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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   إندونيسيا

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت فيه الموفقة  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

  2023في المائة بحلول عام  55  السادس والسبعون  ، والبنك الدولي(رئيسية)اليوئنديبي   )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 

ً (ط 239,79   2017السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة 2(   من قدرات استنفاد األوزون) نا

 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 174,41    174,41      22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,20    1,16  1,04     123 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

  62,70          62,70    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0,42        0,42       ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0,07      0,07            225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

 403,9  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 403,9   2010-2009فترة لخط األساس ل

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 184,59  المتبقي: 219,33  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020بعد  2020 2019 2018 األعمال) خطة 5(

 18,42 10,77 0 0 7.65 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليوئنديبي

 1 940 858 1 134 613 0 0 806 245 التمويل (دوالر أمريكي)

 23,09 10,09 0 0 13,00 األوزون) إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ البنك الدولي

 2 428 279 1 062 372 0 0 1 365 907 التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 ) بيانات المشروع6(

 غير متاح 262,54 262,54 262,54 262,54 363,51 363,51 363,51  363,51  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

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

 غير متاح 181,76 252,44 252,44 252,44 323,12 323,12 363,51  363,51

التمويل المتفق 
(دوالر  عليه

  أمريكي)

 4 047 000 433 300 0 627 086 0 0 753 500 0 2 233 114 تكاليف المشروع  ئنديبياليو

 283 290 30 331 0 43 896 0 0 52 745 0 156 318 تكاليف الدعم

 4 255 163 0 0 992 871 0 0 1 276 549 0 1 985 743 تكاليف المشروع  البنك الدولي

 297 861 0 0 69 501 0 0 89 358 0 139 002 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليها 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

  أمريكي)

 4 218 857       0 4 218 857 المشروع تكاليف

 295 320       0 295 320 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوبة 
للموافقة في هذا االجتماع 

  (دوالر أمريكي)

 2 030 049      2 030 049   تكاليف المشروع

 142 103      142 103   تكاليف الدعم

 

  للنظر فيه كحالة إفرادية  ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي
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  وصف المشروع
  

بالنيابة عن حكومة إندونيسيا، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية،   - 1
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  إزالةمن خطة إدارة  ثانيةة من المرحلة النيطلباً للحصول على تمويل للشريحة الثا

، باإلضافة إلى تكاليف دعم دوالر أمريكي 753 500تتألف من  اً،أمريكي اً دوالر 2 172 152بتكلفة إجمالية قدرها 
ً أمريكي اً دوالر 52 745الوكالة البالغة  ً أمريكي اً دوالر 1 276 549، و ييبدنئلليو ا ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة ا

ً أمريكي اً دوالر 89 358لغة البا وخطة تنفيذ  األولىتقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة  الطلب ويشمل. )1(بنك الدوليلل ا
  .2020 عام إلى 2018 عام من ة في الفترةحيالشر

وفي االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية، نظرت اللجنة في التقرير المرحلي السنوي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثالثة   - 2
لمقرر من اليوئنديبي وفقاً ل المقدمةواألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 فقد والثمانين، الثاني االجتماع سيقدَّم إلى األولى للمرحلة السنوي المرحلي التقرير أن من الرغم وعلى. )2((د)76/47
 فيالمضطلع بها  ةطألنشا ريرلتقا هذا فيصو. الثمانين االجتماع منذ المحرز التقدم عن موجزاً  تقريراً  البرنامج قدم

 وادلما لةإزا إدارة ةطخ نم لثانيةا حلةرلما ذتنفي علی رثؤت أن نيمک لتيا ويغارلا تصنيع عاطق
  ثيقة.ولا هذه في جهاإدرا مت بالتاليو ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  

  التقرير المتعلق باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  
ً طن 239.79 قدره كستهالا نع إندونيسيا مةوحک تبلغأ  - 3  وادلما نم وزونألا دستنفاا دراتق نم ا
 من هذه المواد..2017 - 2013 فترةلا كستهالا 1 دوللجا ويبيّن. 2017 معا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 

  )7012 - 2013 لفترةل 7(بيانات المادة  إندونيسيا. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
              أطنان مترية

  4 861.9  3 171.0  3 267.5  1 892.9  2 944.2  2 977.1  22-هيدروكلوروفلوروكربون
  192.2  110.0  123.6  101.9  108.8  100.5  123-هيدروكلوروفلوروكربون
  0.1  0  0  0  0  0  124-هيدروكلوروفلوروكربون
  1 205.9  570.0  560.0  420.0  843.0  1 300.0  ب141-هيدروكلوروفلوروكربون
  0  6.41  10.0  0  4.5  6.4  ب142-هيدروكلوروفلوروكربون
  0.3  1  3.1  4.6  12.2  19.4  225-هيدروكلوروفلوروكربون
  6 260.4  3 858.41  3 964.32  2 419.35  3 912.7  4 403.4  المجموع (أطنان مترية)

              األوزون أطنان قدرات استنفاد
  267.4  174.41  179.71  104.11  161.9  163.7  22-هيدروكلوروفلوروكربون
  3.8  2.20  2.47  2.04  2.2  2.0  123-هيدروكلوروفلوروكربون
  0  0  0  0  0  0  124-هيدروكلوروفلوروكربون
  132.6  62.70  61.6  46.2  92.7  143.0  ب141-هيدروكلوروفلوروكربون
  0.0  0.42  0.65  0  0.3  0.4  ب142-هيدروكلوروفلوروكربون
  0.0  0.07  0.22  0.32  0.9  1.4  225-هيدروكلوروفلوروكربون

  403.9  239.79  244.66  152.67  257.98  310.52)قدرات استنفاد األوزونالمجموع (أطنان 
  

                                                 
  مائي.أبريل/نيسان الموجهة من وزارة البيئة والغابات في إندونيسيا إلى برنامج األمم المتحدة اإلن 23)  وفقاً للرسالة المؤرخة 1(
)2  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12.  
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المائة  في 39أقل بنسبة  2017 و 2016 ينعامالفي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا جماليإ نکا  - 4
 بسبب بيرةك زيادة االستهالك ادز ،2015 عامب مقارنةً و .ليوالتا علی ،نيسيادونإ في سألساا طخ نم لمائةا في 41و

أجهزة  صنيعت في 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا دامستخا علی ظرلحافرض  دبعو. دهذا البل في االقتصادي التعافي
بينما  ،مةدخلا يقتصر على أغراض 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيااستخدام  أصبح ،وتجميعها واءلها فتکييو ديرلتبا
 استهالكويجري . يواغللر نفخ لکعام حصراً  ب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا كستهلُي
 استهالك وقد استمر .الحريق من الوقاية قطاع وفي المبردات ةمخدو تركيبغراض أل 123-هيدروكلوروفلوروكربونال
 بديل لتوافر نظراً  ،في االنخفاض المكابس، وحلقات محاقنلا طالء في المستخدم ،225-هيدروكلوروفلوروكربونال

 بتطوير بساالمكحلقات  لطالء 225-هيدروكلوروفلوروكربونال تستهلك تزال ال التي المؤسسة تقومو المحاقن؛ لطالءات
بمثابة  مصُمّ ذيلا ،أ406-ر غاز التبريد تناومک نم ونکمک ب 142- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا كُستهيو. عنه بديل

  .12-كلوروفلوروكربونال علی دةلمعتما داتلمعفي ا سهل اإلحالل ليدب

   التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
  
 قرير المتعلقالت راإط في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لقطاع كستهالاال ببيانات نيسيادونإ مةوحک أفادت  - 5

  ليارنتوم ولکوتروب نم 7 دةلماا بجوبم عنها لمبلغا تلبياناا مع قةفوامتوهي  2017 ملعا طريلقا مجرنالبا بتنفيذ

  الجتماع الثمانينامنذ  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولىتنفيذ ب المتعلقالتقرير 
  
 التحويل؛ عملية استكملت أن األولى المرحلة في مساعدةالتي حصلت على  التبريد وتكييف الهواء مشاريعلسبق   - 6

 تتمكن لم ،)PT Panasonic Indonesia المحدودة هي باناسونيك إندونيسيا( واحدة مؤسسة باستثناء ،غير أنه
 قلة بسبب ،) عليها المتفق( 32-الهيدروفلوروكربون تكنولوجيا مالتي تستخد المعدات تصنيع من بعد األخرى الشركات

 على القائمة لمعداتى الع المحلي السوق في الطلب ونقص ،على الصعيد التجاري والمكونات الضواغط توفر
. البلد في المتاحة األخرى بالمعدات مقارنةً  المعتمدة على هذا الغاز المعدات تكلفة وارتفاع ،32 - وكربونالهيدروفلور

 المقدمة المحددة اإلبالغ متطلبات ذات بالمشاريع الخاصة تقاريرالو حالةال تقاريروثائق  في المشكلة هذهل وصف ويرد
  .)3(والثمانين الحادي االجتماع إلى

  
. هاوكالئو لفنييها 32-الهيدروفلوروكربون تكنولوجيا على تدريباتالمحدودة  إندونيسيا باناسونيك أجرتوقد   - 7

فر بالنسبة لتوا السوق وظروف األوضاع  تتحسن عندما خاصةو حذوها، األخرى الشركات تحذو أن المتوقع ومن
  .32-ر على القائمة الضواغط

  
 أنظمة استحداث من أجل األولى المرحلة إطار في لهما المساعدة تقديم تم ينتالل ظمالنُ  شركتي بين ومن  - 8

 سوتيندو كيميكال إندونيسيا(تين شركال ىحدإ تكملأ ،اتالهيدروفلوروأوليفنو السيكلوبنتان البوليوالت القائمة على
تي إس جي ( األخرى ظمالنُ  ةشركتنظر  حين في ،تحويلها عملية) PT. Sutindo Chemical Indonesia المحدودة
ً أمريكي اً دوالر 301 538 قدره تمويلي اعتمادبشأنها  خصصالم ،PT. TSG Chemical المحدودة كيميكال  باإلضافة ا

ً  دوالراً  22 615 بمبلغ الوكالة دعم تكاليف إلى  ذلك إلى وباإلضافة. المشروع من االنسحاب في )الدولي للبنك أمريكيا
 CV. Laksana Teknikالكسانا تكنيك ماكمور ( للرغاوى الحجم ةصغير شركة المشروع من انسحبت ،

                                                 
)3(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10.  
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Makmur(، التحويله المخصص التمويل وسيُعاد )البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي دوالر 35 000 
  .الصندوق المتعدد األطراف إلى) الدولي للبنك أمريكيًا دوالًرا 2 450

 لتبريدا رصد غازات داةأل تطبيقفي  فني 14 000 ما يزيد عن سجل ن،آلا حتى ،لخدمةا عبقطا يتعلق فيماو  - 9
غاز و المقدمة، تلخدماا عنوو لخدمةا وموقع ورش للفنيين العدد الحالي عن تمعلوما يتضمن ،إلنترنتا شبكة على

  .المستخدم التبريد

ً  دوالراً  12 692 684 مبلغ منكان ما تم صرفه  ، 2018 آذارمارس/ فيو  - 10  األولى للمرحلة اعتُمد الذي أمريكيا
ً  دوالراً  7 935 320 أي) (المائة في 86(أمريكياً  دوالراً  10 955 939 هو دوالرات  777 208 و ،لليوئنديبي أمريكيا

ً  دوالراً  191 035 و الدولي، للبنك دوالراً  2 035 511و لليونيدو،  أمريكية  ).استراليا حكومةل أمريكيا

  
  الثانية المرحلة من األولى الشريحة تنفيذ عن مرحليال تقريرال
  

 قانونيال طاراإل
  

 عياطق في ب 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيوا 22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا دامستخا مةولحکا ظرتح  - 11
 32-الهيدروفلوروكربون رفعتو ،2015 كانون الثاني/ريناي 1 نمبدءاً  هواءال فتکييالتبريد و زةجهأ تجميعو تصنيع

 .االشتعال شديدة المواد قائمة من

 التصنيع قطاع في األنشطة

 نايوريث البولي اوىرغ تصنيع قطاع
   

 في مشمولة غير مؤهلة رغاوي مؤسسة 213 الوطنية األوزون وحدة سوف تزّود الثانية، المرحلةإطار  في  - 12
ت البوليوال  نظم الستحداث ظمالنُ  شركاتمن  يناثنتو السيكلوبنتان، نفخ عامل إلى لتحويلها مالية حوافزب األولى المرحلة

 ب141-هيدروكلوروفلوروكربونلل ةالكامل اإلزالة لتحقيقوذلك  ، الهيدروفلوروأوليفن و السيكلوبنتان المعتمدة على
 ستبدالال اتفاقاتعلى  ،ةواحد مظُ نُ  ةشركو الحجم، ومتوسطة كبيرة اتمؤسس  اآلن، ، حتىعتوقَّ وقد . 2021 عام بحلول

  .2 الجدول في موضح هو كما همن مختلفة مراحل فيو اآلن قيد التنفيذ التحويالتهذه و ،اويرغال تكنولوجيا
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  االستبدال اتفاقات وقعت التي المؤسسات حالة - 2 الجدول

استهالك  المؤسسة المجموعة
-الهيدروكلوروفلوروكربون

  2014 عام ب في141
أطنان مترية)(   

المتوقع  تاريخال حالة المشروعالبديل المعتزم استخدامه
 النتهاءل

 (الشهر/السنة)

: 1المجموعة
المؤسسات 

 الكبيرة

 كاهايا بردينا المحدودة للبالستيك
Cahaya Perdana Plastik, PT. 

  2018 ديسمبر  تركيب اآلالت قيد التنفيذ  السيكلوبنتان  32.835

كاهايا ميراه دليما المحدودة 
Cahaya Merah   Delima, PT. 

  2018 ديسمبر  تركيب اآلالت قيد التنفيذ  السيكلوبنتان  29.315

 Dasaداسا ويندو أغونغ المحدودة  
Windu Agung, PT.  

  2018 ديسمبر  تصنيع اآلالت قيد التنفيذ  السيكلوبنتان  46.610

ماسبيون لصناعة البالستيك 
 Maspionوالمعادن المحدودة 

Plastic and Metal Industry, PT. 

  2018 ديسمبر  تركيب اآلالت قيد التنفيذ  السيكلوبنتان  39.550

: 2المجموعة 
المؤسسات 
المتوسطة 

 الحجم

ريكويل إندونيسيا المحدودة  
Ricwil Indonesia, PT.  

السابق  السيكلوبنتان   11.413
  الخلط

يتوقف على موعد   تصنيع اآلالت قيد التنفيذ
  تسليم اآلالت

السابق  السيكلوبنتان  Bina Tehnik, CV.  15.700بينا تكنيك 
  الخلط

  2018 ديسمبر  تركيب اآلالت قيد التنفيذ

السابق  السيكلوبنتان  Tamacool, CV.  5.175تاماكول 
  الخلط

  2018 ديسمبر إعادة تهيئة اآلالت قيد التنفيذ

ويليتش إيسوالسي براتاما المحدودة  
Willich Isolasi Pratama PT.  

السابق  السيكلوبنتان  8.416
  الخلط

  2018 ديسمبر  تصنيع اآلالت قيد التنفيذ

النُظم شركات

 ,Bina Artaبينا آرتا المحدودة   
PT.  

 السيكلوبنتان 
  الهيدروفلوروأوليفنو

يتوقف على مدى توافر   تصنيع اآلالت قيد التنفيذ
  الهيدروفلوروأوليفن

وريثان ي إم سي إن إس بولي
 MCNSإندونيسيا المحدودة   

Polyurethane Indonesia PT.  

 السيكلوبنتان 
  الهيدروفلوروأوليفنو

  لم يتقرر بعد  لم يبدأ بعد

   189.014 المجموع

  

 لیإ راتيازب التقنيين ينريستشاأحد االو ليدولا كلبنوا نيةوطلا وزونألا دةحو تقام ، كلذ لیإ باإلضافةو  - 13
 دوتاو ،PT. Saka Baja المحدودة باجا ساكا على وجه التحديد  يوه ،2 عةولمجما في ويغاللر رىخأ تکارش بعأر

، وسنترال مانديري  PT. Alsun Suksesindo المحدودةوألسون سوكسيسيندو  ،CV. Duta Teknik تكنيك
 أو الحالية معداتها تعيد تهيئة فيما إذا كانتتنظر  التي ،PT. Central Mandiri Cemerlang كيرترالنغ المحدودة

 .جديدة معدات تشتري
  

  التبريد خدمة قطاع في األنشطة

 وقد ،2017 كانون األول/ديسمبر 20 في اليوئنديبيو إندونيسيا حكومة بين المشروع وثيقة على التوقيع تم  - 14
 :التالية باألنشطة عاضُطلِ 

على التبريد  التدريب لمؤسسات المعدات من المطلوبة االحتياجات بتقييم الوطنية األوزون وحدة قامت  (أ)
  البلد؛ أنحاء جميع فيوتكييف الهواء 

ً  وتكييف الهواءمن الفنيين في مجال التبريد  وثالثون اثنان تلقى  (ب)  المستنفدة المواد التحكم في على تدريبا
 هؤالء من 27 حصلو ؛وخدمة تلك األنظمة التبريد أنظمةعلى و األوزون، طبقة واستنفاد لألوزون

 المتابعةألغراض  تدريب. وأجري أيضاً العتماد المهنيين الوطنية وكالةال من كفاءة شهادة على الفنيين
 الجديدة، الهواء تكييفالتبريد و وتكنولوجيات ،والمواد المستنفدة لألوزون مونتريال، بروتوكول بشأن

  السالمة؛ ومعايير ،32 - الهيدروفلوروكربون على القائمة التكنولوجيا ذلك في بما
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 يعكس بحيث التبريد غازات في التعامل مع المهنية لكفاءةل الوطني معيارال تحديث يجري  (ج)
  السالمة؛ ومعايير 32- الهيدروفلوروكربون ذلك في بما إندونيسيا، في المتاحة التكنولوجيات

ف على  األجهزة المحمولة من مجموعة نعشري تم طلب  (د) ولدى  ،هاملحقاتو التبريد غازاتللتعرُّ
  .استخدامها كيفية على الالزم التدريب وإجراء بتوزيعها الوطنية األوزون وحدة ستقوم ،وصولها

  
   المشروعورصد  تنفيذ وحدة

. الثانية المرحلة متطلبات تراعى فيها بحيث المشروع تنفيذ ورصد لوحدة الموحدة التشغيل إجراءات تحديث تم  - 15
  .وىلرغاا عقطا دارةفين ألغراض إموظ ثالثة لوطنيةا وزونألا ةحدو وعيَّنت

 
  مبالغ الماليةال صرف مستوى

 114( اآلن حتىتم اعتماده  أمريكياً الذي دوالراً  4 218 857 من مبلغكان ما تم صرفه  ،2018 أيار /مايو في  - 16
ً  دوالراً  990 737 هو) الدولي للبنكأمريكياً  دوالراً  1 985 743وأمريكياً لليوئنديبي   دوالراً  2 233  23.48( أمريكيا

 الرصيد صرف جريوسي). الدولي للبنكأمريكياً  دوالراً  913 837 ولليوئنديبي   أمريكي دوالر 76 900) (المائة في
 .2021 و 2018 عامي بينأمريكياً  اً دوالر 3 228 120 البالغ

  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية للشريحة التنفيذ خطة

  :المقبلة الثالث السنوات مدى على التالية األنشطة تنفيذب ضطلعسيُ   - 17

  

 التصنيع قطاع في األنشطة

 نيوريثا البولي ىوارغ تصنيع قطاع

 2 و 1 المجموعتين في الشركات معظم تستكمل أن المتوقع من ،2018 كانون األول/ديسمبر نهاية بحلول  - 18
المواد  على معتمدة آلة وتدمير جديدة آلة تركيب ذلك في بما التكنولوجي، تحويلها  أعاله 2 الجدول في إليها المشار

اتفاقات  على 2 المجموعة في المتبقية األربع الرغاوي شركات عتوقّ  أن نتظرالم ومن. الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .بها الخاصة التحويل عمليات تبدأ وأن 2019 عام بحلول الرغاوي تكنولوجيا استبدال

 الذي القسائم، نظام إعداد ،)3 المجموعة( الحجم ومتوسطة صغيرة شركة 200 ، لنحو2018 عام في سيبدأ  - 19
 من ضمخفَّ  بسعر منخفضةاحترار عالمي  ةإمكاني ذات أنظمة بشراء الحجم والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات سيسمح

 لصرف الالزمة اللوائح في أمور منها الوطنية التنمية تخطيط ووزارة المالية وزارة مع التعاونوذلك ب.ظم،النُ  اتشرك
أن و 2019 عام في القسائم نظام تنفيذ يبدأ أن المقرر ومن. اإلبالغ وطريقة والمتوسطة الصغيرة لمشاريعلمبالغ لا
 -الهيدروكلوروفلوروكربون استخدام حظرسيُ  ، 2021 كانون الثاني/يناير 1 من واعتباًرا. 2020 عام نهاية لقب ستكمليُ 

  .طسابق الخل وأ نقي شكل فيسواء إندونيسيا  في ب واستيراده 141
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 نظام أن يُنشأ دعوب ؛2018 عام في اآلالت تركيب عملية PT. Bina Arta بينا آرتا المحدودة شركة ستبدأ  - 20
 المحتوية على غير تبوليوالالنهائيين بال مستخدميها تزويدمن  ةهذه الشرك نوف تتمكس للتنفيذ، جاهًزايصبح و القسائم

إم سي إن إس بولي يوريثان  ،ةالثاني ظمالنُ  ةشرك تكان إذا ما الواضح وليس من ب.141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 لوطنيةا وزونألا ةحدو بحثوت المشروع؛هذا  من جزًءاستظل  PT. MCNS Polyurethane Indonesia  إندونيسيا

 البداية في رفضت التي ،PT. Intimas Chemindo ة أخرى للنُظم، هي إنتيماس كيميندو المحدودةشرككانت  إذا فيما
  .المشاركة في اآلن ترغب الثانية، المرحلة في المشاركة

 
  التبريد خدمة قطاع في األنشطة

  :التالية ألنشطةبا قرر القيامالم من  - 21

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنعهب المشروع غير االتجار رصدى لع الجمارك وكالة تدريب  )أ(
 

غازات  مع التعامل على الفنيين قدرة لزيادة الخدمة وورش التدريب، ومؤسسات ، للفنيين معدات شراء  )ب(
 التقطيع وأدوات الكماشة مثل( الخدمة أدواتاقتناء  يشمل بما ،هذه الغازات إطالق لتجنب يدبرالت

 ومضخات االسترداد ومعدات) المتعددة األنابيب التبريد أجهزة قياس وشحن غازاتو ربطال وأدوات
ف علىالتفريغ  التبريد؛ غازات ، وأجهزة التعرُّ

 واستعراض البديلة؛ التبريد غازات مع التعامل على المدربين تدريب علىمع التركيز  القدرات بناء  (ج)
 الجديدة؛ البديلة التكنولوجيا مع لتعاملا لمن أج الخدمة لفنيي التدريبية والمناهج المواد وتحديث
  ؛االعتماد على الهواءمجال التبريد وتكييف  في والمدربين الفنيينحصول  وتسهيل

ذات إمكانية و للبيئة صديقة تكنولوجيات استخدام على النهائيين المستخدمين لتشجيع ةوعيتال أنشطة  (د)
 يةالهيدروكلوروفلوروكربونغير المعتمدة على المواد  تكنولوجياتالو العالمي، الحترارمنخفضة ل

  ؛الخدمة في أغراض المعتمدين الفنيين واستخدام ،للتبريد وتكييف الهواء الفرعية القطاعات في

 .طوعي مخططب يبدأ للفنيين اإللزامي لالعتماد نظام وضع  (هـ)

  

  تنفيذ ورصد المشروعوحدة 

 .االستهالك أهداف من التحققب تضطلعوس ،تنفيذ ورصد المشروع عملها وحدة ستواصل  - 22
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 هاـــــتوتوصي ةــــــاألمان اتــــتعليق

 اتــــــتعليقال

 التحقق تقرير

 لتقديمه جاهًزا يكون لن فإنه ،قيد اإلعداد التحقق تقريررغم أن  أنهب اليوئنديبي أفاد ، الشريحة طلب تقديم قبل  - 23
ً  لذلك، واتُّفق. والثمانين الحادي االجتماع إلى  بموجب عليها الموافق األموال تحويل على عدم ،72/19 المقرر مع تمشيا

 المبرم تفاقهاالو مونتريال لبروتوكول الحكومة امتثال وتؤكد التحقق تقرير باستعراض األمانة تقوم حتى الثانية الشريحة
 عدم حالة في الثانية، الشريحة بموجب المعتمدة األموال أن تعاد على االتفاق تم ذلك، إلى وباإلضافة. التنفيذية اللجنة مع

 التمويل طلب تقديم أن يُعاد علىو ،األطراف متعدد الصندوق إلى ،2018 ه/تموزيولي 31 بحلول التحقق تقرير تقديم
  .قادم اجتماع إلى التحقق، تقرير مع جنباً إلى جنب الثانية، المرحلة من الثانية للشريحة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى الشريحة تنفيذب المتعلق مرحليال تقريرال

 قانونيال طاراإل

 داربمق 2018 ملعا يةونبرک وروفل وروکل درويهللمواد ال رادستيا صحص لبالفع نيسيادونإ مةوحک درتصأ  - 24
ً طن 236.38 ً  المقادير المستهدفة نم لقأ وهو وزون،ألا دستنفاا دراتق نم ا  .ليارنتوم ولکوتولبر للمراقبة وفقا

ً  ألمانةا التمستو  - 25  نلمتضما ب 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا کمية للتسجي نيوط ماظن ءنشاإ نبشأ إيضاحا
السائبة  ب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا واردات علی ظرلحا معدل طلخلالسابقة ا وردةلمستا تالوليولبا في

 بموجب المطلوب النحو على 2021 كانون الثاني/يناير 1 بحلول وردةلمستا طلخلا لسابقةا تالوليولبا في والمتضمنة
 141- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا بشأن دراسة إجراء إلى ستحتاج الحكومة أنب وأفاد اليوئنديبي). ج( 76/38 رمقرال

 إندونيسيا، في لوائح أي بموجب بةاقرملل خاضعةال وادمال ليس من ألنه المستوردة الخلط سابقة البوليوالت في الوارد ب
 لصعبا منسيكون ف ،البوليوالت السابقة الخلط في النظام المنسق لجميع واحد رمز سوى يوجد ال أنهى لبالنظر إو
 السابقة ةردلمستوا تاللبوليوا في حتوىلما ب 141- كربونروفلوكلورورولهيدا نبشأ موثوقة تبيانا على للحصوا
 في ودجولما ب 141- ونبرکوروفلوروکلدروبالهي لخاصةا سةدرالا االنتهاء من دبع ،2019 معا فمنتص فيو. لخلطا
- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا دامستخا ظرلح ئحوال دادإعفي  نيةوطلا وزونألا دةحو دأستب ،طلخلا سابقة تالوليولبا

 .سابق الخلطلوا لنقيا شكله في ووارداته ب 141
  

 التصنيع قطاع في األنشطة

 يوريثان البولي اوىرغ تصنيع قطاع

 جميع حيث أن ،2 و 1 من المجموعتين الرغاوي مؤسسات في التحويل عمليات تنفيذ في كبير تقدم أحرز قدل  - 26
 والبنك الوطنيةاألوزون  وحدةبزيارتها  قامت أو الرغاوي تكنولوجيا الستبدال اتفاقات على بالفعل إما وقَّعت المؤسسات

فيتوقف ) الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات أي( 3 المجموعة مؤسسات تحويل أما. ينتقنيال أحد االستشاريينو الدولي
 الدولي البنك أوضحو. الخلط سابقةالهيدروفلوروأوليفنات  أنظمة لتوفير تحويلها من المحليةانتهاء شركات النُظم  على

 تجاريإنتاجها بشكل  يبدأ أن المتوقع منأن و البلد؛هذا  في تنافسية بأسعار بعد متاحة ليست الهيدروفلوروأوليفنات أن
رالم منأن و ،2019 عام منتصف في الصين في   .قصير بوقت ذلك بعد 3 لمجموعةمؤسسات ال القسائم نظام يبدأ أن قرَّ
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سابقة الخلط الخالية  للبوليوالت أنظمة توفير في ظمالنُ  شركات هؤديت الذي الهام الدوراألمانة  الحظتوبعد أن   - 27
  منهامساعدةً و ،الرغاوي لمؤسسات المنخفضة العالمي االحترار إمكانية ب وذات 141-من الهيدروكلوروفلوروكربون

 تيماس كيميندو المحدودةإن ظمالنُ  شركة أن األمور ذات المغزى من رأت القسائم، نظام طبيقلتلنجاح ا ضمان على
)PT. Intimas Chemindo( كجزء إدراجها في اآلن ترغب الثانية المرحلة في أن تشارك البداية في رفضت التي 

إذا ما قررت شركة إم سي إن إس بولي يوريثان إندونيسيا  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من
 ،أن يضطلع اليوئنديبي ويمكن. المذكورة خطةال من االنسحاب PT. MCNS Polyurethane Indonesia المحدودة

 PT. TSG شركة تي إس جي كيميكال المحدودة معكذلك  تباحثبال الدولي، البنك من بمساعدة ، الرائدة الوكالة هوصفب
Chemical، مع إم سي إن إس بولي يوريثان و األولى، المرحلة إطار في تتلقى المساعدة أن المقرر من كان يتال

عمليات  بمواصلة تينملتزم نتزاال ال اكانت إذافيما  PT. MCNS Polyurethane Indonesia إندونيسيا المحدودة
 وفي حالة ما إذا قررت . بها المرتبطة األموال وتعاد األطراف متعدد الصندوق من المساعدة ستتوقفف وإال ا؛مهتحويل

 المشروع، من االنسحاب PT. MCNS Polyurethane Indonesia إم سي إن إس بولي يوريثان إندونيسيا المحدودة
 PT. Intimas Chemindo كيميندو المحدودةإنتيماس کة رشمدى التزام من  كداتأأن ي الدولي والبنك لليوئنديبي يمكنق

 ثبحي للتمويل ليتهاأه أن يقيّما ك،لذک رألما نکا وإذا ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إدارة ةطخ في کةربالمشا
  .دةلمستفيا ؤسساتلما في رلتغييا هذا علی فقةوالما في ظرتن أن يةذلتنفيا للجنة نيمک

 
 التبريد خدمة قطاع في األنشطة

 وزارة مينظخضع لتوي طوعي الحالي المخطط أن اليوئنديبي أوضح التقنيين، اعتماد مخطط بحالة يتعلق فيما  - 28
 سيكون ،اكتماله بمجردو. العاملة القوى وزارة مع بالتعاون المهنية لكفاءةل الوطني لمعيارا تحديث إعداد ويجري. البيئة
 .في مجال التبريد وتكييف الهواء نفنييال لجميع إلزاميًا االعتماد نظام

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

تنفيذ ورصد  ووحدة التقنية المساعدة تمويل أن إلى الرغاوي، قطاع عن تقريره فيالدولي،  البنك سبق أن أشار  - 29
 المعتمد التمويل استخدام يمكن ال أنه األمانة وأوضحت. األولى للمرحلة تخصيصه تم الثانية لمرحلةل المشروع المقدم

 اتفاقي من كل مع تماشىي ال ألن ذلك الثانية، المرحلة إطار في المعتمدة األنشطة لتمويل األولى المرحلةإطار  في
 لحرالما الفصل بينعدم  نفإ ك،لذ علی وةعال. التنفيذية واللجنة الحكومة بينالمبرمين  الثانية والمرحلة األولى لمرحلةا
 ةطألنشا لمقاب تلنفقاا نع ضحةوا لةءمسا دون دحوا روعمش لیإ ؤديي أن نيمک ليولتموا ةطألنشا ثحي نم لمختلفةا

 278 صرف تم أنه الدولي البنك أوضحو. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إدارة ةطخ ةطنشأ جميع تنتهي حتی
ب ص وبالتالي المشروع، تنفيذ ورصد وحدة على أمريكيًا دوالًرا 11 587و الفنية المساعدات على أمريكيًا دوالًرا 5 وَّ

ً أمريكي اً دوالر 913 837 ليكون الثانية المرحلة من األولى ةشريحال إطار في فةنصرالم المبالغ إجمالي البنك  ،ا
ً أمريكي اَ دوالر 2 035 511 ليكون األولى المرحلة المنصرف في إطا رو   .ا
 

 ستنتاجاال

ً  الدولي، والبنك اليوئنديبي بمساعدة إندونيسيا، أحرزت  - 30  الثانية المرحلة من األولى الشريحة تنفيذ في كبيراً  تقدما
 من أقل 2017 لعام إندونيسيا استهالك مستوى كانو. الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إلدارة خطتها من

. المائة في 23 المبالغ المنصرفة مستوى يبلغو. التنفيذية اللجنة مع اتفاقها وفي مونتريال بروتوكول في المحدد المستوى
 تمت أو ،عمليات تحويلها ذتنفي في دأتبو تفاقهاا تقعو إما ويغارلا عاطق في 2 و 1 نعتيولمجما نم تکارلشا جميعو
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 النظم، شركات من ينتاثن مشاركة أن ورغم. فني ريستشاوا ليدولا كلبنوا نيةوطلا وزونألا دةحو لبِق نم تهارياز
 ظمنُ شركة  النضمام فرصة هناك تكون فقد مؤكدة، غير الثانية، المرحلة في ىواآلخر األولى المرحلةإطار  في همااحدإ

 لمؤسسات العالمي االحترار في إمكانية منخفضة أنظمة ريفتو ضمان على يساعد مما الثانية، المرحلة إلى ةمؤهل
 لتحديث المبذولة والجهود التدريب، لمؤسسات المعدات وشراء المدربين، تدريب يؤدي أن المرجح ومن. 3 المجموعة

 األنشطة استدامة ضمان على والمساعدة ةالخدم قطاع تعزيز زيادة إلى المهنية، لكفاءةالوطني ل معيارالو التدريب منهج
  .الطويل المدى على

 
 ةـــــــــتوصيال

 :يلي فيما النظر في التنفيذية اللجنة ترغب قد  - 31

  :علماً بما يليأن تحيط   (أ)

إزالة المواد  إدارة خطة من الثانية المرحلة من األولى الشريحة تنفيذ عن المرحلي التقرير  (1)
  إلندونيسيا؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالًرا 2 450 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي دوالر 35 000 إعادة مبلغ  (2)
 .CV الكسانا تكنيك ماكمور الرغاوي بانسحاب شركة ينالمرتبط الدولي، للبنك أمريكيًا

Laksana Teknik Makmur، ين؛ثمانوال الحادي االجتماع إلى  

  :، ما يليالدولي البنك من بمساعدة الرائدة، الوكالة بوصفه اليوئنديبي من طلبت أن  (ب)

 PT. TSGتي إس جي كيميكال إندونيسيا المحدودة  شركتي النُظم مع أن يناقش  (1)
Chemical Indonesia المحدودة إم سي إن إس بولي يورثان إندونيسياو PT. MCNS 

Polyurethane Indonesia، ولىألا المرحلتين إطار في لها المساعدة تقديم تم اللتين 
إذا  ما مسألة التوالي، لىع، الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من والثانية

 التمويل إعادة فستجري وإذا لم يكن الحال كذلك تحويلهما؛ بمواصلة ينتملتزم نكانتا ال تزاال
  والثمانين؛ الثاني االجتماع في األطراف متعدد الصندوق إلىبالتحويل  المرتبط

 ،PT. Intimas Chemindoإنتيماس كيميندو المحدودة  ظمنُ شركة ال كانت إذا مام أن يتاكد  (2)
 المواد إزالة إدارة خطة من الثانية المرحلة في أن تشارك البداية في رفضت التي

 أهليتها وأن يتولى في هذه الحالة تقييم بالمشاركة، ستلتزم الهيدروكلوروفلوروكربونية،
  ؛المستفيدة المؤسسة تغيير على الموافقة في النظر التنفيذية للجنة يتسنى حتى للتمويل

 النظم شركات معالتي أجريت  المناقشات عن والثمانين الثاني االجتماع إلى اً تقرير مأن يقدّ   (3)
  ؛ (2) و (1) الفرعيتين الفقرتين في المبين النحو على

 المواد إزالة إدارة خطة من الثانية المرحلة من الثانية الشريحة على أن توافق  (ج)
 ،2020-2018 لفترةفي ا المقابلة الشريحة تنفيذ وخطة إندونيسيا، في الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً  دوالراً  2 172 152 بمبلغ  دعم تكاليف إلى باإلضافة ،أمريكي دوالر 753 500 من المؤلفة ،أمريكيا
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ً أمريكي اً دوالر 1 276 549 ومبلغ ؛لليوئنديبيأمريكياً  دوالراً  52 745 البالغة الوكالة  إلى باإلضافة ا
وافق الم األموال أن أساس على الدولي، للبنك أمريكيًا دوالًرا 89 358 البالغة الوكالة دعم تكاليف

 لعامي التحقق تقرير األمانة إلى أن تستعرض الدولي والبنك اليوئنديبي إلى تحويلها يتم لن عليها
 واللجنة الحكومة بين التفاقلو مونتريال لبروتوكول إندونيسيا حكومة امتثال وتؤكد 2017 و 2016

  التنفيذية؛

 ستُعاد ،2018 ه/تموزيولي 31 بحلول 2017 و 2016 نلعاميل التحقق تقرير تقديم عدم حالة فيو  (د)
 طلب تقديم ويعاد األطراف متعددال الصندوق إلى الثانية الشريحة في إطار الموافق عليها األموال
  .قادم اجتماع إلى ،التحقق تقرير مع نبج إلىجنباً  الثانية، المرحلة من الثانية للشريحة التمويل

  
 

__________________  
 

 
 

 
 

   

 

 
  

 
 


