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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الثامن و الثالثون االجتماع 
 2002نوفمبر / تشرين الثاني22 � 20روما، 

 

 
 
 
 

  األرجنتين: اقتراحات بمشروعات 
 

 :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن االقتراحات بمشروعات اآلتية  

 اإليروصوالت 

البنك الدولي  MCF و الـ CFC-113 و الـ CFC-12 و الـ CFC-11التحول عن الـ 
 Servex S.R.L ة لدى ، لإليروصوالت التقنيHCFCإلى الـ 

�  

 الرغاوي 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   �  من قطاع الرغاوي ODSخطة إزالة الـ 
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 ورقة تقييم المشروع 
 األرجنتين  

 : القطاع  اإليروصوالت  )2000: ( المستعملة في القطاع  ODSالـ  ODP طن 116

دوالر  4.40
 آغ/أميرآي

عتfffبة جfffدوى التكالfffيف فfffي القطfffاع   
 :لفرعي ا

 عنوان المشروع 

 فffي اإليروصffوالت التقنffية لffدى  HCFC إلffى CFC-11 ، CFC-12 ، CFC-113 الffتحول مffن )أ(
SERVEX  

S.R.L. 
 بيانات المشروع  بروميد الميثيل

  التبغ
 )ODPطن (استهالك المنشأة  36.40
 )ODPطن (وقع المشروع  36.40

 )أشهر(مدة المشروع  36
 )دوالر أمريكي(طلوب أصال المبلغ الم 185,174

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   
 )ب(الطوارئ تكلفة   

 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   899,627
 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   899,627

 )%(المحلية الملكية   100%
 )%(التصدير عنصر   0%

 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  160,160
 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  4.40
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ نعم

OPROZ  الوآالة الوطنية المنسقة 
 الوآالة المنفذة  البنك الدولي

  
 توصيات األمانة  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  160,160
 )ODPطن (وقع المشروع  36.40
 آغ/جدوى التكاليف دوالر 4.40

 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  20,821
دوالر (مجمfوع الffتكلفة علffى الصffندوق المffتعدد األطffراف   180,981

 )أمريكي
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 وصف المشروع

ervexS  فZي اإليروصZوالت التقنZية لZدى     HCFC إلZى  CFC ، 12-CFC ، 113-CFC-11 الfتحول مfن  
.L.R.S 

ن تعرض اقتراحًا بمشروع لتحويل اإليروصوالت التقنية التي تصنع لصيانة                  إن حكومة األرجنتي     -1
إلى تكنولوجيات خالية من      )  قارورة في السنة        Servex) 98,000المعدات اإللكترونية والصناعية لدى        

CFC .           طن    36.4وسيسفر تنفيذ هذا المشروع عن إزالة ODP     من الـ ODS) 7.6    طن ODP    من الـ 
CFC-11                                                                           طن                                     23.3 و  ODP                                     من  

 ) .MCF من الـ ODP طن 0.2 و CFC-113 من الـ ODP طن 5.3 ، و CFC-12الـ 

 تطلب مساعدة الصندوق المتعدد األطراف آي تغطي فقط تكاليف التشغيل اإلضافية                    Servexإن   -2
و ) آغاز دافع      (HCF-134a  آغازات دافعة بخليط من الـ                 CFC-12 و     CFC-11لالستعاضة عن     
HCFC-141b) وعن                                                                                              )بآمذي ، 

 .ODS ، وهو مذيب خال من vertrel بالـ CFC-113الـ 

  دوالر أميرآي    970,876بمبلغ  )  ألربع سنوات  NPV(وقد قدر مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية        -3
فإن أقصى تمويل مطلوب     ) آغ  /  دوالر أميرآي      4.40( ولكن ، على أساس عتبة جدوى التكاليف البالغة            

 .آي   دوالر أمير209,246هو 

  .HCFCومرفق آتاب من حكومة األرجنتين لتبرير استعمال تكنولوجيات  -4

 

 تعليقات وتوصية من األمانة 

 تعليقات

 سوف يستكمل   Servexسعت األمانة إلى الحصول على إيضاح عما إذا آان االقتراح بمشروع من               -5
انه سوف يساعد حكومة         من قطاع اإليروصوالت في األرجنتين ، فقال البنك الدولي                         ODSإزالة الـ     

 في البلد ،      ODSاألرجنتين في إعداد تحديث البرنامج القطري لتحديد المستوى المتبقي من استهالك الـ                       
 .شامًال قطاع اإليروصوالت 

 التي ستزال وفي تكاليف التشغيل               ODPالحظت األمانة وجود أخطاء في حساب أطنان الـ                        -6
 36.4لي بإعادة النظر في تكاليف التشغيل على أساس استهالك يبلغ                فقام البنك الدو   . اإلضافية الخاصة بها   

  .ODPطن 

ذآرت األمانة آذلك أن القائم باالستعراض الفني لهذا االقتراح بمشروع أثار قضايا تقنية تتعلق                             -7
 المختار    HCFC-141b  و   HCF-134aبالطاقة اإلذابية وبالضغط وبالتكاليف المتعلقة بالخليط من                        

وأوصى القائم باالستعراض باستعمال خليط بديل يضي باإلذابية وبالضغط الالزمين دون                          . لالستعمال
وذآر البنك الدولي أن االختبارات التي قامت بها            . الحاجة إلى استعمال قوارير أقوي احتماًال وأغلى ثمنًا              

الخليط الوارد في   ولذا قررت الشرآة استعمال     .  يتطلب تعبئة خاصة     HCFC-22الشرآة تبين أن استعمال     
 .اقتراح المشروع 
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 توصية

توصي أمانة الصندوق بالموافقة المفرشية على المشروع وما يرتبط به من تكاليف مساندة بمستوى                  -8
 : التمويل المبين في الجدول اآلتي 

تكاليف  الوآالة المنفذة 
( المساندة 
)دوالر أميرآي

(تمويل المشروع 
 )دوالر أميرآي

ععنوان المشرو   

 فZZZيHCFC إلZZZى CFC-11 ، CFC-12 ، CFC-113 الfffتحول مfffن  160,160 20,821 البنك الدولي
 .Servex S.R.Lاإليروصوالت التقنية لدى 

 

)أ  
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 ورقة تقييم المشروع 
 األرجنتين  

: ( المسfffتعملة فfffي القطfffاع    ODSالfffـ  ODP طن 1,110.0
2001( 

 : القطاع  الرغاوي

  دوالر أميرآي            16.86
 آغ/

 fffاع  عتfffي القطfffيف فfffدوى التكالfffبة ج
 :الفرعي 

   آغ / دوالر أميرآي 7.83

 نوان المشروع 
  من قطاع الرغاويODSخطة إزالة الـ  )أ(

 بيانات المشروع  القطاعات الفرعية المتعددة  
  خطة القطاع

 )ODPطن (استهالك المنشأة  233.10
 )ODPطن (وقع المشروع  210.30

 )رأشه(مدة المشروع  36
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  1,579,933

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   2,208,304

 )ب(الطوارئ تكلفة   196,050
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   126,500

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   2,530,854
 )%(المحلية  الملكية  100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  1,579,933

 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  7.51
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 

OPROZ  الوآالة الوطنية المنسقة 
 الوآالة المنفذة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  
 توصيات األمانة  

 )دوالر أمريكي(لغ الموصي به المب 1,324,843
 )ODPطن (وقع المشروع  192.30

 آغ/جدوى التكاليف دوالر 6.89
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  155,733

دوالر (مجمfوع الffتكلفة علffى الصffندوق المffتعدد األطffراف   1,480,576
 )أمريكي
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 وصف المشروع

 خلفية القطاع 

 وبيانات اإلزالة ) ف ، المجموعة األولىالمرفق األل (CFCاستهالك الـ 
ODP 4,697.2طن   آنقطة  1 اختارت األرجنتين الخيار       35/57وفقًا للمقرر    

 :بداية تتضمن المقادير اآلتية 

 

ODP 2,549.1طن   المؤهل للتمويل من          CFCاالستهالك المتبقي من الـ             
 )  ، الشرط باء 35/57بموجب المقرر  (38االجتماع الـ 

- 

 المقدمة للحصول على       CFCوقع جميع مشروعات الـ          ODP 249.1طن 
 38تمويل إلى االجتماع الـ 

- 

 المؤهل للتمويل   CFCمجموع االستهالك المتبقي من الـ         ODP 2,300.0طن 
 38على أثر اعتماد المشروعات المقدمة إلى االجتماع الـ 

- 

    

  بيانات قطاع الرغاوي   

 - *2000 في قطاع الرغاوي في عام CFCالـ استهالك  ODP 1,110.0طن 

 المطلوب إزالته في مشروعات الرغاوي       CFCمقدار الـ    ODP 525.0طن 
 الجارية

- 

وقع مشروعات الرغاوي المقدمة للحصول على تمويل              ODP 210.3طن 
  المتبقي CFC بشأن استهالك الـ 38إلى االجتماع الـ 

- 

*  من حكومة األرجنتين 2002 أبريل 29انة الصندوق في على أساس المعلومات الواردة إلى أم

  من قطاع الرغاويODSخطة إزالة الـ 

 ،  38 من قطاع الرغاوي إلى االجتماع الـ         ODSقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة إلزالة الـ           -9
ك الخطة سوف تلتزم حكومة     قد بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه بالموافقة على تل          . لحكومة األرجنتين   

 . واّال تطلب مزيدًا من التمويل لهذا القطاع CFCاألرجنتين باّال تسمح بمزيد من استعمال الـ 

 CFCاستهالك الـ 

 ، ويكون وقع       ODP طن     233.1 الذي تغطية الخطة القطاعية يقدر بـ                 CFCأن استهالك الـ         -10
و هناك منشآت تنتج رغوة ب       . ODP طن   210.3، هو    ) HCFC-141bبحساب استعمال الـ    (المشروع  

 طن تستهلكها    1.6 ، بينما هناك        CFC-11 من الـ      ODP طن    211.5 منشآة تمثل      98ي جاسئة عددها      
 منشآت  8 منشأة التي تنتج الرغاوي الجاسئة توجد           98ومن الـ   . منشأة واحدة تنتج رغوة ذات أديم مندمج           

أما المنشآت الباقية فيتراوح استهالآها      .  طن 11.3 أطنان و     6.0 ما بين     CFC-11يتراوح استهالك من الـ      
وقد قامت الحكومة بالتحقق من         ) .  طن     5-4.5ومنها أثنتان تستهلكان       (  أطنان     4 آغ و       100ما بين     

واالستهالك اإلجمالي البالغ قدره        %) . 45أي حوالي     ( منشأة التي تم تبينها            99 من الـ       45استهالك   
وهناك تفسير بأنه .  منشأة ذآر أنها تم تبينها أسميًا      17 طن مقدره لمجموعة من      20ك   طن يشمل آذل   233.1
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أثناء تبين هوية المنشآت اآتشفت أن قليًال من المنشآت ال يمكن تقدير آميات استهالآها في الوقت الحاضر ،                  
لمنشآت ، التي قد      طن مقدر باعتباره استهالك هذه ا        20ومقدار  . وإن آان يرجح أن تكون مؤهلة للتمويل           

 .تظهر أثناء تنفيذ الخطة 

ألغراض حساب التكاليف اإلضافية المؤهلة للمشروع ولتنفيذ الخطة تم تجميع المنشآت حسب                             -11
وباإلضافة إلى ذلك هناك مجموعتان من المنشأت تمت تجميعهما حسب الحجم ، أي                       . تطبيقات الرغاوي 
، والمنشآت   )  في السنة    CFC-11طن آل منها من الـ             11 إلى     6التي تستهلك من        (المنشآت الكبيرة     

 )  في السنة CFC-11 آغ من الـ 400-200التي تستهلك من (الصغيرة  جدًا 

  .CFCأن الجدول اآلتي فيه تلخيصًا لمجموعة المنشآت والستهالآها من الـ  -12
 وقع المشروع 

 ODPطن 
استهالك الـ 

CFC بـ طن 
ODP 

التطبيق /نوع الرغاوي  د الشرآات عد   الوصف 

مffلء (رغffوة رزازيffة ، حقffن   73.6 66.4
 )فجوات

الشffffffffرآات الكبffffffffيرة   8
 )فردية(

 الرزاز 42 رغوة رزازية  65.1 58.7
 األبواب/األلواح 18 ملء فجوات/حقن  36.2 32.6
 تطبيقات متعددة  18 حقن/رغوة رزازية  34.1 30.7
 منشآت صغيرة جدًا 10 حقن/رغوة رزازية  2.5 2.3
 تم تبينها أسميًا 17 متنوعة 20 18.0
رغffوة ذات أديffم مffندمج علffى    1.6 1.6

 شكل قوالب لألثاث 
 أديم مندمج 1

 المجموع 114  233.1 210.3

 معدات خط األساس 

أن معظم الشرآات التي لديها آالت رغاوي تستعمل آالت للرغاوي الرزازية ذات الضغط                                       -13
وهناك ) . AISTEC و    SATHمعظمها محلي الصنع      (غاوي  المنخفض ، بصرف النظر عن نوع الر            

  .Graco و Gusmerبضعة منشآت تستعمل آالت رغوة رزازية ذات ضغط عال ، 

 استراتيجية اإلزالة 

 والهالونات في البلد ،     CFC ، يمثل إطارًا الستعمال الـ        1991طبقت الحكومة قانونًا وطنيًا في        -14
ويحظر .  في آل قطاع     ODS الرقابة على استهالك الـ       وهي تعد لتنفيذ عدد من اللوائح لفرض       

 في  ODSوبموجب خطة إزالة الـ      .  والهالونات   CFCالقانون الوطني أقامة مرافق جديدة  للـ          
 : المتبقية في القطاع سوف تتم إزالتها من خالل تدابير آاآلتي CFCقطاع الرغاوي ، فإن الـ 
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 حمالت توعية  •

  وخطط التحويل ؛ODSتعماالت الـ زيارات تحقق للتأآد من اس •

 ؛CFCتطبيق تدابير تنظيمية لتضيق نظام الحصص ولحظر استعمال الـ  •

 مساعدة تقنية وفنية من الصندوق المتعدد األطراف ؛ �

 حساب تكاليف المشروعات

 عنصر االستثمار

 في السنة ،     طن 0.5 يتجاوز   CFCأن تكاليف المشروعات على المنشآت التي لديها استهالك من الـ            -15
وقد استعملت  . قد حسبت على أساس الحسابات القياسية لمشروعات الرغاوي الجاسئة وذات األديم المندمج               

 المعايير اآلتية لتوفير المعدات                                                                                                                                                                                                      
 : في المشروع 

 تكلفة الوحدة
  دوالر أميرآي

 إنتاج الرغاوي  آلة خط األساس  آلة االستبدال 

 ألواح/حقن  ة أخراج ذات ضغط منخفضآل *HP PIPدقيقة / آغ12-15 25,000
 رغاوي رزازية  آلة أخراج ذات ضغط منخفض دقيقة رازاز/ آغ7.5 15,000
 ألواح يدوي  *LPDدقيقة / آغ30 20,000
رغاوي ذات أديم                 يدوي *LPDدقيقة / آغ30 20,000

 مندمج
  *HP PIP :  آلة أخراج ذات ضغط عال للصب في المكان ؛LPD : ت ضغط منخفضآلة أخراج ذا 

  دوالر أميرآي لكل منشأة ، بينما حسب مقدار المساعدة            3,000حسبت تكاليف التجارب باعتبارها      -16
والتخفيضات .  دوالر أميرآي ، وأدرج في عنصر غير االستثمار في المشروع                        73,500التقنية بمبلغ     

وحسبت تكاليف التشغيل    . ب  القياسية لقدم المعدات أو نقصها في خط األساس أدخلت آعوامل في الحسا                     
 . اإلضافية باستعمال المنهجيات القياسية 

 عنصر غير االستثمار 

وهو يشمل تكاليف االجتماعات    .   دوالر أميرآي     139,150أن العنصر غير االستثماري قدر بمبلغ        -17
روعات والتحقق من األهلية وأدارة المشروعات إلى أخره ، وآذلك عنصر المساعدة الفنية في المش                                     

 .االستثمارية 

والمبالغ المطلوبة آمنحة      . أن موجز تكاليف المشروعات في الخطة مبين في الجدول اآلتي                             -18
 : للمنشآت الفردية قد أوقفت عند الحد األقصي تبعًا لعتبة التمويل الخاصة بكل قطاع فرعي 
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 جدوى التكاليف 
 دوالر أميرآي

 المنحة المطلوبة 
 دوالر أميرآي

 مشروع تكلفة ال
  دوالر أميرآي

  ODPالوقع أطنان 

 الرغاوي الجاسئة    
 المنشآت الكبيرة 66.4 317,607 317,607 4.78
 الرغوة الرزازية  58.7 793,753 459,621 7.83
 األبواب/األلواح  32.6 556,049 255,258 7.83
 تطبيقات متعددة  30.7 553,964 240,381 7.83
 تم تبينها أسميًا  18 140,940 140,940 7.83
 أديم مندمج 1.6 29,391 26,976 16.86
 المجموع 210.3 2,391,704 1,440,783 6.85

 التمويل المطلوب

.   دوالر أميرآي مطلوب آمبلغ منحة للخطة القطاعية             1,579,933أن المبلغ اإلجمالي الذي قدره        -19
ر أميرآي لعنصر االستثمار وغير            دوال    139,150  دوالر أميرآي و             1,440,783ويتكون ذلك من        

 وعلى أساس إزالة                                                        . االستثمار على التوالي                                                                                     
  دوالر   7.51 فإن جدوى التكاليف اإلجمالية للمشروعات تكون         ODP طن   210.3 التي تمثل    CFC-11الـ  

 : مبين في الجدول اآلتي CFCوالجدول الزمني للدفع وما يرتبط به من هدف إزالة الـ . آغ /أميرآي 
 السنة 2002 2003 2004

المfffffffffبلغ المطلfffffffffوب  1,076,312 495,921 7,700
 دوالر أميرآي

 CFCهfدف إزالfة الffـ    151.6 58.7 
 ODPطن 

 b141-HCFCتبرير استعمال الـ 

 لدى شرآات الرغاوي في خطة القطاع قدمه برنامج األمم                HCFC-141bأن تبرير استعمال الـ        -20
وقد ذآر برنامج األمم      . التكنولوجي واالقتصادي لتشغيل آل منشأة          المتحدة اإلنمائي على أساس التحليل          

المتحدة اإلنمائي أن خبيره التقني الذي قام بتقييم المشروعات قبل إعداد وثيقة المشروع آان قد ناقش ممثلي                    
وقدمت إلى   . CFCالحكومة بشأن اختيار التكنولوجيا لالستعاضة عن التكنولوجيا القائمة على أساس الـ                    

ممثلي الحكومة بيانات مفصلة بشأن المقررات التي صدرت والوقع التكنولوجي واالقتصادي الستعمال                          
  .HCFC-141bوآانت االستنتاجات التي تم التوصل إليها خالل المناقشة أساسًا الختيار الـ . البدائل 

نشآت ، تمشيًا     لدى الم   HCFC-141bمرفق آتاب إحالة من حكومة األرجنتين يؤيد استعمال الـ                  -21
  27/13مـع المقرر 
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 تعليقات وتوصيات األمانة 

 تعليقات

خالل استعراض الخطة القطاعية تبينت األمانة بعض القضايا التقنية والقضايا المتعلقة التكاليف ،                          -22
تشمل تلك القضايا حساب تكلفة العنصر غير               . التي ينبغي أن يعالجها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي                    

ستثماري في وبعض جوانب العنصر االستثماري ، ومدى ومدة المشروعات بالقياس إلى طلب اعتماد                        اال
وناقشت األمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي القضايا التي أثيرت ووافقتا على ما              . التمويل لخطة قطاعية    

 :يلي 

  شهرًا ؛36واحدة ينفذ في سوف يعتبر المشروع مشروعًا مظليًا ختاميًا ، يحصل على تمويل لمرة  •

 الذي يعزى للمنشآت التي تم تبينها أسميًا ، سوف                   ODP طن     20 البالغ     CFCأن استهالك الـ        •
 .يستبعد من حساب التكاليف اإلضافية المؤهلة 

  دوالر أميرآي آتكلفة إدارة نظرًا للطابع الختامي للمشروع ، الذي                 25,000سيقدم للحكومة مبلغ      •
 وإشرافًا من جانب الحكومة ؛قد يقتضي تنسيقًا 

. أن تعهد الحكومة بعدم طلب مزيد من المساعدة للمشروعات في هذا القطاع أمر ال يزال قائمًا                              �
 في  CFCغير أن الحكومة تطلب مرونة في تطبيق األموال المعتمدة  إلزالة القدر المتبقي من الـ                       

 .قطاع الرغاوي 

 :فاق على أن تكون تكلفة المشروع على النحو اآلتي على أساس االعتبارات السابقة تم االت -23
 عنصر االستثمار  1,299,843  دوالر أميرآي
 عنصر غير االستثمار  25,000  دوالر أميرآي

 المجموع 1,324,843  دوالر أميرآي
192.3 ODP tonnes وقع المشروع 
 جدوى التكاليف kg/6.89  دوالر أميرآي
 فة مساندة الوآالة تكل 155,733  دوالر أميرآي
مجموع التكلفة على الصندوق                 1,480,576  دوالر أميرآي

 المتعدد األطراف

 توصيات

 : توصي أمانة الصندوق بما يلى  -24

 من قطاع الرغاوي في األرجنتين ، بمستوى              ODSموافقة مفرشية على خطة إزالة الـ              )أ(
 ناه ؛التمويل وما يرتبط به من تكاليف المساندة المبينة أد
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تحيط اللجنة التنفيذية علمًا بأن المشروع قد تمت الموافقة عليه بوصفه مشروعًا مظليًا                              )ب(
  ، ذات اتفاق للتمويل متعدد السنوات ؛ODSختاميًا بدًال من آونه خطة قطاعية إلزالة الـ 

لة الـ   تعطي اللجنة التنفيذية حكومة األرجنتين مرونة في استعمال األموال المعتمدة إلزا                       )ج(
CFCالمتبقية في قطاع الرغاوي ؛  

تحيط اللجنة التنفيذية علمًا بتعهد حكومة األرجنتين اّال تسعى إلى مزيد من المساعدة ألي                       )د(
 نشاط في قطاع                                                                                                                                                                                                

 .الرغاوي ، بعد الموافقة على هذا المشروع 
تكلفة  الوآالة المنفذة 

المساندة 
دوالر ( 

 )أميرآي

تمويل المشروع 
 )رآيدوالر أمي( 

  عنوان المشروع

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

)أ(  من قطاع الرغاويODSخطة إزالة الـ  155,733 1,324,843  

 

 

----- 
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