مبنية على توليفة من  بالتحول إلى          

 
 ألواح مرنة ألواح مرنة جاسئة

Agric المشروعبيانات باماآو مشروع المجموعة  

 )ODPطن  (المؤسسة استهالك 24.00 199.20 47.50
  )ODPطن  (المشروع وقع 24.00 199.20 43.71

)باألشهر( المشروع مدة 33 33 24  
 )بالدوالر األمريكي( المطلوب البدئي المبلغ 149,520 1,082,491 240,755

):بالدوالر األمريكي( النهائية للمشروع الكلفة     
)أ( رأسمالية إضافية تكلفة 110,000 1,064,200 73,000  
)ب( طوارئ تكلفة 11,000 106,420 7,300  

)ج (إضافية تشغيل  تكاليف 6,490- 18,761- 158,860  
)ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 114,510 1,151,859 239,160  

100%  100%  100% (%) محلية ملكية   
0%  0%  0% (%) تصدير مكّون   

)دوالر أمريكي( المطلوب المبلغ 114,510 1,062,808 239,160  
)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 4.77 5.33 5.47  
  نظير مؤّآد ؟تمويل أجل أجل أجل

                           الوطنية المنسقةالوآالة          وزارة البيئة  االتحادية 
  UNDP المنفذةالوآالة  

    
  األمانةتوصيات   

)دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ 114,510 1,062,808 239,160  
  )ODPطن (روع  المشوقع 24.00 199.20 43.71
)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 4.77 5.33 5.47  

)دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة 14,886 126,909 31,091  
)أمريكيدوالر ( اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف التكلفة 129,396 1,189,717 270,251  
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 املشروع وصف

 
 *خلفية القطاع

 
)2000( أحدث معلومات متوفرة حسب ODS استهالك إجمالي - ODP 4,810.95 طن
  ) CFCمواد (I لمواد المجموعة مرفق ألل األساسي االستهالك -  ODP طن
 2000 لعام  I لمواد المجموعة  المرفق أاستهالك - ODP 4,094.80 طن
 الرغاوى قطاع في  CFC األساسي لمواد االستهالك - ODP 3,650.00 طن

 2000 لعام الرغاوى قطاع في CFC مواد استهالك - 3,125.00  أمريكيدوالر
 ODP 8.434.225.00 طن

 
 

 معالرغاوى  التي تّمت الموافقة عليها للمشاريع االستثمارية في قطاع المبالغ -
2001   يوليونهاية   

 ODP طن
 
 
 
 

  ODPطن 
 

  ODPطن 
 

  ODPطن 
 
 

 ODPطن 
 

 ODPطن 
 

1.547.10 
 
 
 
 
 

486.00 
 

1061.10 
 
 

2063.90 
 
 

270.70 
 

1,793.2 
 
 
 
 
 

   
 

 الالزم إزالتها في مشاريع االستثمار في قطاع الرغاوى CFCآمية مواد  -
 2001مع نهاية يوليو

المعتمدة في قطاع   الالزم إزالتها في مشاريع االستثمارCFCآمية مواد  -
 المزالة في CFCبما في ذلك مواد  (2001الرغاوى مع نهاية يوليو

 ) لمشاريع التي لم يتم اإلعالم عن إتمامها بعدا
المزالة من مشاريع االستثمار الجارية المعتمدة في قطاع CFC آمية مواد  -

 2001الرغاوى مع   نهاية يوليو 
 المتبقية الالزم إزالتها في قطاع الرغاوى مع نهاية يوليو CFCآمية مواد  -

2001 
 االستثمارية الجاري تقديمها  الالزم إزالتها في المشاريعCFCآمية مواد  -

 ) 2001ديسمبر (إلى  اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس والثالثين 
 2001 المتبقية اللالزم ازالتها في قطاع الرغاوي مع نهاية CFCآمية  -
 
 ُقدم من حكومة نيجيريا إلى أمانة الصندوق في 2000تحليل مبني على بيانات استهالك عام *

 أآتوبر 30 إلى أمانة األوزون إلى 2000قدم نيجيريا بيانات استهالك عام لم ت. 2001 يونيو 18
2001. 
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 ألواح الرغاوى املرنة

 
 شرآات إلى 10تم تقديم مشروع فردي ومشروع مجموعة من مشاريع ألواح الرغاوى المرنة تتكون من   .     1

 . بالتحول إلى آلوريد الميثيلين  CFC-11ة مواد   وستقوم هذه المشاريع بإزال  . االجتماع الخامس والثالثين
       

 مشروع المجموعة  
 

 ,Ayon,Biochemical, Bravo, Diana, Latundi, Sunny)الشرآات العشر في مشروع المجموعة  .     2     
St.Paul,Sag-Mac, Unique and Union) طن 199.2 استهلكت ما مجموعه ODP  من مواد CFC-11 في 

جميع الشرآات . في إنتاج ألواح الرغاوى المرنة الستعماالت الفرش واألثاث  )  2000-1998المتوسط  في (السنة 
 .حاليا تشغل آالت البوآس فوم اليدوية  

 
 دوالر 104,868 بما في ذلك   دوالر أمريكي1,303,868وإجمالي آلفة رأس المال  اإلضافية تبلغ  .      3

وتكلفة رأس المال اإلضافية تغطي آلفة استبدال آالت البوآسفوم اليدوية     . دريبأمريكي لنقل التقنية، والتجارب، والت 
من التمويل النظير، ومرافق تخزين آلوريد الميثيلين ومضخات    % 33 مع ةبآالت البوآس فوم شبه األوتوماتيكي 

التشغيل اإلضافية  مدخرات /وحساب تكاليف. القياس، ونظام التهوية، وآاشفات آلوريد الميثيلين، ومعدات السالمة    
 . دوالر أمريكي للشرآات العشر18,761أسفرت عن مدخرات تشغيلية إضافية مجموعها 

 
 الجدول أدناه يقدم ملخصا لتكاليف المشروع للشرآات العشر    .   4

 
 تكاليف المشروع للشرآات في مشروع المجموعة

 
آفاءة 
التكلفة 
دوالر 
أمريكي

 آغ/

مدخرا/تكاليف المجموع
ت التشغيل 

 ضافيةاإل

تكاليف رأس  خصومات طوارئ
المال 
 اإلضافية

CFC 
ODP 
 طن

 الشرآة

5.01 102,126 -6,981 9,919 -19,800 118,988 20.4 Ayom foam 
5.62 109,557 450 9,919 -19,800 118,988 19.5 Baochemical 
5.48 106,407 -2,700 9,919 -19,800 118,988 19.4 Bravo Foam 
4.55 104,727 -4380 9,919 -19,800 118,988 23.0 Diana Ind. 
10.83 219,894* 7,180 19,338 -39,600 232,976 20.3 Latunde Ind. 
5.03 107,077 -2,030 9,919 -19,800 118,988 21.3 Sunny Foam 
5.76 103,707 -5,400 9,919 -19,800 118,988 18.0 St.Paul Foam 
4.91 103,057 -6,050 9,919 -19,800 118,988 21.0 SAC-MAC 

(Union foam) 
6.08 106,467 -2,640 9,919 -19,800 118,988 17.5 ZIV Com. Ind.
6.00 112,897 -3,790 9,919 -19,800 118,988 18.8 Odus Foam 
 1,175,916 -18,761 108,609 -217,800 1,303,868 199.2  المجموع

  دوالر أمريكي1,082,491مجموع المنحة المطلوبة ) آغ/دوالر أمريكي23.6: آفاءة التكلفة(  دوالر أمريكي   126,469: المنحة المطلوبة*
 

 بامكو الصناعية المحدودة
 

 في إنتاج ألواح الرغوى لمفارش األسرة    2000 عام CFC-11 طن من مواد   24استهلكت باماآو  .2
دوالر أمريكي وهو      142,800وإجمالي تكلفة رأس المال للتحويل يبلغ       . Hyma Maxfoamواألثاث مستعملة 

صهريج تخزين آلوريد الميثيلين، ، نظام قياس آلوريد الميثيلين، مرفق  ( دوالر أمريكي للمعدات113,000يشمل 
خرات التشغيل اإلضافية  ومد.  دوالر أمريكي للتجارب، ونقل التقنية والتدريب  29,800و  ). تطويق اآلالت والتهوية 

 . أشهر9ومن المتوقع أن يتم إآمال المشروع في سنتين و  .  دوالر أمريكي تم تحقيقها 6,490البالغة  
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 الرغاوى الجاسئة
 
.Ltd) NIG(Agric Services  
 
والشرآة ). 2000-1998متوسط ( في السنة CFC-11 طن من مواد  Agric Services 47.5استهلكت  .     6

. وهي حاليا تشغل أربع آالت توزيع ذات ضغط منخفض. تجات رغاوى بوليوريثين الجاسئة الحراية  تنتج من
والمشروع   .  آعامل لنفخ الرغاوى HCFC-141b إلى  ل بالتحوCFC-11وستقوم الشرآة بإزالة استعمال مواد    

ضغط المنخفض بموديالت    يشمل تكاليف رأسى المال اإلضافية التي تغطي استبدال آالت التوزيع الموجودة ذات ال    
، ونقل التقنية والتدريب  ) أمريكي  6,400( دوالر أمريكي لكل منها، والتجارب  18,000الضغط المرتفع بمبلغ   

ومن المتوقع أن   .    دوالر أمريكي158,860وتكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة هي   .  دوالر أمريكي (5,000)
 .يتم إآمال المشروع في سنتين

 
 
 
  b141-HCFCستعمال تبرير ا
 
 

ورسالة اإلحالة  .  آتقنية بديلةHCFC-141bمقترح المشروع يلبي متطلبات اللجنة التنفيذية الختيار تقنية      . 7
 .من حكومة نيجيريا التي تصادق على استعمال الشرآة لهذه التقنية مرفقة هنا   

 
 

 تعليقات وتوصيات األمانة
 

 التعليقات
 

  .33/2بي المتطلبات ذات العالقة لمقرر اللجنة التنفيذية  جميع المشاريع تل.    8
 

 ألواح الرغاوى المرنة
 

 عشر شرآات بوآس فوم
 
. حددت األمانة بعض مسائل التقنية والكلفة المتعلقة باستبدال آالت البوآس فوم اليدوية بآالت شبه أتوماتيكية.    9

 دوالر 1,062,808منحة المستحقة للمشروع  بمبلغ  هذه المسائل واتفقتا على الUNDPوناقشت األمانة و 
آما تم االتفاق أيضا على االحتفاظ بالمسائل المتعلقة باستبدال آالت البوآس فوم اليدوية في هذا المشروع . أمريكي

 .وما يشبهه واالستمرار في فحص الخيارات المتاحة بقصد تصميم المزيد من المشاريع ذات الكفاءة في التكلفة
 

 آو باما
 

  .114,510 المسائل الفنية المحددة واتفقتا على منحة للمشروع بمبلغ UNDPناقشت األمانة و .   10
 

 الرغاوى الجاسئة
 
.Agric Services CO  
 

-HCFC أشهر أقصر من مدة مشاريع 9 إلآمال المشروع هي UNDPمدة السنتين المقترحة من طرف .  11
141b المصادق عليها سابقا لـ UNDPدوالر 239,160وتم االتفاق على أن تكون تكافة المشروع . ي نيجيريا ف 
 .أمريكي
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 التوصيات
 

 شرآات بوآس فوم 10توصي أمانة الصندوق بالمصادق الشاملة على باماآو الصناعية، و . 12
 بمستوى التمويل وتكاليف الدعم ذات العالقة Agric Servicesومشاريع  ) مشروع المجموعة(

 .  في الجدول أدناهآما هو مبين
 

تمويل المشروع  آلفة مساندة الوآالة المنفذة
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع
UNDP 14,886 114,510  واد ة م رغاو   CFC-11إزال واح ال نيع أل ي تص  ى ف

تحول إلى         اآو الصناعية المحدودة بال رنة في بام الم
 آلوريد الميثيلين

 

 )أ(

UNDP 126,909 1,062,808 واد تحويل من مCFC-11 إلى تقنية آلوريد الميثيلين 
(MC)عشرة    في تصنيع البوليوريثين المرن في)

من شرآات رغاوى الصندوق في منطقة ) 10
 )مشروع المجموعة(الجوس 

 )ب(

UNDP 31,091 239,160 إزالة موادCFC-11 في تصنيع رغاوى البوليوريثين 
  Agric Services (Nig.) Ltd        في  الجاسئة

 + الماء نظم مبنية على توليفة من بالتحول إلى
HCFC-141b 

 )ج(
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  تقييم املشروعورقة
 نيجيريا

 
 ODP طن 959.81  ):2000( القطاع في ODS مواد استعمال        التبريد  القطاع
 آغ/الر أمريكي دو15.21              تجاري:     التكاليف في القطاع الفرعيآفاءة عتبات

 آغ/أمريكي   ر   دوال13.76                            محلي                                             
 :المشروع عناوين

 
تبدال غاز تبريد مواد   )       أ( -HCFC ب CFC-11 و عامل نفخ الرغاوي ، HFC-134a بمواد  CFC-12اس

141bحلية والتجارية في  في تصنيع معدات التبريد المPolade 
واد    (ب) بريد م از ت تبدال غ واد  CFC-12اس رغاوي  ، HFC-134a بم خ ال امل نف  ب CFC-11 و ع

HCFC-141b في تصنيع معدات التبريد المحلية والتجارية في Ristian 
  

متعددة- فرعيةقطاعات متعددة- فرعيةقطاعات   

Ristian Polade المشروعتفاصيل  

 )ODPطن  (المؤسسة استهالك 8.59 11.45

  )ODPطن  (المشروع وقع 8.27 10.96

)باألشهر( المشروع مدة 28 28  

 )بالدوالر األمريكي( المطلوب البدئي المبلغ 70,382 163169

):بالدوالر األمريكي( النهائية للمشروع الكلفة    

)أ( رأسمالية إضافية تكلفة 61,000 126,000  

)ب( طوارئ تكلفة 3,920 9,240  

)ج (إضافية تشغيلية  تكاليف 5,462 8,489  

)ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 70,382 143,729  

100%  100% (%) محلية ملكية   

0%  0% (%) تصدير مكّون   

)دوالر أمريكي( المطلوب المبلغ 70,382 143,729  

)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 8.51 13.10  

مؤّآد ؟ نظير تمويل أجل أجل  

                           الوطنية المنسقةالوآالة الوزارة الفدرالية للبيئة الوزارالفدرالية للبيئة

  المنفذةالوآالة اليونيدو اليونيدو

   

  األمانةتوصيات  

)دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ 70,382 143,729  

  )ODPطن ( المشروع وقع 8.27 10.96

)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 8.51 13.10  

)دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة 9,150 18,685  

دوالر ( اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف التكلفة 79,532 162,414
)أمريكي  
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 المشروع وصف
 معلومات عامة عن القطاع

 

  )1999(رة حسب أحدث معلومات متوف ODSإجمالي استهالك  ODP 4,970.40طن 

  ) CFCمواد( من المرفق أ 1االستهالك األساسي لمواد المجموعة رقم  ODP 3,650.00طن 

1999 من المرفق أ لعام 1استهالك مواد المجموعة رقم  ODP 4,286.20طن   

   في قطاع التبريدCFCاالستهالك األساسي لمواد  غير متوفر ODPطن 

 2000قطاع التبريد لعام  في CFCاستهالك مواد  ODP 959.81طن 

دوالر أمريكي المبالغ التي تّمت الموافقة عليها للمشاريع االستثمارية في قطاع االتبريد مع  4,995,536.00
2000نهاية عام   

 التي ستجري إزالتها في مشاريع االستثمار في قطاع CFCآمية مواد  ODP 304.80طن 
 2000التبريد مع نهاية عام 

 
 دوالر أمريكي تقريبًا، لثالثة عشر مشروعًا إلزالة 4,995,536دقت اللجنة التنفيذية على مبلغ لقد صا.    13

 .  للمؤسسات التي تصنع معدات تبريد في نيجيرياCFC من مواد ODP  طن 304.8
 

تم تقديم مشروعين للمؤسسات في قطاع التبريد التجاري في نيجيريا من طرف اليونيدو للدراسة في  .15
 .الخامس والثالثين للجنة التنفيذيةاالجتماع 

 وصف املشروع

 ODP طن   8.56 و   CFC-11 من مواد    ODPطن  11.14استهلكتا  ) Ristian و Polade(المؤسستان  .  15
واد    ية       (2000) في CFC-12من م تجارية والمنزل بريد ال دات الت  في إنتاج Ristianوتنخرط .في تصنيع مع

ية،  وصانعات      برادات المنزل ثالجات وال  تقوم بتصنيع صانعات قوالب Polade قوالب الثلج التجارية، بينما ال
باردة ن ال ثلج وغرف التخزي تاج و  . ال اوي منخفضة الضغط، واإلن ع رغ تعمالن آالت توزي تان تس والمؤسس

 .آالت شحن غاز التبريد المتنقلة، ومضخات التفريغ وآاشفات التسرب في قاعدة االنتاج

ة     .16  ي إزال ن 19.7إن إجمال واد  ODP ط ن م ل   CFC-12 و CFC-11 م ريق تحوي ن ط يتم ع  س
ى مواد     ية عل يا المبن   إلى CFC-12 آعامل لنفخ الرغاوي، ومن HCFC-141b  إلى  CFC-11التكنولوج

HFC-134a        بريد في الشرآتين از الت وبموجب المشاريع الحالية فإن آالت توزيع الضغط العالي ستحل          .  آغ
وجميع المؤسسات ستتطلب توفير وحدات شحن صناعية       . ات الضغط المنخفض  محل آالت توزيع الرغاوي ذ     

ة لعمل  تفريغ وآاشفات التسرب المالئم نقلة، و مضخات ال يف األخرى تشمل. HFC-134aأو مت  والتكال
ية والتدريب                  ية، والمساعدة الفن نماذج األول ادة التصميم، وإعداد ال يف تشغيل إضافية تطلبها       . إع ناك تكال وه

 .سات مما يعكس التكلفة العالية للمواد الكيماوية والمكوناتالمؤس

يذية حول استعمال    .   17 رارات اللجنة التنف ا لق  ، فإن رسالة اإلحالة من حكومة نيجيريا  HCFC مواد  ووفق
 . من طرف الشرآات مرفقة هناHCFC-141bالتي تفيد المصادقة على استعمال مواد 
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 تعليقات وتوصيات األمانة
 يقاتالتعل

Ristian    .18         بة في مواضعها الطبيعية والمجهزة بآالت ضغط بريد المرآ تاج مخازن الت نخرطة في إن  م
وق    رر              .  5kWtف ى أن المق يدو عل ة واليون د اتفقت األمان  حول إرشادات القطاع الفرعي الخاصة       31/45وق

ى   بق عل بريد سوف تنط دات الت ب وشحن مع يع، وترآي م اع . Ristianبتجم د ت يف اإلضافية وق بار التكال ت
(IOC)          بريد تاج مخازن الت بطة بإن بريد     (  المرت تمويل    ) جزء غاز الت وتم تطبيق عتبة آفاءة . غير مستحقة لل

ع      يف بواق يف اإلضافية المستحقة للجزء الخاص     ODPآغ  / دوالر أمريكي 7.83التكال تحديد مستوى التكال  ل
 .بالرغاوي في المشروع

  التوصيات

 .األمانة بالمصادقة الشاملة على المشروع بمستوى التمويل المبّين أدناهتوصي .      19

 الوآالة

 المنفذة

 تكلفة مساندة

 )دوالر أمريكي(

 تمويل المشروع

 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع

 70,382 9,150 يونيدو
 وعامل نفخ الرغاوي a134-HFC بـ CFC-12استبدال غاز التبريد 

11-CFC بـ b141-HCFCتصنيع معدات التبريد التجارية في  في 
Polade 

 )أ(

 

 يونيدو

 

18,685 143,729 
 وعامل نفخ الرغاوي a134-HFC بـ CFC-12استبدال غاز التبريد 

11-CFC بـ b141-HCFCالمنزلية في   في تصنيع معدات التبريد 
Ristian 

ب(
( 

 
----- 

 
 






