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  )الثانية
 اليونديبي
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 ورقة تقييم المشروع ) مشروعات متعددة السنوات

 ماليزيا
 الوكالة  (أوال)  اسم المشروع

 اليوئنديبي (الرئيسة)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة االولى)

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 736.9 2012السنة:   ة األولى)(المرفق جيم المجموع 7(ثانيا)  آخر بيانات المادة 

 
 2012  السنة:(ثالثا) آخر البيانات  القطاعية للبرنامج القطري (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

مكافحة الرغاوي ايروسول  كيميائية
 الحرائق

االستخدام  عوامل التصنيع المذيبات التبريد
 المختبري

 تھالك القطاعاجمالي اس

  الخدمة التصنيع  
0.60.71.3 -123الھيدروفلوروكربون

 -124الھيدروفلوروكربون

  -141الھيدروفلوروكربون

315.6315.6 ب-141الھيدروفلوروكربون

 ب-142الھيدروفلوروكربون

 -21الھيدروفلوروكربون

198.6221.3419.9 -22وكربونالھيدروفلور

 -225الھيدروفلوروكربون

 

 (رابعا)  بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 515.76  نقطة البداية للخفض المجمع المستدام515.8 2010-2009خط األساس: 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
412.8 المتبقي103.02 موافق عليه:ال

 

 المجموع 2016 2015 20132014 (خامسا)  خطة األعمال
 49.3 5.2 5.2 39.00.0إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد االوزون)اليوئنديبي

 4,931,531 515,327 515,327 3,900,8770التمويل (دوالر امريكي)

 

 المجموع 2016 2015 2014 201120122013 نات المشروع(سادسا)  بيا
غير  غير متوفرحدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

 متوفر
515.8 515.8 464.2 464.2  

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (باألطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون)

غير  غير متوفر
 متوفر

515.8 515.8 464.2 438.4  

يل الموافق عليه ( دوالر التمو
  )أمريكي

 

تكاليف  اليوئنديبي
المشروع

5,000,0003,628,723479,374479,3749,587,470

تكاليف 
الدعم

375,000272,15435,95335,953719,060

المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
المشروع

5,000,000000005,000,000

375,00000000375,000 تكاليف الدعم

مجموع المبالغ المطلوبة للموافقة عليھا في ھذا 
 االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع 

003,628,7230003,628,723

00272,154000272,154 تكاليف الدعم

 

 الموافقة الشمولية توصية األمانة:
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  عوصف المشرو

للجنة التنفيذية  السبعينالحادي و، بصفته الوكالة المنفذة، إلى االجتماع اليونديبي، قّدم ماليزيانيابة عن حكومة  .1
   دارھاـمق ةـة إجماليـبتكلف 1ةـخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيالثانية من  الشريحةطلبا لتمويل 

وتضمن التقديم تقريرا مرحليا  . ادوالر  272 154 ةـالبالغة ـدعم الوكال فـتكالي زائـدا اأمريكي ادوالر 3 628 723
 للفترة من  الشريحة تنفيذ ةخطمع األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الشريحةعن تنفيذ 

  .2015إلى  2014

  اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولي من خطة إدارة إزالة المو
  
تشمل المرحلة األولي أنشطة في قطاع رغاوى البوليوريثان وقطاع خدمة التبريد. وترد النتائج المتحققة حتى   2

  اآلن فيما يلي.

  قطاع رغاوى البوليوريثان
  
إلى تكنولوجيا منتجا لرغاوى البوليوريثان لأللواح غير المتصلة  13أولت المرحلة األولي األولوية لتحول   3

- طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 94.6وبنتان، مع إزالة مصاحبة تقدر بـ لالسيك
شركات في مراحل  10ھا نمذكرة اتفاق قائمة على األداء مع الحكومة؛ كان من بي 13ب. ووقعت كل الشركات 141

  .2013لول نوفمبر/تشرين الثاني متوقع بدء تنفيذ المشروع بح 3مختلفة من التنفيذ و

وشملت المرحلة األولي أيضا تقديم المساعدة التقنية إلى أربعة مكاتب تكنولوجيا محلية لصياغة احتمالية   4
منحفضة لالحترار العالمي للمستعملين. وحاليا، وقعت مكاتب التكنولوجيا األربعة مذكرة اتفاق مع الحكومة وھي في 

  ذ.مراحل مختلفة من التنفي
  
أنشطة التنفيذ األخرى المتعلقة بقطاع الرغاوى إنشاء نظام حصص للواردات قائم على خط أساس  تشمل  5

الھيدروكلوروفلوروكربون؛ تعديل القواعد الحالية للرقابة على االستخدام والواردات والتصنيع والتجميع وتركيب 
عمل لنشر المعلومات عن التكنولوجيا الجديدة  المنتجات التى تحتوى على الھيدروكلوروفلوروكربون؛ عقد حلقات

  وتغييرات السياسة في قطاع الرغاوى.
  

  قطاع خدمة التبريد
  
بدأت أنشطة عديدة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء. وتم توفير دورة لتدريب المدربين عن تصميم نظم   6

يضا لمرظفي فرض القانون بما في ذلك موظفي تكييف الھواء والتبريد وتشغيلھا وصيانتھا. وتم توفير التدريب أ
الجمارك والبيئة. وعند وقت تقديم التقرير، كان اليونديبي يضطلع بعملية شراء المعدات ألنشطة االحتواء واالسترداد 

مجموعة  30وقطع غيار وأدوات وكذلك  مجموعات من وحدات استرداد صغيرة 10واالستعادة. وشملت المعدات 
  د وأدوات توزع على مراكز إدارة سوائل التبريد والقطاع الخاص.لوحدات االستردا

  
  حالة صرف المبالغ

  
دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة األولي، تم  5 000 000، من مبلغ 2013سبتمبر/أيلول  30حتى   7

   غـيد البالـ). وسيجرى صرف الرص1(الجدول  )في المائة 75دوالرا أمريكيا ( 3 764 748صرف مبلغ 
  .2014في المائة) في عام  25دوالرا أمريكيا ( 1 235 252

                                                       
اليزيا في االجتماع الخامس والستين لخفض استھالك المواد لم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةوافقت اللجنة التنفيذية على  1

 .2016يناير/كانون الثاني  1في المائة من خط األساس بحلول  15الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
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  : التقرير المالي المرتبط بالشريحة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة لماليزيا1الجدول 
الشريحة األولي (دوالر  المكونات

 أمريكي)
الرصيد (دوالر  الصرف (دوالر أمريكي)

 أمريكي)
 3,907,2473,343,785563,462 شركة رغاوى إلى السيكلوبنتان 13تحول 

 420,000390,00030,000 مكاتب تكنولوجيا ومستعملين 4مساعدة تقنية لعدد 

 359,8455,208354,637 مساعدة تقنية لقطاع الخدمة
 312,90825,755287,153 تنسيق اإلدارة والرصد

 5,000,0003,764,7481,235,252 المجموع

  
  الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  :2015و 2014 في عامياألنشطة الرئيسة التى تنفذ  ترد أدناه  8 

  مكاتب تكنولوجيا؛ 4منتجا لرغاوي البوليوريثان وتقديم المساعدة لعدد  13مواصلة التحول في (أ) 
  

التى بدأت في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك تدريب تقني التبريد وإعادة اصدار مواصلة األنشطة (ب) 
  الشھادات وتدريب موظفي الجمارك واالحتواء واالسترداد واالستعادة؛

  
  مستعملين النھائيين؛لالبدء في برنامج تجريبي إلعادة التھيئة/االحالل ل(ج) 

  
بما في ذلك حلقة تدارس للشركات الصغيرة ومتوسطة حلقات عمل واجتماعات استشارية مع الصناعة، (د) 

الحجم لنشر نتائج الصياغات الجديدة الحتمالية االحترار العالمي المنخفضة التى وضعتھا مكاتب التكنولوجيا 
  واستخدامھا في مختلف التطبيقات.

  
  تعليقات األمانة والتوصية

  التعليقات
  

  نظام تشغيل الترخيص
  
من فرض الترخيص والحصص ل وطنى نظامأنشأت  بأنھاحكومة ال ورد تأكيد من، 63/17تمشيا مع المقرر   9

متثال لجدول إزالة المواد اإلوالواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قادر على ضمان 
  لبروتوكول مونتريال.  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الجة طلبات تصاريح استيراد المواد ، تقوم إدارة البيئة بمع2013ومنذ يناير/كانون الثاني   10
متوسط  مستورد مسجل على أساس 24الھيدروكلوروفلوروكربونيـة. وتخصص حصص االستيراد لكل مادة لعدد 

طن من قدرات استنفاد  515.8 مقدار 2013سنوات. ويبلغ مجموع حصص الواردات لعام  3وارداتھم طوال آخر 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة.األوزون من 

  
   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون  515.8وضع خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال عند   11
، كما يبين 2010- 2009من بروتوكول مونتريال لعامى  7على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه عمال بالمادة 

ولھذا، ال يطلب أي تعديل على واللجنة التنفيذية؛  ماليزيامساو لذلك في االتفاق بين حكومة إن خط األساس  .2الجدول 
  االتفاق.
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   )2012- 2007( في ماليزيا 7طبقا للمادة  . استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية2الجدول 

  
المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008

       أطنان مترية
 6,355.29 7,635.02 6,167.26 6,455.58 6,255.00 4,471.00 22- الھيدروفلوروكربون

 1,477.61 2,869.16 1,242.06 1,620.21 1,335.00 1,206.00 ب141- الھيدروفلوروكربون

 56.65 64.29 33.70 45.31 68.00 106.00 123- الھيدروفلوروكربون

 13.38 0.00 80.0 26.75 0.00 0.00 141- الھيدروفلوروكربون

 12.10 0.00 1.80 20.00 4.20 35.56 ب142- الھيدروفلوروكربون

 18.60 0.00 0.00 0.00 37.20 5.80 21- الھيدروفلوروكربون

 1.11 1.18 1.08 1.55 0.67 3.40 225- الھيدروفلوروكربون

 7,934.74 10,569.65 7,526.07 8,169.40 7,700.07 5,827.76 المجموع
أطنان من قدرات استنفاد 

األوزون
      

 349.6  419.93 339.19 355.1 344.0 245.91 22- الھيدروفلوروكربون

 162.6 315.61 136.62 178.2 146.9 132.66 ب141- الھيدروفلوروكربون

 1.2 1.29 0.67 0.9 1.4 2.12 123- الھيدروفلوروكربون

 0.9 0.00 5.60 1.9 0.0 0.00 141- روفلوروكربونالھيد

 0.8 0.00 0.12 1.3 0.3 2.31 ب142- الھيدروفلوروكربون

 0.7 0.00 0.00 0.0 1.5 0.23 21- الھيدروفلوروكربون

 0.0 0.08 0.07 0.1 0.1 0.24 225- الھيدروفلوروكربون

 (*)515.8 736.91 482.28 537.5 494.0 383.47 المجموع
طن من قدرات  515.76طن من قدرات استنفاد األوزون بين خط األساس الموضوع والحد األقصي المسموح به البالغ  0.04رق البالغ (*) إن الف

  في خط األساس. واحد استنفاد األوزون في االتفاق يرجع إلى التدوير الستخدام كسر عشري
  

بالمقارنة بخط األساس يرجع إلى  2012المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام إن زيادة استھالك   12
الزيادة في الطلب على منتجات رغاوى البوليوريثان في صناعة االنشاء، وزيادة الطلب على الصادرات من األلواح 
وممارسات الشراء التى اعتمدتھا الصناعة توقعا لقيود االمداد والرقابة على المواد في ماليزيا. ومع ذلك، من المتوقع 

نظرا لنظام الحصص الذي يجرى فرضه إبتداء  2014لب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من عام زيادة الط
نخفضة التى طورتھا مكاتب التكنولوجيا لتطبق مالحرارية ال االحتمالية؛ نشر المعلومات عن صياغات 2013من عام 

  سيكلوبنتان. ال على شركات الرغاوى؛ االنتھاء من تحول شركات الرغاوى إلى تكنولوجيات
  

 المسائل التى تمت مناقشتھا
 

شركة  13عند مناقشة المستوى الراھن للتقدم المتحقق في تنفيذ أنشطة قطاع الرغاوى، تحدد أن من بين   13
طن من قدرات استنفاد األوزون من  94.6يجرى تحولھا إلى السيكلوبنتان (ذات مجموع استھالك يبلغ 

طن من  13)، تلقت فعال شركتان معدات وقامت بتركيبھا، وانتھت شركتان (ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
؛ 2013قدرات استنفاد األوزون) من تعديالت المصنع والتدريب ويتوقع وصول المعدات في نوفمبر/تشرين الثاني 

راير/شباط طن من قدرات استنفاد األوزون) شراء المعدات والنظم المطلوبة للتحول بين فب 46.2شركات ( 7وبدأت 
طن من قدرات استنفاد األوزون) ستنتھيان من تنفيذ خططتھا  8.8، بينما شركتان فقط (2013وأكتوبر/تشرين األول 

قد تلقتا معدات وأن ست شركات أخرى  يونديبي أيضا أن شركتينلوأبلغ ا. 2013للتنفيذ بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 
  . 2013 /تشرين الثانيرستتسلمھا بحلول نھاية نوفمب
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بمشروع مكاتب التكنولوجيا، عقب عدد من المشاورات والمراجعات التقنية، اختارت مكاتب وفي ما يتعلق   14
التكنولوجيا استخدام ميثيل الفورمات. وقد طورت أربعة مكاتب تكنولوجيات واختبرت صيغة واحدة على أساس ميثيل 

. وقد أبلغ مكتبان للتكنولوجيا عن شراء HFO-1233zdى الفورمات، بينما إثنان منھا طورت أيضا صيغة قائمة عل
  مجموعات من المعدات.

  
مكاتب تكنولوجيا من التنفيذ في النصف األول من  4شركات و 8أوجز اليونديبي أن من المتوقع أن تنتھى   15

وائل عام أو أ 2014نھاية عام  لبحلو شركات ومكتب تكنولوجيا واحد ستنتھى من مشروعاتھا 4، وأن 2014عام 
مليون دوالر أمريكي للشركات ومكاتب  2.15. وعلى أساس توقعات التنفيذ، يتوقع اليونديبي صرف مبلغ 2015

  التكنولوجيا طوال الشھور الثمانية القادمة. والحظت األمانة أيضا أن مستوى الصرف يتسق مع التقدم المبلغ عنه.

دات للتقنيين الذين يناولون المواد الكلوروفلوروكربونية ويجرى التوسع في البنية األساسية إلصدار الشھا  16
مركز تدريب تابع  26لمواصلة إصدار الشھادات للتقنيين الذين يناولون المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل 

  خرى.للسلطات. ويجرى تعديل قواعد إدارة التبريد لتشمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وسوائل التبريد األ
  

استجابة لتساؤل عن التكنولوجيات البديلة المتاحة في السوق أو التى يجرى الترويج لھا في قطاع التبريد   17
وتكييف الھواء في ماليزيا، أشار اليونديبي إلى أن تكييف الھواء المنزلي، نظرا لملكية معظمه لشركات أجنبية، فإن 

مشروعا تجريبيا  DOEمتوقع ويخطط  32-إن الھيدروفلوروكربوناختيار التكنولوجيا يعتمد على الشركات األم. 
للتقنيين والمستعملين النھائيين للترويج لتبنى أجھزة تكييف ھواء قائمة على ھذه التكنولوجيا. ويتاح أيضا 

. وبالنسبة 22-الھيدروكلوروفلوروكربونألف في السوق كبديل مؤقت ليحل محل نظم 410- الھيدروفلوروكربون
واألمونيا والمواد الھيدروفلوروكربونية بجانب  التجاري، يجرى استخدام تكنولوجيا قائمة على الھيدروكربون للتبريد

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  االستنتاج
  

، 2012غم من الزيادة الحادة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام رتالحظ األمانة أنه بال  18
ماليزيا نظام للترخيص وحصص الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قيد التشغيل يوجد لدى حكومة 

وتضمن االمتثال لبروتوكول مونتريال الذي يسمح بمستويات استھالك. وباالضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بمساعدة 
الحاجة إلى خفض لى في قطاع الرغاوي التى ستؤدى إ ةاليونديبي بسرعة تنفيذ المشروعات االستثماري

وما بعد ذلك، وسوف تستخدم بدائل ذات احتمالية احترار  2014ب إبتداء من عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
التى يجرى عالمي منخفضة تتاح في كامل قطاع الرغاوي بأكمله. وتھدف أنشطة التدريب واحتواء سوائل التبريد 

نية األساسية القطاعية للتحكم في زيادة استھالك المواد تنفيذھا في قطاع خدمة التبريد إلى تكيف الب
   الھيدروكلوروفلوروكربونية كما تم االتفاق في البداية.

  
  

  التوصية
  

تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة األولي من خطة  أن ةتوصيى أمانة الصندوق اللجنة التنفيذي  19
، وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من ماليزياكربونية في إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو

، وخطط تنفيذ الشريحة مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا ماليزياخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
  .:عند مستويات تمويل كما يوضح الجدول أدناه

  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
ر أمريكي)(دوال  

تكاليف الدعم 
 (دوالر امريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة األولي، الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (أ)
 الثانية)
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