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 :ةالتالي اتالمشروع اتاألمانة بشأن مقترح اتتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصي

 

 الرغاوى

 

  ة الخلطالموجود في البوليوالت سابق ب141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون •

 المستوردة في قطاع رغاوى البوليوريثان
 

 يونيدو

 التبريد

 

 أ134-الهيدروفلوروكربونتحول تصنيع المبردات المنزلية والتجارية من  •

 Ecasa ( في شركة(R-290( وبروبان R-600aإلى أيزوبوتان ) R-404Aو 

 يونيدو

 

 أ134-تحول تصنيع المبردات التجارية من الهيدروفلوروكربون •

 Induglobركة ش( في (R-290( وبروبان R-600aإلى أيزوبوتان )

 يونيدو
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 دة السنواتمتعدغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 إكوادور

            لوكالة الثنائية/المنفذة ا                              عنوان المشروع                                                                

 
 وزارة الصناعة واإلنتاجية وكالة التنسيق الوطنية

 آخر بيانات استهالك مبلغ عنها عن المواد المستنفدة لألوزون تم تناولها في المشروع

(2018حتى نيسان/أبريل  ،2017، )أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 7ألف. بيانات المادة   

(2018، حتى نيسان/أبريل 2017، البيانات القطاعية للبرنامج القطري )أطنان من قدرات استنفاد األوزونباء.   
 15.89 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.17 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.02 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.03 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 12.99 الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 20.97 ون(د األوز)أطنان من قدرات استنفاالمؤهل للتمويل  المتبقى الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك من 

 

 
  المشروع:

 16.20 (وزون)أطنان من قدرات استنفاد األالمواد المستنفدة لألوزون المستخدمة في الشركة 
 15.34 وزون()أطنان من قدرات استنفاد األالمواد المستنفدة لألوزون التى يتعين إزالتها 

 0.00 ألوزون(نفاد ا)أطنان من قدرات است التى يتعين إزالتها تدريجياالمواد المستنفدة لألوزون 

 24 مدة المشروع )أشهر(

 507,871 )دوالر أمريكي(المبلغ األولى المطلوب 
  )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 

 558,460 المال االضافيةتكاليف رأس  

 49,000 (%10الطوارئ ) 

 31,376 تكاليف التشغيل االضافية 

 638,836 مجموع تكاليف المشروع 

 100 الملكية المحلية )%(

 0 مكون التصدير )%(
 431,719 المنحة المطلوبة )%(

 كيلوجرام(:/)دوالر أمريكيفاعلية التكلفة 
*9.79 

 9.79العتبة: 
 30,220 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 461,939 ()دوالر أمريكيمجموع تكاليف المشروع التى يتحملها الصندوق المتعدد األطراف 

 نعم حالة تمويل النظير )نعم/ال(:
 نعم العالمات المهمة المتضمنة في رصد المشروع )نعم/ال(:

دوالر أمريكي/كيلوجرام. 3.10 هى كل استهالك مزال مؤهل وغير مؤهل المتضمنةفاعلية التكلفة  إن*   

 النظر على نحو منفرد توصية األمانة

 

البوليوالت سابقة الخلط ب الموجود في 141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة في قطاع رغاوى البوليوريثان
 يونيدو

 18.13 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 مخصصات خطة أعمال السنة الحالية
)دوالر أمريكي( التمويل  )أطنان من قدرات  اإلزالة  

 استنفاد األوزون(

147,513 5.71 
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 وصف المشروع

مشروعا استثماريا شامال إلزالة استخدام  اليونيدو ت، قدمإكوادورنيابة عن حكومة  .1

ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة في تصنيع رغاوى البوليوريثان 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  ا.ريكيأم ادوالر 35.550زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 507.871 مبلـغفي الشركات المتبقية عند 

 معلومات أساسية

المواد على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة في االجتماع الخامس والستين، وافقت اللجنة التنفيذية  2

طن من 14.96طن مترى )   136.00تثمارى إلزالة بما في ذلك مشروع اس 1إلكوادور الهيدروكلوروفلوروكربونية

 البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون( من قدرات استنفاد األوزون

 ( في صناعة ألواح رغاوى البوليوريثان.(Induramaالمستخدم من قبل أكبر شركة تبريد منزلى 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كان هناك  وفي وقت الموافقة على المرحلة األولى من 3

طن  5.71طن مترى ) 51.88الصغيرة ومتوسطة الحجم استهلكت جميعها  رغاوى البوليوريثانالعديد من شركات 

، البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون( من من قدرات استنفاد األوزون

ات فاعلية تمثل االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل. وحيث لم يوجد أي دليل في ذلك الوقت على وجود تكنولوجيات ذ

للتكلفة ومتاحة تجاريا وذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في إكوادور، تم االتفاق على أن تقوم الحكومة خالل 

الباقية المؤهلة عند تكاليف مقدرة بمبلغ حتى  رغاوى البوليوريثانتنفيذ المرحلة األولى تقديم مقترح لتحول شركات 

 2لرغاوى كمرجع، بمجرد أن تصبح هذه التكنولوجيات متاحة.اأمريكي باستخدام عتبة فاعلية تكلفة  دوالر 507 871

 في قطاع الرغاوى في إكوادور استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

البوليوالت سابقة الخلط الموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  1يرد في الجدول  4
إلى  2013ام يرجع اإلنخفاض الكبير في االستهالك في عوإكوادور خالل السنوات الخمس الماضية.  في المستوردة

ة لزيادة نتيج 2016وعام  2014. ومع ذلك، زاد االستهالك بين عام Induramaاإلزالة المرتبطة بتحول شركة 
إلى  2017نخفاض في عام . ويرجع االرغاوى البوليوريثانالمنشآت والطلب على استخدامات العزل بواسطة 

  ؤ االقتصادى.تباطال

 في إكوادور البوليوالت سابقة الخلط المستوردةالموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون: استهالك 1الجدول 

 االستهالك
 متوسط

2007–2009 

 متوسط 2017 2016 2015 2014 2013

2015–2017 

 147.24 118.09 181.07 142.56 140.73 95.64 187.88 أطنان مترية

 16.20 12.99 19.92 15.68 15.48 10.52 20.67 من قدرات استنفاد األوزون انطن

 

 موزعمنتجين لرغاوى البوليوريثان. وبدأ  10في المائة من المجموع( و 30يستورد موزعان البوليوالت ) 5

( Enviroplasticفي المكسيك وتمثل شركة أخرى ) Pumexبالسيكلوبنتان من شركة بوليوالت سابقة الخلط استيراد 

 في اإلقليم. HFO-1233zd مكتب تكنولوجيا قادر على توريد

                                                 
1   UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/31 
2   UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/31  خطة إدارة إزالة من ألف من االتفاق بين حكومة  إكوادور واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى -8والتذييل

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 معلومات أساسية عن الشركات وأنشطة اإلزالة والتكاليف المرتبطة بها

 ,Ecasa, Infri, Kubiec, Mafricoشركات صغيرة ومتوسطة الحجم منتجة للرغاوى هى:  7إن أكبر  6

Marco Mora Duque, Rooftec and Verton في المائة من استهالك  90أكثر من  وتمثل؛

شركة  11 بعدد قائمة 2. ويرد في الجدول البوليوالت سابقة الخلطالموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 للتحول في المشروع واستخداماتها والتكنولوجيا المختارة للتحول.

 البوليوريثان المتبقية المؤهلة للتمويل في إكوادوررغاوى شركات . 2الجدول 

 الشركة
تركيب موزعات 

 الرغاوى
 االستخدام

-لهيدروكلوروفلوروكربون

)طن مترى( ب141  
 التكنولوجيا المختارة

Cepolfi المياه 0.00 رغاوى ذات أديم مندمج غير متاح 

Chova del Ecuador تحدد فيما بعد 0.10 عزل األسطح غير متاح 

Ecasa 1996 هيدروكربونات سابقة الخلطال 6.60 مبردات 

Elasto  المياه 0.10 رغاوى ذات أديم ندمج/مرن  2007قبل 

Fibroacero تحدد فيما بعد 0.10 مبردات غير متاح 

Infri 2007 هيدروكربونات سابقة الخلطال 4.40 ، رغاوى الرشألواح 

Kubiec 2006/2014 هيدروكربونات سابقة الخلطال 54.60 ألواح 

Mafrico 2000/2016 51.60 ألواح HFO-1233zd 

Marco Mora Duque 2005 المياه، الهيدروكربونات سابقة الخلط 2.60 ألواح 

Rooftec *هيدروكربونات سابقة الخلط 10.90 عزل األسطح غيرمعروف 

Verton 1986/2005 الخلطالمياه، الهيدروكربونات سابقة  6.90 ألواح 

شركات صغيرة 

 الحجم ومتوسطة

 أخرى**

ألواح/رغاوى ذات أديم  غير متاح

ندمج/نعال األحذية/رغاوى 

 الرش

 هيدروكربونات سابقة الخلطالمياه، ال 9.54~

  147.24   المجموع

 ولكن ال يتاح التاريخ المحدد. 2007؛ وتم تركيب المعدات قبل عام 2004* بدأت الشركة االنتاج في عام 

 Acimco, Dipacmanta, Ecuapoliuretanos, Enviroplastic, Esprom, Fabrec, Gasepol (formerly Tecnistamp), Imptek delتشمل: ** 

Ecuador, Inducalsa, La Fortaleza, Milenium, Milplast, Novacero أخرى لم تحدد.الحجم   وشركات صغيرة ومتوسطة 

 

 البديلة هى ما يلى: إن أسباب اختيار التكنولوجيات 7

 

 يدة؛جتائج ن دت إلىوأ وتم اختبارها في إكوادور تستخدم الهيدروكربونات سابقة الخلط في المكسيك (أ)

 النظمفهى ال تتطلب خلط مسبق مكلف أو صهاريج تخزين كبيرة وتوفر في تكاليف رأس المال؛ و

 )مثل، بارالعتافي  مستقرة بما فيه الكفاية لالستخدام التجارى عندما تؤخذ تدابير السالمة المطبقة

 التأكد من حياة الرف لكل صياغة مختلفة(؛ وجوب

 

ت وال يتطلب تعديال  تذكر؛ه احتمالية احترار عالمى الغير قابل لالشتعال ولدي HFO-1233zd  (ب)

على المعدات ويبين خواص عزل أفضل في الرغاوى؛ ويمكن أيضا خفض التشكيل مع المياه 

رة ليف والخبالتوافر والتكا فيالعوائق تتمثل و عن سعره. الناتجةلخفض تكاليف التشغيل العالية 

 المحدودة في استخدامه؛

 

تعال لة لالشمنخفضة وغير قاب احتمالية احترار عالمىإن التكنولوجيا القائمة على الماء لديها   (ج)

مع  ويمكن استخدامها في بعض التطبيقات عندما يكون التوصيل الحرارى ليس عامال رئيسيا،

 مالحظة أنها تتطلب أيضا زيادة كثافة الرغاوى.

 

 التكاليف اإلضافية
 

االضافية للتحول إلى هيدروكربون سابق الخلط: إعـادة تـهيئة مـوزع الرغــاوى  رأس المالتشمل تكاليف  8

لكل شركة(؛ برميل تخزين، بما في ذلك البنود المتعلقة  دوالر أمريكي 30 000إلى  دوالر أمريكي 15 000من )
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بما في ذلك  ،لكل شركة(؛ تدابير سالمة المصنع دوالر أمريكي 12 000إلى  دوالر أمريكي 6 000من بالسالمة )

مقاومة لالستاتى واإلنشاءات المدنية  وأرضياتونظام للوقاية من الحرائق  وأجهزة االحساس بالغازاتالتهوية 
من روع )ـ( وإدارة المشيـريكـدوالر أم 5 000لكل شركة(؛ التجارب واالختبارات ) دوالر أمريكي 32 000)

والنفخ  HFOلكل شركة(. ويشمل التحول إلى تكنولوجيات  دوالر أمريكي 2 000إلى  يدوالر أمريك 1 000
 دوالر أمريكي لكل شركة(؛ 30 000دوالر أمريكي إلى  15 000من )بالماء: إعادة تهيئة موزعات الرغاوى 

والر د 5 000التجارب واالختبارات )(؛ دوالر أمريكي 20 000و دوالر أمريكي 5 000تطوير الصيغ )بين 
 في المائة من تكاليف رأس المال. 10. وتم حساب حاالت الطوارئ عند نسبة أمريكي(

 

ركز على مساعدة يو دوالر أمريكي 33 000تم تضمين مكون المساعدة التقنية عند مجموع تكلفة تبلغ  9

لك في ذ في استخدام الهيدروكربونات سابقة الخلط في تطبيقات عديدة بما الحجم الشركات الصغيرة ومتوسطة
 خرى حيث خواص العزل غير حرجة.أرغاوى الرش أو المياه لتطبيقات 

وتم حسابها على  HFO( يجرى تحولها إلى Mafricoطلبت تكاليف التشغيل االضافية لشركة واحدة فقط ) 10

 للشركات األخرى. ضافيةإتكاليف تشغيل أساس الفرق بين صياغات عوامل النفخ. ولم تطلب 

ا كما قدم في أمريكي ادوالر 746 605لتحول قطاع رغاوى البوليوريثان  االضافية يبلغ مجموع التكاليف 11
فة تبلغ ا عند فاعلية تكلأمريكي ادوالر 507 871يطلب مجموع ، 63/15و 61/47األصل. وتمشيا مع المقررين 

 شهرا. 24. وسوف ينفذ المشروع في 3كيلوجرام كما يبين الجدول /دوالر أمريكي 9.79

 التكاليف اإلضافية لتحول قطاع رغاوى البوليوريثان في إكوادور: 3الجدول 

 

 .2007أيلول/سبتمبر  21وضعت قدرة التصنيع قبل التاريخ المحدد في  *

 

 

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون(، تلتزم حكومة إكوادور بحظر الواردات من 4)ج()61/47طبقا للمقرر  12
نون الثانى/ كا 1 بمجرد االنتهاء من المشروع وفي تاريخ ال يتعدى الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 .2020يناير 

 

 الشركة

 االستهالك )طن مترى(
تكاليف رأس المال 

 االضافية )دوالر أمريكى(

غيل االضافية تكاليف التش

 )دوالر أمريكى(

 

مجموع التكاليف 

 )دوالر أمريكي(
 المؤهل* المجموع

Cepolfi 0.00 0.00 28,600 - 28,600 

Chova del Ecuador 0.10 0.10 23,100 - 23,100 

Ecasa 6.60 6.60 66,000 - 66,000 

Elasto 0.10 0.10 28,600 - 28,600 

Fibroacero 0.10 0.10 64,900 - 64,900 

Infri 4.40 4.40 66,000 - 66,000 

Kubiec 54.60 13.65 72,600 - 72,600 

Mafrico 51.60 19.61 57,200 89,905 147,105 

Marco Mora Duque 2.60 2.60 66,000 - 66,000 

Rooftec 10.90 4.36 66,000 - 66,000 

Verton 6.90 6.90 84,700 - 84,700 

الصغيرة  مساعدة تقنية للشركات

 33,000 - 33,000 7.50 9.54~ الحجم ومتوسطة

 746,605 89,905 656,700 65.92 147.24 مجموع التكاليف

  موال المطلوبةاأل

   

507,871 

 9.79   51.88  االستهالك المؤهل
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 تعليقات األمانة والتوصية

 التعليقات

 تأهلية الشركا

. وتم تقييم أهلية الشركات 63/15)ج( و61/47استعرضت األمانة مقترح المشروع على ضوء المقررين  13

 2007سبتمبر /أيلول 21للشركات الموضوعة قبل  اإلرشاديةفي االعتبار القائمة  األخذالواردة في المشروع، مع 

ومقررات الصندوق المتعدد  سابقة الخلط ب الموجود في البوليوالت141-الهيدروكلوروفلوروكربون استخدمتالتى 

 األطراف ذات العالقة. وفيما يلى موجز لنتائج التقييم:

لم ترد الشركات األربع التالية في القائمة االرشادية: : االرشاديةالشركات غير الواردة في القائمة  )أ(

Marco Mora Duque (2.6  و )طن مترىChova del Ecuador (0.1 و طن مترى )
Fibroacero (0.1 و طن مترى )Dipac (0.0 وذكرت اليونيدو أنه باستثناء طن مترى .)
Fibroacero أن ومازالت تنتج رغاوى إال 2007، تم إنشاء الشركات الثالث األخرى قبل عام 

 ع معااستهالكها كان متقطعا. وتم إدراج الشركات الثالث هذه تحت "شركات أخرى" والتى تجم
من  Fibroacero حذفلصغيرة ومتوسطة الحجم. وعلى هذا األساس، تم عددا من الشركات ا

 المشروع؛

: إن االستهالك الحالى ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونشركات في القائمة األرشادية ال تستهلك  )ب(

 ق تغيروقدمت اليونيدو شرحا بأن السو للسبع شركات الواردة في القائمة األرشادية هو صفر.
رشادية(؛ وخفضت بعض اإل)وهى السنوات المرجعية للقائمة  2009-2007تغيرا كبيرا منذ فترة 

ل، ل التحووبينما ال تتلقى هذه الشركات تمويال من أجزادت أخرى منه. والشركات من استهالكها 
و أتخدم لتى تم تحديدها على أنها تسسيجرى االتصال بجميع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ا

دعوتها للمشاركة في حلقات عمل تبين وب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدمت حديثا 

        البدائل الجديدة بناء على مكون المساعدة التقنية للمشروع؛

عدة بمسا ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإلى  Ecasaتحولت شركة  3:تحوالت المرحلة الثانية )ج(

الصندوق المتعدد األطراف. وبما أن األموال المطلوبة للتحول من نفس الخط، ال تمتثل الشركة 
وبناء على ذلك، تم االتفاق أن يكون التمويل للتجارب  4؛60/44لشرط التمويل الكامل في المقرر 

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونأيضا إلى  Mafricoوالتركيب والتدريب فقط. وتحولت 

اعدة الصندوق المتعدد األطراف؛ ومع ذلك، فإن األموال المطلوبة تحت مقترح المشروع هذا بمس
إلى كلوريد الميثيل  Elasto. وأخيرا، تحولت 2000هى لخط تصنيع آخر تم تركيبه في عام 

بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف؛ ولهذا فقدرتها غير مؤهلة لتمويل إزالة 
 .ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

  

                                                 
 .Elastoشمل  ECU/FOA/26/INV/24. ومشروع Mafricoو  Ecasaشمل  ECU/FOA/09/INV/10المشروع    3
( ينظر في التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤهلة لمشروعات تحول المرحلة الثانية في هذه الحاالت حيث 1(: )ب()2( و)1)ب()60/44المقرر    4

اف المتثال ألهدلبوضوح في خطته إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأن هذه المشروعات ضرورية  5يبين طرف من أطراف المادة 

و/أو أكثر  2020ناير كانون الثانى/ي 1في المائة بحلول  35لبروتوكول مونتريال حتى وبما في ذلك نسبة خفض  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ألهداف؛ ل لهذه امتثييع لكى المشروعات فاعلية للتكلفة مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد األوزون التى يتم للطرف المعنى االضطالع بها في قطاع التصن

التركيب والتجارب  ( أعاله وسوف تقتصر على تمويل1( يكون تمويل جميع مشروعات التحول األخرى للمرحلة الثانية ال تشملها الفقرة )ب()2)ب()

 والتدريب المرتبط بتلك المشروعات.
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 القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المختارة

(، قدمت اليونيدو معلومات عن كيفية ومتى توفير إمداد كاف 5)أ()77/35)أ( و74/20تمشيا مع المقررين  14

)مثل المضافات( واتاحتها تجاريا في  والمكونات المرتبطة به HFO-1233zdمن الهيدروكربونات سابقة الخلط و 

، توجد حاليا هذه التكنولوجيا في السوق الهيدروكربونات سابقة الخلطإكوادور. وبالنسبة للشركات التى اختارت 

 Pumex؛ والبديلة حازت شركة Ecasaحققت نتائج إيجابية، وخاصة في شركة  المحلى وتم إجراء اختبارات

Mexico   على براءة االختراع وسوف تدخل إكوادور عن طريق شركةQuimica Suiza  التى لديها البنية

 .الهيدروكربوناألساسية المطلوبة لمناولة منتجات 

 

( Enviroplastic؛ وأكد ممثله في إكوادور)هو مكتب تكنولوجيا موجود في بنما HFO-1233zdإن مورد  15

تتحول إلى (  Mafricoحالة الطلب على المنتج. ونظرا ألن شركة واحدة فقط )أن التوريد الدائم سيجرى ضمانه في 

ت يدروكربوناالهى فقد تم االتفاق أنه خالل تنفيذ المشروع، إذا قررت الشركة أن تتحول أيضا إل هذه التكنولوجيا،

دوق لى الصنإاالضافية وستعاد تكاليف التشغيل  نفسها تكاليف رأس المال االضافية، ستغطى الشركة سابقة الخلط

 المتعدد األطراف.

 

في تطبيقات رغاوى  الهيدروكربونات سابقة الخلطأعربت األمانة عن قلق بالغ حول المقترح باستخدام  16

غير موصي بها لهذا التطبيق نظرا لقابليتها لالشتعال. وبناء على هذه الحقيقة، نفذت  الهيدروكربوناتالرش، حيث أن 

وأجلت بلدان أخرى تحول  المخفض بالماء(؛ HFOعات تدليلية الختبار تكنولوجيات أخرى )مثل، بعض البلدان مشرو

عندما يكون من  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع رغاوى الرش لمراحل مستقبلية من 

صي تقارير فريق التكنولوجيا لم توالمحتمل توافر بديل له جدوى اقتصادية وغير قابل لالشتعال. وفضال عن ذلك، 

5والتقييم االقتصادى باستخدام هذه التكنولوجيا القابلة لالشتعال في رغاوى الرش.
وباالضافة إلى ذلك، أقر أيضا  

في رغاوى  الهيدروكربوناتالذي استعرض المشروع لليونيدو بأن ليس لديه خبرة في استخدام  المستقل الخبير التقنى

 الرش.

 

في  Pumexاستخدمتها شركة  الهيدروكربونات سابقة الخلطوفي هذا الصدد، قدمت اليونيدو شرحا بأن  17

اإلبالغ  وعند منتجين صغار آخرين، مع Ecasaالمكسيك طوال عدة سنوات؛ وتم أيضا إجراء اختبارات في شركة 

طن مترى من  7.78 عن نجاحات. ومع ذلك، وبعد مزيد من المشاورات، وافقت اليونيدو على أن تحول

خطة إدارة إزالة المواد ى الرش سوف تؤجل إلى المرحلة الثانية من في رغاو ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ، ممثلة االستهالك المتبقى المؤهل للتمويل.الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 التكاليف اإلضافية

 

وعلى أساس تحليل أهلية الشركات الواردة في المشروع الشامل، سيجرى إزالة أربع عمليات تحول فردية.  18

 Fibroacero (900 64( و دوالر أمريكي 600 28) Elastoوعلى نحو محدد، تم االتفاق على إلغاء طلبات تمويل 

دوالر  Cepolfi (600 28تكامل شركتي  ( نظرا ألنهما غير مؤهلتين؛ ونظرا لمستوى االستهالك، تمدوالر أمريكي

هما على ( في مكون المساعدة التقنية بدال من معاملتدوالر أمريكي 100 23) Chova del Ecuado( و أمريكي

( من تحول في المرحلة الثانية) Ecasaأساس تحوالت فردية. وباالضافة إلى ذلك، سيجرى خفض طلب تمويل 

ى ستنتجها ليشمل تركيب المعدات )معظمها بنود السالمة الت دوالر أمريكي 44 000إلى  دوالر أمريكي 66.000

 .فقط الشركة( والتجارب والتدريب

 

                                                 
ق التحدى الكبير بالمعالجة اآلمنة لهذه النظم تحت شروط الموقع إلى: بالنسبة لرغاوى رش اليوليوريثان ، يتعل 2014لعام  FTOCيشير تقرير تقييم    5

 ا، تم إقصاءل. ولهذفي المبنى. إن احتمال تراكم عامل النفخ في "جيوب" يخلق مخاطر للحرائق أو االنفجارات إذا استخدمت مواد قابلة لالشتعا

 من هذه التطبيقات. الهيدروكربونات
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قليل التمويل في الطلب األصلى،  اكانت عنصر الهيدروكربونات سابقة الخلطونظرا ألن اختبارات وتجارب  19

ت ط بالشركالمرتبوأن التكنولوجيا جديدة نسبيا في البلد ولم تصبح تجارية الستخدامها، استخدم جزء من التمويل ا

ت. وتم لشركااأعاله لزيادة مبلغ التمويل المطلوب لعمليات التحول الفردية الخمس. ويسمح هذا تضمين مزيد من 

 30 000و مريكيأدوالر  15 000لتجارب واالختبار والتدريب لعمليات التحول الفردية ما بين االتفاق على تكاليف ا

ألمانة ، تالحظ اتبقية، يعتمد على مستوى إنتاج الشركة. وبالنسبة لبنود تكاليف رأس المال االضافية المدوالر أمريكي

ى لتحول إللخرى المقدمة األالمقترحات يمكن مقارنته وفي بعض الحاالت أقل من  أن مستوى التكاليف المطلوبة

هيئة تيف إعادة ت تكالوظل. التوحيديةالسيكلوبنتان. ونتيجة لذلك، لم يتم إجراء تعديالت كبيرة على مستويات التكاليف 

 لكل شركة(، ووضعت دوالر أمريكي 30 000إلى  دوالر أمريكي 15 000من موزعات الرغاوى كما قدمت )

صنع لكل شركة وتكاليف نظام السالمة في الم دوالر أمريكي 10 000براميل عند تكاليف مساحة تخزين ال

 ر أمريكيدوال 2 000إلى  دوالر أمريكي 1 000من . وتم حذف تكاليف إدارة المشروع )دوالر أمريكي 30.000هو

  .لكل شركة(

 

ن للبوليوالت في البلد، باتباع يوتم االتفاق أيضا على أن تقدم المساعدة التقنية بدعم من الموزعين الرئيسي 20

الشركات  تهالكالنموذج المطبق على مكاتب التكنولوجيا. ومع ذلك، في حالة إكوادور، نظرا للمستوى المنخفض الس

( ر أمريكيدوال 24 400الصغيرة ومتوسطة الحجم والحدود على التمويل المتاح، ستكون األموال لتطوير الصيغ )

مكون تكاليف يشمل هذا الال (. ودوالر أمريكي 50 000) فقط المستعملين النهائيين والتجارب واالختبار وتدريب

 المعدات.

 

وذلك حسب  دوالر أمريكي/كيلوجرام 1.60ليصبح  Mafricoتم تعديل تكاليف التشغيل االضافية لشركة  21

قرر )الم نيةالهيدروكلوروفلوروكربوخطة إدارة إزالة المواد لمرحلة األولى من االمبادئ التوجيهية لتكاليف 

 طن مترى(. 19.61وتم حسابها على أساس الجزء المؤهل لالستهالك فقط )(، 5)و()60/44

 

طن  65.72ا إلزالة أمريكي ادوالر 638 836وعلى أساس ما ورد أعاله، يبلغ مجموع تكاليف المشروع  22

دوالر  9.72بفاعلية تكلفة تبلغ  والت سابقة الخلطب الموجود في البولي141-الهيدروكلوروفلوروكربونمترى من 

طن مترى  51.88طن مترى ) 44.10. ومع األخذ في االعتبار أن االستهالك المؤهل للتمويل هو أمريكي/كيلوجرام

ين طن مترى مستخدم في رغاوى الرش التى يتع 7.78خفض يبلغ  اناقص 63/15و 61/47تمشيا مع المقررين 

و هللتمويل  ألعلى(، والحد اخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالتها خالل المرحلة الثانية من 

دول يبين الج لك، كماة بناء على ذ. وتم تعديل األموال التى طلبتها الشركات والمساعدة التقنيدوالر أمريكي 431 719

 .الرابع

 
 . التكاليف اإلضافية المتفق عليها لتحول شركات رغاوى البوليوريثان في إكوادور4الجدول 

 الشركة

 االستهالك 

 )طن مترى(

)دوالر أمريكى(التكاليف   

تكاليف رأس المال 

 االضافية 

تكاليف التشغيل 

 االضافية 

 *المطلوبة المجموع

Ecasa 6.60 44,000 - 44,000 32,000 

Infri 4.40 86,152 - 86,152 62,000 

Kubiec 13.65 110,000 - 110,000 70,000 

Mafrico 19.61 66,000 31,376 97,376 82,719 

Marco Mora Duque 2.60 50,908 - 50,908 37,000 

Rooftec 4.36 77,000 - 77,000 56,000 

Verton 6.90 99,000 - 99,000 72,000 
 

 20,000 74,400 - 74,400 7.60 الحجم مساعدة تقنية للشركات الصغيرة ومتوسطة

 431,719 638,836 31,376 607,460 65.72 المجموع
 

 االستهالك المؤهل

 
  

 

44.10 

 فعالية التكاليف

 
  

 

9.79 

تنفيذ الصحيح، مع مستوى طلبها بطريقة تناسبية للسماح لل طن مترى التى يمكن 44.10تم تعديل األموال من قبل الشركات إلى الحد األقصي البالغ * 

تى فى لتناول حويل اضامنخفض من المساعدة التقنية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مع األخذ في االعتبار أن في المرحلة الثانية يمكن طلب تم

 طن مترى في رغاوى الرش. 7.78
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ب الموجود في البوليوالت 141-والهيدروكلوروفلوروكربونطن مترى من  65.72وباالضافة إلى مقدار  23

ة للتمويل. طن مترى مؤهل 81.52، تستهلك هذه الشركات أيضا 4المؤهل للتمويل كما يبين الجدول  سابقة الخلط

ولى. طن مترى استخدمت في رغاوى الرش( خالل المرحلة األ 7.78وسيجرى إزالة هذا االستهالك )باستثناء 

 رامغكيلولل مريكيأدوالر  3.10الطنية التى يجرى إزالتها في المرحلة األولى، هى  كللفة، بما في ذلك وفاعلية التك

 .الواحد

 

ة في وجود مرون وبناء على مستوى التمويل المتاح لعمليات التحول الفردية، تم االتفاق مع اليونيدو على     24

م أنه إذا توقفت شركة عن استخدام تخصيص األموال لشراء المعدات على أن يكون من المفهو

 ألموال المخصصة  لتلك الشركة إلى الصندوق المتعدد الطراف.، تعاد اب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

)د(، يشمل مقترح المشروع التزاما من حكومة إكوادور بوضع قواعد أو سياسات 63/15وتمشيا مع المقرر  25

، في وقت تحول آخر البوليوالت سابقة الخلط نظم ب في141-الهيدروكلوروفلوروكربونو/أو استخدام  تحظر استيراد

ول ش ستتحبون. ونظرا ألن شركات رغاوى الرالهيدروكلوروفلوروكرمصنع ينتج رغاوى إلى تكنولوجيا خالية من 

ب في نظم 141-ونروكربالهيدروكلوروفلوفي المرحلة الثانية فقط، فإن الموعد النهائى لبدء حظر استيراد واستخدام 

دما تكون شركات عن 2022كانون الثانى/يناير  1إلى  2020كانون الثانى/يناير  1تغير من  البوليوالت سابقة الخلط

-روكربونالهيدروكلوروفلوتلتزم الحكومة بوضع حظر على استيراد رغاوى الرش قد تحولت. وفي هذه األثناء، 

. 2020نى/يناير كانون الثا 1ألي استخدام غير رغاوى الرش إبتداء من  لطب الموجود في البوليوالت سابقة الخ141

أجل رغاوى الرش  من ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط141-الهيدروكلوروفلوروكربونويخضع استيراد 

 .2022كانون الثانى/يناير  1طن مترى حتى بدأ نفاذ الحظر التام في  7.78لحصص حدها األقصي 

 

 تفاقتنقيح اال

 

االتفاق المحدث بين حكومة الموافقة على مشروعات رغاوى البوليوريثان، تم تنقيح  توضيحمن أجل  26

يرات عكس التغينية ليخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوإكوادور واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من 

التفاق المنقح لتدل على أن ا 16الموافق عليها واالستهالك المتبقى المؤهل( وتنقيح الفقرة  ألف )األموال-2في التذييل 

ن ق األول مالمرف ا يرد فيفي االجتماع السبعين كم إليهالمحدث للمرحلة األولى يحل محل االتفاق الذي تم التوصل  

 .نثماني. وسوف يذيل االتفاق المنقح المحدث الكامل بالتقرير النهائي لالجتماع الحادى والهذه الوثيقة

 

 على المناخ األثر

 

 هاإن تحول شركات تصنيع رغاوى البوليوريثان في إكوادور سيؤدى إلى تجنب إنبعاث في الهواء مقدار 27

 .5أكسيد الكربون سنويا، كما يرد في الجدول  طن من مكافئ ثانى 46 585

 
 . األثر على المناخ من مشروعات رغاوى البوريوريثان5الجدول 

 (أطنان/سنة) مكافئ ثانى أكسيد الكربون أطنان/سنة احتمالية االحترار العالمى المادة
       قبل التحول

 47,647 65.72 725 ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونا

       بعد التحول

HFO-1233zd,  789 39.43 20~ وبنتان، المياه، سيكل 

 (46,858)     األثر
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 التوصية
 :قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في 28

ب الموجود في البوليوالت 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالموافقة على مقترح مشروع إزالة  )أ(
 431 719 في قطاع الرغاوى، باستثناء رغاوى الرش، في إكوادور، بمبلغ سابقة الخلط المستوردة

 ؛لليونيدو دوالرا أمريكيا 30 220دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

المتبقي   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 4.85خصم مقدار  )ب(

 المؤهل للتمويل؛ روفلوروكربونالهيدروكلومن استهالك 

 مالحظة: )ج(

-روكلوروفلوروكربونالتزام حكومة إكوادور بعدم إصدار أي حصص استيراد للهيد ( 1) 
ى/يناير كانون الثان 1إبتداء من  ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة141

طن  7.78) األوزونطن من قدرات استنفاد  0.86، باستثناء حد أقصي يبلغ 2020
 ؛2021و 2020مترى( لرغاوى الرش لعامى 

خطة إدارة أن االتفاق المحدث بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من  ( 2) 
لف أ-2قد نقح ليعكس التغييرات في التذييل  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لى أن علتدل  16تبقى المؤهل( وتنقيح الفقرة )األموال الموافق عليها واالستهالك الم

ي ففيه االتفاق المنقح المحدث للمرحلة األولى يحل محل االتفاق الذي تم التوصل  
 االجتماع السبعين كما يرد في المرفق األول من هذه الوثيقة؛

أن تقوم حكومة إكوادور بتقديم مقترح مشروع كجزء من المرحلة الثانية إلزالة  ( 3) 
 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ب الموجود141-هيدروكلوروفلوروكربونوال

 لرغاوى الرش.
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 اتمتعددة السنوغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

 إكوادور

 لوكالة الثنائية/المنفذة             ا                                                                                                     اتعنوان المشروع      

 

 وزارة الصناعة واإلنتاجية وكالة التنسيق الوطنية
 

 آخر بيانات استهالك مبلغ عنها عن المواد المستنفدة لألوزون تم تناولها في المشروع

(2017، أطنان مترية) 7ألف. بيانات المادة   
 

 (2017، مترية البيانات القطاعية للبرنامج القطري )أطنانباء. 
 

 غيرمتاح المواد المواد الهيدروفلوروكربونية

 

 غير متاح مترية( )أطنانالمؤهل للتمويل  الهيدروفلوروكربون المتبقىاالستهالك من 
 

 

 (a) Ecasa (b) Induglob 

-الهيدروفلوروكربون الوحدات البنود

أ 134  

R-404A الهيدروفلوروكربون-

أ134  

الهيدروفلوروكربون المستخدم في 

 الشركة
 19.80 3.52 2.32 طن مترى

 28,314 13,805.44 3,317.60 مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربونطن 

الذي يتعين  الهيدروفلوروكربون

 إزالته من خالل هذا المشروع

 19.80 3.52 2.32 طن مترى
 28,314 13,805.44 3,317.60 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون

 بدائل لكى تزال/الهيدروفلوروكربون
 R-600a R-290 R-600a and R-290 الوحدات

 9.00 1.76 1.16 طن مترى
 27.00 5.28 3.48 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون

 24 24 مدة المشروع )أشهر(
 319,370 235,190 )دوالر أمريكي(المبلغ األولى المطلوب 

  )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 

 205,100 184,800 تكاليف رأس المال االضافية 

 15,560 14,680 (%10الطوارئ ) 

 غير متاح* غيرمتاح* تكاليف التشغيل االضافية 

 220,660 199,480 مجموع تكاليف المشروع 
 100 100 الملكية المحلية )%(
 0 0 مكون التصدير )%(

 220,660 199,480 المنحة المطلوبة )%(

 فاعلية التكلفة
 11.14 34.16 )دوالر أمريكي/كيلوجرام

دوالر أمريكي/طن مترى من مكافئ ثانى 

 أكسيد الكربون
11.65 7.79 

 19,859 17,953 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 )دوالرمجموع تكاليف المشروع التى يتحملها الصندوق المتعدد األطراف 

 أمريكي(
217,433 240,519 

 نعم نعم حالة تمويل النظير )نعم/ال(:
 نعم نعم العالمات المهمة المتضمنة في رصد المشروع )نعم/ال(:

 حدثي* غير متاحة نظرا ألن االستعراض التفصيلى لتكاليف التشغيل االضافية لم 

 النظر فيها على نحو منفرد توصية األمانة

 

 )أ(

 

إلى أيزوبوتان  R-404Aو أ 134-تحول تصنيع المبردات المنزلية والتجارية من الهيدروفلوروكربون

(R-600a وبروبان )R-290) في شركة )Ecasa 

 يونيدو

( وبروبان R-600aإلى أيزوبوتان )أ 134-الهيدروفلوروكربون تحول تصنيع المبردات التجارية من  )ب(

R-290) في شركة )Induglob 

 يونيدو

 المواد الهيدروفلوروكربونية

 

غير 

 متاح

 الحاليةمخصصات خطة أعمال السنة 
 اإلزالة )طن مترى( التمويل )دوالر أمريكي( 

 Ecasa  71,710 8.80 (أ)

Induglob )0 0 )ب 
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 وصف المشروع
 

 يةالهيدروفلوروكربونالمواد نيابة عن حكومة إكوادور، قدمت اليونيدو مقترحى المشروعين التاليين إلزالة  29

 )ز(:78/3تمشيا مع المقرر 

 
R-و   أ134-من الهيدروفلوروكربون Ecasaفي شركة  6والتجارية المنزلية تحول تصنيع المبردات  )أ(

404A   لى إ( األيزوبوتانR-600a) بروبان ال وR-290))  دوالر  235 190بمجموع تكلفة تبلغ

 دوالر أمريكي؛ 21 167أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 

 أ إلى 134-من الهيدروفلوروكربون Induglobفي شركة تحول تصنيع المبردات التجارية    (ب)

زائدا  دوالر أمريكي 319 370غ ( بمجموع تكلفة تبل(R-290 بروبانال و (R-600aاأليزوبوتان )

دون أن تتلقى  . وقدمت اليونيدو مقترح المشروع هذادوالر أمريكي 22 356تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 إلعداد من الصندوق المتعدد األطراف.ل التموي

 
في المائة من مجموع  99 النلتبريد في إكوادور حيث تمثلتصنيع  شركتىمقترحا المشروعين بأكبر  يتعلق 30
كذلك وعين ونطبق الشروط األساسية للتقديم على مقترحى المشرتوفي هذا القطاع.  لهيدروفلوروكربونهالك ااست

ة نلجاض الالمعلومات األساسية عن االستهالك في البلد وفي القطاع على كال الشركتين. من أجل تيسير استعر

 لية:التا لف هذه الوثيقة من األقسامأالتنفيذية للمقترحين وتجنب إزدواج نفس المعلومات في كل مقترح، تت

 

نضوج والشرط األساسي لتقديم مقترحات مشروعات، يشمل المسائل المتعلقة باألهلية  :1القسم 

 التكنولوجيا والقابلية للتكرار واالستدامة

 

ية لهيدروفلوروكربوناتقدم نظرة شاملة عن مجموع استهالك المواد  ،معلومات أساسية :2القسم 

 تصنيع التبريد في إكوادور وفي قطاع

 

، تقديم نظرة شاملة عن الشركة تصف عملية التصنيع Ecasaمقترح مشروع تحول في  :3القسم 

يف والتكال لهيدروفلوروكربونا غير سوائل تبريدإلى والتغييرات المقترحة للتحول 

 األمانة وتوصيتها تعليقاتاالضافية المرتبطة بها؛ 

 

 (Ecasa)المحتوى مماثل لـ  Induglobمقترح مشروع للتحول في  :4القسم 

 
 

  

                                                 
ات التجارية إلى أجهزة قائمة بذاتها مستخدمة في قطاع التبريد التجارى الذي يحتوى على سائل تبريد لغرض هذه الوثيقة، تشير المبرد   6

 جرام. 500الهيدروفلوروكربون ويشحن بأقل من 
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 لتقديم مقترحات مشروعات األساسيالشرط   األول:القسم 
 

، مثل الحالية استعرضت األمانة مقترحى المشروعين على أساس سياسات ومقررات اللجنة التنفيذية 31
يها افق علوالمشروعات المو لهيدروفلوروكربوناومشروعات التحول الموافق عليها إلزالة الكلوروفلوروكربون 

 إلزالة المواد المستنفدة لألوزون ذات بدائل قابلة لالشتعال.

 
 

 األهلية
 

. ويشمل 79/45)ز( و78/3تمشيا مع المقررين Induglob و Ecasaتم تقديم مقترحى مشروعى  32

ق على لتصديالمقترحان رسائل رسمية من حكومة إكوادور )واحدة لكل شركة( تقر بأن الحكومة ستبذل أقصي جهد ل

م توافر ع، بعدتؤكد أنها على وعي، إذا وافقت اللجنة التنفيذية على المشروتعديل كيغالى، في أسرع وقت ممكن؛ 

 وافقة علىلة المالمودع لديه تعديل كيغالى في مقر األمم المتحدة في نيويورك؛ تسلم بأن في حا يتلقىتمويل حتى 

ا في من أي نقطة بداية يتم االتفاق عليه لهيدروفلوروكربوناالمشروع، سيجرى خصم أي خفض في استهالك 

 المستقبل.

 
 نضوج التكنولوجيا والقابلية للتكرار واالستدامة

 
لتوفير معلومات لبيان استدامة مقترحى المشروعين، ذكرت اليونيدو أن حكومة إكوادور تعمل على وضع  33

 (RTE-035) تدابير ناظمة لحماية ودعم اإلنتاج الوطنى بمجرد تحول الشركتين. ويشمل هذا قاعدة تقنية واحدة

لسالمة اطر اتصنيف المعدات ووضع البطاقات عليها طبقا لسوائل تبريدها واستهالك الطاقة لمنع مخ القصد منها

دروكلوروفلوروكربون أو تحد من الوصول إلى المعدات المحتوية على هي (RTE-009)وقاعدة أخرى والصحة 

ن ، نظرا ألليميةالوطنية واإلق كسوائل تبريد. ومن المتوقع أن يحسن تحول الشركتين المنافسة لهيدروفلوروكربونا

  اتفاقات التجارة متعددة األطراف الحالية تسمح بدخول مثل هذه المنتجات إلى البلد دون تعريفة.

 
أكدت اليونيدو أن المنتجات القائمة على الهيدروكربون موجودة فعال في السوق وليس هناك حدود أو  34

ي السوق، ف بونالهيدروكرية المتحولة إلى سوائل تبريد قائمة على عوائق أمام إدخال المبردات المنزلية والتجار
وجد في يرام. وفضال عن ذلك، غ 150نظرا ألن جميع الوحدات المنتجة سيكون لها شحن بسوائل تبريد أقل من 

استخدام أيضا   وبدأ. (NTE-2266تشمل اعتبارات النقل )معيار  الهيدروكربونإكوادور قاعدة وطنية لعمليات 

 الموجود في البوليوالت سابقة الخلط في تصنيع رغاوى البوليوريثان. الهيدروكربون
 

أشارت اليونيدو إلى أن نتائج عمليات التحول المرتبطة بمقترحى المشروعين يتوقع أن تشجع على إعتماد  35
قليم إلد تجارى صغيرة في امن قبل شركات تصنيع تبري R-600aو  R-290كفاءة طاقة لمعدات قائمة على 

 قاليم أخرى.األو
 

باإلزالة التامة  تلتزمان نيأكدت اليونيدو أن، مع الموافقة على مقترحى المشروعين، الشركت 36
  .R-404Aأ و 134-فلوروكربونللهيدرو
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 معلومات أساسية القسم الثاني:
 

 الهيدروفلوروكربوناستهالك 

 

على أساس البيانات المبلغ عنها بناء على عمليات مسح بدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدمة إلى االجتماع  37

ية )خام وفي مخلوطات( في الهيدرووفلوروكربونطن مترى من المواد  813.1الثامن والسبعين، تم استيراد مجموع 

طن  461.9) أ134-الهيدروفلوروكربونالرئيسة هى  المواد الهيدرووفلوروكربونيةفي إكوادور. وكانت  2015عام 

-R في المائة( و 14طن مترى تمثل  113.5)R-404A في المائة من مجموع االستهالك( و 56.8مترى تمثل 

410A (103.1  و  12.7طن مترى تمثل )في المائةR-507A (85.6  وشمل  10.5طن مترى تمثل .)في المائة

أ( 152-هيدرووفلوروكربونخام واحد ) هيدرووفلوروكربونفي المائة(  6ل ثيم طن مترى 49االستهالك المتبقى )

 .المواد الهيدرووفلوروكربونيةوستة مخلوطات من 

 

 لسائلين على معلومات تفصيلية عن مجموع االستهالك في إكوادور ييحتوى مقترحا المشروع 38

في  71) تمثالن حولى  R-404Aو  أ134-كربونالهيدروفلوروالتى تستخدمها الشركتين، أي  الهيدرووفلوروكربون

المواد من طن مترى  897.15، تم استيراد 2017(. وفي عام 2015المائة من مجموع االستهالك في عام 

في المائة(  57) أ134-الهيدروفلوروكربونطن مترى من  509.51في إكوادور، بما في ذلك  الهيدرووفلوروكربونية

-Rو  أ134-الهيدروفلوروكربونالواردات من  1في المائة(. ويبين جدول  12) R-404Aطن مترى من  108.43و

404A  كما ورد في المقترح. 2017و 2012بين عام 

 
 رى(( )طن مت2017-2012في إكوادور ) R-404Aأ و 134-الهيدروفلوروكربون. الواردات من 1الجدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المادة

 509.51 485.81 521.37 484.35 351.08 265.19 أ134-لهيدروفلوروكربونا

R-404A 43.33 81.00 116.31 120.95 107.33 108.43 

 617.94 593.14 642.32 600.66 432.08 308.52 المجموع

 
في قطاع تصنيع المبردات  R-404Aو  أ134-الهيدروفلوروكربون، قدر مجموع استهالك 2017في عام  39

ن قبل مطن مترى على التوالى. وعمليا، كل االستهالك  3.52طن مترى و 21.81المنزلية والتجارية بحوالى 

الذي تستخدمه شركات  أ134-الهيدروفلوروكربونطن مترى من  0.10، مع مقدار Induglobو Ecasaشركتين،  

 .2 توفر مساعدة تقنية وتجميع معدات تبريد صغيرة، كما يبين الجدول قليلة صغيرة ومتوسطة الحجم

 
 ( )طن مترى(2017المستخدمان في المبردات المنزلية والتجارية ) R-404Aأ و 134-الهيدروفلوروكربون. 2الجدول 

 
أ341-لهيدروفلوروكربونا الشركة  R-404A  

Ecasa 2.32 3.52 

Induglob 19.39 0.00 

(Fibroacero, Mafrico, Megafrio, Refricerm)  وشركات صغيرة ومتوسطة

 الحجم أخرى
 غير متاح 0.10

 3.52 21.81 المجموع
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 Ecasaتحول في للمقترح مشروع    القسم الثالث:
 

 معلومات أساسية عن الشركة
 

ليحل  7األطرافشركة مملوكة محليا، مساعدة من الصندوق المتعدد وهى ، Ecasa تلقت 40

في االجتماع السادس والعشرين )تشرين الثانى/نوفمبر  12-الكلوروفلوروكربون محل أ134-الهيدروفلوروكربون

كسائل  أ134-الهيدروفلوروكربون، استخدم 2001 تشرين الثانى/نوفمبر(. ومنذ االنتهاء من المشروع في 1998

 .XXVIII/2)ب( من المقرر 18تبريد لشحن المنتجات. ولهذا تعتبر األمانة أن هذا التحول يقع تحت الفقرة 

 
ورأسية وأفقية تعمل بدرجات حرارة مختلفة  مكتفية ذاتيانموذجا من أجهزة تبريد منزلية  Ecasa 18تنتج  41

وحدة  14 518، أنتجت الشركة 2017وم. وفي عام ساعات في الي 8في ثالثة خطوط إنتاج لمناوبة واحدة مدتها 

 ةالفتر االنتاج خالل 3. يعرض الجدول R-404Aستخدم وحدة ت 12 283و أ134-الهيدروفلوروكربونتستخدم 

 .Ecasaفي  الهيدروفلوروكربونمن المبردات المنزلية والتجارية القائمة على  2015-2017

 
 Ecasa (2015-2017) والتجارية في. تصنيع المبردات المنزلية 3الجدول 

أ341-الهيدروفلوروكربون اإلنتاج )وحدات/سنة(  R-404A المجموع 

2015 12,225 9,957 22,182 

2016 13,752 11,619 25,371 

2017 14,518 12,283 26,801 

 24,785 11,286 13,498  المتوسط

    االستهالك )كيلوجرام/سنة(

2015 1.96 2.84 4.80 

2016 2.20 3.33 5.53 

2017 2.32 3.52 5.85 

 5.39 3.23 2.16  المتوسط

 
 وصف المشروع

 
إلى  تحول خط اإلنتاج باعلى نسبة إنتاج بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. ومن خالل  Ecasaتهدف  42

 تنفيذ المشروع، ستتمكن الشركة من تكامل إنتاج الخطين اآلخرين في الخط المتحول.

 
-Rو  R-290هى الهيدروكربونات ) الهيدروفلوروكربونإن االحالالت المتاحة حاليا للقدرة القائمة على  43

600a و )HFOs  ومخلوطاتها. لقد تم اختيارR-290  وR-600a  :لديها صفر قدرات من استنفاد األوزون ألن

في  40لب استخدام سوائل تبريد أقل بنسبة وإحتمالية احترار عالمى منخفضة؛ ثبت توافرها تجاريا وقبولها دوليا؛ تتتط

منخفض؛ تعزز األداء التقنى الشامل وتعتمد عليه؛ تخفض ضوضاء التشغيل.  تآكلالمائة؛ تستخدم زيت معدنى؛ لديها 

 ات سابقة الخلط.الهيدروكربونوباالضافة إلى ذلك، يتوفر للشركة خبرة في إنتاج ألواح باستخدام 

 
في عملية االنتاج وفي تخزين سوائل التبريد  تغييرات، مطلوب R-600aو  R-290بناء على قابلية اشتعال  44

 وإمدادها وفي المنتجات. ويحتوى التحول على  مكونين رئيسيين يطلب لهما تمويل:

 

دوالر  12 000منتجات ) 10إعادة تصميم المنتج لسائل التبريد الجديد واإلنتاج التجريبي لعدد  (أ)

 أمريكي(؛

 

                                                 
إلى تكنولوجيا قائمة على  11-أيضا مساعدة لتحول ألواح الرغاوى فيها من الكلوروفلوروكربون Ecasa. تلقت ECU/REF/26/INV/26مشروع    7

 (.ECU/FOA/09/INV/10( )1993ب( في االجتماع التاسع )آذار/مارس 141-الماء )تغيرت فيما بعد إلى الهيدروكلوروفلوروكربون
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ب تناس استبدال معدات التصنيع، بما في ذلك تكيف خط التجميع؛ استخدام محطة شحن سوائل تبريد  (ب)
(R-290  وR-600a) لى السالمة والتهوية واألرضيةع، مع مضخة دفع لسوائل التبريد؛ نظم للرقابة 

لكشف تسرب المضادة لالستاتى؛ آلة لحام فوق سمعي؛ جهاز كشف تسرب في موقع الشحن ونظام 

ت ؛ حاالتسرب اختبارات المنتج يدوية لكشف الهيليوم؛ وحدة السترداد الهيدروكربون وأربع أجهزة

 دوالر أمريكي(. 223 190إصدار شهادات السالمة والتدريب والتركيب )الطوارئ؛ 

 
 تكاليف المشروع

 
 .4أمريكي كما يبين الجدول دوالر  235 190تبلغ تكاليف رأس المال االضافية، كما قدمت في األصل،  45

 
 Ecasa تصنيع المبردات المنزلية والتجارية في . تكاليف رأس المال االضافية لتحول4الجدول 

 الوحدات البند
تكاليف الوحدة 

 )دوالر امريكي(

مجموع التكاليف 

 )دوالر امريكي(

 إعادة تصميم المنتج عامة .1

 12,000 1,200 10 إعادة تصميم المنصة

 12,000 تصميم المنتج والتجاربمجموع 

     معدات اإلنتاج .2

 5,000 5,000 1 تكيف خط التجميع

 لالنفجار ، مضاد R-600aو  R-290ـ بشحن اآللة 
 لسالمة لمنطقة الشحنعلى ا نظام رقابة 55,000 55,000 1

 لدفع سوائل التبريد بالهواء المضغوط مضخة

 12,000 12,000 1 التهوية للسالمة

 15,000 15,000 1 جهاز كشف تسرب الهيدروكربون زائدا وحدة معايرة

 30,000 30,000 1 آلة لحام فوق سمعي

 3,800 3,800 1 أرضية مقاومة لالستاتية

 3,500 3,500 1 يدروكربون، مضاد لالنفجارهآلة السترداد ال

 20,000 20,000 1 وحدة شحن الهيليوم

 20,000 20,000 1 الهيليوموحدة استرداد/إعادة تدوير 

 15,000 15,000 1 جهاز كشف تسرب الهيليوم، زائدا معايرة

 1,600 400 4 لكشف تسرب الهيدروكربون ةيدوى أجهزة

 0 0 0 بما في ذلك بنود السالمة منطقة تخزين سوائل التبريد

 180,900     المجموع الفرعى لتكاليف المعدات

 19,290     تكاليف االستثمار(من  %10حاالت الطوارئ )

 TÜV Süd 1 15,000 15,000إصدار شهادات السالمة من قبل 

 8,000 8,000 1 التدريب والتركيب

 235,190     مجموع تكاليف رأس المال االضافية

 
قدرت تكاليف التشغيل االضافية، التى تشمل التكاليف المتعلقة بالتغييرات في جهاز الضغط واألنبوب  46

تحولت من  لكل وحدة دوالر أمريكي 12.11الشعرى والمكونات اإللكترونية وسائل التبريد، بمبلغ 

. R-290إلى    R-404Aلكل وحدة تحولت من  دوالر أمريكي 12ومبلغ  R-600aإلى  أ 134-الهيدروفلوروكربون

. ولم 5لجدول ا، كما يبين دوالر أمريكي 323 301شهرابمبلغ  12المحسوبة لفترة  تكاليف التشغيل االضافيةوتبلغ 

 من الصندوق المتعدد األطراف. تكاليف التشغيل االضافيةيطلب تمويل من أجل 
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 )دوالر أمريكي( Ecasa المنزلية والتجارية فيتصنيع المبردات  االضافية لتحول . التكاليف التشغيلية5الجدول 
 

  R-600a   R-404A to R-290 إلى أ134-الهيدروفلوروكربونمن  البند

 الفرق  جديد  خط األساس الفرق  جديد  خط األساس

 5.05 65.90 60.85 5.35 55.90 50.55 جهاز ضغط

 0.25 2.75 2.50 - 2.50 2.50 مرشاح

 1.50 6.50 5.00 1.50 6.50 5.00 أنبوب شعرى

 6.25 61.75 55.50 6.00 51.50 45.50 مكونات إلكترونية أخرى

 (0.94) 2.05 2.98 (0.74) 0.99 1.73 سائل تبريد

 12.00 138.95 126.83 12.11 117.39 105.28 المجموع

 12,283  14,518 وحدات سنويا

 147,430 175,871 لكل نوع من المنتجات تكاليف التشغيل االضافية

 323,301* تكاليف التشغيل االضافيةمجموع 

دة مستخدمة وح 1 320دوالر أمريكي باستخدام متوسط اإلنتاج حسب النموذج ) 37 055تكاليف التشغيل االضافية مبدئيا عند تم حساب  *

دوالر أمريكي لتغطية كامل اإلنتاج  323 301لكن تم التصحيح الحقا عند و(،  R-404Aوحدة مستخدمة  1 755و   أ134-الهيدروفلوروكربون

 (.R-404Aوحدة تستخدم  12 283أ و134-الهيدروفلوروكربونوحدة تستخدم  14 518)

 
 موجزا لمجموع تكاليف المشروع كما قدم. 6يرد في الجدول  47
 

 Ecasa يالتجارية فوتصنيع المبردات المنزلية  لتحول . مجموع تكاليف المشروع ومجموع التكاليف المطلوبة6الجدول 
 التكاليف )دوالر أمريكي( البند

 235,190 االضافية رأس المالتكاليف 

 0 تكاليف التشغيل االضافية

 235,190 مجموع التكاليف المطلوبة

 
األموال المطلوبة من دوالر امريكي/كيلوجرام على أساس  40.27تبلغ فاعلية التكلفة الشاملة للمشروع  48

 شهرا. 24الصندوق المتعدد األطراف. وسيجرى تنفيذ المشروع طوال فترة 
 

طن مترى من  3317.60طن مترى ) 2.32سيعمل المشروع على القضاء على استهالك سنوي يبلغ  49
من  طن مترى 13 805طن مترى ) 3.52مقدار وأ 134-الهيدروفلوروكربونمكافئ ثانى أكسيد الكربون( من 

في  10لمبردات بنسبة حوالى . ومن المقدر أن تتحسن كفاءة طاقة ا   R-404Aمن  مكافئ ثانى أكسيد الكربون(

 تعديالت على المكونات. إجراء المائة من خالل

 
 تعليقات األمانة

 
 التكاليف المقترحة

 
اليونيدو للعناصر المتضمنة في المشروع، تم إجراء التعديالت  التالية والموافقة عليها:  مع مناقشةالعند  50

ر دوال 40 000إلى  دوالر امريكي 55 000خفض في تكاليف وحدة الشحن، بما في ذلك عناصر السالمة من 
والر د 55 000 خفض في تكاليف نظام إدارة الهيليوم من، وذلك بناء على مستوى اإلنتاج المطلوب؛ امريكي
رب سف التكشل اليدوية جهزةاأل، تمشيا مع المقترحات األخرى؛ خفض في عدد دوالر امريكي 38 000إلى  امريكي

تخزين  لتكيف دوالر امريكي 5 000االتفاق أيضا على تضمين مبلغ  تم على أساس حاجات الخط. و 2إلى  4من 

تجارب وصميم تم يتضمن في المقترح، وزيادة تكاليف إعادة ولكن ل ،سائل التبريد ومنطقة اإلمداد كما هو مطلوب
إكوادور من  خر فياآللكل منتج، تمشيا مع المقترح  دوالر امريكي 1 500إلى  دوالر امريكي 1 200المنتجات من 

 .Induglobقبل 

 
غير مطلوبة، لم يتم مناقشتها بالتفصيل. ومع ذلك، الحظت األمانة  تكاليف التشغيل االضافيةونظرا ألن  51

ن أكثر مال تكون مرتفعة بحيث ينR-600a و أ134-روفلوروكربونبالهيدالفرق في التكاليف بين أجهزة الضغط 
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-Rدوالرات للوحدة كما كان مقدرا، نظرا لوجود أجهزة ضغط قائمة على  5دوالر أمريكى واحد للوحدة بدال من 

600a .في السوق 

 
التقرير  وبما في ذلك في)ز(، سيعمل المشروع على جمع، 78/3إال أن اليونيدو أكدت أنه تمشيا مع المقرر  52

 22/38مقرر يا مع الالمتكبدة، وأن تمش تكاليف التشغيل االضافية و االضافية رأس المالتكاليف النهائي، بيانات عن 

صالحة  ا غيرأو جعله التى تم إحاللها في المشروعوالمقررات التالية للجنة التنفيذية، سيجرى تدمير المعدات 
 لالستعمال، وذلك كجزء من المشروع.

 
 .Ecasaفي  التكاليف المعدلة لتحول خط إنتاج المبردات المنزلية والتجارية 7ويرد في الجدول  53

 

 Ecasaفي تصنيع المبردات المنزلية والتجارية  لتحول. التكاليف المقترحة والمعدلة 7الجدول 

 البند
المقترحة )دوالر 

 أمريكي(
 المعدلة 

   إعادة تصميم المنتج عامة .1

 15,000 12,000 إعادة تصميم المنصة

 15,000 12,000 مجموع تصميم المنتج والتجارب

   معدات اإلنتاج .2

 5,000 5,000 تكيف خط التجميع

 ، مضاد لالنفجارR-600aو  R-290ـ بشحن اآللة 
 نظام رقابة للسالمة لمنطقة الشحن 40,000 55,000

 مضخة لدفع سوائل التبريد بالهواء المضغوط

 12,000 12,000 التهوية للسالمة

 15,000 15,000 جهاز كشف تسرب الهيدروكربون زائدا وحدة معايرة

 25,000 30,000 آلة لحام فوق سمعي

 3,800 3,800 أرضية مقاومة لالستاتية

 2,000 3,500 آلة السترداد الهيدروكربون، مضاد لالنفجار

 20,000 وحدة شحن الهيليوم

 20,000 وحدة استرداد/إعادة تدوير الهيليوم 38,000

 15,000 وحدة شحن الهيليوم

 1,000 1,600 الهيليوموحدة استرداد/إعادة تدوير 

 5,000 0 جهاز كشف تسرب الهيليوم، زائدا معايرة

 1000 1600 أجهزة يدوية ل كشف تسرب الهيليوم

 5000 0 منطقة تخزين سوائل التبريد بما في ذلك بنود السالمة

 146,800 180,900 المجموع الفرعى لتكاليف المعدات

 14,680 19,290 من تكاليف االستثمار( %10حاالت الطوارئ )

 TÜV Süd 15,000 15,000إصدار شهادات السالمة من قبل 

 8,000 8,000 التدريب والتركيب

 199,480 235,190 مجموع تكاليف رأس المال االضافية

 غيرمتاحة* 323,301 تكاليف التشغيل االضافية

 199,480 558,491 مجموع التكاليف االضافية

 199,480 235,190 مجموع األموال المطلوبة

 5.84 5.84 استهالك الهيدروفلوروكربون سنويا

 34.16 40.27 فاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/كيلوجرام(

 11.65 13.73 فاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون(

 يحدث.* غير متاحة ألن االستعراض التفصيلى لتكاليف التشغيل االضافية لم 
 

 دوالر أمريكي Ecasa 480 199تبلغ التكاليف اإلضافية المقترحة لتحول المبردات المنزلية والتجارية في  54
-الهيدروفلوروكربون( من طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون 17 123طن مترى ) 5.84إلزالة مجموع 

 805طن مترى ) 3.52( وأكسيد الكربونطن مترى من مكافئ ثانى  3 317طن مترى ) R-404A (2.32و  أ134
دوالر  34.16، على التوالى(، مع فاعلية تكلفة تبلغ طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون 13
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، فإن فاعلية التكلفة تكاليف التشغيل االضافيةوالحظت األمانة أنه بالرغم من عدم طلب تمويل ل .امريكي/كيلوجرام
 لشركات اإلنتاج الكبيرة.المقترحة أعلى من من المطلوبة 

 
)ز( هو الحصول على خبرة في 78/3تالحظ األمانة أن الغرض من تنفيذ المشروعات بناء على المقرر  55

  وكربونات.دروفلورللهيالتى قد ترتبط باإلزالة التدريجية  االضافية رأس المالتكاليف  و تكاليف التشغيل االضافية
يرات ل تقدالستعراض، تعتبر األمانة أن التكاليف المتفق عليها هى أفضوعلى أساس المعلومات المتاحة وقت ا

حة وطبقا ر متاللتكاليف االضافية الشاملة للتحول؛ ومع ذلك، قد تتغير هذه التقديرات عندما تصبح معلومات أكث
تشكل  اله الأعرحة تولهذا تعتبر األمانة أن الموافقة على المشروع عند المستويات المق لخواص محددة للشركة.

 سابقة.
 

  2020-2018خطة أعمال الفترة 

 
للصندوق المتعدد األطراف عند قيمة تبلغ  2020-2018ذا المشروع وارد في خطة األعمال للفترة هإن  56

. ربونالهيدروفلوروكطن مترى من  8.80، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، إلزالة دوالر أمريكي 71 710

من الموجود في  وهو أعلى دوالر أمريكي 141 733وتالحظ األمانة أنه بعد التعديالت على التكاليف، يبلغ المقترح 

 خطة األعمال.
 
 

 التوصية
 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في: 57

من استخدام  Ecasaفي شركة والتجارية المنزلية   تحول تصنيع المبردات مقترح مشروع )أ( 

-R( واأليزوبوتان )(R-290بروبان كسوائل تبريد إلى ال R-404Aأ و 134-الهيدروفلوروكربون

600a الهيدروفلوروكربون القائم بذاته المقدم إلى االجتماع ( في سياق مناقشتها بشأن مشروع

ى القضايا )ز(، كما ورد في الوثيقة بشأن نظرة عامة عل78/3الحادى والثمانين تمشيا مع المقرر 

 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14التى تم تبينها أثناء استعراض المشروعات )

 

 199 480أن توافق ام ال على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله بمبلغ  )ب(

 لى أن يكونعدوالر أمريكى لليونيدو،  17 953دوالر أمريكى زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 من المفهوم، إذا تمت الموافقة على المشروع:

 
لن يتاح مزيد من التمويل حتى يرد إلى المودع لديه صك تصديق حكومة إكوادور في  ( 1) 

 مقر األمم المتحدة في نيويورك؛

طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون(   17123.04طن مترى ) 5.84أن مقدار  ( 2) 
سوف يخصم من نقطة بداية الخفض  R-404Aأ و 134-من الهيدروفلوروكربون

 المجمع المستدام في الهيدروفلوروكربون بمجرد تحديدها؛

ويقدم ونيدو، شهرا من تحويل األموال إلى الي 24أن يتم االنتهاء من المشروع خالل  ( 3) 

فية تقرير شامل باالنتهاء يحتوى على معلومات تفصيلية  بتكاليف رأس المال االضا
 عواملوتكاليف التشغيل االضافية المؤهلة وأي وفورات ممكنة تحققت خالل التحول وال

 ذات العالقة التى يسرت التنفيذ وذلك خالل ستة أشهر من إنتهاء المشروع؛

تبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعد ال يتجاوز عام واحد ن تعاد أي أموال م ( 4) 

 بعد إنتهاء المشروع.
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 Induglobمقترح مشروع للتحول في  الرابع: القسم
 

 معلومات أساسية عن الشركة
 

، مساعدة من الصندوق (Induramaى في السابق م)كانت تس شركة مملوكة محليا وهى ،Induglob تلقت 58

في االجتماع السادس والعشرين  12-الكلوروفلوروكربون أ محل134-الهيدروفلوروكربونليحل  8األطرافالمتعدد 

-الهيدروفلوروكربون، استخدم 2002 سبتمبر/أيلول(. ومنذ االنتهاء من المشروع في 1998)تشرين الثانى/نوفمبر 

  .28/2)ب( من المقرر 18يقع تحت الفقرة . ولهذا تعتبر األمانة أن هذا التحول هاأ كسائل تبريد لشحن منتجات134

 
 خطيرأسية وأفقية تعمل بدرجات حرارة مختلفة في ومبردات  مكتفية ذاتيامنزلية  مبردات Induglobتنتج  59

 146 976 ، أنتجت الشركة2017ساعات في اليوم. وفي عام 10لمدة واحدة  مناوبة تعمل، مع وحدتى شحن، إنتاج

تبريد لكل جرام من سائل  135شحن المتوسط )أ 134-الهيدروفلوروكربون مترى منطن  19.80مستخدمة وحدة 

 من 2017-2015في الفترة  نتاجالا 8يعرض الجدول  وحدة في الشهر. 16 000وحدة(. ومتوسط اإلنتاج هو 

 .Induglobالهيدروفلوروكربون في المبردات المنزلية والتجارية القائمة على 

 
 Induglob (2015-2017) المبردات المنزلية والتجارية فيتصنيع . 8الجدول 

 السنة

 أ134-الهيدروفلوروكربون وحدات المبردات المنتجة

 المستهلك )طن مترى(
  المجموع  تجارية  منزلية

2015 168,629 37,899 206,528 25.70 

2016 118,514 36,325 154,839 20.10 

2017 105,645 41,331 146,976 19.80 

 
 وصف المشروع

 
في المائة من هذا  50؛ واآلن، تم تنفيذ R-600aحاليا بتحول خط من خطى االنتاج إلى  Induglobتقوم  60

 فقط. التحول. وبناء على هذا، يطلب المقترح هذا أمواال لتحول خط ينتج مبردات تجارية

 
-Rو  R-290الهيدروفلوروكربون هى الهيدروكربونات )إن االحالالت المتاحة حاليا للقدرة القائمة على  61

600a و )HFOs  ومخلوطاتها. لقد تم اختيارR-290  وR-600a قدرات استنفاد األوزون  من ا صفرمألن: لديه

؛ ثبت توافرها تجاريا وقبولها دوليا؛ تتتطلب استخدام سوائل تبريد أقل بنسبة جدا وإحتمالية احترار عالمى منخفضة

منخفض؛ تعزز األداء التقنى الشامل وتعتمد عليه؛ تخفض ضوضاء  تآكلمائة؛ تستخدم زيت معدنى؛ لديها في ال 40

 هيدروكربونات سابقة الخلط. ذاتالتشغيل. وباالضافة إلى ذلك، يتوفر للشركة خبرة في إنتاج ألواح 

 
في عملية االنتاج وفي تخزين سوائل التبريد  تغييرات، مطلوب R-600aو  R-290بناء على قابلية اشتعال  62

 وإمدادها وفي المنتجات. ويحتوى التحول على  مكونين رئيسيين يطلب لهما تمويل:

 

دوالر  39 000منتج ) 26سائل التبريد الجديد واإلنتاج التجريبي لعدد من أجل إعادة تصميم المنتج  (أ)

 أمريكي(؛
 

 واحدة تكيف خط التجميع؛ استخدام محطة شحن سوائل تبريداستبدال معدات التصنيع، بما في ذلك   (ب)
، مع مضخة دفع سوائل التبريد؛ نظم للرقابة على السالمة والتهوية واألرضية R-290تناسب 

المضادة لالستاتى؛ آلة لحام فوق سمعي؛ ونظام كشف تسرب الهيليوم؛ وحدة السترداد الهيدروكربون 

                                                 
إلى تكنولوجيا  قائمة  11-حول ألواح الرغاوى من الكلوروفلوروكربونأيضا مساعدة  لت Induglob. تلقت ECU/REF/26/INV/25مشروع    8

وللتحول من  (ECU/FOA/09/INV/10)ب( في االجتماع التاسع 141-على الماء )تغيرت فيما بعد إلى الهيدروكلوروفلوروكربون

 (.ECU/PHA/65/INV/55ب إلى السيكلوبنتان في االجتماع الخامس والستين )141-الهيدروكلوروفلوروكربون
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تسرب المنتج؛ حاالت الطوارئ؛ إصدار شهادات السالمة وأربع أجهزة تسرب يدوية الختبارات 

 دوالر أمريكي(. 295 370والتدريب والتركيب )
 

 تكاليف المشروع
 

 .9 دوالر أمريكي كما يبين الجدول 334 370تبلغ تكاليف رأس المال االضافية، كما قدمت في األصل،  63
 

 Induglob المبردات المنزلية والتجارية فيتصنيع  لتحول االضافية رأس المال. تكاليف 9الجدول 

 الوحدات البند
تكاليف الوحدة 

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف 

 )دوالر أمريكي(

 إعادة تصميم المنتج عامة .3

 39,000 1,500 26 إعادة تصميم المنصة

 مجموع تصميم المنتج والتجارب
 

 معدات اإلنتاج .4
 

 

 8,000 8,000 1 تكيف خط التجميع

  48,000   48,000  1 ، مضاد لالنفجارR-600aو  R-290ـ بشحن اآللة 

  38,000   38,000  1 نظام رقابة للسالمة لمنطقة الشحن

  8,000   8,000  1 مضخة لدفع سوائل التبريد بالهواء المضغوط

  15,000   15,000  1 التهوية للسالمة

   -    -  0 معايرةجهاز كشف تسرب الهيدروكربون زائدا وحدة 

  30,000   30,000  1 آلة لحام فوق سمعي

  3,800   3,800  1 أرضية مقاومة لالستاتية

  3,500   3,500  1 آلة السترداد الهيدروكربون، مضادة لالنفجار

  20,000   20,000  1 وحدة شحن الهيليوم

  20,000   20,000  1 وحدة استرداد/إعادة تدوير الهيليوم

  15,000   15,000  1 جهاز كشف تسرب الهيليوم، زائدا المعايرة

  1,600   400  4 أجهزة يدوية لكشف تسرب الهيدروكربون

 26,800 26,800 1 منطقة تخزين سوائل التبريد بما في ذلك بنود السالمة

 237,700     المجموع الفرعى لتكاليف المعدات

   االستثمار(من تكاليف  %10حاالت الطوارئ )
 

27,670 

 TÜV Süd 1 15,000 15,000إصدار شهادات السالمة من قبل 

 15,000 15,000 1 التدريب والتركيب

 295,370     مجموع تكاليف المعدات

 334,370     مجموع تكاليف رأس المال االضافية

 
قدرت تكاليف التشغيل االضافية، التى تشمل التكاليف المتعلقة بالتغييرات في جهاز الضغط واألنبوب  64

ن دوالر أمريكي لكل وحدة تحولت م 19.46الشعرى والمكونات اإللكترونية وسائل التبريد، بمبلغ 

مبلغ  شهرا 12ترة تكاليف التشغيل االضافية المحسوبة لف. وتبلغ .R-290إلى  أ 134-الهيدروفلوروكربون
ية من تكاليف التشغيل االضاف. ولم يطلب تمويل من أجل 10دوالر أمريكي، كما يبين الجدول  804 301

 الصندوق المتعدد األطراف.
 

 Induglob تصنيع المبردات المنزلية والتجارية في لتحول تكاليف التشغيل االضافية. 10الجدول 
 R-290إلى  134-الهيدروفلوروكربونتكاليف التشغيل لتحول منتجات قائمة على  البند

 الفرق المنتج الجديد خط أساس المنتج

 8.45 59.00 50.55 جهاز ضغط

 0.25 2.75 2.50 مرشاح

 1.50 6.50 5.00 أنبوب شعرى

 10.00 55.50 45.50 مكونات إلكترونية أخرى

 (0.74) 0.99 1.73 سائل تبريد

 19.46 124.74 105.28 المجموع

 41,331 وحدات الخط الممولة سنويا

 804,301* مجموع تكاليف التشغيل االضافية

وحدة( ولكن تم  1 590دوالر أمريكي باستخدام متوسط االنتاج حسب النموذج ) 30  448تكاليف التشغيل االضافية مبدئيا عند  * تم حساب
  وحدة(. 41 331دوالر امريكي لتغطية كامل االنتاج ) 804 301التصحيح إلى 
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 موجزا لمجموع تكاليف المشروع كما قدم. 11يرد في الجدول  65

 
 يفوالتجارية  تصنيع المبردات المنزلية لتحول تكاليف المشروع ومجموع التكاليف المطلوبة مجموع. 11الجدول 

Induglob 
 

 التكاليف )دوالر أمريكي( البند

 334,370 االضافية رأس المالتكاليف 

 0 تكاليف التشغيل االضافية

 319,370 مجموع التكاليف المطلوبة

 7.99 الممول )طن مترى(إزالة الهيدروفلوروكربون حسب الخط 

 39.94 فاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/كيلوجرام(

 27.93 (ربونفاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الك

 
 

دوالر امريكي/كيلوجرام على أساس األموال المطلوبة من  39.94تبلغ فاعلية التكلفة الشاملة للمشروع  66
 شهرا. 24الصندوق المتعدد األطراف. وسيجرى تنفيذ المشروع طوال فترة 

 
طن مترى من  28 314طن مترى ) 19.80سيعمل المشروع على القضاء على استهالك سنوي يبلغ  67

ن تتحسن كفاءة طاقة المبردات بنسبة ومن المقدر أ .أ134-الهيدروفلوروكربونمكافئ ثانى أكسيد الكربون( من 

 تعديالت على المكونات.إجراء في المائة من خالل  10حوالى 

 
 

 تعليقات األمانة
 

 التكاليف المقترحة
 

لعناصر المتضمنة في المشروع، تم إجراء التعديالت  التالية والموافقة بشأن ا اليونيدو مع مناقشةالعند  68
، نظرا  دوالر امريكي 22,500إلى دوالر امريكي  39 000تصميم المنتج والتجارب من عليها: خفض في تكاليف 

عمل فقط تجودة المو اآللةألن المنتجات المختلفة قائمة على أنماط مشتركة: إزالة آلة الشحن الجديدة نظرا ألن 
ات المطلوبة تم االتفاق على االضطالع باالصالحدوالر امريكي  7 000بسوائل تبريد قابلة لالشتعال )بدال من 

 38 000ر امريكي إلى دوال 55 000؛ خفض في تكاليف نظام إدارة الهيليوم من بأمان( R-290للوحدة لتعمل مع 
لى أساس ع 2إلى  4 رب اليدوية منس؛ خفض في عدد أجهزة كشف التدوالر امريكي، تمشيا مع المقترحات األخرى

 .12كما يبين الجدول  نظم السالمةتكاليف تعديالت طفيفة على  ؛ حاجات الخط

 
 أننظرا ألن تكاليف التشغيل االضافية غير مطلوبة، لم يتم مناقشتها بالتفصيل. ومع ذلك، الحظت األمانة  69

 أ134-وفلوروكربونالهيدرمماثلة ألجهزة الضغط القائمة على تكون يتوقع أن  R-290 تكاليف أجهزة الضغط ب

 تحقق وفورات االنتاج الكبير في اإلنتاج. وبمجرد

 
في التقرير بما في ذلك )ز(، سيعمل المشروع على جمع، و78/3إال أن اليونيدو أكدت أنه تمشيا مع المقرر  70

ع المقرر شيا متم ه،االضافية و تكاليف التشغيل االضافية المتكبدة، وأنالنهائي، بيانات عن تكاليف رأس المال 
ا غير و جعلهأوالمقررات التالية للجنة التنفيذية، سيجرى تدمير المعدات التى تم إحاللها في المشروع  22/38

 صالحة لالستعمال، وذلك كجزء من المشروع.
 

 التجارية. أجهزة التبريدنتاج التكاليف المعدلة لتحول خط إ 12ويرد في الجدول  71
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 Induglob تصنيع المبردات المنزلية والتجارية في لتحول المقترحة والمعدلة . التكاليف12الجدول 

 البند
التكاليف المقترحة 

 )دوالر أمريكي(

التكاليف المعدلة 

 )دوالر أمريكي(

   إعادة تصميم المنتج عامة .5

  22,500   39,000  إعادة تصميم المنصة

  22,500   39,000  مجموع تصميم المنتج والتجارب

   معدات اإلنتاج .6

 5,000 8,000 تكيف خط التجميع

  7,000   48,000  ، مضاد لالنفجارR-600aو  R-290ـ بشحن اآللة 

  30,000   38,000  نظام رقابة للسالمة لمنطقة الشحن

  8,000   8,000  مضخة لدفع سوائل التبريد بالهواء المضغوط

 12,000 15,000 التهوية للسالمة

 25,000 30,000 آلة لحام فوق سمعي

 3,800 3,800 أرضية مقاومة لالستاتية

 2,000 3,500 لالنفجار ة السترداد الهيدروكربون، مضادآل

 20,000 وحدة شحن الهيليوم

 20,000 وحدة استرداد/إعادة تدوير الهيليوم 38,000

 15,000 الهيليوم، زائدا معايرةجهاز كشف تسرب 

 1,000 1,600 أجهزة يدوية لكشف تسرب الهيدروكربون

 23,800 26,800 منطقة تخزين سوائل التبريد بما في ذلك بنود السالمة

 155,600 237,700 المجموع الفرعى لتكاليف المعدات

  15,560  27,670 من تكاليف االستثمار( %10حاالت الطوارئ )

  TÜV Süd 15,000  15,000إصدار شهادات السالمة من قبل 

  12,000  15,000 التدريب والتركيب

  220,660  334,370 مجموع تكاليف رأس المال االضافية

*غيرمتاح 804,301 تكاليف التشغيل االضافية  

  220,660  1,138,671 مجموع التكاليف االضافية

 220,660 319,370 مجموع األموال المطلوبة

 7.99 7.99 استهالك الهيدروفلوروكربون سنويا في الخط المطلوب تمويله )طن مترى(

 27.58 39.95 فاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/كيلوجرام(

 19.30 27.93 فاعلية التكلفة )دوالر أمريكي/طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون(

 19.80 19.80 ى(طن متر) المصنع  )الخطوط الممولة وغير الممولةاستهالك الهيدروفلوروكربون سنويا في كامل 

 11.14 16.13 )دوالر أمريكي/كيلوجرام(بما في ذلك خط ممول ذاتيا  فاعلية التكلفة

 7.79 11.28 لكربون(كسيد ا)دوالر أمريكي/طن مترى من مكافئ ثانى أ فاعلية التكلفة بما في ذلك خط ممول ذاتيا

 االستعراض التفصيلى لم يحدث. ألنغير متاحة نظرا * 

 
دوالر  Induglob 660 220تبلغ التكاليف اإلضافية المقترحة لتحول المبردات المنزلية والتجارية في  72

طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون( من  11 432طن مترى ) 7.99أمريكي إلزالة مجموع 
طن دوالر أمريكي/ 19.30)أو  دوالر أمريكي/كيلوجرام 27.58غ مع فاعلية تكلفة تبلأ 134-الهيدروفلوروكربون

للخط اآلخر، الذي يمول  أ134-الهيدروفلوروكربوناستهالك  مع إدراج .(مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون

دوالر  11.14طن مترى في مجموع كال الخطين(، تكون فاعلية تكلفة الشركة  19.80) Induglobتحوله ذاتيا من قبل 

 .)دوالر أمريكي/طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون( 7.79)أو  أمريكي/كيلوجرام(

 

)ز( هو الحصول على خبرة في 78/3تالحظ األمانة أن الغرض من تنفيذ المشروعات بناء على المقرر  73

ت.  وروكربونايدروفلالتشغيل االضافية و تكاليف رأس المال االضافية التى قد ترتبط باإلزالة التدريجية للهتكاليف 
يرات ل تقدوعلى أساس المعلومات المتاحة وقت االستعراض، تعتبر األمانة أن التكاليف المتفق عليها هى أفض

حة وطبقا ر متاتقديرات عندما تصبح معلومات أكثللتكاليف االضافية الشاملة للتحول؛ ومع ذلك، قد تتغير هذه ال
تشكل  اله الولهذا تعتبر األمانة أن الموافقة على المشروع عند المستويات المقرحة أع لخواص محددة للشركة.

 سابقة.
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  2020-2018خطة أعمال الفترة 

 
للصندوق المتعدد األطراف عند قيمة تبلغ  2020-2018إن هذا المشروع وارد في خطة األعمال للفترة  74

كربون. الهيدروفلوروطن مترى من  18.2دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، إلزالة  148 015

من الموجود في  ر أمريكي وهو أعلىدوال 72 645وتالحظ األمانة أنه بعد التعديالت على التكاليف، يبلغ المقترح 

 خطة األعمال.

 

 التوصية
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في: 75

من استخدام  Induglobفي شركة تحول تصنيع المبردات التجارية  مقترح مشروع )أ( 

( في R-600a( واأليزوبوتان )(R-290بروبان أ كسائل تبريد إلى ال134-الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون القائم بذاته المقدم إلى االجتماع الحادى والثمانين سياق مناقشتها بشأن مشروع 

، كما ورد في الوثيقة بشأن نظرة عامة على القضايا 79/45)ز( والمقرر 78/3تمشيا مع المقرر 

 (؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14التى تم تبينها أثناء استعراض المشروعات )

 

دوالر  220 660أن توافق ام ال على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية أعاله بمبلغ  )ب( 

دوالر أمريكى لليونيدو، على أن يكون من  19 859أمريكى زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 المفهوم، إذا تمت الموافقة على المشروع:

 
المودع لديه صك تصديق حكومة إكوادور في مقر لن يتاح مزيد من التمويل حتى ترد إلى  ( 1) 

 األمم المتحدة في نيويورك؛

طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون( من 28.314 طن مترى ) 19,80أن مقدار  ( 2) 
م من نقطة بداية الخفض المجمع المستدام في أ سوف يخص134-الهيدروفلوروكربون

 الهيدروفلوروكربون بمجرد تحديدها؛

ويقدم تقرير شهرا من تحويل األموال إلى اليونيدو،  24ن يتم االنتهاء من المشروع خالل أ ( 3) 

ليف شامل باالنتهاء يحتوى على معلومات تفصيلية  بتكاليف رأس المال االضافية وتكا
ة لعالقاالتشغيل االضافية المؤهلة وأي وفورات ممكنة تحققت خالل التحول والعوامل ذات 

 ذ وذلك خالل ستة أشهر من إنتهاء المشروع؛التى يسرت التنفي

أن تعاد أي أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعد ال يتجاوز عام واحد بعد  ( 4) 

 إنتهاء المشروع.
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 المرفق األول
 

 

 طرافتّفاق المحدث بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األنّص يجب إدماجه في اال

 بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

 )التغييرات المعنية هي بالحروف السوداء لتسهيل المراجعة(

 

السبعين  هذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية في االجتماعان االتفاق المحدث  .16

 . للجنة التنفيذية

 مويلألف: األهداف والت-2التذييل  

دوالر أمريكي   6.487لــ دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  86.500* يحتوي تمويل اليونيدو على طلب الشريحة الرابعة  بمبلغ 

دوالر أمريكي. 30.220دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لـ  413.719مشروع الرغاوي لــ  و  

     

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان من 

 استهالك األوزون(قدرات 

غير  غير متاح

 متاح

 غير متاح 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

الحد األقصى المسموح به  1.2

لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 

األولى )أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون( 

غير  غير متاح

 متاح

 غير متاح 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2

المنفذة الرئيسة اليونيدو 

 )دوالر أمريكي(

1,531,940 0 86,500 0 0 86,500 0 *518,219 0 55,000 2,278,159 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 الرئيسة )دوالر أمريكي( 
114,896 0 6,488 0 0 6,487 0 *36,707 0 4,125 168,703 

التمويل الموافق عليه للوكالة  3.2

المنفذة المتعاونة اليونيب 

 )دوالر أمريكي(

30,000 0 20,000 0  30,000 0 25,000 0 10,000 115,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 المتعاونة )دوالر أمريكي(
3,900 0 2,600 0 0 3,900 0 3,250 0 1,300 14,950 

التمويل المتفق عليه مجموع  1.3

 )دوالر أمريكي(
1,561,940 0 106,500 0 0 116,500 0 543,219 0 65,000 2,393,159 

 183,653 5,425 0 39,957 0 10,387 0 0 9,088 0 118,796 مجموع تكاليف الدعم  2.3

مجموع التكاليف المتفق عليها  3.3

 )دوالر أمريكي(
1,680,736 0 115,588 0 0 126,887 0 583,176 0 70,425 2,576,812 

 7.36 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 غيرمتاح استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق )باألطنان من قدرات  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 13.66 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.86 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 غيرمتاح ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00 ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 123-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.3.4

 غيرمتاح الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 123-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.18 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 123-المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك  3.3.4

 0.00 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(142-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 غير متاح ن المشروعات الموافق عليها في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(م ب الذي يتعين إزالته142-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 1.20 ب )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(142-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 0.00 االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(متفق على إزالته بموجب هذا ال 124-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 غير متاح الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 124-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0.22 من قدرات استنفاد األوزون()باألطنان  124-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 19.81 ليوالت سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(ب في البو141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4

 غير متاح ن(من المشروعات الموافق عليها في السابق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزو الذي يتعين إزالتهفي البوليوالت سابقة الخلط ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4

 0.86 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( ي البوليوالت سابقة الخلطفب 141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.6.4


