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  مقترح مشرع: لبنان

  
  

 هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:تتألف 

  اإلزالة

، يةالثانخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   •
  )الثانيةالشريحة 

 يوئنديبيال

  التبريد

 R-600aإلى  R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربونالتحول من   •
  Lematic Industriesفي التبريد المنزلي في شركة  R-290و

 يونيدوال
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  لبنان
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

ة رحلخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الم
  )الثانية

  2025% بحلول عام 75  الخامس والسبعون  (رئيسية) اليوئنديبي

 

(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة 2(
  األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 58.86  2016السنة: 

 

  2017 السنة:  األوزون) استنفاد) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات 3(
األيروصوال  الكيميائيةالمادة 

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 28.60     1.76  26.84  -الهيدروكلوروفلوروكربون
 26.40    22.11 4.29     22-الهيدروكلوروفلوروكربون
-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب الموجود في البوليوالت 141
الخلط سابقة المستوردة

         

 

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

73.5  :2010-2009خط األساس لفترة 
0 

73.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
0 

  األوزون) استنفاداالستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

61.2  موافق عليه بالفعل:
1 

12.3  المتبقي:
2 

 

  المجموع 2020بعد  2020 2019 2018  ) خطة األعمال5(

اليوئنديب
  ي

 15.66 5.93 0.0 0.0 9.73  زون)األو استنفادإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 

 1,919,393 727,413 0 0 1,191,980  )دوالر أمريكيالتمويل (

 

201 2015  ) بيانات المشروع6(
6 

2017 2018 201
9 

202
0 

2021 2022-
2023 

  المجموع 2025 2024

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

66.15 66.1
5 

66.15 66.15 66.1
5 

47.7
8 

 غير متاح 23.88 47.78 47.78 47.78

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

66.15 66.1
5 

60.64 60.64 48.7
1 

36.7
8 

 غير متاح 18.39 27.58 36.78 36.78

التمويل 
 المتفق عليه

دوالر (
  )أمريكي

اليوئنديب
  ي

تكاليف 
المشرو

  ع

2,410,00
0 

0 0 1,114,00
0 

0 0 420,46
2 

0 259,36
4 

0 4,203,82
6 

تكاليف 
  الدعم

168,700 0  77,980 0 0 29,432 0 18,155 0 294,268 

األموال التي وافقت 
 عليها اللجنة التنفيذية

  )دوالر أمريكي(

تكاليف 
المشرو

  ع

2,410,00
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,410,00
0 

تكاليف 
  الدعم

168,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,700 

مجموع األموال 
عليها المطلوبة للموافقة 
دوالر ( في هذا االجتماع

  )أمريكي

تكاليف 
المشرو

  ع

0 0 0 1,114,00
0 

0 0 0 0 0 0 1,114,00
0 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 77,980 0 0 0 0 0 0 77,980 

 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

طلبا المعينة  الوكالة المنفذةبوصفه  (اليوئنديبي)، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقدم ، لبناننيابة عن حكومة بال -1
 1,114,000قدرها  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية الثانيةمويل الشريحة تل

عن تنفيذ  امرحلي اتقرير الطلبويشمل  1ا.أمريكي ادوالر 77,980البالغة تكاليف دعم الوكالة  زائد ،دوالر أمريكي
وخطة تنفيذ الشريحة  2017لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى وتقرير التحقق من استهالك المواد الشريحة 

 .2020إلى عام  2018للفترة من عام 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن 

من المواد وزون من قدرات استنفاد األ اطن 58.86 قدره استهالكعن  لبنانحكومة  أبلغت -2
من قدرات استنفاد  اطن 55قدره  2017وقدرت أن استهالك عام  2016عام في  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 25و 20المطلوب لالمتثال بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس الخاص بالمواد أقل من ، وهما األوزون
 .1في الجدول  2017-2013 للفترة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويرد في المائة، على التوالي.

 )2017-2013للفترة  7لبنان (بيانات المادة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  -1الجدول 
 خط األساس *2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربون المواد

    طن متري
 653.55 480.00 540.12 566.00 581.00 610.00  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 341.18 260.00 265.00 315.75 343.00 355.00  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 997.23 740.00 805.12 881.75 924.00 965.49  المجموع (طن متري)
       طن من قدرات استنفاد األوزون

 35.95 26.40 29.71 31.13 31.96 33.55  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 37.53 28.60 29.15 34.73 37.73 39.05  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 73.50 55.00 58.86 65.86 69.69 72.61 استنفاد األوزون)المجموع (طن من قدرات 
 * بيانات البرنامج القطري.

المحشوة  األلواحفي تصنيع أجهزة التبريد يُستخدم حاليا إلنتاج  ب141- ندروكلوروفلوروكربوياستهالك الهو -3
بعد  2019بحلول عام . وسينخفض هذا االستهالك 2017من الداخل المستخدمة في البرادات التجارية في عام 

 22- الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك من  ضخفناالنتهاء بشكل كامل من تحويل شركات الرغاوي. وبالمثل سي
ينتهي تحويل قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء. وسيتم تحقيق تخفيض إضافي مع  اعندم 2019بحلول يونيه/حزيران 

 تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد.

 تنفيذ البرنامج القطري رتقري

البرنامج  ذيتنف ريتقر في إطار يةدروكلوروفلوروكربونيالهالمواد استهالك قطاع  اناتيب لبنانأبلغت حكومة  -4
  .اليمن بروتوكول مونتر 7بموجب المادة  عنها المبلغ اناتيمع الب وهي تتسق 2016القطري لعام 

 التحقق تقرير

المواد يص والحصص للواردات والصادرات من خنظاما إلصدار التراأكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ  -5
كان قدره  2017في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوأن إجمالي استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية

طنا من  60.64الستهالك المسموح به والبالغ لاألقصى حد الطنا من قدرات استنفاد األوزون، وهو أقل من  55.15
إلى أن اإلجراءات أيضا أشار تقرير التحقق قدرات استنفاد األوزون استنادا إلى اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. و

  .2017للخطة السنوية لعام نفذت إلى حد كبير وفقا التنظيمية والدعم المؤسسي /يةاتالسياس

                                                 
  الصادرة من وزارة البيئة في لبنان إلى اليوئنديبي. 2018أبريل/نيسان  24وفقا للرسالة المؤرخة  1
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 ةيدروكلوروفلوروكربونياد الهمن خطة إدارة إزالة المو األولى حةيالشر ذيتنفالمتعلق بمرحلي ال ريتقرال

 قانونيال طاراإل

وبدأ تراخيص المواد المستنفدة لألوزون إصدار قرارات وزارية بشأن المرسوم المعدل لنظام صدرت  -6
. وتشمل هذه السياسات المتعلقة بتوزيع الحصص بين المستوردين على مدى السنوات الخمس 2017إنفاذها في عام 

للمواد لرموز النظام المنسق  الصارم، واالستخدام النهائي لتقديم تراخيص االستيرادتعديالت على الموعد والمقبلة؛ 
، وإنفاذ للمواد الهيدروفلوروكربونيةلنظام المنسق لرموز  مشروعإعداد  وبدأ أيضا. يةدروكلوروفلوروكربونياله

سلطات التواصل وحدة األوزون الوطنية تعاونها مع واإلجراءات العامة إلصدار تراخيص االستيراد لهذه المواد. 
 رموز النظام المنسق المدرجة حديثا والمعدلة على نحو فعال.من أجل تنفيذ  يةالجمرك

حلقتان تدريبيتان بشأن استنفاد طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال، وأنواع المواد المستنفدة  ونظمت -7
، وطرائق اختبار المواد والكشف عن غازات التبريد، مستنفدة لألوزونية على المواد اللألوزون واألجهزة المحتو

 والتجارة، الجمركيةالهيئات ، وأدوار يةدروكلوروفلوروكربونيالهإلزالة المواد المستنفدة لألوزون، والجدول الزمني 
من  26شارك فيهما و لمواد المستنفدة لألوزونل ةاآلمن والمناولةفي المواد المستنفدة لألوزون،  ةغير المشروع

  موظفي الجمارك.

  قطاع التصنيع

 رغاوي البوليوريتان

تم االنتهاء من عملية التحويل في والست المستفيدة. الرغاوي تم التوقيع على اتفاقات مع أربع من شركات  -8
 3.52( امتري اطن 32 إزالةمما أدى إلى  2017 كانون األول/) بنجاح في ديسمبرKilzi Industriesواحدة ( شركة

ب واالستعاضة عنه بتكنولوجيا اإليزوبنتان. 141- دروكلوروفلوروكربونياستنفاد األوزون) من اله أطنان من قدرات
 الحفاظ علىلضمان  Kilzi Industriesتقديم المساعدة التقنية في شركة ووستواصل وحدة األوزون الوطنية رصد 

 تحققت.ية التي دروكلوروفلوروكربونيالهإزالة المواد 

 Mezher Industriesومن المتوقع االنتهاء من عملية التحويل إلى اإليزوبنتان في ثالث شركات أخرى ( -9
طنا متريا  138.50، مما سيؤدي إلى إزالة 2018) في نوفمبر/تشرين الثاني ProFoamو Awkal and Saydahو
تم مساعدة الشركتين المتبقيتين توسب. 141- ندروكلوروفلوروكربويالهطنا من قدرات استنفاد األوزون) من  15.24(
)SPEC وPrometal (وسيكونتنفيذ الشريحة الثانية،  خالل زيت الوقود الثقيل اللتين ستتحوالن إلى تكنولوجيا 

 .2019 حزيران/تاريخ االنتهاء المتوقع يونيو

المحشوة من مصنعي األلواح صغار من  11 تقنية إلىمساعدة تقديم ا تضمنت خطة قطاع الرغاوى أيضو -10
زيت  تكنولوجياسخانات المياه الشمسية والكهربائية، والتي سيتم تنفيذها عندما تصبح  المستخدمة في إنتاج الداخل

المحددة متاحة بشكل أكبر في السوق المحلية. وقد اكتملت المناقشات األولية مع هذه الشركات وقدمت  الوقود الثقيل
  .المتاحة لتحويلهامعلومات عن الخيارات 

 تكييف هواء الغرفأجهزة 

وأكملت شركة هواء الغرف.  أجهزة تكييفمن الشركات الخمس لتصنيع  شركتيناتفاقات مع على توقيع التم  -11
كغاز تبريد  32- إلى الهيدروفلوروكربون 22- ندروكلوروفلوروكربويالهتحويلها من ) Iceberg SARLواحدة (

كعامل نفخ رغاوي مما أدى إلى إزالة  365mfc-إلى الهيدروفلوروكربون ب141-ندروكلوروفلوروكربويالهومن 
 2( امتري اطن 18.6و 22-ندروكلوروفلوروكربويالهطن من قدرات استنفاد األوزون) من  0.69طنا متريا ( 12.6
-كربونالهيدروفلورواستخدام  وسيكون. ب141- ندروكلوروفلوروكربويالهاستنفاد األوزون) من  من قدراتطن 

365mfc  ا في لبنان.تجاري ةت الوقود الثقيلوتاح زيتحتى  مؤقتةلفترة 

-ندروكلوروفلوروكربوياله) من Frigo Libanثانية ( في شركةتحويل المن المتوقع أن يتم االنتهاء من و -12
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الثالث  الشركاتاتفاقات مع على توقيع ال. وسيتم 2018 تشرين الثاني/بحلول نوفمبر 32- إلى الهيدروفلوروكربون 22
من الربع الثالث  بحلول) Industrial and Commercial Refrigeratorsو ،CGI-Halawanyو، UNICالمتبقية (

 .2019 ه/حزيرانالتحويل بحلول يوني االنتهاء منومن المتوقع  2018عام 

 خدمة التبريد قطاع

  فذت األنشطة التالية:نُ  -13

والمواد المستنفدة لألوزون والبدائل  ،عمل بشأن استنفاد األوزون وبروتوكول مونتريال حلقتا نُظمت  (أ)
وخدمة  ،وبرامج االنبعاثات الصفرية ،واالسترداد وإعادة التدوير ،في قطاع التبريد وتكييف الهواء

 تكييف الهواءالتبريد ومعدات  ةخدمبشأن عمل  حلقة 35من أجل  تكييف الهواء المنفصلةوحدات 
 ؛)حلقة عملكل في ين تقنيالاثنين من  بمشاركة(

درس مبادئ تكييف الهواء والتدفئة لتشمل مدرسة مهنية تُ  11 المناهج الدراسية في تم تحديث  (ب)
 ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالمبادئ التوجيهية المتعلقة ببروتوكول مونتريال (مثل 

لمواد البديلة ل غازات التبريدواستخدام  الهيدروفلوروكربونيةالمواد  إلزالةالمستقبلية  طوالخط
القابلة  غازات التبريدبما في ذلك  ،لمواد الهيدروفلوروكربونيةلو الهيدروكلوروفلوروكربونية

عن الممارسات الجيدة في  التبريد وتكييف الهواءي تقنيإرشادي ودليل ل وأعد كتيب ،لالشتعال
 ؛التبريد

لدعم الالزمة تجديد مدرسة مهنية في بيروت وأعدت قائمة بالمعدات لالعطاءات بدأت إجراءات   (ج)
 ؛ينتقنيبرنامج تدريب ال

المواد االجتماعات التقنية والمواضيعية بشأن بدائل /التوعية من خالل حلقات العمل تاستمر  (د)
المستخدمين  بما في ذلك إعداد وتوزيع مواد التوعية التي تستهدف ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 والمستوردين والجمهور. ،وحلقات عمل خدمة التبريد ،النهائيين

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع 

نشطة المرحلة الثانية من خطة ين ألالشاملوالرصد مسؤولة عن التنسيق هي الوحدة األوزون الوطنية  إن -14
ورصدها تم تعيين منسق ومساعد للمشروع إلدارة تنفيذ األنشطة وإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

  دعم وزارة البيئة.ب وحدة األوزون الوطنيةوتحظى . اليوئنديبيمن بمساعدة  ،تحت إشراف وحدة األوزون الوطنية

 األموالمستوى صرف 

تم صرف  ،موافق عليه حتى اآلن دوالر أمريكي 2,410,000مبلغ  من أصلو ،2018أبريل /نيسان 1في  -15
في  اأمريكيدوالرا  664,743 في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ 72.4( دوالرا أمريكيا 1,745,257 مبلغ
 .2018 عام

 لشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاخطة تنفيذ 

 :2021 كانون األول/وديسمبر 2018 كانون الثاني/سيتم تنفيذ األنشطة التالية في الفترة ما بين يناير -16

ثالث حلقات عمل لتيسير إنفاذ اللوائح المتعلقة بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة  تنظيم  (أ)
 والشركات ،التبريد وتكييف الهواء رابطاتو ،لطبقة األوزون وبدائلها لممثلي الحكومة

 ؛)دوالرا أمريكيا 30,147) (اليوئنديبيوالمستوردين (

 Awkalو Mezher Industries( شركات رغاويلتحويل في ثالث االنتهاء من ا: قطاع الرغاوي  (ب)
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and Saydah وProFoam(االتفاقات وبدء األنشطة للتحويل في شركتي  واالنتهاء من إعداد ؛
صغيرة  شركة 11تقديم المساعدة التقنية إلى و ؛)Prometalو SPECالرغاوي المتبقيتين (

) اليوئنديبيالمياه (سخانات الشمسية والعاملة بالطاقة ومتوسطة في القطاع الفرعي للسخانات 
 ؛)دوالرا أمريكيا 454,396(

 Frigo( الهواء تكييفأجهزة لتحويل في إحدى شركات االنتهاء من ا: قطاع تكييف الهواء  (ج)
Liban(الثالث المتبقية  الشركاتاالتفاقات وبدء األنشطة للتحويل في  واالنتهاء من إعداد ؛

)UNIC ،وCGI-Halawany، Industrial and Commercial Refrigerators( )اليوئنديبي (
 ؛)اأمريكي ادوالر 389,459(

المرتبط بالمشروع أثناء  تقنيالرغاوي وتكييف الهواء مثل الدعم ال يالتقنية لقطاعأنشطة المساعدة   (د)
 باالعتمادوتبادل المعلومات المتعلقة  ،شراء المعداتلودعم  ،بما في ذلك تخطيط المشروع ،التنفيذ

 ؛)دوالرا أمريكيا 28,959) (اليوئنديبياآلمن للتكنولوجيا (

ثالث  تنظيمو ؛في ألمانيا التبريد وتكييف الهواءمجال مدرسين في /تنظيم تدريب تقني لثالثة مدربين  )ه(
مجال حول الممارسات الجيدة في  التبريد وتكييف الهواءمن تقنيي  35 يشارك فيهاعمل  حلقات
ين والطالب حول ممارسات تقنيمن ال 100 يشارك فيهادورات تدريبية  ةعشر وتنظيم ؛التبريد

ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار بما في ذلك معلومات عن البدائل الجديدة  ،الخدمة الجيدة
حامل اختبار اللحام  ،توفير المعدات (مثلو ؛القابلة لالشتعال غازات التبريد ومناولةالعالمي 
التبريد وتكييف المعني بوأدوات التجميع) لمركز التدريب  ،غازات التبريد وجهاز تحليل ،والتفريغ

 ؛)دوالرا أمريكيا 136,039) (ديبياليوئنلبرامج التدريب المستقبلية ( الهواء

 ).دوالر أمريكي 75,000) (اليوئنديبيتنسيق المشروع ورصده (  (و)

 األمانة وتوصياتها تعليقات

 تعليقاتال

الشريحة الثانية من  ال يحين موعد تقديملالتفاق المبرم بين لبنان واللجنة التنفيذية،  الحظت األمانة أنه وفقا -17
. وقد االجتماع الثاني والثمانينفي  إالالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان 

ال يؤثر تقديم طلب الشريحة في والمحقق.  رفاستعرضتها األمانة وأصدرت توصية على أساس مستوى التقدم والص
  خطة العمل.سنة نفس  ألنه يأتي ضمن وقت مبكر على تخطيط التمويل

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

 قانونيالطار اإل

 52.58 لكمية 2018لعام  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالبنان بالفعل حصص استيراد  أصدرت حكومة -18
بروتوكول مونتريال والحد األقصى  الرقابة بموجبأقل من أهداف كمية  ياستنفاد األوزون، وه من قدرات اطن

 .المسموح به لالستهالك المنصوص عليه في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية

  التصنيع قطاع

 رغاوي البوليوريتان

ذا كان إسعت األمانة إلى الحصول على تأكيد بشأن ما  ،)Prometalو SPEC( بالنسبة للشركتين المتبقيتين -19
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد زيت الوقود الثقيل متاح بالفعل كما كان مشار إليه عندما تمت الموافقة على 

ة على . وأوضح اليوئنديبي أنه ال يزال يجري تطوير وتحسين نظم البوليوالت القائمالهيدروكلوروفلوروكربونية
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. وخالل تنفيذ الشريحة الثانية، سيتخذ اليوئنديبي 2018، ومن المتوقع أن تكون متاحة في عام ةت الوقود الثقيلوزي
ة تقنيسيتم تنفيذ المساعدة اللضمان توافر زيوت الوقود الثقيلة. و ووحدة األوزون الوطنية كل الخطوات الممكنة

 مراعاةفي شريحة الحقة مع  زيت الوقود الثقيل تكنولوجياإلى  لواأن يتحوتوقع المصانعي سخانات المياه صغار ل
 .ةت الوقود الثقيلوزي تتكنولوجياتوافر 

في االتفاقات المقترحة مع كل  المبلغ عنها والمحددةعن قلقها من أن مستويات التمويل األمانة أعربت و -20
يؤدي إلى تحقيق  يمكن أن، مما شركةلكل  عليهاالموافق ست أقل من مستويات التمويل ال ويمن شركات الرغا شركة

المعلومات المقدمة  أنو ؛مع الشركات قاتجميع االتفاعلى توقيع الأنه لم يتم  اليوئنديبيأوضح و لصندوق.لوفورات 
األموال  فإن ،باإلضافة إلى ذلكوبعض المدفوعات. يجر أداء إال وأنه لم  ،شركةلكل ات المقررة هي التخصيص
 لطوارئوالتكاليف المرتبطة با ،وتكاليف التشغيل اإلضافية ،والتدريب التجاربو ،عم نقل التكنولوجياالمخصصة لد
نهاية عملية التحويل.  بالقرب من الشركاتكل من هذه توزيعها على وسيتم  ،في التمويل المخصصليست مدرجة 

أن أي تمويل يظل أيضا  اليوئنديبيأكد و. شركةمخصصات مالية منقحة لكل  اليوئنديبيقدم  ،ودعما لهذه المعلومات
تم معالجة تمتعدد األطراف ولكن بعد أن العاد إلى الصندوق سيُ  لستالشركات افي تحويالت الغير مستخدم في نهاية 

 جميع النفقات.تسجيل و ،فقط التحويل الكلي للقطاع بالكامل

 أجهزة تكييف هواء الغرف

إحدى لتحويل الرغاوي في  365mfc-الهيدروفلوروكربونإلى استخدام  اليوئنديبياسترعت األمانة انتباه  -21
زيت الوقود هو  صلفي األحيث كان البديل المتفق عليه  ،)Icebergالشركات في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (

زيوت ، حتى تتوافر مؤقتةخالل فترة  365mfc-الهيدروفلوروكربون سيتم استخداموأوضح اليوئنديبي أنه . الثقيل
على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون التكنولوجيا متاحة قريبا، فإنها ستعتمد على وفي لبنان.  اتجاري الوقود الثقيلة

وأوضح اليوئنديبي أيضا أن تحويل شركات أجهزة تكييف الهواء األربع المتبقية سيبدأ في عام  .اعالميا توافرها تجاري
 حظرتكبديل مؤقت، نظرا ألن الحكومة  365mfc-الهيدروفلوروكربونلممكن إدخال ، وقد يكون من ا2018

، والحاجة الملحة إلى إكمال 2020يناير/كانون الثاني  1ب اعتبارا من 141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون
 .التحويالت نتيجة للحظر

تقارير عن حالة التحويل  اليوئنديبيسيقدم  2،)3(و )2((أ)77/35على أنه تمشيا مع المقرر  اليوئنديبيوافق و -22
 الشركاتفي جميع و ،كتكنولوجيا مؤقتة 365mfc-الهيدروفلوروكربون) التي تستخدم حاليا Iceberg( الشركةفي 

 التكنولوجيافي كل اجتماع حتى يتم االنتهاء من التحويل إلى  ،المؤقتة التكنولوجيانفس  تستخدماألخرى المحتمل أن 
  ها.المتفق علي

مع  التي يتعين توقيعهاعن قلقها من أن مستويات التمويل المخصصة في االتفاقات أيضا أعربت األمانة و -23
وكانت في االجتماع الخامس والسبعين.  تلك الموافق عليهاتختلف عن الهواء المستفيدة في قطاع تكييف  الشركات

التحويل أعلى  تكاليفإجمالي  وبالتالي كان ،المتبقيةالحاالت أعلى في حالتين، وأقل في تمويل المخصصات مستويات 
في االتفاقات المحددة أن مخصصات التمويل  اليوئنديبيأوضح وللقطاع.  ت الموافقة عليهفي المائة مما تم 10بنسبة 

بعض  إالولم يتم صرف  ،جميع االتفاقاتعلى توقيع اللم يتم و ؛لكل مشروع مخطط لهامخصصات تكن إال لم 
 ات.المدفوع

احتاجت حيث  الهواء عملية تحويل قطاع تكييف دفتاصأيضا بعض التحديات التي  اليوئنديبي وأوضح -24
كان على  ،)اي تم االنتهاء من تحويلهت(ال Icebergشركة في حالة فتم االتفاق عليه.  أكبر مماإلى دعم  شركتان

                                                 
التنفيذية بالحاالت االستثنائية التي تصنع فيها شركات معدات التبريد وتكييف الهواء التي تلقت تمويال من الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة ) 2(أ)( 2

ات تستخدم أو معد/األطراف لتصنيع منتجات ومعدات تستخدم مواد ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي كانت تصنع مؤقتا منتجات و
ن أجل مين اتخاذها لتي يتعانية مرتفعة على إحداث االحترار العالمي فور التعرف على هذه الحاالت، وأسباب هذا االستخدام، والخطوات امواد ذات إمك

قديم الستمرار في تا )3( ع؛تمكين هذه الشركات من بدء التصنيع القائم على التكنولوجيا المتفق على تمويلها، ووضع إطار زمني لتوقع بدء هذا التصني
الخطوط المحولة  ) أعاله إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى تصنع تلك2تقرير عن حالة التصنيع في الشركات المحددة في الفقرة الفرعية (

ث إحدا قل علىكانية أبالتكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي الموافق على تمويلها، أو تكنولوجيا بديلة أخرى ذات إم
  .االحترار العالمي
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كانت هناك حاجة إلى استثمارات  ،وبناء على ذلك ؛لوائح التنظيم العمرانيالتصنيع بسبب  مرفقأن تنقل  الشركة
مخصصات  اليوئنديبيقدم  ،األمانة لتبديد شواغلعمليات جديدة. و إلعداد وتكاليف إضافيةإضافية ذات صلة بالسالمة 

لتمويل الموافق عليه في االجتماع الخامس مساويا لالمبلغ اإلجمالي  حيث كان ،الشركةمنقحة على مستوى تمويل 
وأجرت وحدة األوزون الوطنية هذه التعديالت بما يتماشى مع بند المرونة الوارد في االتفاق المبرم مع عين. والسب

للقطاع  التكاليفسيتيح هذا النهج التحويل الفعال من حيث اللجنة التنفيذية، وفي تعاون وثيق مع الشركات المستفيدة. و
التمويل ستوفر  الشركاتهذه افترضت هذه التغييرات أن والموافق عليه. والمتفق عليه  الكلي تمويلبأكمله ضمن ال

المواد استخدام  إزالةالمستفيدة التزمت ب الشركاتوأن جميع  ،إال بعد اكتمال المشروع يُحدد مبلغهلن و ،المشترك
ي في نهاية التحويالت أن أي تمويل متبق اليوئنديبيأكد و. امع ترتيب التمويل هذ اتماشي الهيدروكلوروفلوروكربونية

ترى األمانة أن  ،اليوئنديبيوالتأكيدات المقدمة من  التوضيحاتمتعدد األطراف. واستنادا إلى العاد إلى الصندوق سيُ 
 .الشركاتالتحويالت على مستوى  فيذالنهج المقترح سيساعد البلد في تن

 خدمة التبريد قطاع

كانت األنشطة المنفذة خالل الشريحة األولى من  ذاإسعت األمانة إلى الحصول على توضيح بشأن ما  -25
 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تضمنت تلك التي لم تنفذ من المرحلة األولى.

أن أن من الضروري و، 2018وأوضح اليوئنديبي أن أنشطة قطاع الخدمة في إطار المرحلة الثانية لن تبدأ إال في عام 
 لتمكين، وبعض األنشطة التحضيرية األخرى 2017تبدأ الترتيبات التعاقدية مع الشركاء المعنيين بالتدريب في عام 

 2016في عامي  المضطلع بهاأن األنشطة أيضا  اليوئنديبيأكد . و2018البلد من تنفيذ األنشطة بشكل كامل في عام 
ال توجد أموال متبقية من وفي التقرير المرحلي.  ليها بوضوحويشار إ ،فقط كانت مرتبطة بالمرحلة األولى 2017و

 .ةلقطاع الخدم ولىالمرحلة األ

 ستنتاجاال

طنا من قدرات استنفاد  55.15البالغ  2017إن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  -26
تواصل و. تسعة في المائة حواليالتنفيذية باألوزون أقل من الهدف الوارد في االتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة 

، والرقابة عليها المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحصص لرصد وال خيصاترإلصدار ال امهاالحكومة تنفيذ نظ
بالواردات والصادرات من المواد  صةوتوفير التدريب لموظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون بشأن إنفاذ اللوائح الخا

المواد من التبريد بشأن معدات الخدمة بالبدائل الخالية  لتقنييوزون وبدائلها والمستنفدة لأل
في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالتزاما تاما باستكمال أيضا تلتزم الحكومة و. الهيدروكلوروفلوروكربونية
من كل قطاع  شركةحيث تم تحويل  ،2019 حزيران/بحلول يونيوالهواء تكييف أجهزة قطاعي الرغاوى وتصنيع 

كبديل مؤقت إلى أن تصبح التكنولوجيا سيُستخدم  365mfc-الهيدروفلوروكربونبشكل كامل. وتدرك الحكومة أن 
قدم تقريرا عن حالة توس ،متاحة في البلد زيوت الوقود الثقيلةلضمان أن تكون ممكن بذل كل جهد توس ،متاحة تجاريا

المواد ويبلغ الصرف في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة . 77/35 مقرربما يتماشى مع الالتنفيذ 
 في المائة. 72 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -27

 إزالةاإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة   (أ)
 ؛في لبنان الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

تمت الموافقة على والتي  في قطاع تكييف هواء الغرفالعاملة  Iceberg اإلحاطة علما بأن شركة  (ب)
ستخدم ت تكانإمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي  يذعلى أساس بديل  اتحويله

 ؛الوقود الثقيلةزيوت مؤقتا بسبب عدم توافر  365mfc-الهيدروفلوروكربون

األربع المتبقية قيد تصنيع أجهزة تكييف الهواء  شركات ه من المحتمل أن تستخدمأن تالحظ كذلك أن  (ج)
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 ؛بشكل مؤقت 365mfc-الهيدروفلوروكربون احاليالتحويل 

 :اليوئنديبيإلى طلب أن ت  (د)

أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  ،مساعدة حكومة لبنان مواصلة  )1(
 Icebergلشركة الوقود الثقيل من زيت مدادات اإلفي تأمين  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

على  ،في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والشركات األخرى
التكنولوجيا  اعتماديتم يتم دفعها إلى أن  نأن أي تكاليف تشغيلية إضافية لالفهم أساس 

ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار تكنولوجيا أخرى  المختارة أوالبديلة األصلية 
 ؛بشكل كاملالعالمي 

شركة ها تتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختار  )2(
Iceberg  المختارة أوالتكنولوجيا البديلة األصلية  يتم اعتمادإلى أن في كل اجتماع 

   ؛بشكل كاملذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي تكنولوجيا أخرى 

 Frigo الشركاتتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني والثمانين عن حالة تنفيذ التحويل في   )3(
Liban، وUNIC ،وCGI-Halawanyو ،Industrial and Commercial 

Refrigerators،  ستُعاد إلى من التحويل في الشركات أن األموال المتبقية الفهم على أساس
  الصندوق المتعدد األطراف بعد أن تكون قد تمت المعالجة الكاملة لتحويل القطاع بأكمله؛

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من من  الثانيةالشريحة الموافقة على   )ه(
قدره  بمبلغ ،2021- 2018 ذات الصلة خطة تنفيذ الشريحةو للبنان الهيدروكلوروفلوروكربونية

  .ليوئنديبيل دوالرا أمريكيا 77,980تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائد ،دوالر أمريكي 1,114,000
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متعددة السنوات غير مشروع –ورقة تقييم المشروع   
  لبنان

 
 الثنائية/المنفذةالوكالة         عنوان المشروع

 
 وحدة األوزون الوطنية وكالة التنسيق الوطنية

 
  في المشروعأحدث بيانات استهالك مبلغ عنها للمواد المستنفدة لألوزون التي تمت معالجتها 

  )2018، في مايو/أيار 2017(طن متري،  7ألف: بيانات المادة 

 المرفق واو، المجموعة األولى
 غير متاح طن متري

 غير متاح طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 )2018، في مايو/أيار 2017(طن متري،  باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري

 األولىالمرفق واو، المجموعة 
 غير متاح طن متري

 غير متاح طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 استهالك الهيدروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل
 غير متاح طن متري

 غير متاح طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 
 Lematic Industries عنوان المشروع:

 ستخدم في الشركة:الم أ134- الهيدروفلوروكربون
 67 طن متري

 95,810 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-404A :المستخدم في الشركة 
 34.08 طن متري

 133,661.76 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 قرر إزالته في إطار هذا المشروع:الم أ134- الهيدروفلوروكربون
 78.46 طن متري

 112,198 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-404A :المقرر إزالته في إطار هذا المشروع 
 34.08 طن متري

 133,661.76 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-600a  :المقرر إدخاله 
 33.5 طن متري

 100.5 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

R-290 :المقرر إدخاله 
 6.5 طن متري

 19.5 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 24  مدة المشروع (شهور):

 2,174,163  المبلغ األصلي المطلوب (دوالر أمريكي):

   (دوالر أمريكي):التكاليف النهائية للمشروع 

 868,115  التكاليف الرأسمالية اإلضافية: 
 Included in ICC  في المائة): 10مخصصات الطوارئ ( 

 185,743  تكاليف التشغيل اإلضافية: 
 1,053,858  إجمالي تكاليف المشروع: 

 100  الملكية المحلية (%)

 0  مكون الصادرات (%):
 1,053,858  أمريكي):المنحة المطلوبة (دوالر 

افئ ن مكمللطن المتري فعالية التكاليف (دوالر أمريكي للكيلو غرام) و(دوالر أمريكي 
 )نثاني أكسيد الكربو

 9.36 دوالر أمريكي للكيلو غرام

مكافئ ثاني لطن المتري من دوالر أمريكي ل
  نأكسيد الكربو

4.28 

 73,770  تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):
 1,127,628  إجمالي التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):

 نعم  حالة تمويل الجهة النظيرة (نعم/ال):
 نعم  المراحل الرئيسية لرصد المشروع مدرجة (نعم/ال):

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصية األمانة

في التبريد المنزلي في شركة  R-290و R-600aإلى  R-404Aأ و134-التحول من الهيدروفلوروكربون (أ)
Lematic Industries 

 اليونيدو

 اإلزالة بالطن المتري التمويل بالدوالر األمريكي  مخصصات خطة األعمال في السنة الحالية

 80 689,545 (أ)
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  وصف المشروع

ثالث خطوط تصنيع البرادات المنزلية في شركة مويل تطلبا لاليونيدو  تقدم، لبناننيابة عن حكومة بال -28
Lematic S.A.L., Lebanon )Lematicمن الهيدروفلوروكربون (-أ و134R-404A إلى ) اإليزوبوتانR-600a (

تكاليف دعم الوكالة  زائد ،اأمريكي ادوالر 2,174,163) كغازات تبريد، بتكاليف إجمالية قدرها R-290والبروبان (
المشروع في االجتماع الثمانين على  هذا وقد تمت الموافقة على تمويل إعداد .دوالرا أمريكيا 152,191البالغة 

  دوالر أمريكي. 30,000مستوى تمويل قدره 

نه بالتصديق على تعديل كيغالي وتوافق على أفيها رسالة مؤرخة من الحكومة اللبنانية تلتزم  بالطلب وأُرفق -29
األمم المتحدة متعدد األطراف حتى يتسلم الوديع صك التصديق في مقر اللن يتاح أي تمويل إضافي من الصندوق 

تمشيا مع  ،خصم من نقطة البدايةلمشروع ستُ انتيجة  تُخفض المواد الهيدروفلوروكربونيةوأن أي كمية من  ؛نيويوركب
 (ز).78/3قرر الم

 القطاععن في لبنان وخلفية  الهيدروفلوروكربونيةالمواد  استهالك

 اطن 940.25 تم استهالك ،بدائل المواد المستنفدة لألوزون المضطلع به في لبنانالمتعلق ب المسحاستنادا إلى  -30
مخلوطة) النقية وال(الخمس  المواد الهيدروفلوروكربونيةمن و. 2015في عام  المواد الهيدروفلوروكربونيةمن  امتري

في  94) حوالي R-410و R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربوني ه( قطثالث مواد ف تشكل ،مستوردة إلى البلدال
في المائة من إجمالي االستهالك  69نسبة  أ134-الهيدروفلوروكربونالمائة من إجمالي االستهالك. ويشكل استهالك 

في المائة  14 بنسبة R-404Aيليه و ،مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالطن المتري منفي المائة  52، وبالطن المتري
 في المائة بالطن 10 بنسبة R-410A، ومكافئ ثاني أكسيد الكربونمن متري الطن بالفي المائة  29، والمتري طنبال

 أ134-ونالهيدروفلوروكربستخدم كل من يُ في المائة بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. و 11و ،المتري
تكييف أجهزة في تصنيع  R-410Aو أ134- الهيدروفلوروكربونستخدم التبريد بينما يُ أجهزة في تصنيع  R-404Aو

  .وفي الخدمةالهواء 

والتجاري في  المنزليفي قطاع التبريد  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستخدام واحدة على  وتستحوذ شركة -31
تقوم بتجميع معدات وشركة صغيرة ومتوسطة تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  17وهناك حوالي لبنان. 

مساعدة تقنية في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد إليها قدم يُ في البلد و المحليةالتبريد 
ات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار ذإلى بدائل الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان لتمكينها من التحويل 

 ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما يتم استيراد وبيع معدات التبريد المنزلية والتجارية التي تستخدم العالمي
إجمالي حجم المبيعات  تشير التقديرات إلى أن ،2017في عام وفي البلد.  ،R-404A، وأ134- الهيدروفلوروكربونو

 وحدة. 500,000بلغ المستوردة لمعدات من ا

 الشركةعن  خلفية

القائمة على ع المحلي الوحيد ألجهزة التبريد المنزلية والتجارية صنّ هي المُ  Lematicإن شركة  -32
تأسست الشركة في األصل كشركة وفي المائة.  100في لبنان وهي مملوكة محليا بنسبة  أ134-الهيدروفلوروكربون

 45وتنتج  ،تكوين الثلجوأصبحت اآلن رائدة إقليمية في نظم التبريد بدون  ،المنزلية البراداتمتخصصة في تصنيع 
 البراداتمن وحدة  220,000 يبلغ اإلنتاج السنوي الحالي نحووفي لبنان.  البراداتفي المائة من الطلب المحلي على 

على  ،R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربونستخدم المياه التي تمن أجهزة تبريد وتجميد  130,000، والمنزلية
الشركة من  كبلغ استهالوستة أيام في األسبوع. في ثالثة خطوط تجميع تعمل في المتوسط  ،التوالي

 على التوالي.متريا، طنا  34.08و متريا طنا 67 ما مجموعه 2017في عام  R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربون

الصندوق مساعدة من على  Lematic شركة حصلت ،)1997نيسان /(أبريلوفي االجتماع الثاني والعشرين  -33
(مكون رغاوي العزل)  السيكلوبنتان إلى 11- الكلوروفلوروكربونمن  طاقتها التصنيعيةاألطراف لتحويل  المتعدد
وفي وقت الحق، في االجتماع الرابع (مكون التبريد).  أ134- الهيدروفلوروكربونإلى  12- الكلوروفلوروكربونومن 

على مساعدة تقنية إلزالة استخدام  Lematic)، حصلت شركة 2011والستين (يوليه/تموز 
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تم تنفيذ و .R-410A واستبداله بمادةفي تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلية  22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 ) منأطنان مترية من قدرات استنفاد األوزون 4.92( امتري اطن 90 إزالةالمشروع بنجاح مما أدى إلى 

 .22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 المواد الهيدروفلوروكربونيةالشركة من  استهالك

 شركة في 2017- 2014 للفترة R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربوناستهالك  1يرد في الجدول  -34
Lematic. 

  )Lematic )2014 -2017 شركة في R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربوناستهالك  -1 الجدول

 السنة
 أ134-الهيدروفلوروكربون
 (طن متري)

من طن متري 
مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون 

R-404A  
 (طن متري)

من طن متري 
مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون 

 المجموع
 (طن متري)

من طن متري 
مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون 
2014 123 175,890 55.69 218,416 178.69 394,306  

2015 65 92,950 45.62 178,922 110.62 271,872  

2016 64 91,520 37.22 145,977 101.22 237,497  

2017 67 95,810 34.08 133,662 101.08 229,472  
  

إلى أسباب اقتصادية وجيوسياسية  2015إلى عام  2014ويعزى االنخفاض الحاد في االستهالك من عام  -35
 34و متريا طنا 67إلى  64في حدود  R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربونكان استهالك  ،2015منذ عام و ؛أخرى

 على التوالي.متريا طنا  46إلى 

 نظرة عامة على المشروع وطلب التمويل

 اختيار التكنولوجيا البديلة

- الهيدروفلوروكربونلمادة وأرخص  ُمثبتبديلة ألنه بديل  كتكنولوجيا) R-600aتم اختيار األيزوبوتان ( -36
 الشركةستقوم  ،في المستقبلوالقائم بذاته. التجاري و المنزليستخدم التكنولوجيا على نطاق واسع في التبريد وتُ  ،أ134

 فيستخدام هذا االتم تصميم المقترح الحالي للسماح ب ،لذلكو ؛األكبر ألجهزة التبريد والتجميد R-290بإدخال 
 المستقبل في تطبيقات التبريد.

 وصف المشروع

كل من وينتج . المصنعمنها في طابق مختلف من خط يقع كل  ،ثالثة خطوط تصنيع Lematic شركة لدى -37
على نفس  ،كغاز تبريد R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربون باستخداموتجارية  منزليةهذه الخطوط أجهزة تبريد 

 .الخطوط

وأجهزة  ،R-600aإلى  أ134-الهيدروفلوروكربونالمنزلية من  البراداتيقترح المشروع تحويل تصنيع و -38
فمن  ،هي بدائل قابلة لالشتعال يةالهيدروكربونالمواد . وبالنظر إلى أن R-290إلى  R-404Aالتبريد التجارية من 

ومعدات  ،ا في ذلك معدات شحن غاز التبريدبم ،المتوقع حدوث تغييرات في عملية اإلنتاج لخطوط التجميع الثالثة
من  خطين اثنينالتحويل باستخدام  تحسين تكاليف الشركةتقترح والبنية التحتية لألمان.  تعزيزو ،بالتسرعن كشف ال

أجهزة تبريد وتجميد المياه وخط إنتاج واحد إلنتاج  R-600a باستخدامالمنزلية فقط  البراداتخطوط إنتاجها إلنتاج 
القائمة على المواد  غازات التبريدبتعديالت للعمل ة للمعملي اتاختبار. كما سيتم إجراء R-290 علىقائمة 

قابل تبريد غاز ستخدام البما في ذلك تطوير المنتجات لتشمل تعديالت  ،عامةأنشطة كما سيتم إدراج . يةالهيدروكربون
 المصنع؛سالمة  ات بشأنشهادوإصدار  ؛الموظفينتدريب و ؛والتجارب إلصدار الشهادات اتواالختبار ،لالشتعال

ة من قبل خبراء دوليين بما في ذلك تقنيمساعدة إدراج بعد التحويل الكامل. كما سيتم  ةالثالث األطراف اتوشهاد
 .التحويلعمليات اإلشراف على 
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 طلب فيها التمويل ما يلي:تشمل المكونات الرئيسية التي يُ و -39

مقاومة لالنفجار عن طريق استبدال  نولتك غازات التبريدوإمداد  تعديالت على نظام تخزين  (أ)
ومعدات  ،التسرب أجهزة الكشف عنلسالمة (مثل لوتركيب نظام  ،غازات التبريد إمدادمضخات 

، وأجهزة رش المياهوأجهزة  ،وأجهزة استشعار الضغط ،وصمامات اإلغالق ،مكافحة الحريق
 والشهادات ذات الصلة؛ ؛لتهوية)لونظام  ،الدخانالكشف عن 

إعادة تدوير الهليوم الستكمال نظام /التجميع بما في ذلك تركيب وحدة شحن وطتعديالت خط  (ب)
 المواد الهيدروكربونية الذي يشمل تركيب أجهزة استشعارونظام األمان  ،القائمالهليوم استشعار 
الكشف عن تسرب أجهزة و ،نظام التبريد إلغالقومعدات اللحام بالموجات فوق الصوتية  ،والتهوية

 تشملوإضافة منطقة إصالح على خطوط التجميع  ،لمنطقة التخزين اليدوية المواد الهيدروكربونية
 .R-290/R-600a للمادتيناالسترداد اآلمن 

 تكاليف المشروع

بما في ذلك  اأمريكي ادوالر 2,174,163 التكاليف اإلجمالية للمشروع كما تم تقديمها في األصل تبلغ -40
تكاليف التشغيل من  دوالرا أمريكيا 999,913ولتكاليف الرأسمالية اإلضافية من ا دوالرا أمريكيا 1,069,250

 .3و 2ملخص في الجدولين على النحو ال ،اإلضافية

  Lematic شركة تكاليف التحويل في إجمالي -2الجدول 
 التكاليف (دوالر أمريكي) الوصف

 50,000 تطوير المنتج
 929,250 تحويالت خطوط اإلنتاج

 40,000 (TÜV)إصدار الشهادة من قبل طرف ثالث 
 50,000 االختبارات والتجارب

 1,069,250 للتكاليف الرأسمالية اإلضافيةالمجموع الفرعي 
 45,000 معدات لثالثين فريق خدمة

 10,000 التدريب ألفرقة الخدمة
 55,000 المجموع الفرعي للخدمة

 50,000 إدارة المشروعوحدة 
 1,174,250 المجموع

 999,913 تكاليف التشغيل اإلضافية
 2,174,163 إجمالي التمويل المطلوب

  

مع مراعاة سالمة وإعادة  ،المواد الخام تكاليفعلى أساس تكاليف التشغيل اإلضافية تقديرات  ووضعت -41
 3.42 قدره R-600aو أ134- الهيدروفلوروكربونسعر  بأنوأُفيد . الكباسوالتغيير في  ،ترتيب المكونات الكهربائية

 ).3على التوالي (الجدول  غك/دوالر أمريكي 6.15و غك/دوالر أمريكي

 Lematic شركة للتحويل في تكاليف التشغيل اإلضافية -3الجدول 
 R-600a أ134-الهيدروفلوروكربون تكاليف التشغيل اإلضافية 

  تكاليف الوحدة  الكمية الوصف
 (دوالر أمريكي)

  اإلجمالي 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الوحدة الكمية
 (دوالر أمريكي)

  اإلجمالي 
 (دوالر أمريكي)

 0.71 كغ/6.15 غراما 115 0.78 كغ/3.42 غراما 229 غاز التبريد (متوسط الشحنة)

 65.00 65.00  1 50.00 50.00  1 الكباس

 65.71     50.78     المجموع

 *999,913      في السنة التشغيل اإلضافيةتكاليف 

 وحدة. 67,000* على أساس 

إلى  الطلب أيضايشير وشهرا.  24مدة المشروع و. غك/اأمريكي ادوالر 21.51المشروع  تكاليفتبلغ فعالية و -42
 تم تغطيته نقدا وعينيا.تس دوالر أمريكي 250,000 أن التمويل المشترك البالغ
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مكافئ ثاني أكسيد من طنا  229,592 قدرهمن المتوقع أن يسفر المشروع عن خفض مباشر لالنبعاثات و -43
ومن المتوقع إدخال  ،R-404Aطنا من  34.08و أ134- الهيدروفلوروكربونطنا متريا من  67تخفيض بالكربون 

غير المباشرة من  للوفوراتتقديرات  حسابلم يتم و. R-290من  طنا متريا 17.0و R-600aمن طنا متريا  33.5
 االنبعاثات المرتبطة بكفاءة الطاقة.

 تعليقات األمانة وتوصيتها

 تعليقاتال

 األهلية

استعرضت األمانة مقترح المشروع استنادا إلى السياسات و(ز). 78/3ذا المشروع تمشيا مع المقرر ه قُدم -44
 المواد إلزالةمتعدد األطراف واستعراض مشروعات التحويل المماثلة الوالمقررات الحالية للصندوق 

إلى  12-الكلوروفلوروكربونالتبريد من  غازحتى اآلن (أي تحويل مكون  الموافق عليها الكلوروفلوروكربونية
R-600a  التصنيع).عملية والمنتج إعادة تصميم الذي يشمل 

 اإلطار التنظيمي

 R-600aتحويل تصنيع التبريد في البلد إلى سيكون قد تم  ،Lematic شركة ليتحوباألمانة أنه  الحظت -45
التجارية القائمة  غازات التبريدالمنزلية باستخدام  البراداتحظر على إنتاج  بفرضتلتزم حكومة لبنان و. R-290و

). وترى 2021 عام ،في السنة التالية إلكمال مشروع التحويل (أي R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربونعلى 
 ،في السوق المحلية R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربوناستهالك  إزالة علىاألمانة أن هذه السياسة لن تساعد فقط 

في السوق  المواد الهيدروفلوروكربونيةخدمة المعدات القائمة على على ولكنها ستقلل أيضا من الطلب المستقبلي 
 المنزلية. راداتالببتصدير  البلد يقومبعد أن اإلقليمية 

 الشركةاختيار 

 1997األطراف في عام  الصندوق المتعددمن  تمويل حصلت على Lematic شركة تالحظ األمانة أن -46
 إلى السيكلوبنتان كغاز تبريد 12-الكلوروفلوروكربونو كعامل نفخ 11-الكلوروفلوروكربونل من يللتحو

(ب) 18هذا التحويل يندرج تحت الفقرة ترى األمانة أن  ،على التوالي. وعلى هذا النحو ،أ134- الهيدروفلوروكربونو
 .XXVIII/2من المقرر 

 مقترحةالتكاليف ال

للتكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل استند التمويل المقترح والمشروع.  جرت األمانة استعراضا مفصال لطلبأ -47
باستثناء تلك  ،المنزلية البراداتسابقا لتحويل تصنيع  الموافق عليهاالتكاليف المتفق عليها للمشروعات خط تصنيع إلى 

من التكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل خط تصنيع مما أدى إلى خفض إجمالي  ،الواردة أدناه حيث تم إجراء تعديالت
الشحن تكاليف و مخصصات الطوارئ،بما في ذلك  ةأمريكي تدوالرا 237,705 إلى دوالرا أمريكيا 309,750
 :اأمريكي ادوالر 713,115 إلى الثالثة تصنيعالخطوط التكاليف الرأسمالية اإلضافية لوبذلك تصل  ،والتركيب

 55,000إلى  دوالر أمريكي 65,000من  غاز التبريداإلضافية آللة شحن  التكاليفتم تخفيض   (أ)
 ؛لمستلزماتالكل وحدة شاملة  دوالر أمريكي

دوالر  5,000 ليكونومنطقة اإلصالح  المواد تم االتفاق على إدخال تعديالت على نظام نقل  (ب)
 ؛دوالر أمريكي 10,000 بدال منلكل خط  أمريكي

دوالر  40,000إلى  دوالر أمريكي 45,000وحدة شحن واسترداد الهليوم من  تكاليفتم تخفيض   (ج)
 .أمريكي
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 التالية على النحو التالي:تم تعديل البنود و -48

استنادا  ،دوالر أمريكي 25,000إلى  دوالر أمريكي 50,000تطوير المنتج من تم تخفيض تكاليف   (أ)
 ؛التعديلالتي تتطلب  ة فقطلنماذج األوليمن العدد األساسي لإلى مبلغ مقطوع تم االتفاق عليه 

 10,000إلى  دوالر أمريكي 50,000تجارب المنتجات الجديدة من اختبارات وتكاليف تم تعديل   (ب)
 ؛نموذجا) 20 لعددلكل وحدة  دوالر أمريكي 500(أي  دوالر أمريكي

بدال من  دوالر أمريكي 35,000) بمبلغ TUVلمصنع (إصدار شهادة لتم االتفاق أيضا على   (ج)
  ؛دوالر أمريكي 40,000

 ،(بدال من وحدة إدارة المشروع) دوالر أمريكي 30,000 بقيمةة تقنيتم االتفاق على تقديم مساعدة   (د)
عليه كجزء من مكونات الخدمة (أي  االتفاقو دوالر أمريكي 55,000 وتم طلب مبلغ إضافي قدره

 غك/دوالر أمريكي 4.80 الحساب على أساسوتم  ،الشركة)في خدمة ال ةفرقأللمعدات وتدريب 
من  ا مترياطن 11.46 انخفاض قدرهأي ما يعادل ( ةقطاع الخدم تكاليفباستخدام 

 ).أ134-الهيدروفلوروكربون

خرى إلى األتكاليف زائد ال ةجماليأن تصل التكاليف الرأسمالية اإلضافية اإلوتؤدي هذه التعديالت إلى  -49
 .اأمريكيدوالرا  868,115

 لتكاليف التشغيل اإلضافيةاألمانة وجود تباين في المبلغ الذي طلبته اليونيدو  الحظت ،الطلباستنادا إلى و -50
المستخدم واالستهالك اإلجمالي من  R-600aو أ134-الهيدروفلوروكربونبسبب االختالف في سعر 

ونات غاز التبريد والكباس والمكلوبعد المناقشة مع اليونيدو، وبناء على فرق السعر  .أ134-الهيدروفلوروكربون
 97,532دوالرا أمريكيا، ويتألف من  185,743قدره  التكاليف الرأسمالية اإلضافيةأن إجمالي  تم حساباألخرى، 

  .R-290 لمادةدوالرا أمريكيا  88,211و R-600a لمادةدوالرا أمريكيا 

 78.46 إلزالة دوالرا أمريكيا 1,053,858األطراف  الصندوق المتعددبلغ إجمالي التمويل المطلوب من و -51
 ا مترياطن 34.08و 3أ134-الهيدروفلوروكربون) من ثاني أكسيد الكربونمكافئ  ا منمتري اطن 112,198( امتري اطن

دوالر  9.36 قدرها تكاليففعالية بمكافئ ثاني أكسيد الكربون) من  امتري اطن 404A-R4 )133,662من 
 .4  على النحو الموجز في الجدول ،غك/أمريكي

  Lematicالمنزلية والتجارية في  البراداتالتكاليف المتفق عليها لتحويل خطوط تصنيع  -4الجدول 
 التكاليف (دوالر أمريكي) الوصف

 25,000 تطوير المنتج
 713,115 خطوط) 3( تحويالت خطوط اإلنتاج

 35,000 (TÜV)إصدار الشهادة من قبل طرف ثالث 
 10,000 االختبارات والتجارب

 783,115 للتكاليف الرأسمالية اإلضافيةالمجموع الفرعي 
 55,000 معدات لثالثين فريق خدمة والتدريب*

  
  

 30,000 المساعدة التقنية
 868,115 اإلجمالي

 185,743 تكاليف التشغيل اإلضافية
 1,053,848 إجمالي التمويل المطلوب

 101.08 في التصنيع (طن متري) R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربونإزالة 
 11.46 في الخدمة أ134- الهيدروفلوروكربونإدخال 

 112.54 ية بالطن المتريفلوروكربونالهيدروإجمالي اإلزالة من المواد 
 9.36 (دوالر أمريكي/كغ) ففعالية التكالي

  .أ134-الهيدروفلوروكربونطنا متريا من  11.46يعادل لما دوالر أمريكي/كغ  4.84* اإلزالة محسوبة باستخدام 

                                                 
  .1430أ قدرها 341-لمادة الهيدروفلوروكربونإمكانية إحداث االحترار العالمي  3
  .3922قدرها  404A-Rلمادة إمكانية إحداث االحترار العالمي  4
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 ستنتاجاال

في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية  R-404Aو أ134-لهيدروفلوروكربونالكاملة ل زالةاإلح المشروع يسيت -52
تلتزم يدروكربونية، والتأثير على السوق اإلقليمية. وهوالتجارية في لبنان من خالل إدخال معدات قائمة على المواد ال

القائمة على  جاريةالت غازات التبريدالمنزلية باستخدام  البراداتحظر على إنتاج  بفرضالحكومة 
 ).2021 عام ،في السنة التالية إلكمال مشروع التحويل (أي R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربون

 2020-2018 أعمال الفترة خطة

ية في إطار م إلى اللجنة التنفيذقدّ المقدمة إلى األمانة ويُ يندرج هذا المشروع في إطار خطط األعمال العادية  -53
 (ب).79/45و (ز)78/3المقررين  تكليفات

 توصيةال

 ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي: قد -54

في  R-290و R-600aإلى  R-404Aو أ134- الهيدروفلوروكربونمقترح المشروع للتحويل من   (أ)
الخاصة في سياق مناقشتها  ،Lematic Industriesشركة في أجهزة التبريد المنزلية والتجارية 

تمشيا مع الحادي والثمانين جتماع االدم إلى قُ  لمواد الهيدروفلوروكربونيةبشأن امشروع قائم بذاته ب
تي تّم تبيّنها عامة على القضايا الالالوثيقة المتعلقة بالنظرة  يكما هو موضح ف ،(ز)78/3قرر الم

 ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14(أثناء استعراض المشروعات 

على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ  ما إذا كانت ستوافق أم ال  (ب)
 ،لليونيدو دوالرا أمريكيا 73,770دعم الوكالة البالغة  تكاليف زائد ،دوالرا أمريكيا 1,053,858

 على المشروع: لموافقةتمت ا إذا أنه على أساس الفهم

صك التصديق في مقر األمم لبنان من حكومة أي تمويل إضافي حتى يتسلم الوديع  لن يتم توفير  )1(
 ؛المتحدة في نيويورك

مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من  ا منمتري اطن 112,198( امتري اطن 78.46سيتم خصم   )2(
طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد  133,662طنا متريا ( 34.08و أ134-الهيدروفلوروكربون

من المواد من نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي المستدام  R-404Aمن الكربون) 
 ؛تحديدهبمجرد  الهيدروفلوروكربونية

في تقديم و ،اليونيدوشهرا من تحويل األموال إلى  24يتم االنتهاء من المشروع في غضون س  )3(
معلومات تفصيلية عن التكاليف  يتضمنتقرير إنجاز شامل غضون ستة أشهر من اكتمال المشروع 

أثناء التحويل  تحققتالرأسمالية اإلضافية المؤهلة وتكاليف التشغيل اإلضافية وأي وفورات محتملة 
 ؛التنفيذ التي يسرتوالعوامل ذات الصلة 

متعدد األطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد تاريخ إنجاز الية إلى الصندوق عاد أي أموال متبقتُ س  )4(
 ؛المشروع

التجارية  غازات التبريد التي تستخدمالمنزلية  البراداتحظر على إنتاج  بفرضتلتزم حكومة لبنان   )5(
، في السنة التالية إلكمال مشروع التحويل (أي R-404Aو أ134-الهيدروفلوروكربونالقائمة على 

  ).2021 عام

     
 


