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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 المملكة العربية السعودية
 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 (الرئيسية)دو ، اليونينيباليو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة 
 

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 1,921.69 2012العام:  (المرفق جيم، المجموعة األولى) 7(ثانيا) آخر بيانات المادة 
 

2012العام:  األوزون) (ثالثا) آخر بيانات قطاعية في البرنامج القطري (أطنان قدرات استنفاد  

 مجموع استھالك القطاع استخدامات المعامل عوامل التصنيع المذيبات التبريد مكافحة الحريق رغاوى أيروسوالت المادة الكيميائية

  الخدمة التصنيع  

 0.3    0.3     123 - ھيدروكلوروفلوروكربون

          124 - ھيدروكلوروفلوروكربون

 430.3     24.2  406.1  ب141 - ھيدروكلوروفلوروكربون

 153.7       153.7  ب142 - ھيدروكلوروفلوروكربون

 1,337.3    665.0 589.4  82.9  22 - ھيدروكلوروفلوروكربون
 

 (رابعا) بيانات االستھالك (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

إلجمالي التخفيضات المستدامة:نقطة البداية  1,468.7  2010-2009خط أساس   1,468.7 

(أطنان قدرات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل   

 780.29  المتبقي: 688.41 الموافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  نيباليو

 استنفاد األوزون)(أطنان قدرات 

 11.40  5.6   2.59 19.59 

 483,716 63,920   138,378  281,418  التمويل (دوالرات أمريكية)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  دواليوني

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

189.9 80.4 38.7 47.7 18.2 8.5 7.8 391.1 

 9,193,087 182,569 198,574 428,000 1,120,691 909,500 1,890,262 4,463,491 التمويل (دوالرات أمريكية)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 954.65 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,468.69 1,468.69 غير متاح حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)

 غير متاح 954.65 980.82 980.82 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,378.39 1,468.69 غير متاح

المسموح به من  الحد األقصى لالستھالك

  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

متاحغير  غير متاح غير متاح غير متاح  غير متاح 0.00 0.00 0.00 غير متاح غير متاح 

المسموح به من  الحد األقصى لالستھالك

  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 غير متاح 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 غير متاح غير متاح

تكاليف المشروع 

المطلوبة من حيث 

المبدأ (دوالرات 

  أمريكية)

  اليونيب
 720,800 56,875 0 0 123,125 0 250,400 0 0 290,400 تكاليف المشروع

 89,288 7,045 0 0 15,253 0 31,018 0 0 35,973 تكاليف الدعم

  اليونيدو
 10,761,270 170,625 185,583 400,000 1,047,375 850,000 1,766,600 1,200,000 2,971,487 2,169,600 تكاليف المشروع

 753,289 11,944 12,991 28,000 73,316 59,500 123,662 84,000 208,004 151,872 تكاليف الدعم

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 

 التنفيذية (دوالرات أمريكية)

 2,460,000         2,460,000 تكاليف المشروع

 187,845         187,845 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة للموافقة 

االجتماع (دوالرات عليھا في ھذا 

 أمريكية)

 2,971,487 0 0 0 0 0 0 0 2,971,487 0 تكاليف المشروع

 208,004 0 0 0 0 0 0 0 208,004 0 تكاليف الدعم

  
  

 على نحو فردي فيهللنظر  توصية األمانة:
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 وصف المشروع

إلى االجتماع  ،الوكالة المنفذة الرئيسية ا، بوصفھدويناليو ت، قدمالمملكة العربية السعوديةبالنيابة عن حكومة  .1
خطة إدارة إزالة المواد  طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى منة التنفيذية نللجين سبعوال نيالثا

 2,971,487 مبلغ وقدره تألـف مـنت، اأمريكي ادوالر 3,179,491قدرھا  ةإجماليتكلفة ب 1الھيدروكلوروفلوروكربونية
الطلب تقريرا  ويشمل نيدو فقط.لليو ادوالرا أمريكي 208,004زائـدا تكاليـف دعم الوكالـة البالغـة  ،دوالرا أمريكيا

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورفلوروكربونية، وكذلك خطة تنفيذ الشريحة مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من 
، وتقارير التحقق من 2المستنفدة لألوزونزالة المواد الوطنية إلخطة ل، باإلضافة إلى تقرير عن تنفيذ ا2014لعام 

، وتقرير عن مسح لتصنيع أجھزة 2010و 2009لعامي  خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون
 .3التبريد/تكييف الھواء

 زالة المواد المستنفدة لألوزونالوطنية إلخطة التنفيذ عن تقرير 

في للمملكة العربية السعودية تضمنت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .2
 المواد عن تحقق تقرير والستين التاسع االجتماع إلى تقدم بأن اليونيدوإلى (أ) طلبا 68/37المقرر 

 فضال ،2010و 2009 السنتين عن والھالونات الميثيل وكلوروفورم الكربون كلوريد ورابع الكلوروفلوروكربونية
. وقدمت اليونيدو إلى االجتماع الحادي لألوزون المستنفدة المواد إلزالة الوطنية الخطة عن كامل تنفيذ تقرير عن

 المواد إزالة إدارة خطةوالسبعين، التقريرين المطلوبين بموجب المقرر مع طلبا للشريحة الثانية من 
غير أن تقرير التحقق لم يغطي جميع المواد على النحو المطلوب في المقرر، وأدى إلى  بونية؛الھيدروكلوروفلوروكر

أن تسحب اليونيدو الطلب بأكمله. وفي االجتماع الثاني والسبعين، قدمت اليونيدو تقرير تحقق مع التعديالت الالزمة، 
 وكذلك تقرير التنفيذ.

: ذكر التقرير أن لجنة قانونية وطنية قد أنشئت لتحديث حزمة تشريعية و/أو أدوات تحديث السياسات وإنفاذھا .3
إلى األحكام العامة لقانون البيئة التي استخدمت الوزارية ، استندت المراسيم واألوامر 2012قانونية. وحتى عام 

لمستنفدة لألوزون في عام لضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. وأصدر مجلس التعاون الخليجي قواعد المواد ا
، واقترح أن تقوم الحكومات بتحديث القواعد الوطنية تمشيا مع قواعد مجلس 2012 عام وقام بمراجعتھا في 2005

التعاون الخليجي. ويعمل اليونيب حاليا مع حكومة المملكة العربية السعودية إلعداد وإصدار حزمة شاملة من القوانين 
، فضال عن القواعد يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد ات في إطار خطة إدارة إزالة الفرعية تمشيا مع المتطلب

، ضمن جملة الموحدة المراجعة لمجلس التعاون الخليجي. وتم إنشاء قاعدة بيانات للمواد المستنفدة لألوزون، تھدف
، واألحجام المستخدمة من أحجام الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من جانب المستوردينإلى تغطية  أمور

غازات التبريد إلى  تمحددا من محددا 17جانب الورش المشاركة في برنامج االسترداد وإعادة التدوير. وتم توزيع 
مدربين في الجمارك في مواني الدخول  45ضابطا من ضباط الجمارك و 240سلطات الجمارك، وتم تدريب 

 الرئيسية.

لتبريد وتكييف الھواء، جھزة ا: تم إنشاء فرقة عمل وطنية ألوالتراخيصالتدريب على التبريد، والتوحيد  .4
القائمة في التبريد؛ وتقديم مناھج تعليمية عن التبريد إلى الدورات التدريبية؛  ممارساتترمي إلى تحديث مدونة ال

غير أن التقدم  وتوفير معدات لخمس معاھد تدريب؛ وتدريب ألف من التقنيين. وعقدت فرقة العمل عدة اجتماعات؛
لكي  نة الممارسات واالنتھاء من إعدادھالمناقشة مشروع مدو 2014المحرز كان بطيئا. وستنظم حلقة عمل في عام 

                                                      
 ثامنفي اجتماعھا ال للمملكة العربية السعوديةوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1

  .2020يناير/كانون الثاني  1من خط األساس بحلول في المائة  40خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة لوالستين 
وافقت اللجنة التنفيذية على الخطة الوطنية إلدارة اإلزالة للمملكة العربية السعودية في اجتماعھا الثالث والخمسين لتغطية المواد    2

  الكلوروفلوروكربونية والھالونات ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل.
 أجھزة تصنيع قطاع عن مفصلة بيانات الثانية، الشريحة طلب من كجزء تقدم، أن(ي) إلى اليونيدو 68/37نة التنفيذية، في المقرر طلبت اللج   3

 قد إضافية قدرات كانت إذا وما ،الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد من استھالكھا ومستوى المؤھلة، المنشآت أسماء ذلك في بما ،الھواء وتكييف التبريد
 التركيب بأعمال تقوم أنھا على المنشآت ھذه إلى سينظر كان إذا ما تقييم من تمكن ومعلومات المصنعة، والمنتجات والملكية، النھائي، التاريخ قبل أنشئت

   الھواء تكييف أو/و التبريد بأجھزة يتعلق فيما التصنيع أو التجميع أو
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مدربا في حلقات عمل  27معھدا تعليميا بالمعدات وتم تعليم  11السلطات المعنية. وتم تزويد جانب تعتمد بعد ذلك من 
استخدام غازات التبريد التي تحتوي على مواد مستنفدة لألوزون، بما عند لجيدة مدتھا ثالثة أيام تغطي الممارسات ا

في ذلك الھيدروفلوروكربون وغازات تبريد ال تحتوي على الھيدروفلوروكربون وذلك كبدائل 
 للھيدروكلوروفلوروكربون. ولم يجر أي تدريب للتقنيين في إطار خطة اإلزالة الوطنية.

مضخة تفريغ إلى مختلف  500من أدوات الخدمة و 500تم توزيع : التدوير برنامج االسترداد وإعادة .5
وحدة استرداد وإعادة  40الورش. وباإلضافة إلى ذلك، تم تزويد ورش خدمة التبريد بخمسين ماكينة استرداد متنقلة و

يف الھواء تدوير ثقيلة، وأجرى موردي المعدات دورات تدريب على تشغيلھا. وفي القطاع الفرعي ألجھزة تكي
ورشة خدمة لھذه األجھزة معدات استرداد متنقلة. وتم إطالق حملة توعية إلعالم مالك  50المتنقلة، استلمت 

سيارة. وتضمنت حملة التوعية  2,500السيارات الذين لديھم أجھزة تكييف ھواء متنقلة ولتقديم حافز إلعادة تھيئة 
ن المبادرة، لم ينشأ أي نظام على المستوى الوطني لجمع بيانات ملصقة. وعلى الرغم م 1,000و اكتيب 2,000طباعة 

 عن نتائج نظام االسترداد وإعادة التدوير. ولم يتحقق النظام المعتزم للحوافز من أجل إعادة تھيئة السيارات.

إلى  2008لمواقع والورش في الفترة من لزيارات العدد من القيام بتم  :المساعدة التقنية إلى قطاع التصنيع .6
 . وتم إنشاء مرفق وطني للھالونات للعمل كبنك للھالونات.2010

دوالرا أمريكيا غير ملتزم به من اليونيدو؛ ويتسق ھذا الرقم  307,000وأظھر التقرير المالي تمويال بمقدار  .7
ھا لخطة إدارة إزالة المواد غير ملتزم بھا في تقديم لوارقم المذكور من جانب اليوندو كأممع ال

الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثامن والستين، وتم إعادة تخصيص ھذا المبلغ إلى ھذه الخطة بموجب 
 .68/37المقرر 

 2010و 2009تقارير التحقق لخطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون للعامين 

زالة الكلوروفلوروكربون في إلدل بشأن تنفيذ الخطة الوطنية تحقق مع ر"تقريعلى اشتمل الطلب أيضا  .8
المملكة العربية السعودية". وأسرد التقرير جميع المستوردين والواردات من المواد المشمولة بالتحقق، أي 
الكلوروفلوروكربون، ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل والھالونات. ويرد االستھالك المتحقق منه في 

 .1لجدول ا

: االستھالك المتحقق منه للمملكة العربية السعودية لعدة مواد مستنفدة لألوزون بالمقارنة إلى االلتزامات 1الجدول 
 بموجب بروتوكول مونتريال والحد األقصى من االستھالك المسموح به بموجب االتفاق

 2010 2009السنة

 المادة

بة ارقالھدف  االستھالك المتحقق منه
بروتوكول في 

  مونتريال
)ODP t( 

االستھالك األقصى 
  المسموح به

)ODP t( 

بة رقاھدف ال االستھالك المتحقق منه
في بروتوكول 

  مونتريال
)ODP t( 

االستھالك األقصى 
  المسموح به

)ODP t(  طن متري ODP t طن متري ODP t 

 0 0 0 0  250.00 269.70 190.00 190.00 ربونكلوروفلوروك

 0 0 0 0 0 38.90 1.87 1.70 رابع كلوريد الكربون

 0 8.90 0 0 0 20.90 0.045 0.45 كلوروفورم الميثيل

 0 0 0 0 532.00 532.00 50.00 5.00 1301 -الھالون 

  
 
استنفاد األوزون) من رابع  طنا من قدرات 1.87طنا متريا ( 1.70واستوردت المملكة العربية السعودية  .9

نان قدرات استنفاد ط، مما أدى إلى عدم امتثالھا لالتفاق الذي ينص على صفرا من أ2009كلوريد الكربون في عام 
، حددت الحكومة حصصا للواردات 2009. وفي عام 2009األوزون بالنسبة الستھالك رابع كلوريد الكربون في عام 

الحصص  كانتقدرات استنفاد األوزون) بالنسبة لرابع كلوريد الكربون؛ وفي حين  طن من 5.5أطنان مترية ( 5تبلغ 
 لالتفاق. تمتثلكانت تمتثل لبروتوكول مونتريال، غير أنھا لم تكن 
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 4,178ويتضمن االتفاق شرط جزاء يفيد بأن مبلغ التمويل للخطة الوطنية لإلزالة قد يتم خفضه بمقدار  .10
ات استنفاد األوزون لم يتم خفضه في االستھالك المحقق في أي سنة. وفي ھذه الحالة دوالرا أمريكيا لكل طن من قدر

التمويل لخطة  كلدوالرا أمريكيا. والحظت األمانة أن  7,813المحددة لعدم االمتثال، سيؤدي ذلك إلى جزاء حتى 
دوالرا أمريكيا إلى االجتماع الثاني والسبعين)، أو  4,506اإلزالة الوطنية تم الموافقة عليه وتم صرفه أو إعادته (

التعھد به للتقارير المالية األخيرة المقدمة إلى االجتماع الثاني والسبعين. غير أن األمانة قد ترغب في اإلشارة إلى أنھا 
(ل) بشأن إعادة تخصيص األموال من خطة اإلزالة 68/37إذا من الممكن، في ضوء المقرر يمكن أن تنظر فيما 

ن إنشاء وصلة بين المشروعين، وبالتالي كيموالوطنية إلى خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
خطة اإلزالة االمتثال ألھداف وكربونية لعدم السماح بخفض األموال من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور

 الوطنية.

طنا من  0.045طنا متريا من رابع كلوريد الكربون ( 0.45واستوردت المملكة العربية السعودية أيضا  .11
استنفاد األوزون. غير  نفرا من أطناصقدرات استنفاد األوزون) وكان االستھالك األقصٮى المسموح به في االتفاق 

سة تقريب األرقام في أمانة األوزون إلى رقم واحد يمكن أن تكون قد أدت إلى استھالك أنه في ذلك الوقت، فإن سيا
طنا من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة لرابع كلوريد الكربون، وبناء عليه تم تسجيل استھالك رابع  0.0نھائي قدره 

 تثل واالتفاق.ويبدو أن ذلك يمكلوريد الكربون في البلد كصفر من أطنان استنفاد األوزون، 

للتراخيص وتحقق التقرير أيضا من أن األنشطة المفصلة في تقرير التنفيذ تم تنفيذھا، وأن البلد لديه نظام  .12
والحصص يعمل بالفعل، ولو باالعتماد على المراسيم وليس باستخدام قواعد أو تشريع محدد. واعتبرت األمانة أن 

 د المعنية.تقرير التحقق كافيا للتحقق من استھالك الموا

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

للمملكة العربية السعودية  ة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحل تشمل .13
ي تصنيع رغاوي البوليوريتان والرغاوي أحكاما تشريعية جديدة، ومشروعات استثمارية ومساعدة تقنية في قطاع

 وأنشطة في قطاع خدمة التبريد. ويرد أدناه وصف للنتائج المحققة حتى اآلن. المسحوبة بالضغط

 سياسات وقواعد المواد المستنفدة لألوزون

 14صدقت حكومة المملكة العربية السعودية على تعديلي مونتريال وبيجين على بروتوكول مونتريال في  .14
. وأعدت وحدة األوزون الوطنية نظام حصص جديد للرقابة على الواردات من المواد 2014/آذار مارس

. وتم النظر في المتطلبات إلعداد واعتماد نظام 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية منذ أول يناير/كانون الثاني 
تدريب، ولكن اعتبر ذلك غير والالالزمة المتعاقد عليھا األجھزة  وكذلك تم النظر في تسليمتراخيص على االنترنت 

مع النظم القائمة. وقررت المملكة العربية السعودية وضع نظام وطني يمكن استخدامه في نفس الوقت كأساس  مطابق
لبات لبلدان أخرى في منطقة آسيا الغربية. ويعمل اليونيب حاليا مع وحدة األوزون الوطنية لوضع البارامترات والمتط

 لمثل ھذا النظام.

 طة في قطاع تصنيع الرغاوي المسحوبة بالضغطاألنش

: الشركة العربية للكيماويات أكملت عملية شراء طن من قدرات استنفاد األوزون) 55الشركات المؤھلة ( .15
الصندوق  . وسيتم االنتھاء من تركيب المعدات وتحويل الخطوط الثالثة (يمول2014الثاني  المعدات في يناير/كانون

. واعتمدت شركة 2014ن وثاني أكسيد الكربون بحلول يوليو/تموز اإلى االيزوبوت )المتعدد األطراف خطا واحدا فقط
الوطنية للبالستيك مواصفات تقنية للمعدات بعد تأخير بسبب وقف االتصال مع الشركة بين أكتوبر/تشرين أألول 

ن وثاني أكسيد الكربون التحويل إلى خليط من اإليزوبوت. ومن المتوقع أن يتم ا2014وفبراير/شباط  2013
 .2014بحلول نھاية عام  1234ze-والھيدروفلورو أولفين
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: أكملت تقريبا شركة بيتوترم تحويلھا وما طن من قدرات استنفاد األوزون) 125.6الشركات غير المؤھلة ( .16
البوتين مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار زالت شركة سابتكس تنظر في مختلف تكنولوجيات التحويل، أي خالئط 

ب عند الصفر من أول 142-عالمي منخفض. ومع تحديد حصص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب.142- استيراد الھيدروكلوروفلوروكربونن في الوقت الحاضر ان الشركتاال تستطيع ھات، 2014الثاني  يناير/كانون

 لبوليستريناألنشطة في قطاع تصنيع رغاوي ا

ألواح الحشو المتصلة : تساعد الشريحة األولى ثالث شركات تصنيع المشروعات الفردية لثماني عشر شركة .17
لديھا استھالك كلي يبلغ  وألواح الحشو غير المتصلة السطح (ھيسكو وسابتكس والشركة السعودية للبالستيك) السطح
، 2013لبنتان. وصدرت أوامر لشراء المعدات في عام طن من قدرات استنفاد األوزون على التحول إلى ا 30.8

. 2014وسيتم االنتھاء من المشروعات الثالثة بحلول يوليو/تموز  2014وسيتم تسليم المعدات في مايو/أيار 
 خدم الشرائح المستقبلية لمساعدة شركات إضافية.ستوست

مؤھلة للحصول على مساعدة التحويل. : ھناك خمسة دور نظم من بين السبعة في البلد الدعم إلى دور النظم .18
. 2014وبدأت األنشطة األولية بسمح وحلقة عمل للمشاورات بالنسبة لدور النظم وعمالئھا النھائيين في فبراير/شباط 

وتم تحديد دور النظم والمستخدمين النھائيين ومن المقرر عقد حلقة عمل إضافية لمناقشة تفاصيل المساعدة في 
والتحقق من التكنولوجيات ونقلھا إلى  2014وسيتم االنتھاء من تحويل دور النظم في عام  .2014أبريل/نيسان 

 .2015المستخدمين في عام 

 األنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء

دوالرا أمريكيا من الخطة الوطنية لإلزالة  307,000، أعيد تخصيص الرصيد البالغ 68/37مال للمقرر ع .19
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أنشطة اليونيدو. وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار في إطار خطة 

دوالرا أمريكيا إلى اليونيب ألنشطة قطاع الخدمة. وتشمل األنشطة  130,000الشريحة األولى، قدم مبلغا وقدره 
دمة. ويجري إعداد مدونة الممارسات الجيدة، المنفذة في قطاع خدمة التبريد استكمال مسح وطني لورش الصيانة والخ

 وتحديث للمنھج الدراسي في المدارس المھنية واستراتيجية العتماد نظام التراخيص للتقنيين.

 تقرير المسح بخصوص قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء

عربية السعودية". واستند ھذا قدمت اليونيدو "مسحا لقطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء في المملكة ال .20
المسح إلى استبيان أرسل لشركات التصنيع المسجلة في قطاع أجھزة التبريد وتكييف الھواء وشركات إضافية تم 

ووثائق وزارة التجارة والصناعة. وتم استشارية الحصول عليھا من وحدة إدارة المشروع، من خالل مواقع إلكترونية 
واجتماعات مع الشركات والممثلين وخمس زيارات ميدانية. ونتيجة لذلك، قدم المسح  أيضا إجراء مكالمات ھاتفية

 ضمنھا. ولم تكن نماذج المسح مستكملة دوما، وبالتالي، ما زالت بع 21شركة، يمكن االتصال بـ 34قائمة تضم 
 المعلومات غير موجودة.

مؤھلة جزئيا فقط بسبب الثالث ت . وقد تكون الشركا2007وظھر أن أربع شركات تم إنشاؤھا بعد عام  .21
لعدد من الشركات، مشيرا إلى شركة  2012و 2011ھيكل ملكيتھا. وتضمن المسح بيانات عن االستھالك في عامي 

، وأربع شركات لديھا استھالك 22- يدروكلوروفلوروكربونھطن من ال 2,500يتجاوز كبيرة جدا لديھا استھالك 
طن متري وعدد من الشركات لديھا  240شركة لديھا استھالك بمقدار طن متري، و 1,000و  500يتراوح بين 

 2011طن متري في عام  5,200طن. وحدد المسح أن مجموع االستھالك في الشركات يبلغ  100استھالك يقل عن 
(ولم تقدم جميع الشركات بيانات في كال السنتين). وأشار المسح أيضا إلى أن  2012طن متري في عام  5,800و
طن متري يفترض وجودھا ولكنھا لم تحدد بعد. وفي  5,300ركات التي لديھا استھالك إجمالي يبلغ حوالي الش

(ي) التي طلبت إدراج أسماء جميع 68/37مناقشات أخرى مع اليونيدو، أشارت األمانة إلى الصياغة في المقرر 
إضافات لشركات مؤھلة جديدة في قطاع الشركات المؤھلة في التقرير. ووافقت اليونيدو على أنه لن يكون ھناك 

 تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء في المستقبل.
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 حالة صرف األموال

من أصل المبالغ الموافق عليھا  دوالرا أمريكيا  656,323،  تم صرف مبلغ وقدره 2014 فبراير/شباطحتى  .22
دوالرا أمريكيا أعيد تخصيصه من  307,000دوالر أمريكي (بما في ذلك  2,767,000للشريحة األولى وقدرھا 

. وسيتم صرف الرصيد المتبقي في المائة من الشريحة األولى 23.7)، أي بنسبة 2خطة اإلزالة الوطنية)، (الجدول 
  .2014في عام  دوالر أمريكي 2,110,677البالغ 

روفلوروكربونية للمملكة التقرير المالي عن الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو – 2الجدول 
  العربية السعودية

الموافقة على الشريحة األولى   الوصف
من خطة إدارة إزالة 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 (دوالر أمريكي)

  صرف الشريحة األولى
 (دوالر أمريكي)

  معدل الصرف
 (دوالر أمريكي)

 35.2 644,297 1,827,867 يونيدو قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان

 قطاع خدمة التبريد ورصده
 0.0  0  648,733 يونيدو

 4.1 12,026 290,400 يونيب

 23.7 656,323 2,767,000 المجموع

 22-اإلزالة الموافق عليھا سابقا للھيدروكلوروفلوروكربون
ب من األلواح المسحوبة 142-والھيدروكلوروفلوروكربون

الوطنية بالضغط في الشركة العربية للكيماويات وشركة 
 للبالستيك

1,938,901 282,252 14.6 

  
 

 الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :ما يلي 2015وفي العام  2014األشھر المتبقية من العام  خاللتشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا  .23

محددا  20لقدرات الحالية في الجمارك؛ وشراء تحليل ا: المستنفدة لألوزونسياسات وقواعد المواد   (أ)
من ضباط الجمارك؛ وورشة عمل ألصحاب  500إضافيا للمواد المستنفدة لألوزون؛ وتدريب 

  ؛المصلحة بشأن قواعد المواد المستنفدة لألوزون للبدء في تحضير األدوات من أجل اإلنفاذ

تحويل أربع شركات إضافية لتصنيع رغاوي البوليسترين : سترينقطاع تصنيع رغاوي البولي  (ب)
)؛ وورشة Aalambar Vapothermوشركة آل عيسى و ،IBSF(الشركة السعودية للسيراميك، و

ستخدام الھيدروكربونات والھيدروفلورو دة لدور النظم لتكييف التجارب باعمل وتقديم مرافق رائ
، ونقل التكنولوجيا تجارب زيادة التوعيةنھائيين، ول للمستخدمين الأولفين؛ ومسح وورشة عم

  ؛2014والتدريب ابتداء من ديسمبر/كانون األول 

بحلول يوليو/تموز  ACC: التحويل الكامل لشركة قطاع تصنيع الرغاوي المسحوبة بالضغط  (ج)
  ؛2014وشركة الوطنية بحلول ديسمبر/كانون األول  2014

االنتھاء من إعداد استراتيجية العتماد نظام لتراخيص التقنيين في سيتم : قطاع خدمة التبريد  (د)
؛ ومن المخطط إدخال تراخيص 2014 ليبدأ تنفيذه في ديسمبر/كانون األول 2014يونيو/حزيران 

لمناھج الدراسية بشأن h؛ وسيتم االنتھاء من مراجعة 2015التقنيين بحلول أول يناير/كانون الثاني 
؛ وتم االنتھاء 2014أيار Lوالمھني على أجھزة التبريد وتكييف الھواء بحلول مايوالتدريب التقني 

 250؛ وتدريب 2014الجيدة العتمادھا بحلول الربع األخير من عام  الممارساتمن إعداد مدونة 
  إلى خمس معاھد تعليمية؛ التدرييبمعدات تم تقديم من التقنيين بعد اعتماد المدونة؛ و
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شاء وحدة إدارة المشروع، تحت إشراف وحدة األوزون الوطنية، للمساعدة في تنسيق تم إن: الرصد  (ھ)
وتنفيذ أنشطة المشروع. وستستمر وحدة األوزون الوطنية في رصد التقدم المحرز في التنفيذ 

 والمساعدة في أنشطة مختلفة.

الثانية على النحو المبين في  من الشريحة األولى والشريحة ىتبقما يوسيتم استخدام األموال المتاحة لتنفيذ  .24
  .3الجدول 

  االستخدام التقديري لألموال المتاحة خالل تنفيذ الشريحة الثانية – 3الجدول 
األموال المتاحة / التكاليف التقديرية  وصف األنشطة

 (دوالر أمريكي)
 يونيدو

 485,646 رصيد غير ملتزم به من الشريحة األولى
 2,971,487 الشريحة الثانية

 3,457,133 مجموع األموال المتاحة للشريحة الثانية
 57,000 السياسة واإلنفاذ

 2,000,000 تحويل شركات الرغاوي إلى تكنولوجيا البنتان
 850,000 مساعدة تقنية إلى دور النظم

 150,000 مساعدة تقنية إلى المستخدمين النھائيين لرغاوي البوليوريتان
 250,000 أجھزة التبريد وتكييف الھواءمساعدة إلى قطاع خدمة 

 150,000 تقديم معدات التدريب إلى خمس معاھد تعليمية
 40,000 وحدة رصد المشروع

 3,457,133* مجموع األموال المطلوبة
  أعلى من الشريحة وقيم الرصيد. 40,000*  التمويل التقدير حوالي 

  
 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  نظام التراخيصتفعيل 

 وحصصخيص ا، تم استالم تأكيد من الحكومة يفيد بوجود نظام وطني نافذ للتر63/17تمشيا مع المقرر  .25
لجدول الزمني إلزالة ل البلد امتثال ضمان علىوأن النظام قادرا  ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من الواردات

 .مونتريال ولكبروتوالھيدروكلوروفلوروكربون بموجب 

طن من قدرات استنفاد  990عند  2013وحددت حصص الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .26
طن من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة  330، و22- بالنسبة للھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون 

- كربونطن من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة للھيدروكلوروفلورو 110.5ب، و141-للھيدروكلوروفلوروكربون
أول  منب 142-وقد أدخلت حصصا من الواردات قيمتھا صفرا بالنسبة للھيدروكلوروفلوروكربونب. 142

 .لمسحوبة بالضغط، مما أدى إلى انتھاء الواردات من ھذه المادة بالنسبة لقطاع الرغاوي اال2014يناير/كانون الثاني 

  والتحقق منه استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من بروتوكول  7االستھالك المبلغ عنه من الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب المادة  4ھر في الجدول يظ .27
 .2012إلى  2008مونتريال للسنوات من 
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 7المادة تقديرية بموجب (بيانات  المملكة العربية السعوديةن في واستھالك الھيدروكلوروفلوروكرب – 4الجدول 
  )2012-2008للسنوات 

   خط األساس *2013 2012 2011 2010 2009 2008 الھيدروكلوروفلوروكربون

        أطنان مترية
 24,315.0014,000.0018,393.5 22,172.00 20,110.0 16,677.0 17,532.8 22- ھيدروكلوروفلوروكربون

 9.5 0.00 16.00 14.00 16.5 2.5 5.0  123- ھيدروكلوروفلوروكربون

 3,100.0 2,400.00 3,912.00 3,557.00 3,200.0 3,000.0 1,535.0 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 1,782.5 1,400.00 2,365.00 2,150.00 1,800.0 1,765.0 647.0 ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 30,608.0017,800.0023,285.5 27,893.00 25,126.5 21,444.5 19,719.8 المجموع (أطنان مترية)

        أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 1,011.6 770.00 1,337.32 1,219.46 1,106.1 917.2 964.3 22- ھيدروكلوروفلوروكربون

 0.2 0.00 0.32 0.28 0.3 0.1 0.1  123- ھيدروكلوروفلوروكربون

 341.0 264.00 430.32 391.27 352.0 330.0 168.8 ب141-ھيدروكلوروفلوروكربون

 115.9 91.00 153.73 139.75 117.0 114.7 42.1 ب142-ھيدروكلوروفلوروكربون

 1,468.7 1,125.00 1,921.69 1,750.76 1,575.4 1,362.0 1,175.3 )المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون

  .بيانات أولية مقدمة من المحقق  *
  

، وھو 2012طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام  1,921.69بلغ استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  .28
. غير أن اليونيدو أبلغت أن الواردات في عام 2013أعلى بكثير من المستوى المسموح به من االستھالك في عام 

درجة كبيرة عن مستوياتھا المتوقعة. خفض الواردات بمما أدى إلى تأثرت بعدم التصديق على تعديل بيجين  2013
، ولكن اليونيدو أشارت إلى أنه قيد اإلعداد وربما يتاح قبل 2013ولم يتم استالم تحقق مستقل عن االستھالك في عام 

 االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية.

 قطاع الخدمة

شكلت إزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع الخدمة مسألة للمناقشة قبل الموافقة على خطة إدارة إزالة  .29
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشارت األمانة إلى االستھالك الكبير غير العادي في القطاع، وحقيقة أن أنشطة 

الخدمة، لم يكن تنفيذھا ناجحا. وبناء عليه، ارفقت  تحسين ممارساتلخطة اإلزالة الوطنية، وخصوصا األنشطة 
شروط إضافية في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية. وينبغي استيفاء ھذه 

كبير  ، التي تتطلب عددا من القوانين التشريعية أو التنظيمية من جانب الحكومة وتنفيذ2015الشروط مع شريحة عام 
لألنشطة. وبينما يبدو أن تدريب ضباط الجمارك لم يحدث فيه أي تقدم، لم ينتج عن العمل بشأن مدونة الممارسات، 
ونظم التراخيص واألنشطة األخرى التي تؤثر على ممارسات قطاع الخدمة، لم ينتج عنھا أي نتائج ملموسة. وعالوة 

أن  نيبأو صرف لألموال متعلق بقطاع الخدمة، بينما أفادت اليوعلى ذلك، أبلغت اليونيدو عن عدم وجود أي أنشطة 
 .2014دوالرا أمريكيا حتى فبراير/شباط  10,234و 2013حتى نھاية عام دوالرا أمريكيا  1,792صرف األموال بلغ 

 رغاويقطاع ال

تقدم طيب في تنفيذ المشروعات الفردية الثالث األولى في قطاع رغاوي البوليسترين.  إحرازالحظت األمانة  .30
ويعتمد البدء في تحويالت إضافية على الموافقة على الشرائح األخرى، وخصوصا، الشرحة الثانية إذ أنھا ستحول 

د األوزون). وسيتم تحويل طنا من قدرات استنفا 87.56طنا متريا ( 796أربع شركات إضافية لديھا استھالك يبلغ 
شركة رغاوي البوليسترين) في شرائح  18شركة (لمجموع يبلغ  11شركات رغاوي البوليسترين الباقية وعددھا 

الحقة من المرحلة األولى. وأكدت اليونيدو أن إحراز تقدم آخر يعتمد على تدفق النقدية؛ وأن الشركات األخيرة سيتم 
-، قبل أن يدخل الحظر على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون2016عام حة اليتحويلھا بمجرد استالم شر

 حيز النفاذ. 2018ب لعام 141
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شركة)، التزمت المملكة العربية  114ونظرا للعدد الكبير من الشركات المدرجة في المرحلة األولى (أي  .31
التفاھم بأن أي شركة تصبح غير مؤھلة لن التنفيذ وأبلغت اللجنة التنفيذية عن  اللالسعودية بالتحقق من أھليتھا خ

(د) من االتفاق). وأبلغت اليونيدو أنه حتى اآلن جميع 7تتلقى مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف (الفقرة 
دور للنظم الواردة في خطة إدارة إزالة المواد  5شركة و 18الشركات الكبيرة البالغ عددھا 
مستخدم  100منھا وكانت مؤھلة. ومن المخطط إجراء مسح لما يقرب من  الھيدروكلوروفلوروكربونية تم التحقق

وسيتم اإلبالغ عن أھليتھا في الطلب المقدم  2014نھائي لرغاوي البوليسترين في دور النظم في يونيو/حزيران 
 للشريحة القادمة.

لقطاع رغاوي  العالمي االحترار إمكانية منخفضةوطلب إلى اليونيدو أن تبلغ عن احتمال استكشاف البدائل  .32
وأشارت اليونيدو إلى أن سائل ثاني أكسيد الكربون يمكن . 245fa4- الرش من أجل تجنب إدخال الھيدروفلوروكربون

أن يكون حال طيبا ولكنه استثمار رأسمالي عالي ومن الصعب حمل اسطوانات ثاني أكسيد الكربون بالقرب من مواقع 
أكثر الخيارات الواعدة  (Solstice LBA)مياه قائم على الھيدروفلورو ألفين رغاوي الرش. ويبدو أن عامل نفخ بال

الشركات اختبار آخر لھذا البديل  ضوسيخضع لمزيد من التقييم واالختبار. وستنظم اليونيدو مع شركة ھانيويل وبع
الشركات غير  يونيدو إلى أن. وأشارت ال2014في عمليات الرش على أن يستكمل بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 

بدون الحصول على دعم من  245fa- لة في قطاع رغاوي الرش بدأت بالفعل استخدام الھيدروفلوروكربونالمؤھ
الصندوق المتعدد األطراف. غير أنه حسبما تم االتفاق عليه، ستستمر اليونيدو في استكشاف البدائل الصديقة للمناخ 

 .2016وعدم تنفيذ أي عمليات للتحويل في ھذا القطاع قبل يناير/كانون الثاني 

ب منذ 142-ن الھيدروكلوروفلوروكربونوالحظت األمانة أنه بينما تم تحديد حصص صفرية للواردات م .33
وفقا لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن تنفيذ المشروعات في  2014أول يناير/كانون الثاني 

فقط. وأفادت  2014والوطنية) سيتم استكماله في ديسمبر/كانون األول  ACCقطاع الرغاوي المسحوبة بالضغط (
-ركتين أوقفتا إنتاج الرغاوي المسحوبة بالضغط نتيجة لعدم وجود الھيدروكلوروفلوروكربوناليونيدو أن كال الش

. وباإلضافة إلى ذلك، فقد استكملت واحدة 2014يناير/كانون الثاني  1ب بسبب الحصص الصفرية المحددة من 142
نتاج أيضا. وأكدت اليونيدو أيضا تحويلھا والشركة المتبقية (سابتكس) أوقفت اإل )من الشركات غير المؤھلة (بيتوترم

تجري التحويل بالفعل لثالثة خطوط إنتاج للرغاوي المسحوبة بالضغط (خط واحد منھا فقط بمساعدة ACC أن شركة 
، وكان لديھا 2014بحلول نھاية عام  إلنجازھاأنشطتھا استأنفت شركة الوطنية  أنمن الصندوق المتعدد األطراف) و

 ع.تأخير في تنفيذ المشرو

 الخالصة

عدد األنشطة التي بدأت منذ عدة  مراعاةا جدا، وخصوصا مع محدودكان التقدم المحرز في قطاع الخدمة  .34
مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وفي الوقت الحالي، بينما يتم تنفيذ السنوات قبل الموافقة على خطة إدارة إزالة 

، مما يؤدي إلى مستوى في قطاعات التصنيعو أن التقدم غير كافيا ويبديتم الوصول إلى المرحلة المھمة. األنشطة، لم 
في  20مقبول من التقدم العام في تنفيذ األنشطة الموافق عليھا في السابق. وكان مستوى صرف األموال أعلى من 

 المائة أيضا.

ھو شرط  2013م وسيقدم تحقق نھائي قبل االجتماع الثاني والسبعين. ومع مراعاة أن التحقق من استھالك عا .35
أصال إلى االجتماع الحادي  2013، وأن طلب الشريحة الحالية قدم في عام 2014مسبق لتمويل الشرائح في عام 

والسبعين، وأن التغيير إلى اجتماعين للجنة التنفيذية جعل االجتماع األول للسنة يعقد بعد أول مايو/أيار مما يعطي وقتا 
، وعدم إمكانية البدء في مشروعات رغاوي إضافية قبل الموافقة على 2013عام  قليال الستكمال التحقق من بيانات

على أساس الفھم أن األموال لن يتم تحويلھا إلى الوكاالت افقة على الشريحة الثانية الشريحة، تقترح األمانة المو
ودية في حالة امتثال لتدابير الرقابة المنفذة إلى أن توافق األمانة على تقرير التحقق الذي يؤكد أن المملكة العربية السع

 في بروتوكول مونتريال واالتفاق مع اللجنة التنفيذية.

                                                      
 رغاويفي  124fa- الھيدروفلوروكربون إلى تحويل أي تنفيذ بعدم واليونيب(ح) الصادر عن اللجنة التنفيذية اليونيدو واليونيب 68/37طلب المقرر   4

  .التاريخ ذلك قبل الفرعي القطاع لھذا العالمي االحترار إمكانية منخفضة محتملة بدائل تحديد بنشاط ومتابعة ، 2106الثاني كانون/يناير 1 قبل الرش
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ألف من االتفاق الموافق عليه في االجتماع الثامن والستين -2الل االستعراض، تمت مالحظة أن التذييل خو .36
تفاق المحدث يحل محل اال لإلشارة إلى أن 16ديدة رقمھا وأضيفت فقرة ج 4-1و 3-1في الصفين  خطئينكان به 

االتفاق الذي توصل إليه في االجتماع الثامن والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة. وسيرفق 
  االتفاق المراجع الكامل بالتقرير النھائي لالجتماع الثاني والسبعين.

  التوصية

  :نظر فيالقد ترغب اللجنة التنفيذية في  .37

  علما:اإلحاطة   (أ)

المستنفدة لألوزون وتقارير التحقق للسنتين المواد الوطنية إلزالة خطة التقرير تنفيذ ب  )1(
  ؛للمملكة العربية السعودية 2010و 2009

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  نبالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى م  )2(
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المملكة العربية السعودية؛

بتقرير مسح أجري على قطاع تصنيع أجھزة التبريد/تكييف الھواء، والقائمة النھائية   )3(
  للشركات المؤھلة في قطاع أجھزة التبريد وتكييف الھواء الواردة فيه؛

ألف -2ييل ذمن الت 4-1و 3-1لصندوق، باالتفاق مع اليونيدو، صححت الصفين أن أمانة ا  )4(
من االتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية وتم إضافة فقرة جديدة 

لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث الوارد في المرفق األول بالتقرير الحالي يحل  16رقم 
  ليه في االجتماع الثامن والستين؛محل االتفاق الذي توصل إ

 بالعالقة إلى الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون:  (ب)

طن من قدرات استنفاد األوزون من رابع  1.87أن تالحظ مع القلق االستھالك المفرط لـ   )1(
بالمقارنة إلى حد االستھالك األقصى المسموح به  2009كلوريد الكربون في عام 

في االتفاق بين المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  وص عليهالمنص
  ؛53/28ع المقرر مالمستنفدة لألوزون، تمشيا 

أن تالحظ، مع ذلك، أن المملكة العربية السعودية عادت إلى االمتثال لالتفاق في العام   )2(
  ؛2010

ألف من ھذا االتفاق، سيكون ھناك خفض بمقدار -7والتذييل  10أن تالحظ أنه وفقا للمادة   )3(
دوالرا أمريكيا لكل طن من قدرات استنفاد األوزون في االستھالك الذي يتجاوز  4,178

  الحد األقصى من االستھالك المسموح به؛

ألف من -7من التذييل  10أن تنظر فيما إذا كانت ستطبق تخفيضا في التمويل حسب الفقرة   )4(
  تطبيق ذلك التخفيض؛ االتفاق، وكيفية

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ج)
- 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية، والخطة المقابلة لتنفيذ الشريحة 

دوالرا  208,004دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,971,487بمبلغ  2015
أمريكيا ليونيدو، على أساس الفھم بأن األموال الموافق عليھا لن يتم تحويلھا إلى اليونيدو حتى تتسلم 
األمانة تقرير تحقق يؤكد أن حكومة المملكة العربية السعودية في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال 

  واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.
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  المرفق األول

  واللجنة التنفيذية  المملكة العربية السعوديةحكومة بين المعدل تّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  للصندوق المتعدد األطراف

  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية
  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

 
واللجنة التنفيذية  المملكة العربية السعوديةان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16

 والستين للجنة التنفيذية.  منثاالفي االجتماع 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 صفوال الصف

1-1  

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

  ال يوجد 954.65 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,468.69 1,468.69  ال يوجد

1-2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة 

قدرات من األولى (أطنان 
 استھالك األوزون)

  ال يوجد  881.21 980.82 980.82 1,321.82 1,321.82 1,321.82 1,378.39 1,468.69  ال يوجد

1-3 

من الحد األقصى المسموح به 
مجموع استھالك 

-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141

  ال يوجد 0.00 0.00 0.00  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  ال يوجد

1-4 

من الحد األقصى المسموح به 
مجموع استھالك 

-الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب1421

  ال يوجد 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ال يوجد  ال يوجد

2-1 
عليه للوكالة التمويل المتفق 

) اليونيدوالمنفذة الرئيسية (
 (دوالر أمريكي)

2,169,600 2,971,487 1,200,000 1,766,600 850,000 1,047,375 400,000 185,583 170,625 10,761,270 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

151,872 208,004 84,000 123,662 59,500 73,316 28,000 12,991 11,944 753,289 

2-3 
التمويل الموافق عليه للوكالة 

) اليونيبالمنفذة المتعاونة (
 (دوالر أمريكي)

290,400 0 0 250,400 0 123,125 0 0 56,875 720,800 

4-2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

35,973 0 0 31,018 0 15,253 0 0 7,045 89,288 

3-1 
إجمالي التمويل المتفق عليه 
 (دوالر أمريكي)

2,460,000 2,971,487 1,200,000 2,017,000 850,000 1,170,500 400,000 185,583 227,500 11,482,070 

3-2 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 
 أمريكي)

187,845 208,004 84,000 154,680 59,500 88,569 28,000 12,991 18,989 842,578 

3-3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 
 (دوالر أمريكي)

2,647,845 3,179,491 1,284,000 2,171,680 909,500 1,259,069 428,000 198,574 246,489 12,324,648 

 181.69  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-1-1
 64.74  *من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22 –الكلوروفلوروكربون  4-1-2
 765.21  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 0.00  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-الھيدروفلوروكربونيةمجموع  4-2-1

 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  123 –الكلوروفلوروكربون  4-2-2

 0.19  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 123- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

 341.00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-3-1

 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141 –الكلوروفلوروكربون  4-3-2

 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/34 
Annex I 

 

2 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 صفوال الصف

 0.00  إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على 142-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-4-1

 115.86  *من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 142 –الكلوروفلوروكربون  4-4-2

 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب142- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3

طن من  180.6غ يغطي االتفاق أيضا مشروعين مواقف عليھما في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية لتنفذھا اليونيدو واليابان بإزالة مصاحبة تبل  *
من تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  ب142- بونوالھيدروكلوروفلوروكر 22- قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

) وإخضاع ھذين المشروعين لنفس التزامات الرصد واإلبالغ حسبما 62/35دوالر زائدا تكاليف دعم الوكالة (المقرر  1,938,901بمستوى تمويل قدره 
  .اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيسري على جميع األنشطة األخرى بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو
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