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 بوروندي:  مقترحات بمشروع
 

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

 :األيروصول
 
 UNDP    في تصنيع المبيدات بالتحويل إلى  CFC-11/12 إزالة خليط مواد  •

 S.A   Fadiداسر الهيدروآربون في
(Fabrication d’insecticide et de produit chimique)  

 
 الرغاوى

 
  Exim S    UNDP في تصنيع ألواح الرغاوى المرنة  في CFC-11إزالة مواد  •

           عن طريق التحويل إلى آلوريد الميثيلين



UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/32 
 

2 

 ورقة تقييم المشروع
 بوروندي

 
 

 ODP طن 8.75         ):2000( القطاع في ODS  مواداستعمال        أيروصول  القطاع
 *آغ/ دوالر أمريكي4.40                                           :    التكاليف في القطاع الفرعيآفاءة عتبات
 :المشروع عناوين

 
 Fabrication d’insecticide ( S.A   Fadi في تصنيع المبيدات بالتحويل إلى داسر الهيدروآربون فيCFC-11/12إزالة خليط مواد ) أ(

et de produit chimique) 
 

  مصنع التعبئة 

 Fadi  المشروعتفاصيل  

 )ODPطن  (المؤسسة استهالك 8.75  
  )ODPطن  (المشروع وقع 8.75  
)باألشهر( المشروع مدة 36    
 )بالدوالر األمريكي( المطلوب البدئي المبلغ 162,800  
):بالدوالر األمريكي( النهائية للمشروع الكلفة     
)أ( رأسمالية إضافية تكلفة 119,000    
)ب( طوارئ تكلفة 9,900    
)ج (إضافية تشغيلية  تكاليف     
)ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 128,900    
  100% (%) محلية ملكية   
  0% (%) تصدير مكّون   
)دوالر أمريكي( المطلوب المبلغ 128,900    
)آغ/يدوالر أمريك( التكاليف آفاءة     
  نظير مؤّآد ؟تمويل أجل  

                           الوطنية المنسقةالوآالة  وزارة البيئة 
 UNDP  المنفذةالوآالة  

    
  األمانةتوصيات   

)دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ 128,900    
  )ODPطن ( المشروع وقع 8.75  
)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة     
)دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة 16,757    
 )أمريكيدوالر ( اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف التكلفة 145,657  

 
 LVCال ينطبق على بلدان *
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 وصف المشروع

 
cation Fabri(A .Fadi S    في تصنيع المبيدات بالتحويل إلى داسر الهيدروآربون فيCFC-12/11إزالة خليط مواد 

)product chimique  insecticide et de’d 
 

 ، وهي الشرآة الوحيدة Fadi S.Aتقوم حكومة بوروندي بتقديم مقترح مشروع واحد في قطاع األيروصول لـ  .   -1
 ODP طن 8.75وتنفيذ هذا المشروع سيسفر عن إزالة ). سنويا/ علبة48,600(التي تنتج األيروصوالت في البالد 

 . في قطاع األيروصول في البالدCFC واإلزالة الكاملة لمواد CFC-12 و CFC-11من مواد 
 

  التحول إلى تكنولوجيا الهيدروآربون يستدعي بناء غرفة تعبئة في الهواء الطلق وترآيب معبئ فهرسة الداسر،             -2
 . ين البروبين وحمام مائي يدوي، ونظام آشف الغاز، وناقل، ونظام منخل جزيئي للهيدروآربون وصهريج تخز          

سيتم توفير المساعدة الفنية لألداء واإلشراف على التصاميم الهندسية، وترآيب المعدات وتشغيل المصنع                -3
 .والتدريب

 تعليقات وتوصيات األمانة
 التعليقات

ى أن مدة المشروع التي قدرت بـ                -4 ة إل  شهرا هي مدة طويلة، آخذة في االعتبار أن تكنولوجيا 36أشارت األمان
HAP                 تراحها مؤسسة جيدا وأن قطعة المعدات الجديدة المهمة الوحيدة هي معبئ الداسر وآانت األمانة  . التي يجري اق

 . شهرا36 ستعمل بشكل وثيق مع البالد، هادفة إلى إتمام المشروع قبل مدة UNDPقد ُأعلمت بأن 

دات المطل                      -5 بعض قطع المع تعلقة ب درة الم ادة الق ى أن زي ة إل ا أشارت األمان ة   آم ئ الداسر، والناقل، و     ( وب معب
 إلى أنه لن    UNDPوفي هذا الخصوص، أشارت     . لم تؤخذ في االعتبار في حسبة تكلفة المشروع       ) آاشف الغاز الثابت   

يا                    ى تكنولوج تحويل إل ية؛ ولل درة اإلنتاج ادة في الق ناك زي توج والمغّضن في المصنع            HAPتكون ه ئ المن إن معب  ، ف
 .   تغيير معبئ الداسر فقطسيستمر استعمالهما وسيجري

  المسألة التي أثارها المراجع الفني  بخصوص الحاجة إلى منطقة صهريج التخزين                 UNDPناقشت األمانة و      -6
ي32,000( ة    ،)دوالر أمريك خة معالج ي(4,000ومض وارئ   ) دوالر أمريك اف للط مام إيق  دوالر 3,000(، وص

ذا في االعتبار قدرة اإلنتاج الص        )أمريكي   على تعديل تكلفة رأس مال      UNDPفيما بعد، وافقت    . غيرة جدا للمصنع  ، أخ
 . دوالر أمريكي128,900المشروع إلى 

 .لم تؤخذ مدخرات التشغيل في االعتبار عند حساب تكلفة المشروع حيث أن المصنع يعمل باعتباره متمم للعقد -7

 التوصيات 

ى المشروع مع                  -8 املة عل ة الصندوق بالمصادقة الش بط بذلك بمستوى التمويل         توصي أمان يف الدعم المرت تكال
 .المبّين  في الجدول أدناه

الوآالة  
 المنفذة

تكلفة مساندة 
 )دوالر أمريكي(

تمويل المشروع  
 )دوالر أمريكي(

  عنوان المشروع

UNDP 16,757 128,900  إزالة خليط موادCFC-11/12 في تصنيع المبيدات 
 S.A   Fadi بالتحويل إلى داسر الهيدروآربون في

(Fabrication d’insecticide et de product 
chimique) 

 )أ(
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 ورقة تقييم املشروع
 بوروندي

 
 ODP طن 21.5         )2000( القطاع في ODS  مواداستعمال        رغاوى  القطاع
 آغ/مريكي دوالر أ6.23                             مرنة:    التكاليف في القطاع الفرعيآفاءة عتبات
 :المشروع عناوين

 
  عن طريق التحويل إلى آلوريد الميثيلينExim SA في تصنيع ألواح الرغاوى المرنة  في CFC-11إزالة خليط مواد ) أ(

 
  األلواح المرنة 

 EXIM  المشروعتفاصيل  

 )ODPطن  (المؤسسة استهالك 26.30  
  )ODPطن  (المشروع وقع 26.30  
)باألشهر ( المشروعمدة 36    
 )بالدوالر األمريكي( المطلوب البدئي المبلغ 110,162  
):بالدوالر األمريكي( النهائية للمشروع الكلفة     
)أ( رأسمالية إضافية تكلفة 73,000    
)ب( طوارئ تكلفة 7,300    
)ج (إضافية تشغيلية  تكاليف 2,038-    
)ج+ ب + أ ( اإلجمالية للمشروع التكلفة 78,262    
  100% (%) محلية ملكية   
  0% (%) تصدير مكّون   
)دوالر أمريكي( المطلوب المبلغ 78,262    
)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 2.98    
  نظير مؤّآد ؟تمويل أجل  

                           الوطنية المنسقةالوآالة  وزارة البيئة 
 UNDP  المنفذةالوآالة  

    
  األمانةصياتتو   

)دوالر أمريكي( الموصى به المبلغ 78,262    
  )ODPطن ( المشروع وقع 26,30  
)آغ/دوالر أمريكي( التكاليف آفاءة 2.98    
)دوالر أمريكي( دعم الوآالة المنفذة آلفة 10,174    
 )أمريكيدوالر ( اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف التكلفة 88,436  
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 المشروع وصف
 خلفية القطاع

 
)2000( أحدث معلومات متوفرة حسب ODS استهالك إجمالي - ODP 54.00 طن
  ) CFCمواد( من المرفق أ 1 األساسي لمواد المجموعة رقم االستهالك - ODP 59.00 طن
2000 من المرفق أ لعام 1 مواد المجموعة رقم استهالك - ODP 53.80 طن  
مبلغ عنه غير ODP طن  الرغاوى قطاع في  CFC األساسي لمواد االستهالك - 
 2000 لعام الرغاوى قطاع في CFC مواد استهالك - ODP 21.50 طن

   نهاية معالرغاوى  التي تّمت الموافقة عليها للمشاريع االستثمارية في قطاع المبالغ -  0
2001 يوليو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ODPطن 
 
 
 ODP طن
 ODPطن

 

 غير منطبقة
 

قةغير منطب  
 
 
 
0 
 

21. 50 
 
 

26.30 
4.80- 

 2001 الالزم إزالتها  في قطاع الرغاوى مع نهاية يوليوCFC آمية مواد -
المزالة من مشاريع االستثمار المعتمدة في قطاع الرغاوى مع   نهايةCFC آمية مواد -

 )  المزالة التي لم يتم اإلعالم عن إتمامها بعدCFCبما في ذلك مواد  (2001يوليو 
 في المشاريع االستثمارية الجارية المعتمدة في قطاع الرغاوى  مع CFCمية مواد  آ-

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

 ) 2001ديسمبر (التنفيذية الخامس والثالثين اللجنة 
 2001 إزالتها في قطاع الرغاوى مع نهاية يوليو م المتبقية الالزCFC آمية مواد -

 ألواح الرغاوى المرنة
 

.A.Exim S 
 
 

لشرآة   في بوروندي، حيث أن اCFC-11 هي الشرآة الوحيدة المنتجة للرغاوى التي تستعمل مواد  .Exim S.Aتم اإلعالم بأن  .9
 سيسفر عن  Eximوهكذا فإن إآمال مشروع   .  قد توقفت نظرا للصعوبات المالية  CFC-11  التي آانت تستعمل  COGETRAFاألخرى 

 ، وهو قطاع   UNDP من قطاع الرغاوى، حيث أن االتجاه المتطور في إنتاج ألواح الرغاوى المرنة، آما أفادت      CFCإنهاء استهالك 
 . ، يعتبر نقلة إلى االستبدال بكلوريد الميثيلين  CFC-11 الرغاوى الوحيد المستهلك لـ   

       
 Henneke في إنتاج ألواح الرغاوى للفرش واألثاث مستعملة آلة 2000  سنة CFC-11 طن Exim S.A.  26.3   استهلكت   .10

BFM 100 boxfoam .     دوالر أمريكي  للمعدات    73.000 دوالر أمريكي مشتملة 102,000وإجمالي آلفة رأس المال  اإلضافية تبلغ 
صهريج تخزين آلوريد الميثيلين، ، نظام قياس آلوريد الميثيلين، تخزين مواد التليين المضافة ونظام القياس، آلة التطويق والتهوية،       (

د تم تحقيق وق.   أمريكي لنقل التكنولوجيا والتدريب     دوالر 20,000 دوالر أمريكي للتجارب، و   9,000،  )وآاشفات آلوريد الميثيلين
  دوالر أمريكي 2,038 مدخرات تشغيل إضافية بمبلغ 

 
 

 تعليقات وتوصيات األمانة
 

 التعليقات
 

 . دوالر أمريكي78,262 مناقشة المشروع واتفقا على ميزانية للمشروع قدرها UNDPأنهت أمانة الصندوق و  .11
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 التوصيات

ى مشروع   .12 املة عل ة الصندوق بالمصادقة الش تمويل  .Exim.S.Aتوصي أمان توى ال ك بمس بط بذل م المرت يف الدع ع تكال م
 .المبّين أدناه

 
الوآالة   

 المنفذة
تكلفة مساندة 

 )دوالر أمريكي(
تمويل المشروع  

 )دوالر أمريكي(
  عنوان المشروع

UNDP 10,174 78,262  إزالة خليط موادCFC-11 في تصنيع ألواح الرغاوى 
 لميثيلين بالتحويل إلى آلوريد اExim SAالمرنة في 

 )أ(

 
 

---- 


