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 رغاوى

منظمة األمم المتحدة  HCFC-141b عن طريق التحويل الى مادة CFC-11 اإلزالة التدريجية لغاز التبريد •
 للتنمية الصناعية

 2 مشروع مظلي رقم: لبوليوريتان الجاسئةرغاوى ا المستعملة آعامل نفخ في صناعة
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 ورقة تقييم المشروع
 فنزويال

أطنان من معامل إستنفاد  540.6 ):2001(إستعمال المادة المستنفدة لألوزون في القطاع  الرغاوى: القطاع
 األوزون

 آلغ/دوالر أميرآي 7.83 جاسئة: عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي
إلزالة التدريجية لغاز ا )أ) :عنوان المشروع

  المستعملة آعامل نفخ في صناعة HCFC-141bعن طريق التحويل الى مادة  CFC-11 التبريد
 2 مشروع مظلي رقم: رغاوى البوليوريتان الجاسئة 

 جاسئة
 2 مشروع مظلي رقم

 بيانات المشروع

 (بأطنان من معامل إستنفاد األوزون(إستهالك المنشأة  149.01
 (بأطنان من معامل إستنفاد األوزون(وع وقع المشر 135.46

 )باألشهر(مدة المشروع  24
 (بالدوالر األميرآي(المبلغ األساسي المطلوب  1,026,072

 :(بالدوالر األميرآي(تكلفة المشروع النهائية  
 (أ(تكلفة رأسمالية إضافية        613,000

 (ب(تكلفة طوارْى        21,300
 (ج(لتشغيل اإلضافية تكلفة ا       407,632

 )ج+ب+أ(تكلفة المشروع اإلجمالية        1,041,932
 (%) الملكية المحلية       100%

 (%) عنصر الصادرات       0%
 (بالدوالر األميرآي(المبلغ المطلوب  851,432

 (.آلغ/دوالر أميرآي(جدوى التكاليف  6.29
 هل تؤيد تمويل الجهة النظيرة؟ 

FONDOIN آالة الوطنية المنّسقةالو 
 الوآالة المنّفذة البنك الدولي

 توصيات األمانة 

 (بالدوالر األميرآي(المبلغ الموصى به  851,432
 (بأطنان من معامل إستنفاد األوزون(وقع المشروع  135.46

 (بالدوالر األميرآي(جدوى التكاليف  6.29
 (ر األميرآيبالدوال(تكلفة مساندة الوآالة المنّفذة  103,658
بالدوالر (التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف  955,090

 )األميرآي
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 وصف المشروع
 خلفية القطاع

 وخطة اإلزالة التدريجيةI  (المجموعة  1الملحق رقم(إستهالك غاز التبريد  
أطنان من معامل  2,235.9 :تبلغ آنقطة انطالق 2ارتأت فنزويال الى الخيار رقم   35/57 بموجب المقّرر 

 استنفاد األوزون
 
أطنان من  2,180.3 الكمية المتبقية من استهالك غازات التبريد المؤهلة للتمويل ِإّبان انعقاد اإلجتماع  -

 معامل استنفاد األوزون
 ( ، الفقرة الشرطية ب35/57بموجب المقّرر (الثامن والثالثين  

طنًا من معامل  135.46 38ِإّبان انعقاد اإلجتماع  ريد المرفوعة للتمويلوقع آافة مشروعات غازات التب -
 استنفاد األوزون

طنًا من معامل  2,044.84 الكمية القصوى المتبقية من استهالك غازات التبريد المؤهلة للتمويل عقب الموافقة -
  استنفاد األوزون

 على المشروعات المرفوعة الى اإلجتماع الثامن والثالثين 
 

 لمحة عن  قطاع الرغاوى
طنان من معامل استنفاد  أ540.6 *2001إستهالك غازات التبريد في قطاع الرغاوى للعام  -

 األوزون
طنان من معامل استنفاد أ 192.7 آمية غازات التبريد موضوع اإلزالة التدريجية في مشروعات الرغاوى الجارية -

 األوزون
طنًا من معامل  135.46 مويل ِإّبان انعقاد اإلجتماع الثامن والثالثين علىوقع مشروعات الرغاوى المرفوعة للت -

 استنفاد األوزون
 الكمية المتبقية من استهالك غازات التبريد  

 .2002) سبتمبر( ايلول 27إستنادًا الى البيانات التي بّلغت بها حكومُة فنزويال أمانَة الصندوق في  *
 

 رغوة بوليوريتان جاسئة
  2لي رقممشروع مظ

مظلي على ضوء استراتيجية قطاع الرغاوى التي عرضتها حكومة فنزويال على اللجنة لقد ُرِفَع المشروع ال .1
مع ذلك، بدًال من اعتماد مشروعيين مظّليين ومشروع مظلي ختامي، آما هو . التنفيذية في اجتماعها السادس والثالثين

شروعين مظّليين وعرضها على اإلجتماع الحاضر ضمن مشروع ملحوظ في اإلستراتيجية، قّررت الحكومة دمج م
 .أّما الشرآات األخرى في القطاع فستدخل في إطار خطة وطنية لإلزالة التدريجية سيتّم رفعها في المستقبل. واحد

 
غضون أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الى أّن المشروع، متى حظَي بالموافقة، يتمُّ إنجازه في  .2

 .2004 سنتين، أي مع نهاية العام
 
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون، 149 شرآة منتجة للرغوة الجاسئة تستهلك ما مجموعه 21يغطي المشروع  .3

CFC-11 . وهي تنتج رغوة بوليوريتان الجاسئة .  طنًا في السنة20 الى 4ويتراوح استهالك المؤسسة الواحدة من
سٌت من المؤسسات تمزج الرغوة وتصبُّ يدويًا، أما باقي المؤسسات فتستعمل مجموعة من . لمجموعة من اإلستعماالت

 . أدناه لمحة عن المؤسسات الواحدة والعشرين1ويعرض الجدول رقم . المعدات القديمة والجديدة نسبيًا
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  في فنزويال2لمحة عن المؤسسات المدرجة في  المشروع المظلي رقم  :1الجدول رقم 
 اإلستهالك تاريخ الترآيب/معدات خط األساس منتج الرغوة الشرآة 

أطنان 
معامل 

إستنفاد 
 األوزون

وقع 
 المشروع

أطنان 
معامل 

إستنفاد 
 األوزون

تكاليف 
الرأسمال 
 *اإلضافية
بالدوالر 
 األميرآي

تكاليف 
التشغيل 
 اإلضافية
بالدوالر 
 األميرآي

 تكلفة المشروع
 اإلجمالية
 بالدوالر
 األميرآي

المنحة 
 المطلوبة
بالدوالر 
 األميرآي

جدوى 
 التكاليف

دوالر 
أميرآي 

 آلغ/

1 Cabicar  أجسام شاحنات Handmix 3.64 3.24 34,000 10,448 44,448 24,448 7.55 
2 Corp Lelli   Handmix 4.83 4.3 42,000 13,873 55,873 33,373 7.76 
3 Corp Quooler 7 رذاذ kg/min Gusmer FF-1600 

(1989) 
4.59 4.09 8,500 11,954 20,454 20,454 5.00 

4 Fanametal  25 ماء غاليات kg/min SAIP LPD (1990) 12.22 10.88 52,000 35,075 87,075 82,075 7.54 
5 Fibrosteel  ألواح Handmix 20.37 18.13 85,300 58,458 143,758 141,758 7.82 
6 Fibrocaven  30 ,15 شاحنات أجسام kg/min Decker LPD 

(1986, 1993) 
4.38 3.9 41,850 12,562 54,412 30,412 7.80 

7 Firecon  40 عربات مثلجات kg/min Decker LPD (1995) 12.09 10.76 11,250 34,701 45,951 45,951 4.27 
8 J.F. y Asociados  3 رذاذ Glasscraft 10 kg/min (1985, 

1986(2)) 
11.18 9.95 19,500 29,097 48,597 48,597 4.88 

9 Medina Plلsticos C.A. مبّردة أحواض Gusmer FF-1600 (1990) 13.09 11.65 8,500 34,059 42,559 42,559 3.65 
10 Sandrin C.A. 60 ألواح kg/min Cannon LPD 5.07 4.51 44,550 14,552 59,102 34,602 7.67 
11 Metal. Sudameris  أجسام شاحنات Handmix 4.42 3.93 41,850 12,687 54,537 30,537 7.77 
12 Air Gomez   عزل مكيفات

 الهواء
15 kg/min Decker LPD, Gusmer 

FF-1600 
6.2 5.52 16,750 16,127 32,877 32,877 5.96 

13 Indus. Fibrepoxi  30 أجسام شاحنات kg/min Decker LPD 4.29 3.82 46,800 12,313 59,113 29,613 7.75 
 اإلستهالك تاريخ الترآيب/معدات خط األساس منتج الرغوة الشرآة 

أطنان 
معامل 

إستنفاد 
 األوزون

وقع 
 المشروع

أطنان 
معامل 

إستنفاد 
 األوزون

تكاليف 
الرأسمال 
 *اإلضافية
بالدوالر 
 األميرآي

تكاليف 
التشغيل 
 اإلضافية
بالدوالر 
 األميرآي

 تكلفة المشروع
 ليةاإلجما
 بالدوالر
 األميرآي

المنحة 
 المطلوبة
بالدوالر 
 األميرآي

جدوى 
 التكاليف

دوالر 
 آلغ/أميرآي 

14 Grupo Celta   عزل مكيفات
 الهواء

Handmix 5.94 5.28 23,625 8,880 32,505 32,505 6.16 

15 Industrias Mitani   طحين الرغوة
 الجاسئة

40 kg/min Decker  3.68 3.28 34,500 6,076 40,576 25,576 7.80 

16 Inyectofibra  أجسام شاحنات Decker LPD, Glasscraft (1993, 
1995) 

5.07 4.51 16,750 13,195 29,945 29,945 6.64 

17 Oficina Tec. Calas أحواض عزل Gusmer FF-1600, Gusmer H-
2000 

12.35 10.99 14,000 32,142 46,142 46,142 4.20 

18 Talleres Carabobo 40 ,15 شاحنات أجسام kg/min Decker LPD 
(1990, 1994) 

4.29 3.82 17,500 12,313 29,813 29,813 7.80 

19 Talleres Martini 15 شاحنات أجسام kg/min Decker LPD (1991) 4.59 4.09 11,250 13,184 24,434 24,434 5.97 
20 Talleres Roa رياضية سلع Glasscraft (1990) 5.33 4.74 40,800 13,872 54,672 36,672 7.74 
21 Thermoaislantes أنابيب عزل Handmix 4.2 3.74 23,025 12,065 35,090 29,090 7.78 

 6.29  851,432 1,041,932 407,632 634,300 135.46 151.82   21 مجموع
LPD= موّزع ضغط منخفض 

 تشمل تكاليف الرأسمال اإلضافية تكاليف الطوارىء*
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من خالل إستعمال آالت الضغط المنخفض  HCFC-141b سوف تحّول آافة المؤسسات إنتاجها الى تكنولوجيا .4

) بما فيها تكلفة الطوارىء(يبلغ إجمالي تكلفة الرأسمال اإلضافية للمشروع . لضغطوآآلت رش الرذاذي العالية ا
 دوالر أميرآي، مع تكلفة مشروع إجمالية 407,632 دوالر أميرآي بينما تبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية 634,300

 . دوالر أميرآي1,041,932بقيمة 
 

  b141-HCFCتسويغ إستعمال
 

 قائم على تحليل اقتصادي وتكنولوجي للعمليات التي HCFC-141b تسويغًا الستعمال تتضّمن وثيقة المشروع .5
 آتكنولوجيا HCFC-141bقد أفادت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أّن المؤسسات إّنما اختارت ,. تجريها المؤسسات

قررات ذات الصلة التي اّتخذتها اللجنة التنفيذية مؤقتة عقب المحادثات التي أجرتها معها المنظمة حول الخيارات البديلة والم
) c(36/56وقد ُأرِفَقت بوثيقة المشروع ُآُتُب اإللتزام بالمقّرر .  آعامل نفخ رغوة بديل مؤقتHCFC-141bبشأن استعمال 

 .لصناعيةالعائدة للمؤسسات الواحدة والعشرين التي تشهد على المعلومات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة للتنمية ا
 

آذلك، أّآدت  .HCFC-141b وُأرِفَق بوثيقة المشروع آتاب إنفاذ من حكومة فنزويال يصادق على استعمال الشرآات مادة.6
وتتحّول بالتالي  HCFC-141b ، سوف تنجز المؤسسات اإلزالة التدريجية لمادة) سنة30(الحكومة أْن في الفترة اإلنتقالية 
ن، وذلك عندما تصبح الخيارات العملية إقتصاديًا متوافرة في البالد ومتالزمة مع قواعد الى مواد غير مستنفدة لألوزو

أضافت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أّن القضية سوف تشّكل . بروتوآول مونتريال او الصندوق المتعدد األطراف
 .موضوع دراسة أآبر خالل تنفيذ المشروعات

 
 

 هامالحظات األمانة وتوصيات
 المالحظات

 
منظمة األمم  مع ذلك، بّلغت .2002 لم ُيدَرج المشروع في خطة أعمال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للعام .7

وآانت . المتحدة للتنمية الصناعية األمانة بأّن هذا المشروع إّنما ُرِفَع ليحّل محّل مشروعين بالقيمة نفسها مخططان لألرجنتين
، قد طلبت من منظمة األمم للتنمية الصناعية تأجيلهما 2002) سبتمبر( ايلول 11ين، من خالل آتاب مؤرخ في حكومة األرجنت

 .2003الى خطة العمل للعام 
 
ناقشت أمانة الصندوق ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المشروع المظلي مع اعتبار سلّم المؤسسات في إنتاج  8

 ووافقتا على احتساب التكاليف اإلضافية آلالت HCFC-141bات خط األساس وتحويلها الى الرغاوى، وتطبيقها وعملي
 .التحويل على الشكل التالي

 
 سنوات، سوف تستمّر في 10فحيُث تستعمل المؤسسة حاليًا آلة ضغط منخفض ال يعود تاريخ تصنيعها الى أآثر من  )أ) 

  استعمال هذه اآللة بعد
  دوالر أميرآي؛7,500فة إعادة تهيئة بقيمة عملية التحويل مع تكل  
 سنوات، سوف تستبدل هذه 10وحيُث تستعمل المؤسسة حاليًا آلة ضغط منخفض يعود تاريخ تصنيعها الى أآثر من  )ب) 

  اآللة بأخرى ذات
لة لكل من التكلفة السنوية لآل% 5ضغط منخفض وسيجري احتساب التكلفة المؤهلة آللة آهذه على أساس حسم نسبة   

 سنة بعد العاشرة؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/52 
 
 

6 

من تكلفتها % 25وحيُث ال تملك المؤسسة أي آلة في خط األساس، سوف يتّم تزويدها بآلة ضغط منخفض مع حسم  )ج) 
  لرفع المستوى

 التكنولوجي؛  
 .تستعمل حاليًا آلة ضغط مرتفع، سوف ترتكز عملية التحويل الى تكلفة إعادة تهيئة آلة خط األساس )د) 

 
 

 : ما يلي موجز لتكاليف المشروعفي .9
 

 دوالر أميرآي 1,041,932 :تكلفة المشروع اإلجمالية 
 دوالر أميرآي 851,432 :المنحة المؤهلة 
 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 135.46 :وقع المشروع 
 آلغ/دوالر أميرآي 6.29 :جدوى التكاليف 

 
 التوصيات

 
 في قطاع الرغاوى في فنزويال، على أساس 2على المشروع المظلي رقم توصي أمانة الصندوق بموافقة مفرشية  .10

 :مستوى التمويل وتكلفة المساندة المرتبطة به وفقًا لما هو ُمدرٌج أدناه
 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
بالدوالر األميرآي(  

تكلفة المساندة 
بالدوالر األميرآي( ) 

 الوآالة المنّفذة

غاز التبريد اإلزالة التدريجية ل (أ) CFC-11 عن طريق التحويل الى مادة 
HCFC-141b رغاوى  المستعملة آعامل نفخ في صناعة 

2مشروع مظلي رقم : البوليوريتان الجاسئة  

منظمة األمم المتحدة  103,658 851,432
 للتنمية الصناعية

 
 

- - - - 







FROM : FONDOIN PHONE NO. : 58 212 7_10015 Oct. 21 2002 04:17PM PO1

FONDOIN
rONDO 'VJEN IEZO4-:a_NO DE RBCONVIER$1ON

INDUSTRIALYTI_OGICA

Carats, October 21,2002

MLFS.
Montreal,

Att.: Mr. Richard Abrowka-Ampadu.

Subject: Use of HCFC as transitional substance·

In linc with the decision 27/13 of the Executive Committee and ia mcogaitiou o£ Article 2F of
the Montreal Protocol, the Oovemmellt of Venezuela

a) Verifies that it had reviewed the _ifio situation m the enterprises (Cabicar S.R.L, Coorp.
Lelli C.A., Coorp. Quooler C.A., Fanamotal C.A., Fibrosteel S.A.. Fibroeavon C.A. Filecon
C.A., J,F y Asociados C.A., Medina Plastic,os C.A., Sandrin C.A., Sudameris C.A., Air Gomoz
C.^,, Iud. Fibrcpoxi C.A,, Grupo C0ka C.A, Ind. Mitsui C,A., Inyoctofibra C.A., Of. T_ica
Calas C.A., Tallores Carebobo C.A., Talleres Martini C,A., Talleres ROa C.A., and
Thormeaislames C.A.) as well aa its HCFC c,omm_nalts under the article 2F;

b) States that based on tho prevailing circumstances at (Cabicer S.,R.L., Coorp. Lelli C.A., Coorp.

C.A., Medina Plfisticos C.A., San&in C.A., Sudameris C.A., Air Gomez t:.A., Iud. Jqbrepoxl
C.A., GnJpo CoRa C.A, Iud. Mitsui C.A., Inyectofibra C.A., Of. Tdcnica Calas C.A., Tafiercs
Carabobo CA., Talleres Martini C.A., Talleres Rea C.A., and Thermoaislantcs C.A.) at file
presenl time tho conversion of these enterprises requires tile uso of HCFC-I 4lb for the interim
period as stipulated hqthe Montrea/Protocol;

c) Notwithstanding tile trmlsitional period stated by the companies in their c,ommitment letters
(interim period of 30 years) mentioned in paragraph Co).

d) The Government of tile Republics Bolivariana de Venezuela will ensure that the companies
abide by any limitation imposed by decisions of' tile parties to the Multilateral Fund of the
Montreal Protocol or by the niles of the M.L.F.S. regarding tile usc of HCFC as transitional
substance.

c) The companies will convert t_ODS substanceswhen the u_g-_9,'..._&_'.sub_tancesbec_nne

economically feasible in the e_try_--._ /_, _.p,_;_"'ii:,_':;,,_';;_-':_i.%,X>

J I .-":t'qT"qtt_ '"_ '>',,'t
' Ii", :<,'/t

CASTIL,I._., ,._i', '/! J?
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