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  مشروعات متعددة السنوات  - ورقة تقييم المشروع 
  تايلند

 الرقابةتدابير  اجتماع الموافقة الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 2018% بحلول 15 الثامن والستون )، اليابانةالبنك الدولي (رئيس خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 773.5 2015السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

 2015السنة:  البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)(ثالثا) أحدث 
مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 570.1    222.1 348.0    22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.9    1.7 1.1    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 199.9   20.6    179.3  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.3   2.3       225-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت سابقة الخلط 

 المستوردة

 21.1       21.1 

 

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

 943.28 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 927.6 :2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 708.56 المتبقي: 234.72 موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة األعمال

البنك 
 الدولي

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

9.7 29.6 9.7 7.3 23.2 79.4 

 8,801,555 2,577,181 806,384 1,070,000 3,277,990 1,070,000 التمويل (دوالر أمريكي)
 

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

 ال ينطبق 834.84 834.84 834.84 834.84 927.6  927.6 ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 788.46 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6 ال ينطبق

التمويل 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

البنك 
 الدولي

تكاليف 
 المشروع

4,817,166 9,706,154 618,803 3,063,542 1,000,000 753,630 2,408,580 22,367,875 

 1,565,752 168,601 52,754 70,000 214,448 43,316 679,431 337,202 تكاليف الدعم

تكاليف  اليابان
 المشروع

302,965 0 0 0 0 0 0 302,965 

 39,385 0 0 0 0 0 0 39,385 تكاليف الدعم

المبالغ المعتمدة من اللجنة 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

5,120,131 0 0 9,706,154 

 

0 0 0 285 826 14  

 679,431 0 0 376,587 تكاليف الدعم

 

0 0 0 018 056 1  

  إجمالي المبالغ المطلوبة

للموافقة عليھا في ھذا 
االجتماع (دوالر 

 أمريكي)*

تكاليف 
 المشروع

0    618,803 
 

  803 618  

 43,316    0 تكاليف الدعم
 

  43,316 
 

 . 2014* كان ينبغي تقديم الشريحة الثالثة خالل عام 

 النظر على نحو فردى توصية األمانة:
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  وصف المشروع

الوكالة المنفذة الرئيسة، إلى االجتماع السابع والسبعين بالنيابة عن حكومة تايلند، قدم البنك الدولي، بوصفه   -  1
غ بمبلــ 1طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

. ويشمل 2دوالر أمريكي للبنك الدولي فقط 70 000تكاليف دعم الوكالة البالغة  ادوالر أمريكي زائد 1 000 000
 في المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلثانية وتقرير تحقق بشأن استھالك الطلب تقرير مرحلي حول تنفيذ الشريحة ا

   .2017عام وخطة تنفيذ الشريحة ل 2015عام 

  تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

األوزون من المواد  دطن من قدرات استنفا 773.5مة تايلند عن استھالك يبلغ أبلغت حكو  -  2
-2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1. ويبين الجدول 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

2015  .  

  ) 7بيانات المادة  2015إلى  2011. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تايلند (من 1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
       طن متري

 13,028.60 10,365.31 11,984.35 11,988.86 16,821.19 11,445.76 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 159.75 142.92 136.06 113.47 198.88 134.53 123-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 3.41 0.12 4.41 4.03 2.99 2.99 124-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 1,865.93 1,817.68 1,830.46 1,817.37 2,028.98 1,620.23 ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 1.81 0 0 0 0 0 ب142-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 54.60 8.67 39.35 37.64 45.91 28.62 *225-نالھيدروكلوروفلوروكربو

  الھيدروكلوروفلوروإجمالي المواد 
 نية (طن متري)كربو

13,232.13 19,097.95 13,961.37 13,994.63 12,334.70 15,114.10 

ب في 141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 البوليوالت المستوردة

160.53 182.23 53.86 92.29 192.03 142.50** 

       طن من قدرات استنفاد األوزون
 716.57 570.09 659.14 659.39 925.17 629.52 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.19 2.86 2.72 2.27 3.98 2.69 123-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 0.08 0.00 0.10 0.09 0.07 0.07 124-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 205.25 199.94 201.35 199.91 223.19 178.23 ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 0.12 0 0 0 0 0 ب142-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 2.30 0.61 1.04 1.66 2.24 0.84 **225-نالھيدروكلوروفلوروكربو

  الھيدروكلوروفلوروإجمالي المواد 
 نية (طن من قدرات استنفاد األوزون)كربو

811.35 1,154.65 863.32 864.35 773.50 927.51 

ب في 141-نالھيدروكلوروفلوروكربو
 البوليوالت المستوردة

17.66 20.05 5.92 10.15 21.12 15.67** 

  . 225cbو  225caو  225- * تشمل ھذه األرقام استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  . 2009-2007** متوسط استھالك 

و  22-كما تم اإلبالغ في االجتماع الرابع والسبعين، يرجع االستھالك الكبير في الھيدروكلوروفلوروكربون  -  3
                                                 

قدمت إلى  2014؛ ولھذا، فإن الشريحة الثالثة الواجبة في عام 2013تمت الموافقة في االجتماع الرابع والسبعين على الشريحة الثانية الواجبة في عام   1
 االجتماع السابع والسبعين.

  
  ارة األعمال الصناعية في تايلند إلى البنك الدولى.من إد 2016أغسطس/آب  26حسب الرسالة المؤرخة في   2
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، تم إحالل 2013تحضيرا لتدابير الرقابة. وفي عام إلى اإلجراءات التي اتخذھا قطاع التصنيع  2012ب عام 141
بالبوليوالت المخلوطة في  المستوردة ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط141- جزئي للھيدروكلوروفلوروكربون

ب السائب والموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141-، زادت كمية الھيدروكلوروفلوروكربون2014تايلند. وفي عام 
، يرجع انخفاض استھالك 2015وفي عام  2015.3إلجراءات المتخذة قبل تدابير الرقابة لعام بسبب ا

ب أساسا إلى تنفيذ مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 141و  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ك المواد قطاعي تكييف الھواء والرغاوي على التوالى وتنفيذ نظام الحصص للرقابة على استھال

  الھيدروكلوروفلوروكربونية ورصده.

  تقرير التحقق

المواد أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام الترخيص والحصص للواردات والصادرات من   4
 773.50كان  2015في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوان مجموع استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونية

األوزون. واستنتج التحقق أن تايلند لم تتجاوز مستوى الحد األقصي لالستھالك المسموح به طن من قدرات استنفاد 
 .2015طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  834.84البالغ 

  
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

تنفيذ أبلغت حكومة تايلند عن بيانات قطاع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير   -  5
نتيجة للفروق في استھالك  7، وھو أعلى قليال من البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة 2015البرنامج القطري لعام 

 2016في مايو/آيار  2015المبلغ عنه. وقدمت بيانات البرنامج القطرى لعام  225-الھيدروكلوروفلوروكربون
  في ذلك الوقت. 225-لوروكربونووضعت على أساس أفضل تقديرات استھالك الھيدروكلوروف

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني 

وضعت إدارة األعمال الصناعية نظام حصص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كانون   -  6
األعمال الصناعية إصدار لوائح تحظر تصنيع أجھزة تكييف الھواء القائمة على  . وتخطط إدارة2013الثاني/يناير 

في الساعة للبيع في األسواق  4وحدة حرارية بريطانية 50 000أقل من  سعةذات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
رغاوى الرش إبتداء من  تطبيقاتب كعامل نفخ للرغاوى باستثناء 141-المحلية واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة 141-. ويخضع الھيدروكلوروفلوروكربون2017يناير/كانون الثانى  1
   للرقابة من خالل تصاريح االستيراد الصادرة من إدارة األعمال الصناعية.

 سعةذات  32- ھيدروفلوروكربونويقترح األخذ بدراسة تقييم المخاطر ألجھزة تكييف الھواء المستخدمة لل  7
  وحدة حرارية بريطانية في الساعة خالل تنفيذ الشريحة الثالثة. 50 000إلى  36 000تتراح بين 

  قطاع التصنيع

  تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 

اقترحت الخطة األصلية لقطاع التبريد وتكييف الھواء في خطة إدارة إزالة المواد   -  8
طن من قدرات استنفاد األوزن)  51.85طن مترى ( 942.7شركة تستھلك  12ونية تحول الھيدروكلوروفلوروكرب

                                                 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48من الوثيقة 3الفقرة   3
  واط في الساعة) 0.293وحدة حرارية بريطانية (مكافئة لـ   4
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 5. وتم إخطار االجتماع الرابع والسبعين32-إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون
د األوزن من طن من قدرات استنفا 2.31، المستھلكتين لمجموع Pan Tycoonو  Better Livingبأن شركتين 

ألف بأموالھما الخاصة. وفي أوائل عام 410-، بتحولھما إلى ھيدروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون
، إحدى مصنعى أجھزة تكييف الھواء، إدارة األعمال الصناعية ومصرف Pan Tycoon، أخطرت شركة 2016

 Betterلبنك الدولى أيضا أن األموال المتعلقة بشركة التوفير الحكومي بأنھا تود المساھمة في برنامج اإلزالة. وأكد ا
Living  دوالرا أمريكيا يمكن تسويتھا مقايل مجموع التمويل الوارد في الشريحة الثالثة وأن  284 180البالغة

  دون مساعدة من الصندوق. 22- الشركة ستزيل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

دوالرا أمريكيا المتاح من أرصدة  97 017ع والسبعين، لوحظ أن مبلغ وفضال عن ذلك، في االجتماع الراب  -  9
خطة إدارة إزالة المواد سابقة بناء على المشروع سوف تبرمج عندما تقدم الشريحة التالية من 

  وأكد البنك الدولى أن ھذا المبلغ يمكن أيضا خصمه من الشريحة الثالثة. 6.الھيدروكلوروفلوروكربونية

بحلول  22-الھيدروكلوروفلوروكربونشركة تنضوى تحت المشروع بإزالة استھالك  11ستقوم   - 10
عن إنتاج اجھزة تكييف الھواء القائمة على  Better Living. وقد توقفت شركة 2017يونية/حزيران 

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  تصنيع رغاوي البوليوريثان 

شركات رغاوى اضافية بمجموع استھالك يبلغ  10دوالرا أمريكيا، وقعت  3 351 140عند مجموع مبلغ   - 11
اتفاقات منح فرعية من  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 41.06

طن مترى  94.41 . وانتھت شركتان من تحولھما بمجموع إزالة يبلغ2016ديسمبر/كانون األول إلى يولية/تموز 
شركات المتبقية بحلول  8، وسوف تتحول 2016) في أوائل عام طن من قدرات استنفاد األوزون 10.39(

  دوالرا أمريكيا 1 662 996. ويبلغ الصرف التراكمى لقطاع الرغاوى 2017ديسمبر/كانون األول 

لحجم يتعين عليھا توقيع شركة صغيرة ا 30شركة رغاوى ومشروع مجموعة تتالف من  60مازال ھناك    12
أن  مصرف التوفير الحكوميماليين دوالر أمريكي. ويتوقع  3االتفاق. ويقدر متطلب التمويل أن يكون أكثر من 

ماليين دوالر أمريكي. وطبقا  3ستوقع االتفاقات ذات العالقة وسوف يتم االلتزام بمبلغ  2016بحلول نھاية عام 
التحاد الصناعات التايلندى، يتوقع أن تشارك شركات اضافية في ھذا  إلحدى مجموعات رغاوى البوليوريثان

إبتداء من يناير/كانون الثانى  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونالمشروع نظرا ألن الحكومة تخطط لحظر استھالك 
2017.  

  المساعدة الفنية 

  تم تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية التالية:  - 13

مواد لخمسة  2016حصص استيراد لعام  ةلصناعيأصدرت إدارة األعمال ا  (أ)
في يناير/كانون الثانى  طن من قدرات استنفاد األوزون 779.2تبلغ  ھيدروكلوروفلوروكربونية

حلقة عمل لألطراف الفاعلة إدارة األعمال الصناعية ، عقدت 2016. وفي ابريل/نيسان 2016
. وعرضت الشركات المشاركة الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد بشأن حالة تنفيذ 

   الدروس المستفادة خالل التنفيذ؛

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48من الوثيقة  8الفقرة    5
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48من الوثيقة  9الفقرة    6
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-الھيدروكلوروفلوروكربونتم تنظيم حلقتى عمل لألطراف الفاعلة للتشاور تتعلقان بحظر استخدام   (ب)
-الھيدروكلوروفلوروكربونفي قطاع الرغاوى باستثناء تطبيقات رغاوى الرش، واستخدام  ب141
وحدة حرارية بريطانية في  50 000في تصنيع أجھزة تكييف الھواء ذات سعة تبريد أقل من  22

  ؛2017يناير/كانون الثانى  1للسوق المحلية. ومن المتوقع سن لوائح نھائية بحلول  الساعة

 36,000تقييم مخاطر معدات ذات سعة تبريد أقل من من دراسة إدارة األعمال الصناعية إنتھت   (ج)
وحدة حرارية في الساعة. ونتيجة لذلك، عدلت إدارة األعمال المدنية وتخطيط المدن مدونة المبانى 

 36 000ذات سعة تبريد حتى  32- الھيدروفلوروكربونللسماح بتركيب أجھزة تكييف باستخدام 
  يات العالية؛في البنا وحدة حرارية بريطانية في الساعة

األطراف الفاعلة أنھا تعمل عن كثب مع إدارة الجمارك ووزارة  إدارة األعمال الصناعيةأخطرت   (د)
ذات سعة  22-لھيدروكلوروفلوروكربونالتجارة لحظر واردات أجھزة تكييف الھواء المستخدمة ل

عھد المعايير . وعقدت مشاورات مع موحدة حرارية بريطانية في الساعة 50 000تبريد أقل من 
كسائل  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالصناعية التايلندى لتنقيح معايير المنتجات الستبعاد استخدام 

. وحدة حرارية بريطانية في الساعة 50 000تبريد في أجھزة تكييف الھواء ذات سعة تبريد أقل من 
لن تتاح في  22-روكربونالھيدروكلوروفلووتضمن ھذه األعمال أن أجھزة تكييف الھواء باستخدام 

  السوق المحلية؛

  شركات تصنع تكييف الھواء قد شملھا المشروع. 3تم االنتھاء من مراجعة السالمة في   (ھـ)

  وحدة تنفيذ المشروعات والرصد 

نظرا لوجود وكالتين منفذتين تشاركان في المشروع (بنك التوفير الحكومي وإدارة األعمال الصناعية)، تم   - 14
حدتين لتنفيذ المشروعات والرصد. وستقوم وحدة تنفيذ المشروعات والرصد لمصرف التوفير الحكومي تشكيل و

بمسؤولية تنفيذ المشروعات الفرعية التى تم توقيع اتفاقات منح فرعية لھا؛ وضع مقترحات جديدة لمشروعات فرعية 
يم تحديث لمقررات اللجنة التنفيذية وكذلك واتفاقات منح فرعية جديدة؛ وسوف تشارك في التدريب وحلقات العمل لتقد

  لتطوير تكنولوجيات جديدة.

تيسير الموافقة على اتفاقات المنح  األعمال الصناعية الرصد إلدارةوحدة تنفيذ المشروعات وستواصل   15
ة الفرعية من خالل استعراض مدى تأھيل المشروعات الفرعية وخطط التخلص من المعدات القديمة وغير المستعمل
 وتنفيذ خطة إدارة البيئة؛ وكذلك صياغة سياسات وتدابير ناظمةحسب الحاجة لدعم اإلزالة المستدامة للمواد

؛ عقد اجتماعات للجنة توجيه المشروعات على أساس ربع سنوى؛ االضطالع بأنشطة الھيدروكلوروفلوروكربونية
وضمان أن مشروع اللوائح بشأن حظر انتاج أجھزة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأخرى لتيسير ورصد إزالة 

السائب  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونواستيراد  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتكييف الھواء القائمة على 
إدارة وأن موظفى  2017والموجود في البوليوالت سابقة الخلط يجرى االنتھاء منھا وسنھا وفرضھا بحلول أوائل عام 

  مدربين على اللوائح الجديدة خالل النصف األول من السنة التقويمية التالية. اعية األعمال الصن

  مستوى صرف األموال

دوالرا أمريكيا موافق عليه حتـى اآلن، تم صـرف  14 826 285، ومن مبلغ 2016حتى سبتمبر/أيلول   - 16
دوالرا أمريكيا لحكومة اليابان).  93 524دوالرا أمريكيا للبنك الدولي و  3 428 085دوالرا أمريكيا ( 3 521 609

  ). 2دوالرا أمريكيا فسيتم صرفه في العامين التاليين (الجدول  11 304 676أما الرصيد البالغ 
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  لتايلند (دوالر أمريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالى للمرحلة األولى من 2الجدول 

 المجموع الموافق عليهالشريحة الثانيةاألولى الشريحة الوكالة
الموافق 
عليھا

 المنصرف الموافق عليه المنصرفة الموافق عليھا المنصرفة

 3,428,085 14,523,320 2,060,997 9,706,154 1,367,088 4,817,166 البنك الدولى
 93,524 302,965 0 0 93,524 302,965 اليابان

 3,521,609 14,826,285 2,060,997 9,706,154 1,460,612 5,120,131المجموع
 24 21  29 معدل الصرف (%)

  

 من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

سوف تستخدم األموال بموجب الشريحة الثالثة لتنفيذ مشروعات التحول الجارية في شركات تصنيع تكييف   - 17
  الھواء وشركات تصنيع رغاوى البوليوريثان باستثناء رغاوى الرش. 

، مع جدول 2017إن المشروعات قيد التنفيذ حاليا سيجرى االنتھاء منھا بشكل كبير بحلول نھاية عام   18
  .3بين في الجدول الصرف الم

  لتايلند (دوالر أمريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: الصرف المتوقع للمرحلة األولى من 3الجدول 

موافق حتى  التفاصيل
 الشريحة الثانية

منصرف حتى نھاية 
2016سبتمبر   

صرف مقدر حتى نھاية 
2017ديسمبر   

 المجموع

 8,110,814 6,608,009 1,502,805 5,956,369 الغرفقطاع تصنيع تكييف ھواء 
 4,401,598 2,738,602 1,662,996 5,923,007 قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان

 702,630 702,630 0 702,630 مساعدة تقنية ألجھزة الضغط
 498,462 404,938 93,524 863,138 أنشطة أخرى للمساعدة التقنية

 966,799 704,516 262,283 1,381,141 وحدة إدارة المشروع
 14,680,303 11,158,695 3,521,608 14,826,285 المجموع

  

دوالرا أمريكيا ستتبقى من التمويل الموافق عليه حتى اآلن والذي  145 982يبين الجدول أعاله أن مبلغ   - 19
يمكن االلتزام به للمشروعات الجارية. ويتطلب ھذا برمجة التمويل من الشريحة الثالثة وأي شريحة مقبلة لمواصلة 

  تنفيذ المشروعات. 

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات 

  تقرير عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

في تايلند. وكما تم الشرح في الوثيقة  2015إلى  2012انخفض االستھالك خالل الفترة من   - 20
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48 إلى  2013في الفترة من  22-الھيدروكلوروفلوروكربون، انخفض استھالك

من قبل الشركات متعددة الجنسية واستخدام بدائل. وينخفض أيضا  22-روكربونالھيدروكلوروفلونتيجة إزالة  2014
في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونخالل ھذه الفترة بسبب إزالة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

يذ عند االنتھاء من تنف 2017و 2016قطاع الرغاوى. ويتوقع انخفاض االستھالك انخفاضا كبيرا في السنتين 
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  المشروعات في قطاع تصنيع تكييف ھواء الغرف ورغاوى البوليوريثان وتنفيذ اللوائح.

 تقرير التحقق 

وكان االستھالك المبلغ عنه لعام  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدم التحقق من استھالك   21
طن من قدرات  834.8وھو أقل من ھدف االستھالك البالغ  طن من قدرات استنفاد األوزون 773.5ھو  2015

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالتالى، فإن حكومة تايلند ممتثلة لھدف استھالك 2015لعام  استنفاد األوزون
  .2015لعام 

البرنامج وتقرير  7المبين في تقرير المادة  225-الھيدروكلوروفلوروكربونكان ھناك تفاوت في استھالك   22
. وأوضح البنك الدولى أن ھذا التفاوت ھو بسبب عدم توافر بيانات االستھالك الفعلى عندما قدم 2015القطرى لعام 

في تقرير  225-لھيدروكلوروفلوروكربونونتيجة لذلك، قدم أفضل تقدير ل 2015تقرير البرنامج القطرى لعام 
  .2015البرنامج القطري لعام 

  يذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي بشأن تنف

  اإلطار القانوني

تقوم حكومة تايلند بتنفيذ نظامھا لحصص وترخيص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام   - 23
طن من قدرات  779.20تبلغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووضعت الحكومة حصة استيراد من 2013

  .2016لعام  استنفاد األوزون

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونأشار البنك الدولي إلى أن لوائح الرقابة على تصنيع تكييف الھواء القائم على   - 24
. وفيما يتعلق 2017يناير/كانون الثانى  1وتصنيع الرغاوى باستثناء تصنيع رغاوى الرش سيجرى تنفيذھا بحلول 

البوليوالت  (السائب والموجود في ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونبتغيير تاريخ فرض الحظر على واردات 
، 2017 يناير/كانون الثانى 1(ج) إلى 68/39بناء على المقرر  2016 يناير/كانون الثانى 1) إبتداء من سابقة الخلط

، يمكن أن توقع الحكومة على االتفاقات 2014في عام أوضح البنك الدولى أن نتيجة للتأخيرات في الموافقة اإلدارية 
. ونظرا 2014فقط في نھاية عام  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتعلقة بالمرحلة األولى من 

ألن اإلطار الزمنى األصلى لتنفيذ الرقابة كان قريبا من التوقيع على اتفاقات المشروعات، قررت الحكومة تأجيل 
   تنفيذ اللوائح سنة واحدة.

طلبت األمانة توضيحا عن كيفية رصد استھالك قطاع رغاوى الرش لتجنب المبيعات المحتملة من   - 25
ألجل رغاوى الرش إلى شركات تصنيع رغاوى بوليوريثان أخرى. وأوضح  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتھالك واردات البنك الدولى أنه يمكن القيام بذلك من خالل جمع رصد اس
) من خالل متابعة دورية مع المستوردين ومكاتب التكنولوجيا. البوليوالت سابقة الخلط(السائب والموجود في 

وستركز وحدة إدارة المشروعات أيضا على التنفيذ السريع لمشروعات رغاوى البوليوريثان التى ستيسر تنفيذ ھذه 
   االئحة.

 التصنيعقطاع 

 قطاع تصنيع تكييف ھواء الغرف

الواردة في  32-أبلغ البنك الدولى أن تحول شركات تصنيع تكييف ھواء الغرف إلى ھيدروفلوروكربون  - 26
(ھـ)، فإن استھالك 68/39. وأبلغ البنك الدولى أيضا كما تطلب المقرر 2017المشروع سينتھى بحلول يونية/حزيران 

المشتراة والتى بلغت  22-الھيدروكلوروفلوروكربونيتم رصده على أساس كميات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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من  2015في عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربونعنھا الشركات المصنعة لتكييف الھواء. ويبلغ مجموع استھالك 
التصنيع ) بما في ذلك استھالك طن من قدرات استنفاد األوزون 29.18طن مترى ( 530.54قبل ھذه الشركات 

  حالة التنفيذ وجدول الصرف المتوقع لألموال. 4وخدمة ما بعد البيع. ويعرض الجدول 

  : جدول صرف األموال لمشروع تصنيع تكييف ھواء الغرف4الجدول 

مبلغ اتفاق المنحة  اسم الشركة 
 الفرعية (دوالر أمريكي)

المراحل المھمة  تاريخ التوقيع
المتحققة حسب التقرير 

 المرحلى

 الصرف (دوالر أمريكي)
المتوقع حتى  حتى اآلن

ديسمبر 
2017 

 المجموع

1 Thrub Thong Hor 632,727 Nov-14 632,727 506,182 126,545 انتھى التدريب 

2 Saijo Denki 1,056,954 Nov-14  يجرى اعدادPCR  211,390 845,564 1,056,954 

3 United Tech 
Development 

633,344 Nov-14 انتھى التدريب 
 

126,669 506,675 633,344 

4 Eminent Air 
(Thailand) 

725,914 Jan-15 انتھى التدريب 
 

145,183 580,731 725,914 

5 B.Grim 
Air-conditioning 

378,681 Feb-15 378,681 302,945 75,736 تم تركيب المعدات 

6 Unico Consumer 
Products 

814,403 Feb-15 انتھى التدريب 
 

162,880 651,523 814,403 

7 PPJ Engineering 979,918 Aug-15 979,918 783,935 195,983 تم تركيب المعدات 

8 Supreme CNB 
Corporation 

1,129,994 Jun-15 1,129,994 903,996 225,998 تم تركيب المعدات 

9 Bitwise (Thailand) 811,393 Mar-16 811,393 649,115 162,278 تم تركيب المعدات 

10 Subsukri 350,716 Mar-16 350,716 280,573 70,143 تم تركيب المعدات 

11 Pan Tycoon 596,770 596,770 596,770  االنتھاء من المقترح يتعين التوقيع 

 8,110,814 6,608,009 1,502,805   8,110,814 المجموع 

  

 284 180البالغة  Better Livingسيجرى تعديل طلب الشريحة الحالية بالنسبة لألموال المتعلقة بشركة   - 27
ألف المنقح -2وانعكست في التذييل  7دوالر أمريكي 97 017دوالرا أمريكيا واألموال المتبقية غير المتعھد بھا البالغة 

  من االتفاق.

  قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان

شركة متناھية الصغر  53شركة متوسطة وصغيرة و  108رغاوي و  شركة 23 من بينمع مالحظة أن   - 28
شركات  10، تم توقيع اتفاقات مع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتتضمنھا المرحلة األولى من 

رغاوى باستثناء رغاوى الرش في تصنيع ال ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونفقط وسوف تحظر اللوائح استيراد 
، طلبت األمانة من البنك الدولى توضيحا بشأن كيفية أن المشروعات في ھذا 2017 يناير/كانون الثانى 1 1إبتداء من 

القطاع ستنتھى في إطار زمنى قصير وما ھو عامل النفخ الذي سيستخدم من قبل الشركات غير المحولة بمجرد 
  بنك الدولى ما يلى:دخولھا حيز التنفيذ. وأوضح ال

شركة تم تحديدھا حتى اليوم على أنھا ستوقع اتفاقات منح فرعية بحلول ديسمبر/كانون  28توجد   (أ)
. ويتوقع أن تشارك شركات اضافية في المشروع نتيجة حظر واردات 2016األول 

  ؛2017إبتداء من يناير/كانون الثانى  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48من الوثيقة  9فقرة ال  7



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65 
 
 

10 

شركة؛ ويتوقع أن يبدأ التنفيذ بحلول  30النظر في مشروع مقترح لمشروع مجموعة يجرى حاليا   (ب)
  ؛2016نوفمبر/تشرين الثانى 

مع طلب  2017يتوقع أن تؤكد الحكومة القائمة النھائية للشركات بحلول نھاية أغسطس/آب   (ج)
المشروعات في  الشريحة التالية؛ وأشار البنك الدولى إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق إنتھاء

  ؛2017 ديسمبر/كانون األول 31قطاع الرغاوى بحلول 

، سيتعين على مصنعى رغاوى البوليوريثان باستثناء منتجى رغاوى الرش 2017وخالل عام   (د)
(سواء سائب أو موجود في بوليوالت سابقة الخلط) من  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 

  ؛2016 سمبر/كانون األولدي 31المخزونات التى خزنت قبل 

سيشمل طلب الشريحة التالية التمويل المتبقى فقط الذي يحتاجه قطاع الرغاوى واألنشطة األخرى   (ھـ)
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبموجب المرحلة األولى من 

 4 401 598ھو  2016 ون األولـديسمبر/كانشـركة المـحددة حتـى  26سيكون الصـرف المتـوقع لتمويـل   29  
(ج) و(ھـ)، سيجرى التأكيد على القائمة النھائية التى سيجرى  28دوالرا أمريكيا. وكما تمت اإلشارة في الفقرة 

وسوف تعاد الوفورات في األموال، كما تقدر، إلى الصندوق المتعدد األطراف  2017أغسطس/آب دعمھا بحلول 
  تقبل.و/أو تسوى مقابل الشرائح في المس

   أنشطة المساعدة التقنية وخدمة التبريد

دوالرا أمريكيـا كمساھمـة ثنائيـة من حكومـة اليابـان، تم صـرف أو االلتـزام بمبلـغ  302 965من مبلغ   30
دوالرا  10 082لألنشطة المخططة للمساھمة التقنية. ويقترح تخصيص الرصيد البالغ  دوالرا أمريكيا 292 883

اء بمرفق االختبار في المعھد الكھربائي واإللكترونى المسؤول عن اختبار أداء تكييف الھواء بناء على لالرتق أمريكيا
، دوالر أمريكي 20 000البرنامج الوطنى لتقدير كفاءة الطاقة. ونظرا ألن مجموع تكاليف ھذا االرتقاء سيكون 

لديه مجموع أموال مخصصة تبلغ من مشروع المبانى الخضراء الذي  دوالر أمريكي 10 000سيخصص مبلغ 
 دوالر أمريكي 40 000. واألموال المتبقية بموجب مشروع المبانى الخضراء، أي، دوالر أمريكي 50 000

ذات سعة تبريد تتراوح بين  32-الھيدروفلوروكربونسوف تستخدم لتقييم مخاطر أجھزة تكييف الھواء باستخدام 
  .الساعةوحدة حرارية بريطانية في  50 36-000 000

-الھيدروكلوروفلوروكربون(ز) بشأن خفض انبعاث 68/39أوضح البنك الدولى أيضا أن بناء على المقرر   31
في قطاع الخدمة، تضع إدارة األعمال الصناعية بالتعاون مع إدارة العمال المھرة ولجنة المدارس المھنية برنامج  22

واء، وسوف يدرج منتجو تكييف الھواء المستفيدين من تدريب على ممارسات الخدمة الجيدة لمعدات تكييف الھ
في التدريب على تكييف  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالمشروع ممارسات خدمة صحيحة لتكييف الھواء القائم على 

من  22- الھيدروكلوروفلوروكربونوسيجرى تيسير خفض انبعاث  32-الھيدروفلوروكربونالھواء الجديد باستخدام 
  .22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد  خالل خفض حصص

) بشأن مكون تطوير أجھزة الضغط، أوضح البنك الدولى أن تطوير أجھزة 1(68/39وفي ما يتعلق بالمقرر   32
سيجرى  وحدة حرارية بريطانية في الساعة 50 000ذات سعة تبريد حتى  32-الھيدروفلوروكربونالضغط باستخدام 

. وفضال عن ذلك، قدم اتحاد الصناعة التايلندى طلبا رسميا إلى منتجى أجھزة 2017االنتھاء منھا في أوائل عام 
لسعة أكبر لنظم تكييف  32-الھيدروفلوروكربونالضغط المحليين يعرب عن الحاجة لتوريد أجھزة ضغط باستخدام 

) وأكد المنتجون أن البحث والتطوير ھو قيد ة في الساعةوحدة حرارية بريطاني 50 000-24 000الھواء (أكثر من 
 التشغيل.
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  مستوى الصرف

. 2017ناقشت األمانة مع البنك الدولى استخدام األموال الموافق عليھا بموجب المشروع حتى نھاية عام   - 33
ن، يتوقع صرف تمت الموافقة عليه حتى اآل دوالرا أمريكيا 14 826 285، من مجموع مبلغ 3وكما يبين الجدول 

. وال يشمل ھذا التزامات ومصروفات 2017بحلول ديسمبر/كانون األول  دوالرا أمريكيا 14 680 303مبلغ 
اضافية يتوقع تنفيذھا في مشروعات قطاع الرغاوى القادمة. ومن ثم، فإن األموال بموجب الشريحة الثالثة وشرائح 

  ات في المرحلة األولى.في المستقبل ستكون ضرورية لمواصلة تنفيذ المشروع

ناقشت األمانة أيضا مع البنك الدولى التاريخ المتوقع لالنتھاء من المرحلة األولى مع األخذ في االعتبار   - 34
مراجعة جداول تقديم الشرائح والتأخيرات في تنفيذ المشروعات. وعلى ھذا األساس، تم االتفاق على أن تاريخ 

  .2018ديسمبر/كانون األول  31ة األولى سيكون االنتھاء التشغيلى المنقح للمرحل

  تعديالت على االتفاق 

لمواد المرفق  مونتريال في االجتماع الرابع والسبعين، الحظت األمانة أن جدول التخفيضات لبروتوكول  - 35
ن ط 881.21طن من قدرات استنفاد األوزون وليس  834.84، ينبغى أن يكون 2018جيم، المجموعة األولى لعام 

)، على حين أن إجمالي أقصى استھالك مسموح به لمواد المرفق جيم 1.1من قدرات استنفاد األوزون (السطر 
طن  881.21طن من قدرات استنفاد األوزون وليس  788.46كان ينبغي أن يكون  2018المجموعة األولى لعام 

وإعادة األموال المتبقية غير المخصصة  Better Livingوباالضافة إلى ذلك، فإن انسحاب شركة ). 1.2(السطر 
من طلب الشريحة الثالثة البالغة مليون  دوالرا أمريكيا 381 197من األرصدة السابقة سينتج عنھا خفض بمبلغ 

ألف وتدرج فقرة جديدة لتدل على أن االتفاق المحدث يحل محل -2. وبناء على ذلك، يحدث التذييل دوالر أمريكي
موافقة عليه في االجتماع الثامن والستين في المرفق األول بھذه الوثيقة. وسوف يذيل االتفاق االتفاق الذي تمت ال

  الكامل المنقح بالتقرير النھائي لالجتماع السابع والسبعين.

  الخالصة

. إن 2016و 2015الحظت األمانة أن حكومة تايلند والبنك الدولي أحرزا تقدما في عدة أنشطة خالل عامى   - 36
مة في مراحل متقدمة من تنفيذ مشروعات تحول منتجى أجھزة تكييف الھواء ويتوقع االنتھاء من المشروعات الحكو

وضعت وبالرغم من تأخر مشروعات قطاع رغاوى البوليوريثان، . 2017في ھذا القطاع بحلول يونية/حزيران 
وعات التحول؛ وبحلول أغسطس/آب، الحكومة خطة عمل لالسراع باشراك المستفيدين المحتملين واالنتھاء من مشر

سيجرى تحديد جميع المستفيدين المھتمين في تصنيع رغاوى البوليوريثان باستثناء رغاوى الرش وسيجرى تحول 
 طن من قدرات استنفاد األوزون 151.68مع مجموع إزالة تبلغ  2017جميع الشركات بحلول ديسمبر/كانون األول 

من  طن من قدرات استنفاد األوزون 15.19السائب و ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن 
قاعدة حظر الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة. وسوف تنفذ الحكومة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

، في قطاع الرغاوى البوليوالت سابقة الخلط، سواء السائب أو في ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد 
في  22- الھيدروكلوروفلوروكربونواستخدام  2017يناير/كانون الثانى  1ت رغاوى الرش بحلول باستثناء تطبيقا

في السوق المحلية بحلول  وحدة حرارية بريطانية في الساعة 50 000تصنيع أجھزة تكييف الھواء ذات سعة أقل من 
اد معدات قائمة على . وتنفذ أيضا أنشطة المساعدة التقنية لتيسير اعتم2017يناير/كانون الثانى  1

في المائة  21نسبة  2016في السوق المحلية. وبينما بلغ الصرف حتى نھاية سبتمبر/أيلول  32- الھيدروفلوروكربون
. 2017في المائة بحلول ديسمبر/كانون الول  99من األموال الموافق عليھا بموجب الشريحة الثانية، ستبلغ نسبة 

لثالثة سيسمح للحكومة والبنك الدولى باالنتھاء من أنشطة المشروع في قطاع ولھذا، فإن الموافقة على الشريحة ا
  .ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونوتحقق خفضا مستداما في  2017الرغاوى خالل العام 
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  التوصية 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:   - 37

  أن تحيط علما:  ) أ(

بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في تايلند؛ 

ألف من االتفاق بين حكومة تايلند واللجنة -2بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث التذييل  )2(
 381 197س الخفض في التمويل البالغ وليعك 2018التنفيذية لتصحيح أھداف االستھالك لعام 

قد  16دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة في الشريحة الثالثة وأن فقرة اضافية رقم 
أضيفت لتدل على أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع 

  الثامن والستين، كما ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد أن تطلب عند تقديم طلب تمويل الشريحة الرابعة من   )(ب
  أن تؤكد حكومة تايلند والبنك الدولى على:الھيدروكلوروفلوروكربونية 

في تصنيع أجھزة تكييف الھواء ذات   22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالنتھاء من إزالة   )1(
وانتاج أجھزة تكييف الھواء  حدة حرارية بريطانية في الساعةو 50 000 سعة أقل من 

  من قبل جميع شركات التصنيع؛ 32-الھيدروفلوروكربونالقائم على 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونتنفيذ لوائح حظر تصنيع أجھزة تكييف الھواء القائمة على   )2(
وضة للبيع في المعر وحدة حرارية بريطانية في الساعة 50 000ذات سعة أقل من 

السائب والموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناألسواق المحلية واستخدام 
البوليوالت سابقة الخلط في التصنيع في قطاع الرغاوى باستثناء رغاوى الرش إبتداء من 

  ؛2017يناير/كانون الثانى  1

طاع خدمة التبريد وضع خطة عمل نھائية لقطاع الرغاوى وجميع األنشطة المتبقية في ق  )3(
ومبلغ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ 

أرصدة األموال التى قد تعاد و/أو تمول الشرائح ذات العالقة في المستقبل للمرحلة األولى 
التى قد ال تكون مطلوبة على أساس خطة العمل، على أن يكون من المفھوم أن مجموع 

ألف من االتفاق سيتم -2المحدد في التذييل  المواد الھيدروكلوروفلورو كربونيةزالة إ
  تحقيقه؛

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثالثة من   (ج)
 618 803عند مبلغ  2017وخطة تنفيذ الشريحة لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية في تايلند

  دوالرا أمريكيا للبنك الدولى. 43 316زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي
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 المرفق األول

 األطراف واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد بين حكومة تايلندالمحدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
 (التغييرات المعنية ھي بالحروف السوداء لتسھيل المرجعية)

 ان االتفاق المحدث ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن  .16
 والستين للجنة التنفيذية. 

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

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح

 
 غير متاح 834.84 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6

 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استنفاد األوزون) 

 غير متاح

 
 غير متاح 788.46 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6

 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
الرئيسية (البنك الدولي) (دوالر 

 أمريكي)

4,817,166 9,706,154 618,803 3,063,542 1,000,000 753,630 2,408,580 22,367,875 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي) 

337,202 679,431 43,316 214,448 70,000 52,754 168,601 1,565,752 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 أمريكي)المتعاونة (اليابان) (دوالر 

302,965 0 0 0 0 0 0 302,965 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي) 

39,385 0 0 0 0 0 0 39,385 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

5,120,131 9,706,154 618,803 3,063,542 1,000,000 753,630 2,408,580 22,670,840 

تكاليف الدعم (دوالر مجموع  2.3
 أمريكي)

376,587 679,431 43,316 214,448 70,000 52,754 168,601 1,605,137 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

5,496,718 10,385,585 662,119 3,277,990 1,070,000 806,384 2,577,181 24,275,977 

 67.86 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 648.74 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22-يدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھ 3.1.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)سابقة موافق عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 3.20 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 فاد األوزون)أطنان قدرات استنالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.08 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 151.68 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي  1.4.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 53.57 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (141-المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك  3.4.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
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 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (ب التي 142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0.12 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

أطنان قدرات استنفاد على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ج ب المتفق  225ج أ و  225و  225-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4
 األوزون)

0.00 

أطنان قدرات استنفاد ج ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 225ج أ و  225و  225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
 األوزون)

0.00 

 2.30 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ج ب ( 225ج أ و  225و  225-لوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروف 3.6.4

ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.7.4
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(

15.19 

ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.7.4
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(

0.00 

أطنان قدرات استنفاد الخلط (ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.7.4
 األوزون)

0.49 

   2014* كان من المفروض أن تقدم الشريحة الثالثة في عام 

----------  

  


