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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع التاسع والسبعون

 2017يوليه/تموز 7إلى  3بانكوك، 
 

 
 بنغالديش مقترح مشروع:
 

 
 

 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  التبريد

- لتحويل مرفق تصنيع البرادات المنزلية من الھيدروفلوروكربونمشروع تدليلي   •
كغاز تبريد وتحويل مرفق تصنيع الكباسات من كباسات  يسوبيوتاناألأ إلى 134

في  يسوبيوتاناأل أ إلى كباسات قائمة على134-قائمة على الھيدروفلوروكربون
  ")شركة والتون(" Walton Hitech Industries Limitedشركة 

 يوئنديبي
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  بنغالديش
 الوكالة الثنائية/المنفذة                  عنوان المشروع

 

  التي يعالجھا المشروع  الھيدروفلوروكربونيةالبيانات المبلغ عنھا بشأن استھالك المواد  أحدث

 )2017يونيه/حزيران ، في 2016، باألطنان المترية( 7بيانات المادة  ألف:

 )2017في يونيه/حزيران ، 2016، باألطنان المتريةالبيانات القطاعية للبرنامج القطري ( باء:
 غير متاحة أ134-الھيدروفلوروكربون

 
غير متاح )بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربونللتمويل ( المؤھلاستھالك المواد الھيدروفلوروكربونية المتبقي 

 
 شركة والتون عنوان المشروع:

 تحويل مرفق الكباسات تحويل تصنيع البرادات 
- الھيدروفلوروكربون استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية في المؤسسة :

  أ134
- الھيدروفلوروكربون

  أ (غير مباشر)134
 197.3 197.3 المترية):المواد الھيدروفلوروكربونية التي يتعين إزالتھا (باألطنان 

 24 24 مدة المشروع (شھور):
 2,574,450 2,362,058 المبلغ المبدئي المطلوب (دوالر أمريكي):

  تكاليف المشروع النھائية (دوالر أمريكي):
 2,078,120 1,382,618 التكاليف الرأسمالية اإلضافية: 
 207,812 138,262 في المائة): 10مخصصات الطوارئ ( 
 غير متاح 1,160,678 تكاليف التشغيل اإلضافية: 
 غير متاح 160,000  قطاع الخدمة: 
 2,285,932 1,320,678 مجموع تكاليف المشروع: 

 100 100 الملكية المحلية (%):
 0 0 عنصر التصدير (%):

 1,810,932 1,320,678 المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):
 4.80 5.88 التصنيع أمريكي/كغم):فعالية التكاليف (دوالر 

 4.8  الخدمة
 126,765 92,447 تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):

 1,937,697 1,413,125 مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):
يوئنديبيمؤكد من  غير متاححالة تمويل الجھة النظيرة (نعم/ال):  

 نعم نعممراحل رصد المشروع مشمولة (نعم/ال):
  

  النظر فيه بصورة فردية  توصية األمانة
 

 

يسوبيوتان األأ إلى 134-مشروع تدليلي لتحويل مرفق تصنيع البرادات المنزلية من الھيدروفلوروكربون  ) أ(

 ")شركة والتون(" Walton Hitech Industries Limitedكغاز تبريد في شركة 

يوئنديبي

أ إلى 134-مشروع تدليلي لتحويل مرفق تصنيع الكباسات من كباسات قائمة على الھيدروفلوروكربون  ) ب(

 Walton Hitech Industries Limitedكباسات قائمة على األيسوبيوتان في شركة 
  ")شركة والتون("

يوئنديبي

غير متاحة  وكالة التنسيق الوطنية:

 غير متاحة المرفق واو، المجموعة األولى

 (باألطنان المترية)زالة اإل التمويل بالدوالر األمريكي تخصيصات خطة األعمال في السنة الحالية
 غير متاحة غير متاح(أ)
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 وصف المشروع
  

 حكومة بنغالديش بالنيابة عن والسبعيناالجتماع التاسع  إلى طلبا )يوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقدم  -1
، كغاز تبريد األيسوبيوتان إلى أ134-الھيدروفلوروكربونمن  منزلية برادات تصنيعثالثة خطوط  تحويل تمويلبشأن 

 ،دوالرا أمريكيا 165 344 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ،اأمريكي ادوالر 2 362 058 قدرھا إجمالية تكاليفب
 األيسوبيوتانقائمة على كباسات إلى  أ134-الھيدروفلوروكربونقائمة على  كباساتمن  كباساتتصنيع مرفق وتحويل 

 اوالرد 2 574 450 إجمالية قدرھا تكاليف") بشركة والتون(" Walton Hi-tech Industries Limitedشركة في 
 .اأمريكي ادوالر 180 212 البالغةتكاليف دعم الوكالة ، زائد اأمريكي

من حكومة بنغالديش تعھدت فيھا بالتصديق على  2017 يارأمايو/ 14رسالة مؤرخة مصحوبا بالطلب  وكان -2
ر أي تمويل آخر من الصندوق إلى أن يتلقى الوديع صك التصديق في مقر يتوف أنه لن يتمتعديل كيغالي ووافقت على 

ة خصم من نقطتُ نتيجة للمشروع س خفضتُ  يةالھيدروفلوروكربونالمواد من  كميةاألمم المتحدة في نيويورك؛ وأن أي 
 .اإلعدادقدم دون تمويل  المقترح(ز). وتالحظ األمانة أيضا مع التقدير أن ھذا 78/3بداية، تمشيا مع المقرر ال

 في بنغالديش يةالھيدروفلوروكربونالمواد  استھالك

في مقترح  الواردفي بنغالديش على النحو  يةالھيدروفلوروكربونالمواد الستھالك  ملخصا 1الجدول  يعرض -3
ھذه  تقريرم دِ قُ وبدائل المواد المستنفدة لألوزون، ل استقصائيةأموال إلجراء دراسة على البلد  حصلكما المشروع. 
 .والسبعيناالجتماع التاسع  إلى الدراسة

 متري)الطن بال( 2015في بنغالديش في عام  يةالھيدروفلوروكربونالمواد استھالك  - 1 الجدول

 القطاعات
-الھيدروفلوروكربون

 أ134

غاز 
التبريد 

 ألف404

غاز 
التبريد 

 ألف410

غاز 
التبريد 

 جيم407

-الھيدروفلوروكربون
 أ  ھ 227

-الھيدروفلوروكربون
32 

 المجموع

 205.80      205.80 تصنيع البرادات المنزلية
 123.20     3.50 119.70 تصنيع البرادات التجارية

تصنيع البرادات 
 الصناعية

  0.50    0.50 

 3.68    0.50  3.18 التبريد للنقل
تصنيع أجھزة تكييف 

 الھواء المنزلية
2.00  2.00 .  0.90 4.90 

تصنيع أجھزة تكييف 
 الھواء التجارية

3.00  1.43    4.43 

تصنيع أجھزة تكييف 
 الھواء الصناعية

 0.50 4.00 1.10   5.60 

 الھواء أجھزة تكييف
 المتنقلة

7.79 0.35     8.14 

 140.10      140.10  األيروسوالت
 1.00  1.00     طفايات الحريق

قطاع الخدمة (لجميع 
 التطبيقات)

284.91 11.15 12.83 1.95 1.50 1.00 313.34 

 810.68 1.90 2.50 3.05 21.26 15.50 766.48المجموع
 %100.0 %0.2 %0.3 %0.4 %2.7 %1.9 %94.5 % بالطن المتري

مجموع أطنان مكافئ 
 الكربونثاني أكسيد 

1,096,059 60,785 44,255 5,401 8,050 1,282 1,215,833 

% بأطنان مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

90.1% 5.0% 3.6% 0.4% 0.7% 0.1% 100.0% 
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 يةالھيدروفلوروكربونالمواد في المائة من مجموع استھالك  94.5 أ134-الھيدروفلوروكربونوشكل استھالك  -4
- الھيدروفلوروكربون. ويشكل 2015أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام بفي المائة  90.1و باألطنان المترية،

 .البلدفي  أ134-الھيدروفلوروكربوناستھالك في المائة من مجموع  26.9المنزلية نحو  براداتفي تصنيع ال أ134

 المنزلية براداتقطاع تصنيع ال

 براداتمصنعي المن اإلنتاج المحلي أربعة ب وتقومفي بنغالديش محليا وتستورد. تنتج البرادات المنزلية  -5
مليون وحدة في عام  2.5حوالي  قدرهإنتاج  بمجموع، أساسا كغاز تبريد أ134-الھيدروفلوروكربونالمنزلية باستخدام 

ند. ويتزايد الطلب وتايل دونيسياوإنوحدة من الصين والھند  200 000 ، تم استيراد ما يقرب منھانفسالفترة . وفي 2016
 نمو اقتصاد البلد.ات التبريد وتكييف الھواء بسبب على منتج

 الشركة لمحة مختصرة عن

مليون وحدة في  2.2إنتاجھا  مجموعالمنزلية في بنغالديش حيث بلغ  براداتأكبر منتج لل شركة والتونتعد  -6
. أساسا كغاز تبريد أ134- الھيدروفلوروكربونالسوق، ويستخدم  مجموعفي المائة من  88، وھو ما يمثل 2016عام 

 ووصلفي أفريقيا والشرق األوسط).  بلدان(بوتان وميانمار ونيبال و براداتوحدة من ال 150  000 وتم تصدير حوالي
اج طن متري. ولدى الشركة أيضا خط إنت 197.30 إلى 2016أ في عام 134-الھيدروفلوروكربوناستھالك الشركة من 

 مجموعالمنزلية، حيث بلغ  براداتواط مستخدمة في صناعة ال 205و 85بين ما ذات قدرة تبريد تتراوح  كباساتالمن 
السوق. وتشير التقديرات إلى أن  مجموعفي المائة من  70، وھو ما يمثل 2016في عام  كباسمليون  2.25إنتاجھا 

 .والتصديرويا لكل من السوق المحلية سن 2022-2021بحلول  كباسمليون  4.5الشركة سوف تنتج 

إلى  أ134-الھيدروفلوروكربونتحويل خط إنتاج واحد من  شركة والتون، أنجزت 2015وفي عام  -7
)، باإلضافة إلى أمريكيدوالر  550 000بدعم مالي من الواليات المتحدة األمريكية ( تدليليكمشروع  األيسوبيوتان

تجميع يتألف من استثمارات في تخزين غازات . وشمل المشروع تحويل خط الشركةقدمتھا  أمريكيدوالر  790 000
شحن الغاز واللحام بالموجات فوق الصوتية، واستبدال مضخات التفريغ ووحدات التبريد، ونظام الشحن واإلمداد، 
الكشف عن العادم  نظاموالھليوم، ونظام السالمة بما في ذلك منفاخ العادم، عن كشف للبوحدات مقاومة لالنفجار ونظام 

 ،وتطوير غرف االختبار نفجارمعدات االختبار وبحوث بشأن مقاومة االتعديل و، ات مقاومة لالنفجارمحركواإلنذار و
. الكباساتن المشروع لم يشمل تحويل تصنيع نظرا ألالمستخدمة في التحويل  كباساتالتم استيراد جميع وتدريب. و
 60غراما إلى  39 منالتبريد  وبلغ شحنعلى ھذا الخط المحول  براد 650 000 والتون شركة، أنتجت 2016في عام و

طنا متريا. وقد شجعت الدروس المستفادة  65 بمقدار أ134-الھيدروفلوروكربونخفض استھالك  ، مماغراما لكل وحدة
المواد تحويل مرفق التصنيع بأكمله إلى بعلى المضي قدما  شركة والتون األيسوبيوتانتكنولوجيا  إلىمن التحول 
 .يةالھيدروكربون

 رغاويعنصر  تحويلل اأمريكي ادوالر 1 146 074 على التنفيذيةوافقت اللجنة  ،الستينوفي االجتماع الثاني  -8
طن من قدرات استنفاد األوزون) من  20.2طن متري ( 183.6 لالستعاضة عنالعزل 
من  ھاء. وتم االنتشركة والتونفي  ةالمنزلي لتصنيع البرادات السيكلوبنتانبب 141-فلوروكربونكلوروالھيدرو

 حوالي ة تبلغكالطاقة اإلنتاجية للشر. وفي وقت الموافقة على المشروع، كانت 2014المشروع بنجاح بحلول عام 
 سنة.في ال وحدة 283 000

 عامة على المشروع وطلب التمويل نظرة

 التكنولوجيا اختيار

المتاحة من حيث جدواھا التقنية واالقتصادية واألداء  الخيارات التكنولوجييقدم مقترح المشروع استعراضا  -9
وحده ھو  يسوبيوتاناألالنقي وخلصت إلى أن األيسوبيوتان والبوتان البروبان وخليط تقييما ل الشركة وأجرتالبيئي. 

، واستخدمت في خط اإلنتاج التكاليفمن حيث  ةمتاحة بسھولة وفعال ي مادةذلك، فھ باإلضافة إلىالخيار األفضل. و
 تمويل من الواليات المتحدة األمريكية.في الالذي تم تحويله بمساعدة 
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 تحويل اإلنتاج المتوقعة أنشطة

 براداتال لتصنيع كغاز تبريد األيسوبيوتان إلى أ134-الھيدروفلوروكربونخطوط اإلنتاج من  تحويل يشمل -10
 تم فيھاتالتي  األماكنالسالمة في  وتركيب أجھزة، براداتإنتاج ال عمليةأو استبدال المعدات في  تعديل: يليما  ةالمنزلي
 تغييرات غازات التبريد للتعامل معالسالمة  خصائص لبما في ذلك إدخاالمنتجات تصميم  وإعادة التبريدغازات  مناولة

؛ ودعم البنية التحتية للخدمات للتعامل مع كباسالحراري والمبادل البما في ذلك  اتالمنتج عناصرالقابلة لالشتعال في 
في المتوسط غراما  90إلى  40 قدرھا منشحنة من غاز التبريد بالمنتج الجديد  سيتم شحنالتركيب والصيانة. وأعمال 

مساعدة مالية وتُطلب . أ134-الھيدروفلوروكربونغراما من  126 قدره لكل وحدة بدال من متوسط األيسوبيوتانمن 
ومعدات الكشف  ،ومعدات شحن غازات التبريد ،ومضخات التفريغ ،لتحويل الخطوط لتوريد وتخزين غازات التبريد

الخدمة مركز ل واألنابيب المتفرعة ،وآالت الشحن ،والبنية التحتية للسالمة ومعدات اختبار خط التجميع ،عن التسرب
لالستخدام مع  المرّشح مجففغازات التبريد الھيدروكربونية، وتعديل خط إنتاج  مناولةة لبنية التحتية لخدملتجھيز ا

والمساعدة  ون الجليدالتي ال تكّ  البراداتإلنتاج  المفرغة اللوحات المعدنيةجھاز تقطيع وتشكيل تغيير و، األيسوبيوتان
 تكاليفوتكاليف التدريب واألشغال المدنية الالزمة للتحويل. وتقدر  ات،تصميم المنتج إلعادةاالستشارات /التقنية
للوحدة). ولم  أمريكيدوالر  1.83(أي  أمريكيدوالر  3 018 600 بمقدار براد مليون 1.62إلنتاج  اإلضافية التشغيل

 تكاليف االستثمار المطلوبة للمشروع. 2طلب ھذه التكاليف. ويلخص الجدول تُ 

  شركة والتونالمنزلية في  براداتتصنيع اللالتكاليف التقديرية لتحويل ثالثة خطوط  - 2الجدول 

 التكاليف (بالدوالر األمريكي) الوصف
 240,000 شھاداتالوإصدار  اواختبارھ اتتصميم المنتج

 130,000 نظام شحن غاز التبريد واإلمداد
 1,068,000 تعديالت خط التجميع

 203,000 نظم السالمة
 150,000 دعم معدات مراكز الخدمة
 160,000 المساعدة التقنية والتدريب

 116,325 الشحن والتأمين
 80,000 األشغال المدنية

 214,733 مخصصات الطوارئ
 2,362,058 المجموع

 -  تكاليف التشغيل
 2,362,058 مجموع األموال المطلوبة

 كغاز تبريد األيسوبيوتانالتي تستخدم  براداتثابتة للسرعة ذات  كباساتلتصنيع  الكباساتتحويل خط  ويشتمل -11
، والقوالب، وعمليات اآلالت المفرغة اللوحات المعدنيةو، وتعديالت في األدوات، اتما يلي: إعادة تصميم المنتج على

 ونظم ؛لطاقةاستخدام ا من حيثة فعالبطريقة لكباسات الضمان أداء  ومكوناتتصميم أجزاء في تغييرات  إلجراء
 3 574 450التقديرية للمشروع  تكاليفالمجموع بلغ يالسالمة والتدريب واالختبار الالزمة لتقييم أدائھا الموثوق. و

 3دوالر أمريكي. ويعرض الجدول  1 000 000 قدره تمويلبشركة والتون  تشاركمن ھذا المبلغ، و؛ اأمريكيدوالرا 
  لتكاليف التي طلبتھا الشركة.لملخص 
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  شركة والتونفي  الكباساتتصنيع  مرفقلمشروع تحويل التكاليف التقديرية  - 3 الجدول

 التكاليف (بالدوالر األمريكي) الوصف
 2,260,000 تعديل معدات المرفق تكاليف

 500,000 واالختبار األولي وتطوير النموذج اتإعادة تصميم المنتج
 250,000 نظام السالمة لالختبار والتحقق

 20,000 التدريب
 169,500 التركيب والتشغيل

 50,000 األخرى والمصروفات المتنوعةاألشغال المدنية 
 324,950 مخصصات الطوارئ

 3,574,450المجموع
 1,000,000 التمويل المشترك

 2,574,450 مجموع األموال المطلوبة

 كما قدمت. الكباساتتحويل البرادات وتصنيع تكاليف تحويل مجموع ل ملخص 4ويرد في الجدول  -12

  شركة والتونفي  اتكباسالنتاج إلالمنزلية وخط  براداتتصنيع اللالتكاليف التقديرية لتحويل ثالثة خطوط  - 4الجدول 

 أ134- كربونروإزالة الھيدروفلو دوالر أمريكي المفردات
 (باألطنان المترية)

 فعالية التكاليف (دوالر أمريكي للكيلوغرام)

 11.97 197.30 2,362,058 تصنيع البرادات
 غير متاح  2,574,450 تصنيع الكباسات

 غير متاح 197.30 4,936,508المجموع

طن من أطنان مكافئ ثاني  282 000نحو  قدرهومن المتوقع أن يسفر المشروع عن خفض مباشر لالنبعاثات  -13
 لوفورات. ولم تقدم أي تقديرات أ134- الھيدروفلوروكربونطن متري من  197.3 قدره تخفيضبأكسيد الكربون 

 االنبعاثات غير المباشرة المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة.

 شھرا. 24وسينفذ المشروع على مدى  -14

 تعليقات األمانة وتوصيتھا

 تعليقاتال

 للتمويل التأھيل

االلتزام المطلوب في برسالة رسمية من الحكومة  الطلب (ز). وتضمن78/3م ھذا المشروع وفقا للمقرر دِ قُ  -15
 .2في الفقرة  المشار إليهعلى النحو  المقرر

للصندوق المتعدد األطراف  الحالية المقرراتو إلى السياساتاستعرضت األمانة مقترح المشروع استنادا و -16
اآلن  عليھا حتىالتي تمت الموافقة  الكلوروفلوروكربونيةمماثلة إلزالة المواد ال تحويلالمشروعات لاستعراض إلى و

من  كباساتال تحويلو األيسوبيوتان إلى 12-الكلوروفلوروكربونمن  التبريد عنصر غاز تحويل(أي 
). وترد أدناه عملية التصنيعو اتالمنتج تصميمإعادة  علىنطوي يي ذالبروبان ال إلى 22-فلوروكربونكلوروالھيدر

 مشروع.تعليقات األمانة على مقترحات ال

 األيسوبيوتانإلى  البراداتخط تجميع  تحويل

 تطلب وبالتالي فھي، األيسوبيوتانأحد خطوط اإلنتاج بالفعل إلى تكنولوجيا  ه تم تحويلأناألمانة  تالحظ -17
 عناصرطلبات ووتطوير النموذج األولي وإصدار الشھادات؛  اتتوضيحات بشأن الحاجة إلى إعادة تصميم المنتج

وجھاز  المرّشحمجفف عملية تصنيع فية للسالمة؛ والحاجة إلى تعديل لتجميع؛ والحاجة إلى بنية تحتية إضاط اتعديل خ
 إلنتاج المبخرات؛ والحاجة إلى عنصر المساعدة التقنية والتدريب.المفرغة  اللوحات المعدنيةتقطيع وتشكيل 
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التحويل، ووافق  مشروعاتأن التعديالت المطلوبة ضرورية لتنفيذ  يوئنديبيوعقب مناقشة ما تقدم، أوضح  -18
ترشيد عدد قام بعلى تعديل تكاليف المعدات الالزمة آلالت اللحام بالموجات فوق الصوتية في خطوط اإلنتاج، و

أيضا على إزالة العنصر  يوئنديبيالسالمة. ووافق  لنظمالمطلوبة  كاليفالت لدوعمضخات التفريغ وتكاليف وحداتھا، 
تكاليف المساعدة التقنية وإعادة تصميم  وتخفيضمع الشركة،  مشاوراتإلى  استنادا المرّشحمجفف المتعلق بتصنيع 

 واالختبار وإصدار الشھادات. اتالمنتج

دوالر  2دوالر أمريكي للوحدة في المتوسط، بما في ذلك  1.863التشغيل اإلضافية بمبلغ  تكاليفوقدرت  -19
. وسيؤدي ذلك إلى األيسوبيوتانإلى  الكباسات. غير أن المساعدة المالية مطلوبة لتحويل خط تصنيع كباسلكل  أمريكي

دوالرا أمريكيا إلجمالي إنتاج قدره  221 940 عادلدوالر أمريكي للوحدة، أو ما ي 0.137إضافية قدرھا وفورات 
 .2016وحدة في عام  1 620 000

لمعدات مراكز الخدمات. ونظرا ألن ھذا النشاط  للبنية التحتيةوشمل عنصر التمويل أيضا تقديم مساعدة  -20
أ 134-الھيدروفلوروكربونطن متري إضافي من  33.33على النظر في خصم  يوئنديبيمرتبط بالخدمة، وافق 

 المقرر تمشيا معدوالر أمريكي للكيلوغرام  4.8 ا على أساس) محسوبالكربونثاني أكسيد  مكافئمن طنا  47 662(
 المنزلية. براداتالتكاليف المتفق عليھا لتحويل خطوط تصنيع ال 5(ج). وترد في الجدول 74/50

  شركة والتونالمنزلية في  براداتالتكاليف المتفق عليھا لتحويل خطوط تصنيع ال - 5 الجدول

التكاليف المقترحة (بالدوالر  المفردات
 األمريكي)

التكاليف المتفق عليھا 
 (بالدوالر األمريكي)

   تصنيع البرادات
 96,000 240,000 شھاداتالوإصدار  اواختبارھ اتتصميم المنتج

 130,000 130,000 نظام شحن غاز التبريد واإلمداد
 671,000 1,068,000 تعديالت خط التجميع

 158,000 203,000 نظم السالمة
 70,000 160,000 المساعدة التقنية
 71,925 116,325 الشحن والتأمين
 60,000 80,000 األشغال المدنية

 0 150,000 دعم معدات مراكز الخدمة
 1,256,925 2,147,325 مجموع التمويل المطلوب (ما عدا مخصصات الطوارئ)

 125,693 214,733 مخصصات الطوارئ
 1,382,618 2,362,058مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 (221,940) * اإلضافيةوفورات التشغيل 
 1,160,678 2,362,058 مجموع التكاليف اإلضافية

 197.3 197.3أ (بالطن المتري)134-استھالك الھيدروفلوروكربون
  5.88         11.97فعالية التكاليف (دوالر أمريكي للكيلوغرام)

   قطاع الخدمة
 150,000  المساعدة التقنية
 10,000  تدريب التقنيين

 160,000 المجموع
  33.33       دوالر أمريكي للكيلوغرام) (بالطن المتري) 4.8أ (134-استھالك الھيدروفلوروكربون

 230.63 أ (بالطن المتري)134-مجموع إزالة الھيدروفلوروكربون
 329,801  أ بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون134-كمية إزالة الھيدروفلوروكربون

 1,320,678  المشروعمجموع تكاليف 
 طلب تكاليف التشغيل اإلضافية في مقترح المشروع األصلي.* لم تُ 

 كباساتالمشروع تحويل 

أ 134-الھيدروفلوروكربونمن  الكباساتلدى األمانة خبرة محدودة في المشروعات المتعلقة بتحويل تصنيع  -21
الموافق  التدليليةالمشروع في ضوء المشروعات  ھذاالمنزلية؛ ومع ذلك فقد استعرضت  براداتلفي ا األيسوبيوتانإلى 
التشابه بين ھذه ، مع مالحظة تكييف الھواءأجھزة  يالھيدروكربونية ف التبريدغازات  إلى الكباسات تحويلل عليھا

 .المشروعات
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 كباساتالفي حين أن  ثابتةالسرعة الذات  األيسوبيوتانقائمة على ال كباساتالإنتاج بالتحويل المقترح يتعلق و -22
ويتم الكباس عاكس  قائمة علىھي نماذج  الشركةالتي تنتجھا  األيسوبيوتانالقائمة على  براداتالمستخدمة حاليا في ال

ميزة من حيث ھو توفير  تةالسرعة الثاب اتذ لكباساتانموذج  اختيارالھدف من أن  يوئنديبي. وأوضح استيرادھا
 عاكسالقائمة على  براداتالفي السوق، مع مالحظة أن  األيسوبيوتانالتي تستخدم  الجديدة براداتإدخال الو تكاليفال

قبول المنتج،  ما يتممتغير السرعة في تاريخ مستقبلي عند كباسباعتماد نموذج  الشركة. وتلتزم تكلفة أكثر الكباس
لمنتج بالنسبة للمستخدم ا تكاليفأكثر أھمية من  محركاالطاقة استخدام كفاءة تصبح تكاليف أكثر مالءمة، وتكون الو

 تتحمل الشركة تكاليف ھذا التحويل.النھائي. وس

وطلبت األمانة توضيحا بشأن التكاليف المرتبطة بالتغييرات في مرفق التصنيع، والتكاليف المرتبطة بإعادة  -23
 975 000 لبالغةالمحرك اخط تحويل  تكاليفعلى وجه الخصوص، و، ومرافق االختبار والتدريب؛ اتتصميم المنتج

 .والتركيبات خرى في معدات اآلالتاألتعديالت الو أمريكيدوالر 

، مما أسفر عن أمريكيدوالر  925 000على خفض تكاليف العناصر إلى  اتُفق، يوئنديبيوعقب المناقشة مع  -24
كذلك على تخفيض تكاليف إعادة  يوئنديبي. ووافق أمريكيدوالر  475 000 قدره شركة والتونتمويل مشترك من 

التكاليف المتفق  6التصميم واالختبار وتطوير النموذج األولي، وخفض تكاليف التركيب والتشغيل. وترد في الجدول 
 .الكباساتعليھا لتحويل مرفق تصنيع 

  شركة والتونت في الكباساالتكاليف المتفق عليھا لتحويل تصنيع  - 6 الجدول

المقترحة (بالدوالر التكاليف  المفردات
 األمريكي)

التكاليف المتفق عليھا 
 (بالدوالر األمريكي)

 1,400,000 2,260,000 تعديل معدات المرفق تكاليف
 250,000 500,000 واالختبار األولي وتطوير النموذج اتإعادة تصميم المنتج

 250,000 250,000 نظام السالمة لالختبار والتحقق
 20,000 20,000 التدريب

 108,120 169,500 التركيب والتشغيل
 50,000 50,000 األخرى والمصروفات المتنوعةاألشغال المدنية 

 2,078,120 3,249,500 مجموع التكاليف اإلضافية ( ما عدا مخصصات الطوارئ)
 207,812 324,950 مخصصات الطوارئ

 2,285,932 3,574,450 مجموع التمويل للتحويل
 475,000 1,000,000شركة والتونتكاليف التمويل المشترك التي تتحملھا 

 1,810,932 2,574,450التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف

 مستوى التمويل المتفق عليه

المقترحة ، تبلغ التكاليف اإلضافية يوئنديبياستنادا إلى استعراض األمانة والمناقشات والتوضيحات التي قدمھا  -25
 329 801متري ( طن 230.63إلزالة  ةأمريكي تدوالرا 3 131 610في بنغالديش  براداتلتحويل عنصر تصنيع ال

أن  مع مالحظة، 7كما ھو مبين في الجدول  أ134- الھيدروفلوروكربونطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 
التكاليف  بشأنإلى اكتساب خبرة  في جزء منھاترمي (ز) كانت 78/3ثمارية المقدمة وفقا للمقرر المشروعات االست
 .5في بلدان المادة  يةھيدروفلوروكربونمواد اللتكون مرتبطة بإزالة ااإلضافية التي قد 

  الكباساتو براداتتصنيع ال عناصرالتكاليف اإلضافية المتفق عليھا لتحويل  - 7الجدول 

- كربونرووإزالة الھيدروفل دوالر أمريكي المفردات
 أ134

فعالية التكاليف (دوالر أمريكي 
 للكيلوغرام)

 5.88 197.30 1,160,678 تصنيع البرادات
 غير متاح  1,810,932 تصنيع الكباسات

 4.80 33.33 160,000 عنصر قطاع الخدمة*
  230.63 3,131,610المجموع

 الفقرة (ج). ،74/50* المقرر 
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المنزلية عند  براداتفي إنتاج ال أ134-الھيدروفلوروكربوناستخدام عن توقف تبأنھا س الشركة تعھدتوقد  -26
في المائة من  90، مما يؤدي إلى خفض أكثر من 2019 ديسمبر/كانون األولإنجاز المشروع بحلول 

 المنزلية في البلد. براداتالمستخدم في تصنيع ال أ134- الھيدروفلوروكربون

 2019-2017الفترة  خطة أعمال

قع يال يندرج ھذا المشروع في إطار خطط األعمال العادية المقدمة إلى األمانة ويقدم إلى اللجنة التنفيذية ألنه  -27
 (ز).78/3المقرر  نطاقضمن 

 التوصية

تصنيع البرادات المنزلية من مرفق  تحويل يفي النظر في مشروعالتنفيذية  قد ترغب اللجنة -28
كغاز تبريد وتحويل مرفق تصنيع الكباسات من كباسات قائمة على  األيسوبيوتانأ إلى 134- الھيدروفلوروكربون
 Walton Hi-tech Industries Limitedشركة في  األيسوبيوتانكباسات قائمة على أ إلى 134- الھيدروفلوروكربون

روفلوروكربونية الوارد مواد الھيدذات الصلة بال لمشروعاتي سياق مناقشتھا للمقترحات المتعلقة باف ("شركة والتون")
أثناء استعراض المشروعات تبينھا الوثيقة المتعلقة باستعراض القضايا التي تم وصفھا في 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19.(  

     
 


