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 البيرو  :المشروع مقترحات
 
 : الصندوق حول مقترح المشروع التاليأمانة الوثيقة تتكون من تعليقات وتوصيات هذه

 
 الرغاوى

 
 ODS                                                                                                            UNDP خطة إزالة قطاع رغاوى  �
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  تقييم المشروعرقةو
 البيرو

:القطاع الرغاوى ):2000  (القطاع  في المستعملة ODS الـ ODPطن  346.99  
 آغ/ أمريكيدوالر6.23 

 آغ/ي دوالر أمريك16.86
  آغ/ دوالر أمريكي7.83

 مرن
 أديم مندمج

 جاسئ

: الفرعيالقطاع آفاءة التكاليف في عتبات  

 
 : المشاريععناوين

 
                                                                                                      ODS قطاع رغاوىخطة إزالة  )     أ(
 

 المشروع بيانات القطاعات الفرعية المتعددة
 

 
 

 )ODPطن  (المنشأة استهالك 35.80
 )ODPطن ( المشورع وقع 33.80
 )أشهر( المشروع مدة 36
 )دوالر أمريكي (المطلوب األولى مبلغال 343.321
 ):دوالر أمريكي( للمشروع النهائية التكلفة 
 )أ( الرأسمالية اإلضافية التكلفة  223.500
 )ب( الطوارئ تكلفة  22.350
 )ج( التشغيلية اإلضافية التكلفة  82.806
 )ج+ب+أ( تكلفة المشروع مجموع  328.656
 )%( الملكية المحلية نسبة  100%
 )%( عنصر التصدير نسبة  0%
 ) دوالر أمريكي (المطلوب المبلغ 325.277
 )آغ/دوالر أمريكي ( التكاليف جدوى 8.37
  الوطنية النظيرة الجهة تأيد تمويل هل نعم

OTO للتنسيقالوطنية الوآالة  
UNDP المنفذة الوآالة  

  
 األمانة توصيات 

 )ريكيأمدوالر ( الموصى به المبلغ 325.277

 )ODPطن ( المشروع وقع 33.80

 ) آغ/أمريكيدوالر ( التكاليف جدوى 8.37

  )أمريكيدوالر  ( مساندة الوآالة المنفذة تكلفة 42.286

 )دوالر أمريكي( األطراف المتعدد التكلفة للصندوق مجموع 367.563



UNEP/Ozl.Pro/ExCom/35/31 
 

3 

  المشروعوصف

 
 * القطاعخلفية

 
)2000( أحدث معلومات متوفرة حسب ODS إجمالي استهالك - ODP طن 385.63  
  ) CFCمواد (I المجموعة  لمواد  االستهالك األساسي للمرفق أ - ODP طن 289.50  
 2000 لعام  I استهالك المرفق أ لمواد المجموعة     - ODP طن 346.99  
  قطاع الرغاوىفي  CFC االستهالك األساسي لمواد  - ODP طن 0  
 2000 قطاع الرغاوى لعام في CFCمواد   استهالك - ODP طن 35.00  

 الرغاوى مع نهاية   قطاع المبالغ التي تّمت الموافقة عليها للمشاريع االستثمارية في -   دوالر أمريكي361,555
2001 يوليو  

 ODP طن 40.00
 
 

 ODP طن 40.00
 
 
 
 ODP طن 0
 

 ODP طن 35.00
 ODP طن 33.80

 
 ODP طن 1.20

 في قطاع الرغاوى مع نهايةاالستثمارإزالتها في مشاريع   الالزم CFC آمية مواد  -
 2001يوليو

نهاية    مع من مشاريع االستثمار المعتمدة في قطاع الرغاوى  المزالة CFC آمية مواد  -
التي لم يتم اإلعالم عن  في المشاريعالمزالة CFCبما في ذلك مواد   (2001يوليو 

 ) إتمامها بعد
مع  الجارية المعتمدة في قطاع الرغاوى   االستثماريةيع  المشارفي CFC آمية مواد  -

 2001نهاية يوليو 
 2001 الالزم إزالتها في قطاع الرغاوى مع نهاية يوليو  المتبقية CFC مواد آمية -
اجتماع  االستثمارية الجاري تقديمها إلى  المشاريع إزالتها في  الالزم  CFC آمية مواد  -

 ) 2001ديسمبر (ثين  اللجنة التنفيذية الخامس والثال  
 2001 الالزم إزالتها في قطاع الرغاوى مع نهاية  المتبقية CFC مواد آمية -

 سبتمبر20تحليل مبني على بيانات االستهالك المقدمة من حكومة البيرو إلى أمانة الصندوق في *  
2001 

 

 القطاعات الفرعية المتعددة

 
وهو يشتمل على مكونين  .بقين بقطاع الرغاوى في البيرو المتODSمقترح المشروع يخاطب مستعملي .    1

 و المساعدة الفنية بما في   ODSمشاريع تخص الشرآات لخمس شرآات صغيرة ومتوسطة الحجم مستهلكة لـ   .رئيسيين
 بالنسبة لكل الطلبات بعد عام     CFC نشرت حكومة البيرو مرسوما يمنع استيراد مواد      2000 نوفمبر 7في  .ذلك خطة إدارة   

والقانون يؤسس أيضا نظام ترخيص باالستيراد و متطلب للمستوردين يقضي بتوفير   .  ، فيما عدا خدمة التبريد  2005
وهذا فإن المشروع الفرعي إلزالة قطاع الرغاوى مصمم لتلبية احتياجات   . خطط سنوية للتخفيض التدريجي للواردات  

فإذا تمت المصادقة على المشروع فسيكون هو آخر  . لبالد في اCFCالقطاع أثناء هذا التخفيض التدريجي في استهالك 
 . مطلب للتمويل للبيرو في قطاع الرغاوى  

 
 دوالر  390,669  للمساعدة الفنية و     60,500 دوالر أمريكي مكونة من     451,169الكلفة اإلجمالية للمشروع هي    .   2

 .الر أمريكي  دو 343,321أمريكي لمشاريع االستثمار، بينما المنحة المطلوبة هي   
 

   واثنتان من الشرآات الخمس  . 2000 عام ODP  طن 35.8الشرآات الخمس المعّرفة استهلكت ما مجموعه  .     3
Molflex)  و Zetaflex ( تنتجان بوآسفوم مرن) طن  16.3  مما يستهلك ما مجموعه   ) ألواح  ODP .   واثنتان أخريان

والشرآة .  طنا14ية واأللواح  مما يسبب في استهالك ما مجموعه  وعازل الغال-تنتجان منتوجات الرغاوى الجاسئة
 .ODP طن 5.5 نعال األحذية ذات األديم المندمج  المسؤول عن      الخامسة تنتج

 
  بينما ستتحول  Zetaflexوستتم إعادة تهيئة إحدى آالت    . شرآات بوآسفوم ستتحول إلى استعمال آلوريد الميثيلين     .4

Molflex وشرآتا الرغاوى الجاسئة . يول خاص جديد  إلى استعمال بول)EMSA و Metusa(   ستحوالن 
  بموزع ضغط عال في 1974 تشمل استبدال موزع ضغط منخفض      التي HCFC-141bإنتاجهما إلى تقنية

EMSA         و آلة ضغط عال أخرى لتحل محل عملية الخلط اليدوي في Metusa  .   وPolyshoes المنتجة لنعال  
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 التي تتطلب طاقم من من الصهاريج  HCFC-141b إلى تقنية النفخ بالماء مع استعمال مؤقت لـ   األحذية ستتحول 
 . ذات درجة الحرارة المضبوطة ومضخات القياس   

 
 
 
 :فيما يلي ملخص لتكاليف المشاريع الخمسة.     5
 

المنحة 
 المطلوبة

 دوالر أمريكي

 المجموع
 دوالر أمريكي

آلفة التشغيل 
 اإلضافية

ساعدة فنية و م طوارئ
 تدريب

 تجارب
 دوالر أمريكي

 رغاوي
إعادة / معدات
 تهيئة

 دوالر أمريكي

 

37,380 52,890 38,040 1,350 10,000 3,500 -- Molflex 
64,169 76,572 5,072 6,500 10,000 5,000 50,000 Zetaflex 
79,866 130,954 13,920 9,650 10,000 21,500 65,000 EMSA 
18,792 35,570 5,320 2,750 5,000 10,000 12,500 Metusa 
82,614 94,683 9,570 7,738 5,000 14,375 58,000 Polishoes 

 المجموع 185,500 54,375 40,000 27,988 71,922 390,669 282,821
 
 

   b141-HCFCمبرر استعمال 
 
ورسالة .  آتقنية بديلةHCFC-141bنية مقترح المشروع يلبي متطلبات اللجنة التنفيذية  الخاصة باختيار تق .       6

       .  اإلحالة من حكومة البيرو  التي تصادق على استعمال الشرآات لهذه التقنية مرفقة هنا     
 

    
       

 تعليقات وتوصيات األمانة
 التعليقات

 
 .33/2 ذات الصلة بمقرر اللجنة التنفيذية  المتطلبات يلبيان االستثمار  مشروعا.    7

  :المشروع واتفقتا آما يلي UNDP و ألمانةا ناقشت .8
9.  

  أمريكيدوالر   60,500                المساعدة الفنية
          

  أمريكيدوالر 264,777             مشاريع االستثمار
  دوالر أمريكي325,277                         المجموع                                     

 
. ل إلى االتفاق على أساس أن حكومة البيرو لن تقوم بتقديم أي مزيد من طلبات المساعدة في قطاع الرغاويتم الوصو. 9

 . المرونة لحكومة البيرو عند توزيع التمويالت المصادق عليهاUNDPوطلبت 
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 التوصيات
 
 التمويل بمستوى   ODSوى روع البيرو إلزالة قطاع رغا بالمصادقة الشاملة على مشأمانة الصندوق  توصي .  10 

 .المبين أدناه

 
 الوآالة
 المنفذة

 مساندة تكلفة
 )دوالر أمريكي(

 المشروع  تمويل
 )دوالر أمريكي(

   المشروععنوان

UNDP 42,286 325,277  خطة إزالة قطاع رغاوىODS         )أ( 
 

 
 

لمصادقة على المشروع هي على أساس أن حكومة البيرو لن تقوم بتقديم أي مزيد من طلبات المساعدة في قطاع ا    . 11
  .الرغاوي

 
 .سيكون لحكومة البيرو المرونة عند توزيع التمويالت المصادق عليها شريطة تلبية جميع أهداف المشروع.     12

 
 
 
 

----- 
 






