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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 االجتماع السابع و الثالثون 

 2002 تموز 19-17 ،مونتريال 
 
 
 

 الشعبية الدميقراطية   آوريا جمهورية:مقترحات المشروع
 

 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراح المشروع التالي

  

 المذيب

  الى تقنيات CTCتحويل عمليات التنظيف من رابع آلوريد الكربون  �

 مذيبات التنظيف المائي في مصنع هويتشن

   )Huichon February 26 Factory) HUI شباط 26 

)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
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 ورقة تقييم المشروع

 آوريا 

 

ألوزون م         المذيبات: القطاع  تنفدة ل ادة المس تعمال الم  طنًا من معامل استنفاد األوزون      065،1): 2000(في القطاع   . أ.م.إس
 . أ.أ.م

 غير متوافرة                        : الفرعيعتبات جدوى التكاليف في القطاع
 :عنوان المشروع 

 26 الى تقنيات مذيبات التنظيف المائي في مصنع هويتشن CTCتحويل عمليات التنظيف من رابع آلوريد الكربون ) أ(
 )HUI(شباط 

CTC 

HUICHON 

 بيانات المشروع

209.00 

209.00 

30 

2.024.006 

 

1.792.010 
179.201 
109.266 

2.080.477 

100% 

0% 

1.945.477 

9.31 

 نعم

 اللجنة الوطنية للتنسيق في شؤون البيئة 
 اليونيدو

 )ODP. أ.أ.أطنان م(استهالك المنشآه 
 )ODP. أ.أ.أطنان م(وقع المشروع 
 )باألشهر(مدة المشروع 

 )بالدوالر األميرآي(المبلغ المبدئي المطلوب 
 )ميرآيبالدوالر األ(تكلفة المشروع النهائية 

 )أ(تكاليف رأسمالية إضافية 
 )ب(تكلفة طورائ 

 )ج(تكلفة التشغيل اإلضافية 
 ) ج+ب+ أ (تكلفة المشروع اإلجمالية 

 %الملكية المحلية
 %عنصر الصادرات

 )بالدوالر األميرآي(المبلغ المطلوب 
 )آلغ/بالدوالر األميرآي(جدوى التكاليف 

 تأييد تمويل الجهة النظيرة؟
 لة الوطنية المنسقةالوآا

 الوآالة المنفذة

 توصيات األمانة 

 )بالدوالر األميرآي(المبلغ الموصى به  

 )ODPأطنان (وقع المشروع 

 )آلغ/بالدوالر األميرآي(جدوى التكاليف 
 )بالدوالر األميرآي(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 

 )يبالدوالر األميرآ(مجموع التكلفة للصندوق المتعدد األطراف  
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 خلفية القطاع

 

 طنًا من معامل    1.045 الى آمية تبلغ     DPRأشارت احدث التقارير حول معدل اإلستهالك في قطاع المذيبات في آوريا              . 1
ام       تنفاد األوزون للع  طنًا 266وتلحظ المشروعات الثالثة التي هي قيد التنفيذ إزالة تدريجية لّما تتّم بعد لكمية تبلغ       . 2000إس

ت      امل إس ربون          من مع د الك ع آلوري د الكربون            . CTCنفاد األوزون ، راب ع آلوري بلغ معدل إستهالك راب  الملحوظ CTCوي
 . طنًا من معامل إستنفاد األوزون 779إتمامه في قطاع المذيبات 

 

 وصف المشروع

 

اللجنة التنفيذية تأجيل النظر   وقد قررت   . قدَّمت اليونيدو هذا المشروع الى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين           . 2
ا                ي آوري بة خالل اإلجتماع السادس والثالثين            DPRفي المشروع المذآور ومشروع آخر ف تظار التوضيحات المرتق ، بان

ناتجة عن                           يرات ال ة ضبط التأث تفيد لجه بلد المس يتحّملها ال ي س يف الت ية ونسبة التكال تكلفة اإلجمال يف وال بشأن جدوى التكال
يلة التك   ئة، والصحة، والسالمة             الوس ى البي ا عل ية المعمول به وسُيدرج المشروعان ضمن خطة أعمال اليونيدو للعام       . نولوج

رار  (2001 ن، عن  ). 35/41الق تماع السادس والثالثي ه خالل اإلج ادت تقديم يدو المشروع اآلخر وأع د راجعت اليون وق
يه   Gumsong Tractorمصنع   ّم راجعت    . ، وتّمت المصادقة عل يدو المشروع المؤجل اآلخر المتعلق بمصنع     من ث اليون

 .وأعادت تقديمه) Huichon February 26 Factory) HUI شباط 26هويتشن 

 

ة أن            . 3 ابقة الصادرة عن األمان يم الس ة التقي ا الدولة   HUIورد في ورق يرة تملكه وهي تنتج محرآات وأدوات .  مؤسسة آب
آلالت وغيرها من القطع الخاصة بالشاحنات            ذه المؤسسة         .ل د استهلكت ه  أطنان من معامل إستنفاد األوزون رابع       209 وق

ربون      د الك ام   . CTCآلوري ي في مصنع      2000خالل الع تاج اإلجمال غ اإلن يون قطعة آبيرة الحجم و  HUI 3،1، بل  18 مل
 .مليون قطعة من الحجم الصغير مثل حلقات الكّباس

 

يار التكنولوجي           . 4 يدو دراسة الخ على ضوء التكاليف المرتبطة بمراعاة حدود المجازفة التي تفرضها حكومة          أعادت اليون
ا  ب ال   DPRآوري تعمال مذي ى اس ط عل بق فق ي تنط روع األصلي  TCE والت ي المش تعمال ف ير لإلس ذي اخت ب . ، ال وعق

ة بشأن مشروع             يدو والمناقشات مع األمان ي اجرتها اليون يقات الت ذي تمت المصادقة عليه، را  GSTالتحق جعت اليونيدو  ال
ًا للخطوط نفسها   HUIمشروع    د الكربون       .  وفق ع آلوري تبدَل راب تراح أن ُيس د تضّمن اإلق  المستعمل حاليًا بوسيلة CTCوق

ن       ادة بيرآلورويثيلي ية للتنظيف تستخدم م ب، مع  اعتماد الوسيلة التكنولوجية  Perchloroethylene (PER)تكنولج  آمذي
 .حدالمائية للتطبيق المتخّصص الوا

 

ه،                   . 5 يد تقديم ذي أع ي المشروع ال ية، ف يف الرأسمالية األساس  آلة تنظيف مغلقة تعتمد مادة بيرآلورويثيلين    19تشمل التكال
Perchloroethylene (PER)) 1.642.800    بة م نس د حس ي بع اءة      50 دوالر أميرآ ع الكف ة رف ثِّل تكلف ئة تم ي الم  ف

افورة الم          )التكنولوجية  نظام ضبط ن نّظف ل د حسم نسبة           67.100(ياه  ، وم ثِّل تكلفة رفع         50 دوالر أميرآي بع ئة تم ي الم  ف
ية اءة التكنولوج ب )الكف ترداد مذي دة إس ي33.000(، ووح ن ) دوالر أميرآ هريج تخزي ي5.000(، وص ، ) دوالر أميرآ

المة   دات س ي12.000(ومع ب    ).  دوالر أميرآ ات الترآي رى نفق يف األخ مل التكال ي دوالر أمي102.000(وتش ، )رآ
بار  ي4.000(واإلخت ية ) دوالر اميرآ اعدة الفن ي38.900(، والمس نقالت ) دوالر أميرآ ي21.000(، والت ).  دوالر أميرآ

 . دوالرأ أميرآيًا109.266وتبلغ تكاليف المشروع التشغيلية، التي تمتد على أربع سنوات، 

 

المة    . 6 روط الس ن ش الزم لتأمي تمويل ال ير ال ة توف دت المؤسس د تعه ية  لق نقالت المحل ب والت ات الترآي  135.000(، ونفق
يًا روع ) دوالرًا أميرآ ية المش ة ضمن ميزان ن     . الملحوظ ابقين اللذي ة الس برة والممارس ى ضوء الخ ك، وعل ى ذل افة ال إض

بات، احتسبت هذه األخيرة تكلفة آآلت التنظيف على أساس تخصيص نسبة                       يدو في قطاع المذي بتهما اليون  في المئة   50اآتس
 .، ولم ُتَضف هذه التكلفة الى ميزانية المشروع) دوالر أميرآي935.000(لرفع الكفاءة التكنولوجية 
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 مالحظات األمانة وتوصياتها

 المالحظات

 

يار       . 7 ات، واخت تويات المؤسس مل مس يدو، تش ع اليون ثاتها م دول مباح ى ج ية، عل ائل الفن ن المس ددًا م ة ع طرحت األمان
ية، و     تها    الوسائل التكنولوج يدو بالتوضيحات الالزمة، بما في ذلك     . وضعية آآلت التنظيف واللواحق وتكلف د جاءت اليون وق

وقد جرت مراجعة تكاليف آآلت التنظيف بشكل انحداري بما يعادل مجموعًا    . تسعيرات آآلت التنظيف واللواحق ذات الصلة      
 . دوالر أميرآي79.000بلغ حوالى 

 

يد       . 8 باه اليون ة انت رار      لفتت األمان ى الق ذي يشير الى الحاالت التي تبلغ فيها تكلفة شراء المعدات إبان تنفيذ   ) د(35/10و ال ال
م  ة النظيرة، حيث يجب أن تتقاس اهمة الجه ية مس ى إلزام يقة المشروع، وال تها وث ي لحظ تكلفة الت ّل عن ال ا يق المشروع م

ي حققتها لدى شراء المعدات              شارت اليونيدو الى التأآيد الكوري بضرورة أن تؤمن        أ. المؤسسة مع الصندوق المّدخرات الت
 .المؤسسة تمويل الجهة النظيرة اإلضافي هذا، حيثما تدعو الحاجة

 

ا تّم اإلتفاق عليه مع األمانة، بلغت تكلفة المشروع النهائية                  . 9 يدو وم ته اليون ا راجع  دوالرًا أميرآيًا 1.954.477وبحسب م
ّثل جدوى تكلفة بقيمة        دوالرًا أميرآيًا بحسب ما    15.96رًا أميرآيًا للكيلوغرام الواحد، بالمقارنة مع قيمة بلغت          دوال 31،9تم

تقرير خالل اإلجتماع الخامس والثالثين            وأشارت اليونيدو الى تكلفة رأسمالية هي تقع على عاتق المؤسسة وفقًا          . ورد في ال
بلغ        تراح وت ا ورد في اإلق ذ  .  دوالر أميرآي 1.070.000لم يف رفع الكفاءة التكنولوجية المرتبطة بالمعدات  تغطي ه ه التكال

دة  ئة، والصحة، وشروط السالمة (الجدي ؤون البي ك ش ي ذل ا ف دات  )بم ير مع ية وتوف نقالت المحل دات، والت ب المع ، وترآي
 .السالمة

 

 التوصية

 

 .عالهقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المشروع على ضوء المعلومات المقّدم لها أ. 10

 

 
---- 


