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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    بروتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ 
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016كانون األول  ديسمبر/ 2إلى  الثانيتشرين نوفمبر /  28من   ،مونتريال
 

  

  المملكة العربية السعوديةمقترح مشروع: 

 

  -تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
  
  اليونيدو واليونيب(             )  الرابعة(المرحلة األولى، الشريحة  الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة( 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  المملكة العربية السعودية

  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

   2020% بحلول عام 40  والستون الثامن  واليونيب (رئيسية) اليونيدو إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)خطة إدارة 

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   1,305.45  2015السنة:  (المرفق ج الفئة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2015 السنة: القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات ثالثا(

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

 1,082.70   483.4599.22     22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 222.75      222.75   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

  1,468.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  1,468.7    2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 765.41 المتبقي:  703.29 الموافق عليه بالفعل:

  
 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   اليونيب
  استنفاذ األوزون)

0 5.6 0 0 2.6 8.2 

 202,298 63,920 0 0 138,378 0  التمويل (دوالر أمريكي)

المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  إزالة  اليونيدو
  استنفاذ األوزون)

80.4 38.7 47.7 18.2 8.5 193.5 

 4,547,027 198,574 428,000 1,120,691 909,500 1,890,262  التمويل (دوالر أمريكي)

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

 غير متاح 954.7 1,321.8 1,321.8 1,321.8 1,321.8 1,321.8 1,468.7 1,468.7  ال يوجد االستھالك في بروتوكول مونتريالود حد

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
  األوزون) من قدرات استنفاذ

 غير متاح 881.2 980.8 980.8 1,321.8 1,321.8 1,321.8 1,378.4 1,468.7 ال يوجد

التمويل 
الموافق 

 عليه 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  اليونيب
 المشروع

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

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

تكاليف   اليونيدو
 المشروع

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 

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

عليھا  تاألموال التي وافق
(دوالر اللجنة التنفيذية 

  أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

2,460,000  2,971,487 1,200,000      6,631,487 

 479,849      84,000 208,004  187,845 الدعمتكاليف 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع

تكاليف 
 المشروع

    2,017,000*     2,017,000 

 154,680     *154,680     تكاليف الدعم

  . 2015تقديم الشريحة الرابعة في عام  من المفروض (*) كان 
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع

الوكالة المنفذة، طلبا للحصول على تمويل  بصفتھا ،نيابة عن حكومة المملكة العربية السعوديةاليونيدو قدمت       -1
السابع إلى االجتماع  روفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من

، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 1,766,600، تتألف من دوالر أمريكي 2,171,680، بتكلفة إجمالية قدرھا والسبعين
دعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 250,400ولليونيدو،  دوالر أمريكي 123,662 بقيمةوكالة الدعم تكاليف 

تقرير وتنفيذ الشريحة الثالثة،  نمرحلي عتقرير  طلبال ويشمل. 1لليونيب دوالر أمريكي 31,018بقيمة وكالة ال
 .2017 إلى 2016 من لفترةوخطة تنفيذ الشريحة ل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  عنالتحقق 

 الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير عن استھالك 

 الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  1,305,45حكومة المملكة العربية السعودية عن استھالك  أبلغت     -2
المواد استھالك  ويظھرمن بروتوكول مونتريال.  7المادة  بيانات بموجب 2015في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .1في الجدول  2015 -2011 الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة

  )2015-2011للفترة  7بيانات المادة في المملكة العربية السعودية ( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1ل الجدو
 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 الھيدروكلوروفلوروكربون

   طن متري
 18,393.45 19,685.37 22,172.0024,315.0020,216.0020,397.66 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 9.50 0.00 14.0016.000.0076.94 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3,100.00 2,025.00 3,557.003,912.002,696.002,302.00 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,782.46 0.00 2,150.002,365.00389.000.00 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموع
  (طن متري)

27,893.0030,608.0023,301.0022,776.60 21,710.37 23,285.52 

            طن من قدرات استنفاذ األوزون
 1,011.64 1,082.70 1,219.461,337.331,111.881,121.87  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.19 0.00 0.280.320.001.54 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 341.00 222.75 391.27430.32296.56253.22 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 115.86 0.00 139.75153.7325.290.00 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموع
  )األوزونمن قدرات استنفاذ (طن 

1,750.761,921.691,433.731,376.63 1,305.45 1,468.69 

 

في المائة تحت خط  11,1(أي  2015في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية انخفاض استھالك يعزى       -3
نظام صارم لالنفاذ اإلو البولي يوريثان شركات رغوةإلى تحويل استنفاد األوزون)  من قدرات طنبالاألساس 

  والمستخدمين النھائيين. المعنيةالھيئات الحكومية  ھمجميع أصحاب المصلحة، بما في وتوعية الحصصولتراخيص ا

 تقرير التحقق
 
، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلواردات نظام التراخيص والحصص  تنفذتقرير التحقق أن الحكومة أكد       -4

استنفاد األوزون.  من قدراتطن  1,305,45ھو  2015لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  إجمالي وأن
مع  المبرم في االتفاق ستھالك المسموح به المنصوص عليهلال تمتثلأن المملكة العربية السعودية إلى وخلص التحقق 
 اللجنة التنفيذية.

  

                                                 
  من الھيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة السعودية إلى اليونيدو. 2016أكتوبر/ تشرين األول  2حسب الخطاب المؤرخ    1
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 ريالبرنامج القطتنفيذ عن تقرير 
 
عن  تقرير الھيدروكلوروفلوروكربون فيقطاع بيانات استھالك عن حكومة المملكة العربية السعودية أبلغت       -5

 من بروتوكول مونتريال. 7المادة  في إطارمع البيانات المبلغ عنھا  وھي تتوافق 2015البرنامج القطري لعام تنفيذ 
  

 اإلزالة خطةة من تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالث
 
 قانونيالطار اإل
 
لمواد المستنفدة لألوزون لموحدة ال لألنظمة وفقالمواد المستنفدة لألوزون لتحديث األنظمة الوطنية جاري       -6
تم االنتھاء من عملية و. يھاوالسيطرة عل مراقبة المواد المستنفدة لألوزونمن أجل  دول مجلس التعاون الخليجيل

 ومن المتوقعحزمة إقرارھا بشكل نھائي من وزير البيئة، تنتظر الوالوطنية؛  األنظمةالتشاور من أجل اعتماد 
  .2017خالل النصف األول من عام  ااعتمادھ

 
والجمارك من خالل لجنة األوزون  لمستمر بين وحدة األوزون الوطنيةا والتواصلالتعاون تحقيق  وتم ضمان      -7

الصلة، بما في ذلك  ولمتابعة العمل المشترك ذمنتظمة اجتماعات وزيارات وتجرى الوطنية ولجنة التنسيق المشتركة. 
مؤسسي من خالل طابع  ذو كونهالتعاون والتواصل المستمر مع الجمارك من سيستفيد نظام الترخيص. ومع ذلك، 

  .بشكل خاص توقيع ھذا االتفاق أنشطة بناء القدرات ف يدعمووس. األجل وضع اتفاق ملزم طويل
 
، 2013في عام بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تصنيع لالحظر على تركيب قدرة جديدة ل تم فرض      -8

. 2014 / كانون الثانييناير 1اعتبارا من ب 142- الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد واستخدام  وفرض
والمنتجات التي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لحظر المفروض على ل معدلزمني  جدول اقترحومع ذلك، 

  .2على النحو المبين في الجدول األخرى التدابير التنظيمية و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتحتوي على 
 

  .لتدابير التنظيميةل مبدئيجدول زمني  -2الجدول 
 التاريخ المحدث التاريخ األصلياإلجراء المقترح

 2017ديسمبر/ كانون األول   2016أوائل عام   اإللكتروني لترخيصاإنشاء نظام 
لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  اإلجباريين لتدوير الوإعادة سترداد اال

   والمواد المستنفذة لألوزون األخرى
 2017يناير/ كانون الثاني  1 2016يونيه/ حزيران  30

 2017نھاية عام  2017يناير/ كانون الثاني  1  الترخيص/ الشھادة الالزمة لشراء غازات التبريد
التبريد وتكييف الھواء الجديدة أو  أو أجھزة نظماستيراد فرض حظر على 

أو أي غاز تبريد أو  22- الھيدروكلوروفلوروكربونالمستعملة التي تحتوي على 
  الھيدروكلوروفلوروكربونيحتوي على مخلوط غاز تبريد 

 حظر علىالفرض تم تنفيذ  2017يناير/ كانون الثاني  1
بالفعل. وتم  المعدات المستعملة

 حظر علىالفرض تأجيل 
   المعدات الجديدة. 

 النقي أو المخلوط 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد  فرض حظر على
  تركيب أجھزة تبريد جديدةلغرض غزو األسواق أو تجميع أو 

 2018يونيه/ حزيران  30 2018يونيه/ حزيران  30

ب النقي أو كمكون 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد  فرض حظر على
 اوىفي مواد كيميائية مخلوطة من أجل غزو األسواق أو االستخدام في إنتاج رغ

    آخر أي تطبيق البولي يوريثان  أو المذيبات أو

 2018يناير/ كانون الثاني  1 2018يناير/ كانون الثاني  1

قبل تقديم طلب الشريحة   أسطوانات غازات التبريد ذات االستعمال لمرة واحدة فرض حظر على
  الرابعة

، 2017أو  2016نھاية عام 
  مبيعات سنة واحدة الحقا

  
 علىتحتوي التي جديدة التأخير في تنفيذ الحظر على معدات تكييف الھواء اليعزى سبب       -9

 البدائل ذات توافرمحدودية  القلق منإلى  الھيدروكلوروفلوروكربونخلطات أو  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
مناسبة لالستخدام في درجات ال، الحجم خاصة للتطبيقات صغيرةو، المنخفضاالحترار العالمي  ية إحداثإمكان

 الحرارة العالية المحيطة.
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 المسحوبة بالضغطالبوليسترين  رغوةتصنيع قطاع  أنشطة في
 

للحصول على  تينمؤھل المسحوبة بالضغطرغوة البوليسترين  تصنيع  شركتيألنشطة في لفيما يلي تلخيص       -10
  :تينغير مؤھل وشركتين 2تمويل

 
ثالثة (واحد فقط بتمويل من الصندوق ال اإلنتاجتحويل جميع خطوط  ية العربيةالشركة الكيميائ تأكمل  )أ (

طن  27,5إزالة ، مع 2015نيسان أبريل/ في  الكربون ن وثاني أكسيديزوبيوتاال المتعدد األطراف) إلى
استنفاد األوزون  من قدراتطن  6,5و  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن استنفاد األوزون من قدرات 

 ،ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونمن 
 

بسبب  ليتحوال أثناء استكمالھاالبوليسترين المسحوب بالضغط الوطنية للبالستيك إنتاج شركة ال توأوقف  )ب (
 / كانون الثانييناير 1منذ  بالفعل ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونالحظر المفروض على استيراد 

 إنھاؤه، الذي كان من المتوقع جددالمنتاج اإلمبنى جديد الستيعاب خط  إنشاء الشركة. وقررت 2014
/ أكتوبر 20إلى إيطاليا للتجديد ( الطاردثابت وصبغ الخالط التم إرسال . و2017 / شباطفي فبراير

 خليطإلى وسيتم تحويل الشركة . 2017 / آذارمارس في ه)، ومن المتوقع تركيب2016 تشرين األول
 7,5 إزالةإلى  سيؤدي، مما 1234ze-ھيدروفلوروأوليفيناتالوثاني أكسيد الكربون و  يزوبيوتيناالمن 
استنفاد  من قدراتطن  13,3و   22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن 

 ب، 142-الھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون من 
 

 ميثيلالوثنائي أ 152-الھيدروفلوروكربونمن  خليط  إلىمواردھا الخاصة شركة بيتوثيرم ب تلتحوو  )ج (
. اإلرغاء بثاني أكسيد الكربون تكنولوجيا طارد جديد يقوم علىشراء خط الشركة تدرس و. أيضا

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  مبدئيامواردھا الخاصة ب واستبدلت شركة سابتكس
أ و 134-الھيدروفلوروكربون من استخدم خليطتميثيل، وبعد ذلك الوثنائي أ 152-بالھيدروفلوروكربون
اإلرغاء بثاني أكسيد تكنولوجيا  وسوف تستخدم الشركة. ميثيلالوثنائي أ 152- الھيدروفلوروكربون

استنفاد  من قدراتطن  42,6 إزالة ھاتين الشركتيننتج عن تحويل والجديد.  إنتاجھاخط ل الكربون
استنفاد األوزون من  من قدراتطن  83,0و  22-الھيدروفلوروكربوناألوزون من 

 ب.142- الھيدروفلوروكربون
 
 جامدةالبولي يوريثان الرغوة  تصنيعأنشطة في قطاع 

 
تصنيع رغوة تحويل ثالث شركات  إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةخطة الشريحة األولى من شملت       -11

تم و. "SPF " و"إس بي إفSaptex" و"سابتكس HESCO"ھيسكو  ، وھيالبنتان تكنولوجياإلى  البولي يوريثان
ضريبة  سداد علىالشركات الثالث  توافق إلى أنفي الجمارك  ھا محجوزةتحويل ولكنلالمعدات الالزمة ل ءشرا

إس و ھيسكو  شركتي رسوم غرامات التأخير، مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع. وتم تسليم المعدات إلىاالستيراد و
  .2015 / تشرين الثانيفي نوفمبرسابتكس وإلى شركة ، 2015 / أيلولفي سبتمبر بي إف

 
ولم . عملياتھاغلق  وأدى إلى، بالكامللرغوة للمنشأة ا أثر على إنتاجالذي  ،ھيسكوحدث حريق في شركة و      -12

الشركة  نألزمني لخطة تركيب المعدات الالزمة لتحويلھا إلى تكنولوجيا البنتان  إطارتقديم  ھيسكو منتتمكن شركة 
التأمين بالمطالبة ية السعودية. وكان من المتوقع تسوية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف عملياتھا في المملكة العرب

  في وضع يمكنھا من اتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات. الشركة ستكون مدى أي، وعند 2016بحلول نھاية عام 

                                                 
زون من طن من قدرات استنفاذ األو 180,6المشروعات المعتمدة في االجتماع الثاني والستين لكي تنفذھا اليونيدو وحكومة اليابان بتحقيق إزالة    2

  ).62/35دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة (القرار  1,938,901بمستوي تمويل قيمته  ب142- والھيدروفلوروكربون 22- الھيدروفلوروكربون
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 هلبنتان، ويجري حاليا تسليمجديد ل رغاوىخط إنتاج  الشركة، اشترت إس بي إف بشركة وفيما يتعلق      -13

القائم على تصنيع التشغيل خط  الشركةقررت  ،عملياتھابقاء على ولكي تحافظ مصنع جديد.  مبنىفي  هوتركيب
. 2016توقع بحلول نھاية عام ي، عمل بكامل طاقتهيالخط الجديد و يتم إنشاء إلى أن ب141- الھيدروفلوروكربون

  .ب141-الھيدروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  5,5 إزالةإلى  الشركةتحويل سوف يؤدي و
  

 اكتشف؛ ومع ذلك، 2015تشرين الثاني نوفمبر/  29، تم تسليم المعدات في سابتكسبشركة  فيما يتعلقو      -14
مؤمن عليھا المعدات  ورغم أنلإلصالح.  ةغير قابلمعدات عدة  2016 / آذارمارسفي مفصل من المورد الالتفتيش 

ن الضرر أل ،سابتكسشركة  إلى حاويات وصول الالضرر وبالمورد  إبالغالسياسة قبل صالحية من المورد، انتھت 
على ھذا األساس، بدأت اليونيدو عملية الشراء والتأمين. يغطيھا لم وفي الجمارك،  مطولال البقاءقد وقع أثناء 

. وسيتم منح العقد لتوريد وتركيب يدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة الھ الستبدال المعدات التالفة بتمويل من
طن  12,7 ستزيل الشركة ،2017 / كانون األولديسمبربحلول و ،2016 / تشرين األولفي أكتوبر المستبدلة المعدات

  .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من من قدرات
 

سبع شركات إضافية. وفيما يلي ملخص لحالة تنفيذ تحويل اإلزالة  الثانية والثالثة من خطة الشريحتانشملت       -15
  :الشركاتھذه 

 
تم االنتھاء من تركيب و ،البنتان إلى تكنولوجياالشركة ھذه تحولت العيسى للتبريد وتكييف الھواء:   )أ (

 من قدراتطن  11,2 إزالة، مما أدى إلى 2016 / أيلولفي سبتمبر اإلنتاجخط  وتشغيلالمعدات 
 ،ب141-من الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون

 
إلى  الشركةھذه تحولت المحدودة: "  Alamdar Vapotherm المدار فابوثيرم"وشركة   )ب (

إنھاء التركيب  ، ومن المتوقع2016كانون الثاني  /تم تسليم المعدات في ينايرو ،البنتان تكنولوجيا
طن  13,86 إزالة قدرھا إلى يؤديس، مما 2016تشرين األول أكتوبر/ بحلول نھاية  وبدء التشغيل
 .ب141-من الھيدروكلوروفلوروكربون األوزوناستنفاد األوزون من  من قدرات

 
تم تسليم المعدات و ،البنتان تكنولوجياإلى  المصنع جاري تحويل ھذاصناعات الصلب: مصنع ألبا لو  )ج (

/ تشرين التشغيل بحلول نھاية نوفمبربدء من المتوقع التركيب و ولكن ،2015 / أيلولفي سبتمبر
 تمتسوالبنتان.  لخزاناتبناء منشأة جديدة  ضرورةبسبب التأخيرات الناجمة عن فقط  2016 الثاني
/ ديسمبر بحلول ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  3,0إزالة 

 .2016 كانون األول
 

 تكنولوجيا إلى جاري تحويله: لواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلةأل قمصنع المطلو  )د (
 من قدراتطن  3,0 وسوف تتم إزالة. 2016 ه/ تموزفي يولي األجھزةلشراء  عقد نحمُ ، والبنتان

 حولتوباإلضافة إلى ذلك،  ،التحويل بعد ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن استنفاد األوزون 
فھو  ولذلكبعد الموعد النھائي،  أنشئ الذي، إلى البنتانلأللواح المتصلة  ھاالشركة بالفعل خط إنتاج

 متعدد األطراف؛الللحصول على تمويل من الصندوق  مؤھل غير
 

وجاري تمويل. مؤھل للحصول على ا فقط ممنھ ، واحداننعمصشركة الخزف السعودية لديھا و  (ھـ)
خطوط التحويل اإلنتاج بعد  خطع يتوس المقرر. ومن البنتان تكنولوجيا الشركة إلى تحويل ھذه

 المرجعي اإلطارتم االنتھاء من والبنتان.  خزانصعوبات في تركيب ، الذي تأخر بسبب الحالية
 من قدراتطن  12,7إزالة تم تسو. بعد ولكن لم يتم منح العقد 2016 / نيسانللمعدات في أبريل
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أو أوائل عام  2017نھاية عام بحلول  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من 
  ،ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالحظر على  تنفيذ، بعد 2018

 
نظرا  ،ولكن البنتان التحول إلىالشركة ھذه نظمة المباني المحدودة: اختارت الدولية ألوالشركة   (و) 

بالتالي أسقطت من شراء لتحويل ول مستعدةكن تلم  اأنھ الشركةتغيرات في اإلدارة، قررت حدوث ل
   ،المعدات

 
 سھوا أثناء إعدادأنه لم يتم تحديد ھذه الشركة على الرغم من  :شركة صحاري للتبريد المحدودةو  (ز) 

من قدرات استنفاذ طن  1,8 تستبدلكي ، تم تمويلھا لاإلزالة خطةمن  ىلمرحلة األوللالمشروع 
عقدا لشراء  تمنحوالبنتان. عامل اإلرغاء بب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن األوزون 
  .2016 ه/ تموزفي يولي األجھزة

  
 رغوةتصنع  شركات أصال خمس إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي شملتخطة المرحلة األولى من       -16

واحدة  شركة يتم إنشاءواحدة منھا كانت غير مؤھلة، ولم ومن تلك الشركات عملياتھا،  أوقفت شركتان .الرش
 Bayt العوازل (بيت أخرى شركة)، وكذلك سيل تك(البابطين وتان قيالمتبرش رغوة ال ت شركتياختارو). سيتاف(

Al Awazil (بيتعدم تحديد شركة . وعلى الرغم من تركيبات الھيدروفلوروأوليفينات المخفضة لتحويل إلىا 
األوزون  استنفاذ من قدراتطن  1,5 إلزالة ا، تم تمويلھاإلزالة خطةإعداد المرحلة األولى من  أثناءسھوا  العوازل

خفق خرطوم و الخلط مدفع ،(أي للشركات الثالثتم شراء المعدات الالزمة و. ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن 
بحلول  اسيتم تركيبھو 2016 تشرين األول/ )، ومن المتوقع تسليمھا في أكتوبرساخن خرطوم طويلحزم وساخن 
- الھيدروكلوروفلوروكربون من استنفاد األوزون من قدراتطن  6,5 وستتم إزالة. 2016 األولكانون  /ديسمبر

  الثالث. الشركاتتحويل ھذه  بعد ب141
 

 نظم شركات والمالي لخمس الفنيالدعم  الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة خطةالمرحلة األولى من شملت       -17
 ،للمواد الكيميائيةو بي إن جوندي محلية، ملكية  49ھانتسمان المحدودة مع و ملكية محلية 49ھنكل مع  ،(أيأيضا 

لتصنيع تركيبات ، محليةملكية  94مع (سوكو) يوريتان لكيماويات الالسعودية الشركة و تكسساب شركةو
، الھيدروكربون ونظم التداول تخزينمن أجل التمويل  . وقدمالطلب الھيدروفلوروكربون حسب الھيدروكربون و

، لتجاربإجراء امن أجل  الحاليةرغوة اللموزعات ، والتعديل التحديثي لخالطين اثنينالمسبق خلط ال ومصانع
 نظم شركتاھناك  وكذلك، والحاالت الطارئة. السالمة من أجل أخرى وتعديالتالرصد والمختبرات ومعدات 
للحصول على  تينمؤھل غير، "Qahtani القحطاني:و DOW“ "دو في المملكة العربية السعودية، تعمالن نإضافيتا
  تمويل.

 
تم تسليم المعدات الالزمة و. فقط عملية التحويلبدأت شركة بي إن جوندي ، الخمس شركات النظم بين منو      -18

 أن وحيث. 2017في عام إنھاء التركيب ، مع توقع 2016 أيلول /القائمة على البنتان في سبتمبر التركيبات لتطوير
تقيم نظم ال كانت شركات، في إطار خطة اإلزالة مشمولتركيبات البنتان القائمة على توفير المعدات 

  .أيضا الميثيل فورماتالتركيبات القائمة على والميثيالل و الھيدروفلوروأوليفينات
 

 كي تسمحشراء المعدات ل تعليق 2016 / أيلولاليونيدو في سبتمبرمن  الصناعية تيبوليبھنكل طلبت شركة       -19
اليونيدو تأجيل من  سوكوشركة د. وبالمثل، طلبت في البل تشغيل شركة النظم ستمر في تس تتقييم ما اذا كانب للشركة

لتعامل مع المواد الكيميائية من اجل اأوال تحت األرض  لخزاناتتحويل من أجل الحصول على التصاريح الالزمة ال
  .فقط 2017 عام خالل الربع األول منالتحويل القابلة لالشتعال. ومن المتوقع أن يبدأ 
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، لم تطلب ولذلك، الھيدروفلوروكربون أوال القائمة على التركيباتھانتسمان المحدودة تطوير قررت شركة       -20
تطوير  أن تقرر الشركةكيغالي في بروتوكول مونتريال، يمكن تعديل . ومع ذلك، في ضوء اعتماد بعد مساعدةال

تحويل لالتمويل المخصص لاستخدام  مسيتو مواد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضعلى  ةقائمتركيبات 
  .2017في عام 

 
في المشروع  وتشاركالبدائل؛ ببشأن تركيبات  مشورة الشركة، تلقت سابتكس تحويل شركةبوفيما يتعلق       -21

شارك في وت، السادس والسبعينجتماع االفي  الموافق عليه 3في رغوة الرش اإليضاحي عن الھيدروفلوروأوليفينات
قابلة لالشتعال ال اإلرغاء مناقشات مفصلة عن استخدام عوامل تفي تركيا وأجرإلى شركات النظم المحولة بعثة 

  .2017في بداية عام  ھاومن المتوقع تحويل ،الھيدروفلوروأوليفيناتالميثيالل وفورمات الميثيل) وكذلك و (البنتان
  

  قطاع خدمات التبريد
 

، 4ألرصاد وحماية البيئة واليونيبالھيئة العامة لبين رئاسة المبرم تفاق االتوقيع على الرغم من التأخير في       -22
التبريد وتكييف والمھني على الفني المناھج الدراسية في مجال التدريب على  في جملة أموربعض األنشطة  ركزت
ل شراء المعدات لفنيي الخدمة اكتمو ،2016آخر بحلول نھاية عام  إجراء تنقيحومن المتوقع التي تم تحديثھا الھواء 

تم إجراء و. 2016 األولربن / تشفي أكتوبرآخرين  52تدريب ، مع توقع فنيا 147كما تم تدريب  ،ھاتوزيعجاري و
لنظام ا لدمج الوافيفحص بعد الأسعار لألنظمة طلب عروض سيتم و؛ ترونينظام الترخيص اإللك شروط بشأنتحليل 

المواد  بشأندول مجلس التعاون الخليجي المحدثة  نظمئح إلنفاذ واتم إعداد مشروع اللوقاعدة بيانات الجمارك.  في
حزمة إقرارھا بشكل نھائي تنتظر الو ،لوائح المواد المستنفدة لألوزونالمستنفدة لألوزون. ومع ذلك، لم يتم بعد اعتماد 

  .2017خالل النصف األول من عام  امن وزير البيئة، ويتوقع اعتمادھ
 

. مرة واحدةلاألسطوانات ذات االستعمال حظر على استيراد وبيع  لفرضطة طريق أولية يرختم إنشاء       -23
 .2017خالل عام طة الطريق يرخ بشأنوالتحليل  المشاوراتمزيد من سيتم إجراء الو
 

 مشروع الرصد وتنفيذ وحدة 
 

التفتيش و لخطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الشاملتنسيق الألوزون الوطنية ھي المسؤولة عن وحدة ا      -24
د. التوعية وبناء القدرات في البلولسياسات واألنظمة اجراءات إلوفقا تنفيذ الخطة  وضمانوالرصد وأنشطة التوعية 

  المشروع وحدة األوزون الوطنية في تنسيق وتنفيذ أنشطة المشروع. تنفيذ ورصدحدة تساعد وو
 

 مستوى صرف األموال
 

دوالر  8,877,388 من القيمة دوالر أمريكي 4,435,702تم صرف ، 2016 / تشرين األولأكتوبرحتى       -25
البولي يوريثان المسحوبة  رغوة لمشروعاتدوالر أمريكي  1,938,901 المبلغ تشملحتى اآلن (المعتمدة  أمريكي
دوالر أمريكي  307,000الثاني والستين وفي االجتماع  الموافق عليهالوطنية وسي سي آ شركتي  في بالضغط
 دوالر أمريكي 4,441,686. وسيتم صرف رصيد قدره )المواد المستنفدة لألوزونزالة إلوطنية الخطة ال من المتبقي
  ).3(الجدول  2018و  2017 يفي عام

 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/46الوثيقة    3
يتم اليونيدو حتى إلى  األموال المعتمدة  ه لن يتم تحويل على أساس أنإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون خطة موافقة على الشريحة الثالثة من تمت ال   4

تم توقيع االتفاق،  هأنب ااألمانة تأكيد واستلمت(د)).  75/64(القرار  واليونيبألرصاد وحماية البيئة الھيئة العامة لبين رئاسة المبرم االتفاق إكمال وتوقيع 
  ألموال.ا الخزانةأمين  مما أدى إلى صرف
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للمملكة العربية السعودية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة لمرحلة األولى من لالتقرير المالي  - 3الجدول 
  )دوالر أمريكي(

 الوكالة
 إجمالي المعتمد ةالشريحة الثالث الشريحة الثانية الشريحة األولى

 مصروف معتمد مصروف معتمد مصروف معتمد مصروف معتمد
 33,914 290,400 0 0 0 0 33,914 290,400  اليونيب
 3,651,003 6,341,087 282,892 1,200,000 **1,466,114 2,971,487 *1,901,997 2,169,600 اليونيدو

أموال الخطة 
الوطنية إلزالة المواد
 المستنفذة لألوزون

307,000  0 0 0 0 307,000  

رغوة البولي يورثان 
 المسحوبة بالضغط
المعتمدة سابقا في 
شركتي آ سي سي 

   والوطنية

1,938,901  750,785 0 0 0 0 1,938,901 750,785 

 4,435,702 8,877,388 282,892 1,200,000 *1,466,114 2,971,487 2,686,696 4,705,901 المجموع
 50.0 23.6 49.3 57.1الصرف %

في االجتماع  ذلك المذكورلشريحة األولى أعلى من صرف العام لوال. السھوبسبب خطأ  الخامس والسبعينفي االجتماع  المذكور ذلكصرف أقل من ال* 
  .الخامس والسبعين

 .72/35وفقا للمقرر  دوالر أمريكي 7,813 خفض** يشمل 
 

  إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون خطةخطة تنفيذ الشريحة الرابعة من 
 

  األنشطة التالية:سيتم تنفيذ       -26
 

عدد نظام إصدار الشھادات للوالسياسات، بما في ذلك إنشاء وتشغيل المرحلة التجريبية  متعزيز التنظي  )أ (
للفنيين  غازات التبريدلى عصول حال يقصرنظام  ووضع تبريد وتكييف الھواء، فني 1000

وطني القانون الاعتماد وإنفاذ و عند اللزوم/ لجماركلدورات تدريبية تنشيطية و ،فقطمعتمدين ال
حملة توعية حول و ،لمواد المستنفدة لألوزونلاإللكتروني ترخيص التنفيذ نظام وللممارسة الجيدة؛ 

 بشأن لشركات رغوة البولي يوريثان االستشاري دعموال ،المستنفدة لألوزونلمواد للوائح الجديدة ال
 دوالر أمريكي)، 250,400) (اليونيبالتكنولوجيات البديلة (

دوالر  700,000(المتبقية (اليونيدو) البولي يوريثان رغوة  لشركات تصنيعشراء المعدات الالزمة و  )ب (
 )؛أمريكي

 
نظم  ث شركاتالھيدروكلوروفلوروكربون لثالبدائل غير إلى التعديل عملية لشراء معدات و  )ج (

 )؛دوالر أمريكي 300,000(اليونيدو) (
 

(اليونيدو) النھائيين عمل لعمالئھا  عشر حلقةإلى خمسة  عشرشركات النظم المحولة  وتنظم  )د (
 ) ؛دوالر أمريكي 166,600(
 

(اليونيدو)  افني 600 - 500 لعددجيدة الممارسات التبريد  علىعمل تدريبية  ةن حلقيعشرتنظيم و  (ھـ)
  )؛دوالر أمريكي 200,000(
 

مضخة نقل لغاز و بيل المثال، محطة استصالح مركزيةستصالح (على ساالشراء معدات لمراكز و  (و)
) االسترداد المتنقلةوحدات و ومعدات المختبرات متطور لغازات التبريد معرفو ةدالتبريد المستر

 ،)دوالر أمريكي 350,000(اليونيدو) (والتدريب على استخدامھا 
 

  ).دوالر أمريكي 50,000رصد المشروع (اليونيدو) (  (ز)
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 األمانة  وتوصية تعليقات
 
 تعليقاتال
 

 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون خطةي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من تقرير مرحل
 
 قانونيالطار اإل
 

 2016لعام  الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد بالفعل حصص المملكة العربية السعودية كومة حأصدرت       -27
  استنفاد األوزون. من قدراتطن  1,321,82 عندھداف الرقابة التي يفرضھا بروتوكول مونتريال وفقا أل

 
إلبقاء على اإلطار الزمني المقترح أصال لتنفيذ الحظر وا التكميليةتدابير السياسة  عدم وجوداألمانة أن ترى        -8

خلطات أو  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتحتوي على التي جديدة الالمفروض على معدات تكييف الھواء 
 مقصودة لتشجيع استيراد أو تصنيع معدات تكييف الھواءالنتيجة غير القد يتسببا في  الھيدروكلوروفلوروكربون

 .مفيدا اعتبر ھذا التأجيل نھجت ولذلك، اد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المرتفعالقائمة على المو
  

 استبدال المعدات التالفة
 

وحدة األوزون الوطنية  توقع إلى أنشركة سابتكس وإذ تالحظ أن الجمارك لن تفرج عن المعدات الالزمة ل      -29
وجھت األمانة االنتباه إلى مشروعات التعزيز و، المستقبلفي  الضررتنازل عن مطالبات التعويض عن بالخطابا 
 ،والتوعيةالوطنية خطط ال فيحماية طبقة األوزون  مسائلإدماج  شملتالتي ي في المملكة العربية السعودية، المؤسس

الھيئة العامة مؤلفة من رئاسة ال ةمشتركالتنسيق اللجنة  تم إنشاء هأنوتدريب الجمارك؛  تشملالوطنية خطط الأن و
خطة  في إطارإجراؤه الجمارك وسيستمر لضباط  وتم المزيد من التدريب ،رصاد وحماية البيئة ومصلحة الجماركلأل

لجمارك في المملكة العربية السعودية، طلبت األمانة لفي ضوء ھذا الدعم و. الھيدروكلوروفلوروكربونإدارة إزالة 
الضرر في  التعويض عناالتصال بين وحدة األوزون الوطنية والجمارك شرط عن توضيح لماذا نتج اليونيدو من 

  المستقبل.
  

مراقبة المواد المستنفدة وحدة األوزون الوطنية قوي في مجال واليونيدو أن التعاون بين الجمارك  تأوضح     -30
 ضباطتجارة المواد المستنفدة لألوزون. ويھدف بناء قدرات  ضبط بويجالمصالح المتبادلة  قائم علىولألوزون 
أجور تطبيق يكون في ھذه المواد. ومع ذلك،  اإلتجارضوابط  إلنفاذتوفير الوسائل والمھارات الالزمة إلى الجمارك 

  رسوم االستيراد مجال آخر، خارج نطاق التعاون مع وحدة األوزون الوطنية.و
 

 تمويالبالفعل  قدممتعدد األطراف المن المناقشات بشأن ھذه المسألة، لوحظ أن الصندوق  مزيدالإجراء  أثناء     -31
صالحات اإلتمويل  تغطيةينبغي بالتالي، ، و ي ذلك وثيقة التأمينأثناء تخزينھا في الجمارك، بما ف تلفتللمعدات التي 

خطة  تمويل إضافي الستبدال المعدات منعدم توفير ب همن مصادر أخرى. ولوحظ، مع ذلك، أن ةجديدمعدات شراء أو 
طلبت اليونيدو أن  لكتحويل خط إنتاجھا. لذمن المستفيدة مكن الشركة تتلن ، الھيدروكلوروفلوروكربون إدارة إزالة

بين اللجنة المبرم االتفاق  فيالواردة (أ)  7وفقا للفقرة الفرعية رئيسي يتم النظر في ھذا التمويل على أنه تغيير 
  غير.يتالمرحلة لن  في إطار عليهتفق اإلزالة المأن مجموع  أساسالتنفيذية وحكومة المملكة العربية السعودية، على 

 
 وبما أنه ال توجد، امعداتھ واستلمتما اذا كانت ستستأنف عملياتھا  مازالت تدرس شركة ھيسكو بما أن      -32

عما إذا كان من تحولھا، استفسرت األمانة  كانت مستعدة إلجراء الشركةولكن  تلفتنھا أل معدات لدى شركة سابتكس
اليونيدو أنه سيكون من األفضل  ت. وأوضحشركة ھيسكو في شركة سابتكسالمعدات الموجھة ل الممكن استخدام
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من  تعويضطلب تسي لمعدات، وبالتالياضريبة استيراد  ألن ھيسكو سددت و القرارتتخذ شركة ھيسكحتى  االنتظار
 مطالبة شركة ھيسكوكان من المتوقع تسوية أنه و ،مضخات إضافيةلى إ تحتاجقد وأن سابتكس  ،شركة سابتكس

في وضع يمكنھا من اتخاذ قرار بشأن استئناف الشركة ستكون  مرحلة أي، وعند 2016التأمين بحلول نھاية عام ب
  العمليات.

  
  تصنيع الرغاوى

  
أصال في المرحلة األولى من  تينلم تكن مدرج اللتينصحاري، و العوازل رغوة، بيتالبشركتي فيما يتعلق       -33
إزالة  سھوا من الدراسة االستقصائية التي أجريت إلعداد خطة اا حذفتم، الحظت األمانة أنھاإلزالة خطة

لمادة لبالكامل  تينلوكمم ينت، أكدت اليونيدو أن كال من الشركبناء على طلب من األمانةو. الھيدروكلوروفلوروكربون
خالل المرحلة ن يالشركتيجب تحويل . وعالوة على ذلك، 2007 / أيلولقدرة إنتاج الرغوة قبل سبتمبر وحددت 5

لم ، و2018 / كانون الثانييناير 1 بحلول ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر استيراد  ه سيتم تنفيذألناألولى، 
وفورات من ال ه سيتم استخدامألن لشركاتافي  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلزالة طلب أي تمويل إضافي ي

إزالة  خطةعملياتھا أو قررت عدم المشاركة في  أوقفتمن المؤسسات التي  بما فيھاالتحويالت األخرى، 
  ، لھذا الغرض.الھيدروكلوروفلوروكربون

 
التركيبة، اليونيدو أنه نظرا للتغيرات في  تأوضحرش، ال لشركات رغوةالمعدات التي ستقدم بوفيما يتعلق       -34

. تلك لمعالجة أنظمة اللزوجة العاليةضرورية جديدة المعدات ال وأنعالية لزوجة الھيدروفلوروأوليفينات بأنظمة تتمتع 
 ،ةكون مؤھلت نأن ھذه المعدات لو سھلة اإلحالل ھي بدائلالھيدروفلوروأوليفينات وأشارت األمانة إلى، مع ذلك، أن 

ھذه تركيب يمكن و ،كما ينبغي يتم تركيبهلزوجة أعلى إن لم قد تتمتع بالمخفض الھيدروفلوروأوليفين أنظمة  ورغم أن
مع  يمكن استخدامه لكي تالبوليوالط يخلباستخدام البوليوالت الجاھزة والمواد المضافة للحفاظ على لزوجة نظمة األ

لشراء  الھيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة إزالةاليونيدو على عدم استخدام التمويل من  توافقو. العاديةالمعدات 
الھيدروفلوروأوليفينات  تحويل إلىمن أجل الإلضافية بدال من ذلك توفير تكاليف التشغيل ا تبطل ھاالمعدات، ولكن

 شركات رغوةالتمويل األصلي لفي تخصيص  تكاليف التشغيل اإلضافية عدم إدراجعلى الرغم من و. المخفضة
 ل إلىيتحوعدم تنفيذ أي بالوكاالت المنفذة لب ا(ح) الذي ط 68/53، أشارت األمانة إلى القرار رشال

 البدائللكي يمكن استخدام  2016 / كانون الثانييناير 1 بحلولرش الفي قطاع رغوة  245fa-الھيدروفلوروكربون
ھدف حقق سي تكاليف التشغيل اإلضافية توفيرأن  ورأتبدال من ذلك،  ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض

 رأتفي المئة من الشريحة الثالثة،  30المطلوبة أقل من  تكاليف التشغيل اإلضافية وحيث أن(ح).  68/53القرار 
 إلىرش الرغوة لالشركات الثالث في القطاع الفرعي  حويلتمن أجل  تكاليف التشغيل اإلضافية توفيراألمانة أن 

على المضي قدما وتمت الموافقة االتفاق  فيالوارد (ب)  7الفقرة نص  ندرج ضمنين يمكن أالھيدروفلوروأوليفينات 
  ھذه الطريقة.ب
 

، التي لم شركة سابتكس فيالمقترحة المغلفة  لألسقفتكييف الھواء جھزة ألأسباب ذكر األمانة أيضا طلبت       -35
إزالة  خطةالنظم عندما تمت الموافقة على  لشركاتتكن مدرجة في القائمة اإلرشادية للمعدات 

بتركيبات الھيدروفلوروأوليفين لالستخدام  تطلباليونيدو أن ھذه المعدات  وذكرت. الھيدروكلوروفلوروكربون
ه لن تم االتفاق على أنأنه ، وةغير مؤھلفھي التالي إضافية وبأن ھذه المعدات ليست األمانة  وذكرت. المخفض
  .لألسقفتكييف الھواء أجھزة تمويل من الصندوق المتعدد األطراف لشراء ال يستخدم

 
الشريحتين في  النھائيينرغوة لا ءلعمالعمل  حلقة 15إلى 10 لكي تنظم شركات النظمتمويل تم تخصيص       -36

أي  ه بسبب عدم إكمالنأأوضحت اليونيدو و). دوالر أمريكي 166,000 ةوالرابع) دوالر أمريكي 90,000الثالثة (
- الھيدروكلوروفلوروكربونبسبب الحظر على وعمل للعمالء حتى اآلن.  أي حلقةذ تنفلم تحويلھا، من شركات النظم 
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وستقدم  شركات النظموجود تركيبات بديلة لدى توقع ي، 2018 / كانون الثانييناير 1في  الذي سيكون نافذاب 141
  .2017مساعدة لعمالئھا في عام 

  
سوكو الخزف السعودية و تيشركفي تأخر، بما في ذلك  الشركات قداألمانة أن تحويل العديد من الحظت       -37

التي لم  شركات خمسالمن  شركات نظم أربع وفيالبنتان،  لخزانبتأمين التراخيص الالزمة  المتعلقبسبب التأخير 
خطة إزالة في على األقل مشاركة ثالث شركات  ومن المؤكد ،النھائيين ھاعمل لمستخدمي حلقاتتنظم 

. وأعربت األمانة عن قلقھا إزاء ية وھيسكو وإبسفصناعبوليبيت ال، وھي شركة ھنكل الھيدروكلوروفلوروكربون
ستتمكن مملكة العربية السعودية ت الوتساءلت عما إذا كانب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونفي المحرز التقدم 
 تأكد. وعلى الرغم من ھذا الوضع، 2018 / كانون الثانييناير 1في ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر  من

 وستتم إعادة. حسبما خطط لهب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناليونيدو نية الحكومة لتنفيذ الحظر على استيراد 
  متعدد األطراف.اللم تبدأ تحولھا في ذلك الوقت إلى الصندوق شركة أي ب التمويل المرتبط

 
 قطاع خدمات التبريد

 
بين حكومة المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية أربعة  المبرم تفاقاال فيالوارد أ  -8 التذييليحدد       -38

 قطاع الخدماتفي  الشريحة الرابعةأنشطة ب التمويل المتعلق اإلفراج عنقبل  استيفاؤھامعينة يجب شروط 
  من الشروط: شرطتابعت األمانة كل و .5لليونيب) دوالر أمريكي 120,000ويونيدو للدوالر أمريكي  777,000(

 
ھذا اليونيدو أن  تأوضح، مرة واحدةلذات االستعمال  األسطواناتالحظر المفروض على بفيما يتعلق   )أ (

 األسطواناتحظر استيراد ست التيطة طريق أولية يرخ وضعالحظر من خالل  فرضعملية  البلد بدأ
بيع بعد سنة واحدة. الوحظر  2017أو  2016/ تشرين األول في أكتوبر مرة واحدةلذات االستعمال 

 الطريق خالل لخريطة المزيد من المناقشات والتحليل ويلزم إجراء ةومع ذلك، خريطة الطريق أولي
  اء منھا،االنتھقبل  2017 عام

 
أوضحت و. لذلك المبذولةعلى الرغم من الجھود الكبيرة واعتماد نظام إصدار الشھادات  وضعتأخر و  )ب (

 لغازات الدفيئة االتحاد األوروبي الئحةلوفقا نظام إصدار الشھادات المؤقت  ه تم إدخالاليونيدو أن
 وأدخلت الئحة. للنظاموفقا تم اعتماد العديد من الفنيين ، ولالحترار العالميالمسببة  المعالجة بالفلور

نھا متعلقة ألفي البالد  لالحترار العالميالمسببة  المعالجة بالفلور لغازات الدفيئةاالتحاد األوروبي 
 2016 / تشرين األوللتدريب ومنح الشھادات في أكتوبرلعمل  حلقتي وتم تنظيم ،اتشھادبإصدار ال

؛ وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع سابقامعتمدين  افني 12 غير اإضافي افني 46 اعتمادمما أدى إلى 
سوف والفنيين في جميع أنحاء البالد.  العتمادحملة وطنية  لتنظيم والمھني  الفنيلتدريب امؤسسة 

 لالحترار العالميالمسببة  المعالجة بالفلور لغازات الدفيئةاالتحاد األوروبي الئحة نظام  إدخالييسر 
 ؛في االعتبار تعديل كيغاليأخذ في المستقبل مع فلوروكربونية الھيدروالمواد على العمل 

 
ن ونيفيھا الف ينفذالتي لكيانات لالتبريد غازات الحصول على  يقصرتنفيذ نظام  بضرورةفيما يتعلق و  )ج (

ه سيتم اليونيدو أن ت، أوضحالتبريد وتكييف الھواء في خدمة أنظمة يهعل العمل ويشرفونن ومعتمدال
لممارسة ا مدونة قواعد ذتنفيمن المتوقع و ،المقرر الشرط من خالل نظام إصدار الشھاداتھذا  استيفاء
 ،2017في عام  االمخطط لھالجيدة 

 
على في مجال التبريد وتكييف الھواء وطنية لتشجيع المستخدمين النھائيين الستراتيجية باالوفيما يتعلق   )د (

اليونيدو أن ھذه االستراتيجية  تأوضحفي حالة خسائر التبريد، وإصالح التسرب كشف تدابير تنفيذ 
وحظر  المناھج الدراسيةتحديث و مدونة قواعد الممارسةو المقررةخطة إصدار الشھادات  تشمل

                                                 
  الثالث عشر).، المرفق (UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 أ الوارد في االتفاق  -8النحو المبين في التذييل  الشروط على   5
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المواد المستنفدة لألوزون. وأنظمة وتدابير الرقابة األخرى  مرة واحدةلذات االستعمال  سطواناتاأل
  .اإلزالة خطةوطنية خالل الفترة المتبقية من ال ةاالستراتيجيسيتم تنفيذ ، العناصرھذه  وبعد وضع

  
  بالكامل. أ -8 التذييلشروط  ه لم يتم استيفاءاألمانة أن الحظتفي ضوء التفسيرات المقدمة،        -39

 
عمل  عشر حلقاتل دوالر أمريكي 60,000 مبلغ إطار الشريحة السابقة، خصص أنه فياألمانة ذكرت      -40

 حلقة 20عدد ل دوالر أمريكي 200,000مبلغ بالشريحة الرابعة المقترحة لتخصيص ، وفنيا 300 -  250عدد تدريبية ل
 تبينإذ في الشريحة الرابعة  العالية لحلقات العملتكلفة الأوضحت اليونيدو أن و. نياف 600 - 500عمل أخرى لتدريب 

تنظيم التدريب في حيث كانت الخطة ھي  المضيفلشريحة الثالثة لم تأخذ في االعتبار تكلفة المعھد اميزانية  أن
. ومع ذلك، كشفت مجانا جميع الخدمات اللوجستية والمعدات والمواد تقدم التية يالحكوم الفنيمنشآت التدريب 

إضافي لتغطية التكاليف المرتبطة بتنظيم العام الماضي أنه ستكون ھناك حاجة إلى تأمين تمويل مدى  علىالتجربة 
  التدريب.

 
لمشروع مدونة قواعد الممارسة  الصيغة النھائية ه تم تأجيلاليونيدو أن تأوضح ،بناء على طلب التوضيح      -41
البيئة؛ ومع ذلك، فإنه  ھيئةإدارة  فيلتغيرات األخيرة ا بسبب 2015نھاية عام بحلول ي كان من المتوقع اعتماده ذال

  .2017عام أوائل في اعتماد المدونة من المتوقع 
 

 استنتاج
 

خطة إزالة  أنشطةلتقدم المحدود في تنفيذ مناقشات طلب الشريحة، أعربت األمانة عن قلقھا إزاء اخالل      -42
بين  المبرم تفاقاال فيالوارد أ  -8التذييل لشروط المحددة في ل فاء الكامليوعدم االست الھيدروكلوروفلوروكربون

بالمواد تصنيع لحظر تركيب قدرة جديدة لإلى  وإذ تشيراللجنة التنفيذية. كومة المملكة العربية السعودية وح
 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربونوحظر استيراد واستخدام  2013منذ عام  المفروض يةالھيدروكلوروفلوروكربون

حظر استيراد وتصدير بالحكومة التزام و ،2014 ون الثاني/ كانيناير 1اعتبارا من  المفروض
ي تطبيق آخر ألأو  اتمذيبكأو البولي يوريثان  رغاوىفي إنتاج  الستخدامه ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

إن لم  تطبيقه الواجب تفاقاال فيالوارد أ  -7 التذييلالشرط الجزائي المحدد في و ،2018 / كانون الثانييناير 1 بحلول
 ألھداف المحددة في االتفاقلبروتوكول مونتريال وكذلك لألھداف الرقابة  يمتثلأن ھذا البلد و يتم تنفيذ ھذا الحظر،

 في تحقيقد البللمساعدة بذل المزيد من الجھد ألمانة، على أساس استثنائي وا يتوص وقد، كافيال تم الصرفأنه و
  الشروط التالية:ب رھنا، بالموافقة على الشريحة الرابعة مونتريال واالتفاقوجب بروتوكول المتثال بمل هالتزامات

 
مبلغ صرف  الخزانةأمين  سيوقف، الرابعة لشريحةل دوالر أمريكي 2,017,000تمويل مبلغ المن   )أ (

 دوالر أمريكي 120,000وليونيدو ل دوالر أمريكي 777,000( دوالر أمريكي 897,000دره ق
وفي . أ -8ييل التذالشروط المحددة في  استيفاءاستالم تقرير شامل يدل على  إلى أن يتملليونيب) 
 دوالر أمريكي 897,000سيعاد المبلغ ، 2017م التقرير في االجتماع األخير من عام يتقدحالة عدم 

 أ -8 التذييلفي  عد استيفاء الشروط المذكورة ب همتعدد األطراف، ويمكن طلبالإلى الصندوق 
 ؛فقط بالكامل

 
بين  األجل ملزم طويل من أجل وضع الصيغة النھائية التفاقرز المح تقرير عن التقدمينبغي تقديم و  )ب (

 في جملة أمور،، ومعالجةوحدة األوزون الوطنية ومصلحة الجمارك لضمان التعاون والتواصل 
الصندوق اشتراھا لمعدات التي ل حدثتأضرار  غرامات التأخير وأيرسوم و الرسوم والضرائب

 ؛ةالمتعدد األطراف مع طلب الشريحة الخامس
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60 
 

14 

 :فقط الشروط التاليةبعد استيفاء  ةيمكن تقديم طلب الشريحة الخامسو  )ج (
 
 خطةفي المرحلة األولى من  البولي يوريثان المشمولةرغوة شركات تحويل جميع اكتمال    ) 1(

حظر على  وفرضإلى التكنولوجيا المتفق عليھا  إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
من إلى خليط شركة الوطنية واكتمال التحويل في  ب،141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ،1234ze-الھيدروفلوروأوليفينووثاني أكسيد الكربون   يزوبيوتيناال
 
 إزالة  خطةفي المرحلة األولى من  المشمولة شركات النظمتحويل جميع اكتمال و  ) 2(

، تركيبات ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضإلى  الھيدروكلوروفلوروكربون
  ،النھائيينللمستخدمين  على األقل عملحلقات  عشرشركات النظم  وتعقد

 
وإعادة تدوير  استردادوونظام الترخيص اإللكتروني؛  ةالممارسقواعد اعتماد مدونة و  )3(

 المستنفدة لألوزونوغازات التبريد  يناإللزامي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ،مرة واحدةل االستعمالذات بريد الت أسطواناتحظر على فرض و ،األخرى

 
في المرحلة األولى من  شركة نظم مشمولةرغوة أو  شركة طلب إعادة األموال المرتبطة بأيو  (د)

أو عدم  امتفق عليھالتحويل إلى التكنولوجيا القررت عدم  إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربونخطة 
طلب  هفي قدميالذي  نفس االجتماعإلى  إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربونخطة المشاركة في 

 (بيت مؤخراتحديھما تم شركتين ، بعد األخذ في االعتبار األموال الالزمة لتحويل الشريحة الخامسة
  صحاري).والعوازل 

  
  التوصية

 
  :فياللجنة التنفيذية قد ترغب       43

 
  :إلى إذ تشير  (أ)

 
إزالة  مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة التقرير ال  )1(

  في المملكة العربية السعودية؛ الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  ،ريدرغوة وخدمات التبتصنيع ال يتأخير تنفيذ األنشطة في قطاعقلق، مع الو  )2(

 
بين حكومة  المبرم تفاقاال فيالوارد أ  -8 التذييل المذكورة فيلم يتم استيفاء الشروط  هأنو  ) 3(

أجزاء من التمويل أنه ال يمكن اإلفراج عن المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية، و
ليونيدو لدوالر أمريكي  777,000( لشروطع ضاالخباألنشطة في قطاع الخدمات  المتعلق

  )؛دوالر أمريكي لليونيب 120,000و
 

 الواردة في(أ)  7للفقرة الفرعية  تمويل للمعدات التالفة وفقالتوفير  مقترحعلى  ستوافقما إذا كانت و  (ب)
بين حكومة المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية على النحو المبين في خطة برم الم تفاقاال

  التنفيذ؛
 

 تفاق ملزم طويلال النھائيةالصيغة وضع في المحرز التقدم عن  تقرير بتقديماليونيدو  مطالبةو  (ج)
في  ومعالجة،ومصلحة الجمارك لضمان التعاون والتواصل  بين وحدة األوزون الوطنية األجل
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اشتراھا لمعدات التي ل حدثتأضرار  والضرائب ورسوم غرامات التأخير وأي الرسوم جملة أمور،
  ،مع طلب الشريحة الخامسة ،الصندوق المتعدد األطراف

 
  :فقط استيفاء الشروط التاليةبعد طلب الشريحة الخامسة بتقديم السماح و  (د)

 
 في المرحلة األولى من خطة البولي يوريثان المشمولةرغوة شركات تحويل جميع اكتمال    ) 1(

حظر على  وفرضإلى التكنولوجيا المتفق عليھا  إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
من إلى خليط واكتمال التحويل في شركة الوطنية  ب،141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ،1234ze-الھيدروفلوروأوليفينووثاني أكسيد الكربون  يزوبيوتين اال
 
 إزالة   في المرحلة األولى من خطة المشمولة شركات النظمتحويل جميع واكتمال   ) 2(

، ي المنخفضإلى تركيبات ذات إمكانية إحداث االحترار العالم الھيدروكلوروفلوروكربون
  النھائيين،للمستخدمين  على األقل عملحلقات عشر شركات النظم  وتعقد

 
تدوير الوإعادة  واالستردادونظام الترخيص اإللكتروني؛  ةالممارسقواعد اعتماد مدونة و  )3(

 المستنفدة لألوزونوغازات التبريد  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل اإللزاميين
  مرة واحدة،لذات االستخدام التبريد  أسطواناتحظر على فرض و األخرى،

  
في المرحلة األولى من  شركة نظم مشمولةرغوة أو  شركة طلب إعادة األموال المرتبطة بأيو  )ھـ(

أو عدم  امتفق عليھالتحويل إلى التكنولوجيا القررت عدم  إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربونخطة 
الشريحة طلب  الذي يقدم فيه نفس االجتماعإلى  الھيدروكلوروفلوروكربون إزالةالمشاركة في خطة 

العوازل  (بيت تحديھما مؤخراتم شركتين الخامسة، بعد األخذ في االعتبار األموال الالزمة لتحويل 
  وصحاري).

 
إزالة خطة الرابعة من المرحلة األولى من  الشريحةعلى استثنائي، بشكل الموافقة، و  (و)

 2016 للفترةالشريحة  تنفيذلالموازية خطة الللمملكة العربية السعودية و الھيدروكلوروفلوروكربون
زائد  دوالر أمريكي 1,766,600 تتألف منالتي  دوالر أمريكي 2,171,680 بالقيمة، 2017 -

زائد  دوالر أمريكي 250,400ولليونيدو،  دوالر أمريكي 123,662 بقيمةتكاليف دعم الوكالة 
 سيوقف الخزانة، على أن يكون مفھوما أن أمين دوالر أمريكي 31,018بقيمة كاليف دعم الوكالة ت

باإلضافة إلى  دوالر أمريكي 777,000تألف من يي ذ، الدوالر أمريكي 966,254مبلغ صرف ال
، باإلضافة دوالر أمريكي 120,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 54,390بقيمة دعم الوكالة تكاليف 

شامل يدل  تقريراستالم إلى أن يتم لليونيب،  دوالر أمريكي 14,864 دعم الوكالة بقيمة إلى تكاليف
االجتماع  بحلولحالة عدم تقديم التقرير  فيو أ. -8وط المذكورة في التذييل استيفاء الشرعلى 

لى إوكالة تكاليف دعم ال زائد دوالر أمريكي 897,000مبلغ السيعاد ، 2017عام  فياألخير 
  .لة فقطمكا أ -8 التذييلفي المذكورة استيفاء الشروط بعد  هلصندوق المتعدد األطراف، ويمكن طلبا

  
_________________________  

  


