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  جمهورية آوريا الديموقراطية :مقترحات المشروع
 
 

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

 المذيبات
 

         UNIDO إلى تقنيات التنظيف المائية                    (CTC)تحويل منشآت التنظيف من تيتراآلوريد الكربون   •
                                                                    Gumsong (GST) وبالمذيبات في مصنع جرارات 

                                                                 
             

 UNIDOيف المائية                      إلى تقنيات التنظ(CTC)تحويل منشآت التنظيف من تيتراآلوريد الكربون   •
                                                                      Huichon February 26 (HUI) وبالمذيبات في مصنع  
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 ورقة تقييم المشروع
  الديموقراطية الشعبية آورياجمهورية

 
:القطاع مذيبات ):2000  ( المستعملة في القطـــاع ODSالـ  ODPطن  1,065  

:عتبات آفاءة التكاليف في القطاع الفرعي غير متوفرة    
 :عناوين المشاريع

 
 UNIDOلمائية                             إلى تقنيات التنظيف ا(CTC)تحويل منشآت التنظيف من تيتراآلوريد الكربون       )   أ(

                                                                                              Gumsong (GST)وبالمذيبات في مصنع جرارات 
 UNIDO                إلى تقنيات التنظيف المائية       (CTC)تحويل منشآت التنظيف من تيتراآلوريد الكربون       )   أ(

                                                                                       Huichon February 26 (HUI)وبالمذيبات في مصنع 
 

CTC CTC  بيانات المشروع
HUI  جرارGUMSONG  

 )ODPطن (استهالك المنشأة  198.00 209.00
 )ODPطن (وقع المشورع  198.00 209.00

 )أشهر(مدة المشروع  24 24
 )دوالر أمريكي(المبلغ األولى المطلوب  2.996.766 3.334.827

 ):دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع   
 )أ(الرأسمالية اإلضافية التكلفة   2.115.400 2.355.950
 )ب(تكلفة الطوارئ   211.540 235.595

-1.445  )ج(التشغيلية اإلضافية التكلفة   57.901 
 )ج+ب+أ(مجموع تكلفة المشروع   2.384.841 2.590.100

100%  100%  )%(الملكية المحلية نسبة   
0%  0%  )%(نسبة عنصر التصدير   

 ) دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب  2.384.841 2.590.100
 )آغ/دوالر أمريكي ( التكاليف آفاءة 12.04 12.39
منع نعم  هل تأيد تمويل الجهة الوطنية النظيرة  
 الوآالة الوطنية للتنسيق لجنةالتنسيق الوطنية للبيئة 
 UNIDO  الوآالة المنفذة 
   

 توصيات األمانة

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصى به 

 )ODPطن (وقع المشروع 

 ) آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

 )دوالر  أمريكي (ة المنفذة تكلفة مساندة الوآال

 )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف 
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 خلفية القطاع

 
 . 2000 لعام ODP طن 1,065آخر استهالك  مبلغ عنه في قطاع المذيبات في جمهورية آوريا الديموقراطية هو .          1

 طن 68هناك مشروعان تحت التنفيذ  مع إزالة لم تتحقق بعد لـ و . ODP طن 1045 هو   CTCومن هذا، آان استهالك 
ODP  بالنسبة إلى CTC .  واستهالكCTC    طن  997  الذي لم تتم معالجته بعد في قطاع المذيبات هو ODP.   

 
 

 وصف المشروع
 
 

 إلى تقنيات التنظيف المائية )CTC(تحويل منشآت التنظيف من تيتراآلوريد الكربون       
                                                                                               GST(Gumsong(وبالمذيبات في مصنع جرارات 

 إلى تقنيات التنظيف المائية )CTC(تحويل منشآت التنظيف من تيتراآلوريد الكربون       
   HUI(26 Huichon February(وبالمذيبات في مصنع 

 
 ة لقطاع المذيبات في جمهورية آوريا الديموقراطين للدراسة في االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية مشروعيUNIDOقدمت .       2
 Huichonو   ، Gumsong (GST) ع جرارات والمشروعان يغطيان تحويل عمليات التنظيف في شرآتين هما بالتحديد مصن. 

February 26 (HUI. 

 
 

 Gumsongجرارات  
 
3     .GST استهلكت 2000في علم .   هي شرآة آبيرة مملوآة للدولة  منخرطة في إنتاج وصيانة الجرافات والجرارات ، 

. جزاء المعدنية األخرى   في تنظيف المحرآات، وصناديق المسننات، والمضخات واأل CTC من  ODP طن  198الشرآة 
 .  من الجرارات والجرافات اإلضافية  3,500ترميم / وحدة جديدة  و إصالح   650وآان االنتاج العام لنفس السنة  

والمتطلبات الفنية   . (TCE) بالتحول إلى نظم التنظيف المبنية على الماء و ترايكولوريثلين CTCستتم إزالة استهالك .     4
وبنود    .  الساخن المحول CTCجديدة تستدعي استبدال آالت التنظيف الموجودة، وأغلبها آالت رش وتغطيس      لعمليات التنظيف ال

 من 11، )  دوالر أمريكي 1,359,600(  منظفات أنفاق مائية قلوية 8تكلفة رأس المال الرئيسية للمشروع آما تم تقديمها هي  
 دوالر    89,100(، منظف ماء نفاث بالغ الدقة ) ر أمريكي  دوالTCE) 738,100مزيالت الشحم البخارية المبنية على   

 دوالر 100,000(المرفاع /، إعادة بناء نظم الناقل)  دوالر أمريكي 33,000(، نظام واحد لوحدة استرداد المذيبات     )أمريكي
من % 50  ومنظف الماء النفاث تشمل TCEوالتكاليف اإلضافية لمنظفات  . ، و نظام منظم بخاري مغلق) أمريكي

.  هي األخرىة وتكاليف رأس المال للترآيب، والتجارب، والتدريب ومعدات السالمة مطلوب     . المخصصات للتحديث التقني 
وتكاليف التشغيل اإلضافية الناتجة بشكل أساسي عن متطلبات الطاقة الكهربائية األعلى والتكاليف األعلى للكيماويات مطلوبة        

 .الر أمريكي  دو152,298لمدة أربع سنوات بمبلغ   

 Huichonمصنع 
 
5      .Hui وقد . وهي تنتج أدوات اآلالت و المحرآات واألجزاء األخرى للجرارات    .  هي األخرى شرآة آبيرة مملوآة للدولة

 . مليون قطعة1.3 آان 2000 عن عام  HUIواإلنتاج العام لـ  . 2000 في العام CTC من  ODP طن  209استهلكت لشرآة 
  
والمتطلبات الفنية    . (TCE) بالتحول إلى نظم التنظيف المبنية على الماء و ترايكولوريثلين   CTCزالة استهالك   ستتم إ.      6

وآالت التنظيف الموجودة تتراوح بين آالت رش وتغطيس    .  لعمليات التنظيف الجديدة تستدعي استبدال آالت التنظيف الموجودة    
CTCنظيف البخاري فوق الصوتي لعدد آبير من صهاريج  الساخن المحول الصينية الصنع و آالت التCTC  .    وبنود تكلفة

 منظفات مائية قلوية   12، ) دوالر أمريكي 1,232,000  ( من منظفات المذيبات المغلقة 11رأس المال الرئيسية هي   
استرداد المذيبات  ،  نظام واحد لوحدة  ) دوالر أمريكي 134,200(، منظف ماء نفاث بالغ الدقة ) دوالر أمريكي(1281,900
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% 50 الجديدة، فقد خصصت نسبة  TCEوحيثما تم استبدال الصهاريج المفتوحة بمنظفات  ).   دوالر أمريكي(33,000
وتكاليف رأس المال للترآيب، والتجارب، والتدريب ومعدات السالمة  . للتحديث التقني عند حساب تكلفة رأس المال اإلضافية

 . دوالر أمريكي88,529غيل اإلضافية مطلوبة لمدة أربع سنوات بمبلغ   وتكاليف التش.  هي األخرى ةمطلوب

 
 تعليقات وتوصيات األمانة

 
 التعليقات

 
وقد سعت األمانة إلى إثبات . 3في آل شرآة ، يقال إن االستهالك قد ازداد في السنتين األخيرتين بما يصل إلى عامل .     7

.  االستهالك ، واقترحت إن يتم توفير المعلومات حول عدد من المؤشراتإضافي فيما يخص نشاط الشرآات وبالتالي مستوي
  معلومات مفصلة حول أحد المؤشرات على وجه الخصوص وهو بالتحديد عدد الموظفين المستخدمين في UNIDOووفرت 

   .ورش التنظيف، للتدليل على الزيادة في مستوى العمليات
 
ثيقة المشروع حول معدات خط األساس وحول اآلليات والقطع الالزم تم توفير المعلومات المفصلة في و.    8

 توضيحات مفصلة حول القدرة المقترحة للتمويل من أجل التحويل، مشيرة إلى UNIDOآما قدمت . تنظيفها
أنها آانت أقل من القدرة االسمية لخط األساس وآانت متعلقة بالحد األعلى من اإلنتاج والتوزيع الموسمي 

وقد تأسست مراجعة األمانة على تقييمات . دته الشرآات على أساس مستوى عملياتها الحاليالذي شه
احتياجات القدرة المشار إليها في وثيقة المشروع، مالحظة أن تقديرات القدرة بالنسبة للتنظيف الصناعي 

 . رآات المعنيةدائما صعبة التنفيذ ويمكن أن تعتمد بشكل آبير على نوعية المعلومات التي توفرها الش
 
ولتبرير ضرورة هذه، تقتبس وثيقة المشروع  . تحدد وثيقة المشروع استعمال آالت التنظيف ذات اإلبتعاث المنخفض.     9

 التي تنطبق على استعمال مذيبات االستبدال المختارة من DPRKلوائح جديدة في جمهورية آوريا الديموقراطية الشعبية 
  والواردة من وزارة المعادن واآلليات UNIDOوالرسائل التي قدمتها . TCE وهي بالتحديد  لهذه المشاريع،UNIDOطرف 

لم تقدر جدية  ُسّمية  المذيبات المعالجة بالكلور إلى أن " الصناعية الكورية تشير إلى أن جمهورية آوريا الديموقراطية الشعبية 
 ".   UNEP وUNIDOُألفت انتباهها إلى هذا من طرف 

 
والوضع آذلك إلى حد أنه . CTC له خصائص  مذيبة شبيهة  بتلك المتوفرة في TCE  بهذا الخصوص، من المالحظ أن .  10

.  في المعدات والصهاريج الموجودة بنتائج متماثلة عموماCTC آبديل إسقاطي لـ TCEفي الكثير من الحاالت، يمكن استعمال 
 المستعمل اآلن، بدون CTCا على صحة العاملين في آال الشرآتين من  أقل ضررTCEوباإلضافة إلى ذلك، يمكن القول إن 

 هو أيضا خطر، وجميع البلدان النامية تقريبا قد وصلت TCEغير أن . أية تحسينات في تصميم المعدات للتقليل من التعرض
 (ppm) جزء بالمليون 50لي والعديد من هذه المستويات تصل إلى حوا.  تعرض العاملين للمذيبتإلى الحد األعلى من مستويا

 أجزاء بالمليون المحدد اآلن في جمهورية آوريا الديموقراطية 5وهناك عدد قليل من البلدان تبنت مستوى منخفض جدا هو 
وآنتيجة لذلك فإن التمويل المقترح في هذا المشروع مبني بشكل أساسي على توفير المعايير الصحية الكافية في أماآن .  الشعبية
 لشرآاتعمل ا

 
حساب تكاليف التشغيل اإلضافية لجميع المعدات الجديدة تمت مراجعته لألخذ في االعتبار التحديث التقني واستبدال .    11

وتم إدخال تعديالت على التكاليف آما ُقدمت لألخذ في االعتبار لتحديث منظف الماء النفاث و استبدال القديم . القديم بالجديد
 حيثما حلت هذه محل منظفات رش TCEآما تم تطبيق التحديث التقني على جميع آالت . آيب النظم المائيةبالجديد حيثما تم تر

CTCأو الصهاريج البسيطة . 
 

  تمت إزالتها ألن  المعدات لم تكن موجودة في خط Gumsongالتكاليف المقترحة لمعدات االختبار في مصنع  .12
 على حساب التكاليف اإلضافية لجميع  ةت التشغيل والتعديالت الالحقوتم الوصول إلى اتفاقية حول متطلبا. األساس

 .بنودمعدات رأس المال األخرى بما في ذلك تكاليف السالمة
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المناقشات حول مستوى التخفيضات في استهالك المذيبات بعد التحويل أسفرت عن إعادة حساب تكاليف التشغيل .    13

 ،قدرت مدخرات التشغيل HUIوفي .  دوالر أمريكي57,901 إلى GSTل اإلضافية لـ وتم تخفيض تكاليف التشغي. اإلضافية
 . دوالر أمريكي1,445اإلضافية على مدى أربع سنوات بـ 

 
وقد الحظت األمانة  أن المشروعات السابقة .  آغ تقريبا/أمريكي  دوالر16آفاءة تكلفة آل مشروع آما ُقدمت آانت .    14

 تصورات فنية UNIDOوقدمت . آغ/ دوالر أمريكي9، وفيما بعد .آغ/ دوالر أمريكي3آانت عند   في آوريا CTCلتحويل 
لدعم األرقام األعلى في هذه المشاريع، غير أنه بعد االعتبار الكامل للتحديث التقني، واستبدال القديم بالجديد، والمدخرات من 

 :                                       النهائية للمشروع هيالتقليل من استعمال المذيبات بعد التحويل، أصبحت التكاليف
 
 

GST :2,384,841  دوالر 12.04 دوالر أمريكي؛ آفاءة التكاليف 272,333 تكاليف الدعم البالغة + دوالر أمريكي 
 آغ/أمريكي

 
HUI :2,590,100  دوالر 12.39تكاليف  دوالر أمريكي؛ آفاءة ال253,109 تكاليف الدعم البالغة + دوالر أمريكي 
 آغ/أمريكي

 
 

 التوصيات
 

 . قد ترغب اللجنة التنفيذية في أخذ المشروعين في االعتبار بناء على المعلومات المقدمة إعاله


