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  ملحق
  إيران: مقترحات المشروع 

  
  

  :التي تم التوصل إليها مع الوكاالت الثنائية والتنفيذية حول المشروعات المتبقية  هذا الملحق عبارة عن تقرير باإلتفاقيات
  

  قطاع الرغاوى
  

  ألواح من الرغاوى المرنة
  

  )إعادة( 9المقطع  6، صفحة  لإلضافة
  
مة األمم المتحدة الوكالة األلمانية للتعاون الفني ومنظ(في وقت الحق اتفقت األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة ). إعادة( 9

وقد تم . ، كما هو مبين في الجدول أدناه  Esfanj Shirvanو  Abre Basparعلى تكاليف لمشروعي ) للتنمية الصناعية
احتساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية اعتمادا على معدل التكاليف الحالية للمعدات والخدمات التي يقدمها الموردون الثالثة 

بالمئة للطوارئ المتعلقة بكلفة األعمال  10دوالر أميركي ، تتضمن  33,000بالمئة للطوارئ و  7.5مع  LCDلتكنولوجيا 
وقد جرى احتساب الوفورات التشغيلية اإلضافية اعتمادا على . المحلية ، والمساعدة الكيميائية ومساعدة الوكالة المنفذة الفنية

. وى ذات الكثافة المنخفضة جدا ، وبوليول تقليدي بالنسبة للدرجات األخرى استعمال بوليوالت تقليدية وذات بلمرات سابقة للرغا
  :وقد أسفرت الحسابات عن التكاليف التالية 
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  وقع المشروع  المؤسسة

 )ODPأطنان (
  تكلفة رأسمالية
  إضافية بما فيھا

  ة طوارئتكلف
  )دوالر أميركي(

  تكلفة تشغيلية
  إضافية

  )دوالر أميركي(

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  )دوالر أميركي(

جدوى التكاليف 
دوالر  (

  )كغ/أميركي

Abre Baspar  77  469,929  -82,755  387,174  5.03  
Esfanj Shirvan  93.1  469,929  -96,414  373,515  4.01  

  

  رغاوى ذات أديم مندمج
  

  )إعادة( 13المقطع  7، صفحة  لإلضافة
  

  .مانة موافقتها وقد تضمنت التكاليف المحتسبةرفعت حكومة ألمانيا في ما بعد إلى األ) إعادة( 13
  

وقع   المؤسسة
  لمشروعا

أطنان (
ODP(  

  تكلفة رأسمالية
إضافية بما فيھا 

10%  
  تكلفة طوارئ

 )دوالر أميركي(

  تكلفة تشغيلية
  إضافية

دوالر (
  )أميركي

تكلفة 
المشروع 
اإلجمالية 

دوالر (
  )أميركي

منحة المشروع 
 المؤھلة

 )دوالر أميركي(

جدوى التكاليف 
دوالر  (

  )كغ/أميركي

Phira Khodro  20.2  83,600  87,696  171,296  158,166  7.83  
Sanayeh  22.0  78,100  107,532  185,632  186,532  8.44  

  
  

  الرغوة الجاسئة
  

  )إعادة(17، المقطع التالي 7، صفحة لإلضافة
  

بوليول و ديسوسيانات (ت إضافية من المواد الكيميائية لقد رفعت اليونيدو الى األمانة معلومات أشارت الى مشتريا) إعادة(17
كذلك، أشارت . حصلت خالل السنة نفسها، وقد كانت متناسقة مع الصيغة المشار اليها في وثيقة المشروع) MDIالميثيلين 

أكد الحقًا، بحسب ما فقد تبّين بعد الت. التي وردت في تبليغها كانت خطأً ) TDIتولويين ديسوسيانات (اليونيدو الى أّن عبارة 
لذلك، ). TDIتولويين ديسوسيانات (بدًال من مادة ) MDIديسوسيانات الميثيلين (أشارت المعلومات، أّن الشركة استعملت مادة 

لذلك، ). MDI )T370حيثما وردت في الوثيقة بعبارة ديسوسيانات الميثيلين  TDIيجب استبدال عبارة تولويين ديسوسيانات 
  .دوالرًا أميركياً  531,838واليونيدو على أن تكون المنحة المؤهلة للمشروع بما قيمته  اتفقت األمانة
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  التوصيات
  :الجديد التالي  18بالمقطع  7على الصفحة  18استبدال المقطع 

،  Abre Baspar  ،Esfandj Shirvanأوصت أمانة الصندوق المتعدد األطراف بالموافقة الشاملة على مشروعات . 18
Jahad Tahghihat  ،Nikou Esfandj  ،Phira Khodro  ، Sanayeh 

  :بمستويات تمويل وتكلفة دعم الوكالة المنفذة ، كما هو مبين في الجدول أدناه Yakhchavanو 
l  تمويل المشروع  عنوان المشروع  

  )دوالر أميركي(
  تكلفة الدعم

  )دوالر أميركي(
  الوكالة المنفذة

 LCDإلى  CFCلتحول من استعمال ا  أ
 Abreفي صناعة الرغوة المرنة في شركة 

Baspar foam company  

  ألمانيا  50,333  387,174

في صناعة ألواح الرغوة  ODSإزالة مواد   ب
المرنة باستعمال تكنولوجيا النفخ بسائل 

 Esfanjثاني أكسيد الكربون في شركة 

Shirvan Co.  

  اليونيدو  48,557  373,515

إلى تكنولوجيا بنتين  CFC-11التحول من   ج
في صناعة رغوة بوليوريتان ذات األديم 

 Jahad Tahghihatالمندمج لدى 

Group  

  ألمانيا  43,582  335,249

إلى تكنولوجيا قائمة  CFC-11التحول من   د
كليا على استعمال الماء في صناعة رغوة 

 Nikouالبوليوريتان المرنة المصبوبة لدى 

EsfandjNikou Esfandj  

  ألمانيا  29,680  228,310

إلى تكنولوجيا قائمة  CFC-11التحول من   هـ
كليا على استعمال الماء في صناعة رغوة 

 Phira البوليوريتان المرنة المصبوبة لدى

Khodro   

  ألماينا  20,562  158,166

إلى تكنولوجيا قائمة  CFC-11التحول من   و
صناعة رغوة كليا على استعمال الماء في 

بوليوريتان المرنة المصبوبة لدى 
Sanayeh Dashboard Iran  

  ألمانيا  24,132  185,632

-nإلى تكنولوجيا  CFC-11التحول من   ز

pentane   في إنتاج ألواح الرغوة الجاسئة
  .Yakhchavan Coلدى شركة 

  اليونيدو  68,502  531,838
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  :21- 19لإلضافة، المقاطع التالية 
  

دوالر أميركي، والمخّصصة للمشروعات الخمسة في التعاون  1,462,820جمالية البالغة يجب أن ُتحَتَسَب القيمة اإل. 19
  .2002-2000الثنائي، على حساب مساهمة حكومة المانيا للسنوات الثالث 

  
، الملحوظة إزالتها تدريجيًا ضمن المشروعات السبعة، من إجمالي  ODPطن  324.9يجب أن ُتحَسم الكمية البالغة . 20

  .ك الوطني المتبقي في ايراناإلستهال
  

على أنه  Phira Khodroتجدر اإلشارة الى ضرورة التصحيح في قاعدة بيانات األمانة بأن الموافقة تمت على مشروع . 21
  .مشروع رغاوى بوليوريتان صلبة وليس مشروع رغاوى بوليوريتان ذات أديم مندمج، كما ورد في األساس

__________  


