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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001 ديسمبر 7-5،مونتريال 

 
 

  البرازيل :مقترح مشروع
 

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

 :التبريد
 
 HCFC/141b                       UNIDO إلى مادة CFC-11مشروع مظلي تحّول من استعمال مادة  •

  Hornburg و Argi في HFC-134a إلى  CFC-12ومن 
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تقييم املشروعورقة   
 البرازيل

 
 ODP طن 7.272) 2000( في القطاع     ODS       استعمال مواد   التبريد  القطاع

 آغ/ دوالر أمريكي15.21          تجاري:    عتبات آفاءة التكاليف في القطاع الفرعي
 آغ/   دوالر أمريكي7.83 جاسئ                      :                                              رغوي

 :عناوين المشروع
 
-HFC - إلى   CFC-12 ومن   HCFC/141b إلى مادة    CFC-11مشروع مظلي لمؤسستين تحّول من استعمال مادة         )أ(

134a في Argi و Hornburg  
 

متعددة-قطاعات فرعية  
Hornburg و Argi  بيانات المشروع 

 )ODPطن (استهالك المؤسسة  11.73
  )ODPطن (المشروع وقع  11.21

)باألشهر(مدة المشروع  28  
 )بالدوالر األمريكي(المبلغ البدئي المطلوب  108,579

):بالدوالر األمريكي(الكلفة النهائية للمشروع    
)أ(تكلفة رأسمالية إضافية  86,204  
)ب(تكلفة طوارئ  8,620  

)ج(تكاليف تشغيلية  إضافية  13,226  
)ج+ ب + أ (الية للمشروع التكلفة اإلجم 108,050  

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

)دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب  108,050  
)آغ/دوالر أمريكي(آفاءة التكاليف  9.64  
 تمويل نظير مؤّآد ؟ أجل

PROZON الوآالة الوطنية المنسقة 
 الوآالة المنفذة اليونيدو

  
 توصيات األمانة 

)دوالر أمريكي(لمبلغ الموصى به ا 108,050  
  )ODPطن (وقع المشروع  11.21
)آغ/دوالر أمريكي(آفاءة التكاليف  9.64  

)دوالر أمريكي(آلفة دعم الوآالة المنفذة  14,047  
)دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف  122,097  
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 وصف المشروع

 خلفية القطاع

 
*)2000(حسب أحدث معلومات متوفرة   ODSإجمالي استهالك   ODP 11,109.55طن 
  ) CFCمواد( من المرفق أ 1االستهالك األساسي لمواد المجموعة رقم  ODP 10,525.80طن 
2000 من المرفق أ لعام 1استهالك مواد المجموعة رقم  ODP 11,612.00طن   
 طاع التبريد  في قCFCاالستهالك األساسي لمواد  غير متوفر ODPطن 
 2000 في قطاع التبريد لعام CFCاستهالك مواد  ODP 7,272.00طن 

2000المبالغ التي تّمت الموافقة عليها للمشاريع االستثمارية في قطاع االتبريد مع نهاية عام  16,444,242.00 دوالر أمريكي  

 2000ار في قطاع التبريد مع نهاية عام  التي ستجري إزالتها في مشاريع االستثمCFCآمية مواد  ODP 2,401.54طن 

 
 2001 مايو 1  على أساس البيانات المقدمةإلى صندوق األمانة من حكومة البرازيل في  *

واد            -1 ي استهالك م  812 منها ODP طن 7.272، حسب معلومات من حكومة البرازيل، بلغ 2000 في قطاع التبريد لعام  CFCإن إجمال
 . استعملت في مجال الصيانةODP  طن 6460عدات تبريد جديدة و استعملت لصنع مODPطن 

 طن  2401.54 دوالر أمريكي تقريبًا، لخمسة وثالثين مشروعًا إلزالة 16,444,242لقد صادقت اللجنة التنفيذية على مبلغ  -2
ODP من مواد CFCللمؤسسات التي تصنع معدات تبريد في قطاع التبريد . 

  
Argi و gHornbur 

ي لشرآتي      إن المشرو   -3  من مواد ODP طن 8.73والمؤسستان تستهلكان   .  مقدم من طرف اليونيدو    Hornburg و   Argiع المظل
CFC-11 طن 2.875 و ODP واد ن م يCFC-12 م تجاري (2000) ف بريد ال دات الت ي تصنيع مع تان .ف وتصنع المؤسس

يا ب         نعة محل ي مص غط، وه ة الض اوى منخفض ع رغ تعمل آالت توزي بردة وتس احنات م ية     ش ب الترغ تلف قوال ي، ومخ كل أساس ش
 .والموجهات، واإلنتاج و آالت شحن غاز التبريد المتنقلة، ومضخات التفريغ وآاشفات التسرب في قاعدة االنتاج

ة           -4 ي إزال واد      ODP طن    11.6إن إجمال يتم عن طريق تحويل التكنولوجيا المبنية على مواد            CFC-12 و   CFC-11 من م  س
CFC-11  ى ن HCFC-141b  إل رغاوي، وم نفخ ال امل ل ى CFC-12 آع بريدHCFC-134a  إل از الت وبموجب .  آغ

ع منخفضة الضغط   آالت توزي ية ب رغاوي الحال تبدال آالت ال يتم اس ية س اريع لحال حن  . المش دات ش ير وح تتطلبان توف تان س والمؤسس
والتكاليف األخرى تشمل . HFC-134aئمة لعملصناعية أو متنقلة، وإعادة تهيئة مضخات التفريغ الموجودة وآاشفات التسرب المال

ال الهندس      لمدة سنة مما يعكس التكلفة العالية     Hornburgوهناك تكاليف تشغيل إضافية تطلبها       . Hornburg والتشغيل في    ةأعم
 .للمواد الكيماوية والمكونات

تعمال       -5 يذية حول اس نة التنف رارات اللج ا لق واد   ووفق الة اإلحال    HCFC م إن رس يد المصادقة على       ، ف ي تف برازيل الت ة ال ة من حكوم
 . من طرف الشرآات مرفقة هناHCFC-141bاستعمال مواد 
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 تعليقات وتوصيات األمانة

 التعليقات

ذه الشاحنات           -6 ى ه بة عل بردة المرآ ا الم بردة ولوحات العزل للخالي تاج الشاحنات الم ي إن ع  . الشرآتان منخرطتان ف ة م وناقشت األمان
 على هذين المقترحين مع اتباع اإلرشادات الخاصة بالقطاع الفرعي بالنسبة للتجميع والترآيب ومعدات 45/31يق المقرر اليونيدو تطب

بريد    يف اإلضافية         . شحن الت بار التكال م اعت د ت تاج الشاحنات المبردة في   (IOC)وق بطة بإن ) جزء غاز التبريد ( Hornburg المرت
 . غاوي مطلوب لمدة سنتين لجزء الر IOC. غير مستحقة للتمويل

  التوصيات

 .توصي األمانة بالمصادقة الشاملة على المشروع بمستوى التمويل المبّين أدناه     -7

 الوآالة

 المنفذة

 تكلفة مساندة

 )دوالر أمريكي(

 تمويل المشروع

 )دوالر أمريكي(

 عنوان المشروع

 

 

 يونيدو

 

 إلى  CFC-11مادة  منمشروع مظلي لمؤسستين متحولتين  108,050 14,047
HCFC-141b ومن CFC-12 إلىHFC-134aفي  

Argi و Hornburg  

 ا

 
----- 



MINISTRY OF ENVIRONMENT
BRAZIL

TO: Mr. Tamls Grdf
Head, Refrigeration Indumics Unit
Montreal Protocol Branch

Organization: UNIDO
FAX Number 43-1-21346-4714 DATE: 08/10/2001

I]

FROM: Mr. Feruando Vasconcdos de Arafijo
Brazilian Ozone Unit

PHONE: 55-61-317-1225 FAX: 55-51-226 4869
I_Pof PAGES: 01
(in¢ludhigthis_c)

MESSAGE

Dear Mr. Tamks Or6f,

In reference to the project submissions to the 35th F.xCom Meeting of file Muliilatexid
Fund for the lraplcmontation of the Montreal Pwtocol, I authoriz_ you to submk for approval.
thc invcstment project document to the companics: AROI and HORNBUP,O.

In linc with thc Decision 27/13 of the Executive Committee and in trcoguit/on of
Article 21:of thc Montreal Protocol, thc Oovcrnment of Braz/l:

I. Verifies thai it has rcviewed the specific situation involved at the enterprises
presented above a_well as its commitments under thc Article 2t;;

2. States that, based on p_evailing c_c_ at the sam e_tetp_es, at present t/me
the conversion of these en_p,i_ _qu/res thc u.sc of HCFC-141b for lhc intcrim
period az stipulated in the Montreal Protocol;

3. Confirms that the Government and the recipient ente_ptiscs understood that no
fuodin_ would be available from Multilateral Fund for thc conversion from HCFCs
for the said c_terprises whcnever such conversion to other alternatives will be
requ/red.

Best regards, /

Brazilian Ozone Unit
Minis_'y of Envi_nment
Brazil




