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 البوسنة والهرزك: مقترحات بمشاريع 

 
 

 :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترحات بالمشاريع التالية 
 

 :الرغاوى 
 
              اليونيدو  إلى آلوريد الميثيلين في إنتاج رغاوى األلواح المرنةCFC-11التحول من  •

 .Inga Coفي 
 
 

 :التبريد 
 
  ،     اليونيدوR-404A ، و HFC-134a  ب R-502 و  CFC-12بدال مادتي التبريد است •

  ، في صناعة معدات التبريدHCFC-141b ب CFC-11 وعامل نفخ الرغاوى 
 .Soko التجارية وغرف التبريد في 

 
 اليونيدو   ، وعامل نفخ الرغاوىHFC-134a ب  CFC-12استبدال مادة التبريد  •

CFC-11لين في صناعة معدات التبريد التجارية في  بسايكلوبنتBira, Bihac. 
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 ورقة تقييم المشروع
 البوسنة والهرزك

 
 ODP  طن  52.0) :       2000( المستعملة في القطاع ODSالرغاوى                    ال :    القطاع 

 
 آغ/ دوالر أميرآي6.23             األلواح المرنة:      عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي 

 
 :عناوين المشاريع 

 
 .Inga Co إلى آلوريد الميثيلين في إنتاج رغاوى األلواح المرنة في CFC-11التحول من  )أ(

 
 

 بيانات المشروع األلواح المرنة
Inga  

21.00 
21.00 

30 
101,950 

 
100,000 
10,000 
-8,050 

101,950 
100% 

0% 
101,950 

5,50 
 نعم

 جارة الخارجية والعالقات االقتصاديةوزارة الت
 اليونيدو

 )ODPطن (مجموع استهالك المنشأة 
 )ODPطن (وقع المشروع 
 )أشهر(مدة المشروع 

 )دوالر أميرآي(المبلغ األولي المطلوب 
 )دوالر أميرآي(التكلفة النهائية للمشروع 

 )أ(   التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
 )ب(   تكلفة الطوارئ 

 )ج(فة التشغيلية اإلضافية    التكل
 )ج+ب+أ(   مجموع تكلفة المشروع 

 (%)   نسبة الملكية المحلية 
 (%)   نسبة عنصر التصدير 

 )دوالر أميرآي(المبلغ المطلوب 
 )آغ/دوالر أميرآي(جدوى التكاليف 

 هل تأيد تمويل الجهة الوطنية النظيرة
 الوآالة الوطنية للتنسيق 

 الوآالة المنسقة
 

 ات األمانةتوصي 
101,950 

21.00 
5.50 

13,254 

 )دوالر أميرآي(المبلغ الموصى به 
 )ODPطن (وقع المشروع 

 )آغ/دوالر أميرآي(جدوى التكاليف 
 )دوالر أميرآي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

 )دوالر أميرآي(مجموع تكلفة للصندوق المتعدد األطراف  115,204
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 وصف المشروع
 

 *القطاعخلفية 
 
 ODP طن ODS) 2000(                184.70  آخر رقم متاح عن مجموع استهالك -
 ODPغير معلن عنه طن )     CFC( ) أ(  استهالك خط األساس من مواد المجموعة األولى من المرفق -
 ODP طن 106.60               2000في عام ) أ(  استهالك مواد المجموعة األولى من المرفق -
    غير معلن عنه    في قطاع الرغاوىCFC  استهالك خط األساس من مواد -
 ODP   طن 52.00       2000 في قطاع الرغاوى في عام CFC  استهالك مواد -
   المبالغ المعتمدة للمشروعات االستثمارية في قطاع الرغاوى حتى نهاية-

 0        2001 يوليو من عام  –    تموز 
  التي تزيلها المشروعات االستثمارية الموافق عليها فيCFCاد   مقدار مو-

    غير قابل للتطبيق          2001 يوليو من عام  –    قطاع الرغاوى حتى نهاية تموز 
  التي تمت إزالتها من المشروعات االستثمارية الموافقCFC  مقدار مواد -

  بما فيها2001 من عام   يوليو–تموز     عليها في قطاع الرغاوى حتى نهاية 
    CFCغير قابل للتطبيق       التي تمت إزالتها في المشروعات التي لم يعلن عن إنجازها بعد    

  في المشروعات االستثمارية الجارية الموافق عليهاCFC  مقدار مواد -
 للتطبيق   غير قابل           2001 يوليو من عام  –تموز     في قطاع الرغاوى حتى نهاية 

  المتبقية إلزالتها في قطاع الرغاوى حتى نهايةCFC  مقدار مواد -
 ODP  طن 52.00          2001 يوليو من عام  –تموز     

  المتبقية إلزالتها في المشروعات االستثمارية التيCFC  مقدار مواد -
 –آانون أول (    قدمت إلى االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية 

 ODP  طن 21.00           )2001     ديسمبر
  المتبقية إلزالتها في قطاع الرغاوى حتى نهايةCFC  مقدار مواد -

 ODP  طن 31.00             2001عام      
 

    – تشرين أول 16تحليل معتمد على بيانات قدمتها حكومة البوسنة والهرزك إلى أمانة الصندوق بتاريخ    * 
 أن حكومة البوسنة والهرزك لم 2001 أآتوبر من عام – تشرين أول 24ويفيد تقرير أمانة األوزون في  . 2001أآتوبر من عام 

 .تعلن عن بيانات استهالك لعام ألفين والسنوات القادمة 
 

 
 رغاوى األلواح المرنة

 
.Inga Co 

 
 إلزالة استعمال مواد اعتمادها) BiH(هذا المشروع هو واحد من ثالثة مشروعات تتصور البوسنة والهرزك     .1

CFC في قطاع الرغاوى و Inga Co.      التي تعتبر واحدة من أآبر مصانع األثاث في BiH   طنا   21 ، استهلكت 
 Hyma ، لصنع رغاوى األلواح للفرشات وتطبيقات األثاث ، مستعملة      2000 في عام CFC-11من مادة  

Maxfoam  دوالر 85,000دوالر أميرآي ، يشمل  100,000 ويبلغ مجموع التكلفة الرأسمالية للتحويل 
 دوالر 13,000و ) نظام متري لكلوريد الميثيلين، ونظام تهوئة العملية ومنطقة المعالجة(أميرآي للمعدات 

 دوالر  8,050وسوف تكون هنالك وفورات تشغيلية إضافية بمبلغ . أميرآي للتجارب ونقل التكنولوجيا والتدريب
 .لمشروع في غضون سنتين ونصف ومن المتوقع إنجاز ا. أميرآي
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 تعليقات وتوصيات األمانة
 

 التعليقات 
 

 . أنهت األمانة واليونيدو مناقشة المشروع ، ووافقتا على تكاليفه التي تعكس المنحة الموصى بها    .2
 

 33/2اإلجراءات على األقسام ذات الصلة بالمقرر  
 

 التزامات الحكومة والشرآة
 
  ضمن                         للمشروع المظلي من حكومة البوسنة والهرزك ، أفادت فيه تسلمت األمانة رسالة إبالغ   .3

 :بأن ) ج  (2/33 ، وبشكل منسجم مع مقرر اللجنة التنفيذية   أخرى أمور     
 

 ، يتوجب على  CFC-11 من ODP طن 21وحدة األوزون الوطنية صادقت على مجموع استهالك    (أ)
 .ت المظلية الشرآات إزالتها في المشروعا

 
جرى إبالغ حكومة البوسنة والهرزك أن موافقتها على المشروع تدل على التزام يضمن أن صحة رقم     (ب)

 2000 قد تحقق وأعطى خفضا مستداما من استهالك قطع الرغاوى لعام   ODP طن 21اإلزالة البالغ 
  .ODP طن 52والذي يبلغ 

 
ضمن أمور  تؤآد فيه الشرآة،  .Inga Co العام لشرآة تسلمت األمانة أيضا مذآرة التزام موقعة من المدير   .4

 ، وعدم العودة إلى استعمالها بعد هذا التحويل ، والتعاون مع      CFC-11 ، التزامها باإلزالة التامة لمادة  أخرى
الوآالة المنفذة ، إلعادة أي أموال طوارئ غير مستعملة ، واألموال التي اعتبرت أنها استعملت في حاالت من    

 وقواعد 33/22فات للتمويل الجدية المحددة ، باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عنها بموجب المقرر  مخال
 .أخرى ذات صلة تؤثر في الموافقة على المشروع

 
 

 التوصيات 
 
  بمستوى تمويل وتكاليف مساندة تتعلق      .Inga Coتوصي األمانة بالموافقة الشاملة على مشروع  .5

 .بذلك آما هو مبين أدناه 
 

 الوآالة المنفذة
 المنفذة

 تكلفة المساندة
 )دوالر أميرآي(

 تمويل المشروع
 )دوالر أميرآي(

 عنوان المشروع

 إلى آلوريد الميثيلين في إنتاج CFC-11التحول من ) أ( 101,950 13,254 اليونيدو 
 .Inga Coرغاوى األلواح المرنة في شرآة 
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 ورقة تقييم المشروع
 زكالبوسنة والهر

 
   ODP طن   123.5)   2000( المستعملة في القطاع ODSالتبريد                 ال :   القطاع 

 
 آغ/ دوالر أميرآي15.21   تجاري :         عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي 

 آغ/ دوالر أميرآي13.76    منزلي       
 

 :عناوين المشاريع 
 

 ، ومن عامل نفخ الرغاوى R-404A و HFC-134a إلى R-502  و CFC-12التحول من مادتي التبريد  (أ)
CFC-11 إلى HCFC-141b في صناعة معدات التبريد التجاري وغرف التبريد في ، Soko. 

 
  إلى سايكلوبنتين في CFC-11 وعامل نفخ الرغاوىHFC-134a إلى CFC-12التحول من مادة التبريد  (ب)

 .Bira, Bihacصناعة معدات التبريد التجاري في 
 

 منزلي
Bira 

 تجاري
Soko 

 بيانات المشروع

28.97 
28.97 

28 
536,956 

 
 

489,960 
46,996 

 
536,956 

100% 
0% 

536,956 
12.05 
 نعم

18.50 
17.39 

28 
262,310 

 
 

139,900 
10,792 
9,015 

159,707 
100% 

0% 
159,707 

9.18 
 نعم

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات االقتصادية
 اليونيدو

 

 )ODPطن (مجموع استهالك المنشأة 
 )ODPطن (وقع المشروع 
 )أشهر(مدة المشروع 

 )دوالر أميرآي(المبلغ األولي المطلوب 
 )دوالر أميرآي(التكلفة النهائية للمشروع 

 )أ(    التكلفة الرأسمالية اإلضافية 
 )ب(    تكلفة الطوارئ 

 )ج(    التكلفة التشغيلية اإلضافية 
 )ج+ب+أ(ة المشروع     مجموع تكلف

 (%)    نسبة الملكية المحلية 
 (%)    نسبة عنصر التصدير 

 )دوالر أميرآي(المبلغ المطلوب 
 )آغ/دوالر أميرآي(جدوى التكاليف 

 هل تأيد تمويل الجهة الوطنية النظيرة
 الوآالة الوطنية للتنسيق

 الوآالة المنفذة

 
 توصيات األمانة  

536,956 
28.97 
12.05 

69,065 

159,707 
17.39 
9.18 

20,762 

 )دوالر أميرآي(المبلغ الموصى به 
 )ODPطن (وقع المشروع 

 )آغ/دوالر أميرآي(جدوى التكاليف 
 )دوالر أميرآي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

 )دوالر أميرآي(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  180,469 606,021
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 وصف المشروع
 

 خلفية القطاع
 

 ODP طن ODS) 1998 (                    50.30آخر رقم متاح عن مجموع استهالك 
 ODP     غير قابل للتطبيق طن  )CFC) (أ(استهالك خط األساس من مواد المجموعة األولى من المرفق 

 ODP طن 45.10          1998في عام )  أ(استهالك مواد المجموعة األولى من المرفق 
 ODP     غير قابل للتطبيق طن     في قطاع التبريدCFCألساس من مواد استهالك خط ا
 ODP طن 123.50         2000 في قطاع التبريد في عام CFCاستهالك مواد 

 المبالغ المعتمدة للمشروعات االستثمارية في قطاع التبريد حتى نهاية 
  دوالر أميرآي0.00                        2000عام 

  التي سوف تزيلها المشروعات االستثمارية في قطاع CFCاد مقدار مو
 ODP طن 0.00                 2000التبريد حتى نهاية عام 

 
 

 في البوسنة 2000 في قطاع التبريد لعام  CFCأآدت حكومة البوسنة والهرزك مؤخرا أن مجموع استهالك مواد      .6
 .ODP طن 123.5والهرزك بلغ 

 
 Soko و  Biraوقد أحالت اليونيدو مشروعين ل  .  رئيسية في البوسنة والهرزك  هنالك ثالث شرآات تبريد   .7

 .ليجرى النظر فيهما في االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية 
 
 
 
 

 وصف المشروع
 

-R طن متري من   0.8، وCFC-12 من ODP طن  CFC-11 ،6.3 من  ODP طن 40.96    استهلكت الشرآتان   .8
 طاقة مجهزة ل Biraولدى . 2000اعة معدات التبريد المنزلي والتجاري في عام لصن)  فقطSokoفي  (502

 وحدة من ستة عشر 47,175 2000وبلغ إنتاج عام .  المنزلية وحدة من اإلنتاج السنوي لألدوات600,000
 ذات أربع حجرات ببابين ، تعمل بواسطة جهازي لتوزيع ويتضمن خط األساس خطوط بث رغاوى .  نموذجا 
 معدات تبريد تجاري متنوعة وغرف تبريد ، وتستعمل ثالث    Sokoوتصنع شرآة .  اوى ذو ضغط مرتفع رغ

وتستعمل آلتا الشرآتين     .  2000 وحدة في عام 1,057وبلغ مجموع اإلنتاج    .  آالت ذات ضغط منخفض 
 .ساس وحدات شحن نقالة لإلنتاج ومواد التبريد ، ومضخات تفريغ وأجهزة لكشف التسرب في خط األ  

 
 ، عن طريق تحول التكنولوجيا المعتمدة على CFC-12 و CFC-11 من ODP طن 47.26     سوف تتم إزالة  .9

CFC-11 إلى سايكلونبتين في Bira وإلى HCFC-141b في Soko آعاملي نفخ الرغاوى ومن ، CFC-12 
 تهيئة آالت التوزيع ذات وبموجب المشروع الجاري ، ستتم إعادة.   آغازات تبريد HFC-134a إلى R-502و 

 ستحل آالت التوزيع التي تعمل بضغط المرتفع مكان آالت    Soko وفي Biraالضغط المرتفع المتواجدة حاليا في 
وستطلب آلتا الشرآتين تأمين وحدات شحن صناعية أو نقالة ،   .  توزيع الرغاوى ذات الضغط المنخفض الحالية 

  والتحول إلى عامل النفخ القابل HFC-134aلحة الستعمال  ومضخات تفريغ وأجهزة آشف التسرب ، صا   
وهنالك تكاليف أخرى تشمل إعادة التصميم ، والمساعدة الفنية    .   سيحتاج إلى إجراءات أمان  Biraلالحتراق في 

 .وتطالب الشرآتان بتكاليف تشغيلية إضافية نظرا الرتفاع آلفة المواد الكيميائية ومكوناتها       .  والتدريب 
 

 ، أرفقت مع هذه الوثيقة رسالة إبالغ من  HCFC   وبموجب مقررات اللجنة التنفيذية المتعلقة الستعمال مواد       .10
  . HCFC-141b لمادة Sokoحكومة البوسنة والهرزك  تصادق على استعمال 
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 تعليقات وتوصيات األمانة

 
 التعليقات  

 
  Biraاز التبريد في بحثت األمانة مع اليونيدو المفعول الرجعي لتحول جزء غ    .11

 
 في مجال إنتاج المخازن الباردة التي ترآب في مواضعها الطبيعية ، والمجهزة بمضاغط تتجاوز   Sokoتعمل شرآة  .12

5 kWt  .      المتعلق بالمبادئ  اإلرشادية للقطاع الفرعي ، من أجل    31/45واتفقت األمانة واليونيدو على أن المقرر 
وقد تقرر أن التكاليف التشغيلية اإلضافية  . Sokoد ، ال بد أن يطبق بالنسبة ل   تجميع وترآيب ونقل معدات التبري     

IOC وقد اعتمدت عتبة جدوى تكاليف قيمتها  .  غير قابلة للتمويل ) جزء التبريد (  المرتبطة بإنتاج المخازن الباردة 
اد في جزء المشروع المتعلق    لتحديد مستوى التكاليف اإلضافية الصالحة لالعتمODP آغ  / دوالر أميرآي7.83

 .وقد أعيد النظر في ميزانية المشروع وفقا لذلك .  بالرغاوى 
 
 
 

 التوصيات 
 

 .أوصت األمانة بالموافقة الشاملة على المشاريع بمستوى التمويل المبين أدناه  .13
 
 
 
 
 
  

 الوآالة المنفذة
 المنفذة

 تكلفة المساندة
 دوالر أميرآي

 تمويل المشروع
 دوالر أميرآي

 عنوان المشروع
 

 

 بمادتي R-502 و CFC-12استبدال مادتي التبريد  159,707 20,762 اليونيدو
HFC-134a و R-404A وعامل نفخ الرغاوى ،

CFC-11 ب HCFC-141b في صناعة معدات 
 .Sokoالتبريد التجارية والحجرات الباردة في 

 )أ(

  CFC-12استبدال مادة التبريد  536,956 69,065 اليونيدو
 CFC-11، وعامل نفخ الرغاوى HFC-134aب 

بسايكلونبتين في صناعة معدات التبريد التجارية في 
Bira ، Bihac 

 )ب(

 
 
 








