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  صحيفة موجز المشروع
 الوكالة الثنائية/المنفذة            عنوان المشروع

 
 Cubaenergía – Oficina Técnica del Ozono وكالة التنسيق الوطنية

 
 أحدث بيانات استهالك مبلغ عنها للمواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروع

 )2019، حتى يوليه/تموز 2018(باألطنان المترية،  7ألف: بيانات المادة 

 المواد الهيدروفلوروكربونية
 غير متوفرة طن متري

طن متري من مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

 متوفرةغير 

 
 )2019، حتى يوليه/تموز 2018باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (باألطنان المترية، 

 المواد الهيدروفلوروكربونية
 غير متوفرة طن متري

طن متري من مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

 غير متوفرة

 

 استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل
 غير متوفرة طن متري

طن متري من مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

 غير متوفرة

 

 
 :عنوان المشروع

 المستخدم في الشركة: أ134-الهيدروفلوروكربون
2.24 طن متري

طن متري من مكافئ 
 الكربونثاني أكسيد 

3,203

 المقرر إزالته من خالل هذا المشروع: أ134-الهيدروفلوروكربون
2.24 طن متري

طن متري من مكافئ 
 ثاني أكسيد الكربون

3,203

 البدائل المقرر إدخالها
1.12 طن متري

طن متري من مكافئ 
 ثاني أكسيد الكربون

3.36

24 مدة المشروع (أشهر):
175,300  (دوالر أمريكي): المبلغ األصلي المطلوب

   تكاليف المشروع النهائية (دوالر أمريكي):
115,000  التكاليف الرأسمالية اإلضافية: 
5,000  مخصصات الطوارئ: 
0  :تكاليف التشغيل اإلضافية 
120,000  تكاليف المشروع اإلجمالية: 

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

120,000  المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد /فعالية التكاليف (دوالر أمريكي/كغم) و(دوالر أمريكي
 )الكربون

53.57 دوالر أمريكي/كغم
طن /دوالر أمريكي

متري من مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

37.46

10,800  تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):
130,800  إجمالي تكاليف المشروع التي سيتحملها الصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):

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

للنظر فيه بشكل فردي توصية األمانة

) في R-290أ إلى البروبان (134-التحويل من استخدام الهيدروفلوروكربون (أ)
 )Frioclima( شركة فريوكليمافي  المبرداتتصنيع 

 اليوئنديبي

 اإلزالة (طن متري) التمويل (دوالر أمريكي)  مخصصات خطة األعمال للسنة الحالية
 0 0 (أ)
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  وصف المشروع

من  فريوكليما شركةمشروع لتحويل تصنيع المبردات في مقترح  اليوئنديبيقدم  ،نيابة عن حكومة كوبا -1
دوالرا أمريكيا كما تم تقديمه  687,565إجمالية قدرها  تكاليفب ،)R-290إلى البروبان ( أ134-الهيدروفلوروكربون

باإلضافة  ،دوالر أمريكي 175,300 صندوق المتعدد األطرافمن الذي الصلة المطلوب التمويل  تبلغ قيمة. وأصال
 .اأمريكي ادوالر 12,271إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 شركةالعن وخلفية  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك 

وتقوم بتصنيع  1992في المائة تأسست في عام  100مملوكة محليا بنسبة  شركةهي  1شركة فريوكليما -2
للتطبيقات التجارية (مثل محالت  ،طن 100طنا إلى  60تبلغ  )RT( 2تبريدالتجارية المبردة بالهواء بقدرة  المبردات

كما إلى أربع دوائر تبريد مستقلة.  دائرتينمن  تتألفالتي  ،السوبر ماركت ومراكز التسوق والفنادق والمباني األخرى)
الهواء  من أجهزة تكييف يوجد حاليا أي إنتاج . والالمياهب دةمن المبردات المبر اصغيرعددا  شركة فريوكليماتُصنع 

 السكنية في كوبا.

صنع المبردات القائمة على تُ  شركة فريوكليما كانت ،2016 األول تشرين/حتى أكتوبرو -3
-الهيدروفلوروكربونعلى  القائمةفي تصنيع المبردات  شركةبدأت ال ،منذ ذلك الحين؛ و22-وروفلوروكربونلالهيدروك

ذات  المبرداتنوعا مختلفا من  15تصنيع  شركة فريوكليماوتستطيع مبردا.  52قامت بتصنيع  ،وحتى اآلن ،فقط أ134
) من من مكافئ ثاني أكسيد الكربون امتري اطن 464.7إلى  48.6م (غك 325و 34 ما بينتتراوح  شحنات

 اطن 57.2م (غك 40 قدرهاشحنة بمتوسط  ،فقط نماذجثالثة إال تم تصنيع لم ي ،ومع ذلك أ؛134-الهيدروفلوروكربون
 لكل دائرة تبريد. أ134-الهيدروفلوروكربونمن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من  امتري

يقدم خدمات ألنواع مختلفة  ،التصنيع مرفقمنفصل عن و ،ممتدأيضا مرفق خدمة تبريد  شركة فريوكليمالدى و -4
 ،فريوكليما شركةفي  أ134-الهيدروفلوروكربونرد استهالك البلد. ويمن معدات التبريد وتكييف الهواء العاملة في 
 .1في الجدول ، التبريد وتكييف الهواءالمستخدم في تصنيع المبردات ولخدمة معدات 

  فريوكليما شركةفي  أ134-الهيدروفلوروكربوناستهالك  -1الجدول 
 (*)2019 2018 2017 2016االستهالك

 باألطنان المترية
 2.09 2.24 2.54 0.75 التصنيع
 6.17 6.62 7.38 5.44 الخدمة

 8.27 8.87 9.93 6.19 المجموع (طن متري)
 باألطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 2,994 3,209 3,636 1,070 التصنيع
 8,829 9,471 10,561 7,779 الخدمة

المجموع (طن متري من مكافئ ثاني أكسيد 
 الكربون)

8,849 14,197 12,680 11,823 

 .2019 يونيه/حزيران(*) حتى 

إلى  2018 يوليه/تموزالمستخدم في تصنيع المبردات من  أ134-الهيدروفلوروكربونإجمالي استهالك  وكان -5
 أثريمثل  وهو ما ،)من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أطنان مترية 4,604طن متري ( 3.22 قدره ،2019 يونيه/حزيران

 4,820طن متري ( 3.37قدره  2019إجمالي االستهالك في عام أن  تشير التقديرات إلىو ؛المشروع كما تم تقديمه
 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). امتري اطن

                                                 
1 Climatización y VentilaciónEmpresa Productora, Comercializadora y de Servicios de Postventa de Equipos de  .  
  كيلو واط. 3.51 ≈طن تبريد  1 2
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 وصف المشروع

 مما يلي: فريوكليماشركة تتكون عملية تصنيع المبردات في  -6

 ؛والهياكل المعدنية (بما في ذلك الطالء) ألجهزة التبخير والتكثيفالتصنيع المحلي   (أ)

 ،والكباسات ،الكهربائية األجهزة عوقط ،تجميع المكونات الرئيسية (المصنعة محليا والمستوردة)  (ب)
 ؛التحكم ونظم

 واختبار أداء المعدات. غازات التبريدبشحن ال  (ج)

 تينتكنولوجيبوصفهما ال زيت الوقود الثقيلو R-290 لغاز التبريد شركة فريوكليما هأجرتوبناء على تقييم  -7
لألسباب التالية: لديه إمكانية  R-290 الشركة اختارت أ،134-الهيدروفلوروكربون محل لتحالكثر جدوى األ تينبديلال

استخدام  ته فيكفاء ومعدل 3همعامل أداءو ؛السوق المحليةمتوفر حاليا في وهو  ؛جدامنخفضة  احترار عالميإحداث 
في المائة من  50حوالي كمية غاز تبريد تبلغ تطلب يو أ؛134-الهيدروفلوروكربونالخاصة با مالطاقة أعلى من مثيالته

من مليون طن  40حوالي لالحكومة بدء اإلنتاج المحلي  تعتزم ،الوة على ذلك. وعأ134-الهيدروفلوروكربون شحنة
R-290  2020سنويا بحلول نهاية عام. 

 ما يلي: R-290 تكنولوجيايستلزم التحويل إلى و -8

أكبر  اللذين لديهما) Chawt-1402و Chawt-1002: إعادة تصميم النموذجين (إعادة تصميم المنتج  (أ)
 أجهزةتغييرات في أبعاد وإجراء  ؛المناسبة التوسع وصمامات الكباساتاختيار و ؛مخرجات تصنيع
مكونات السالمة تعديل و ؛التبريد المطلوبةغاز واألنابيب بسبب انخفاض شحنة  التبخير والتكثيف

إعادة تصميم النماذج األخرى على الخبرة المكتسبة أثناء تنفيذ المشروع  يستند. وسالتحكمأدوات و
 ؛)صندوق المتعدد األطرافلعلى اإضافية  تكاليف(دون أي 

تركيب نظام و ؛أجهزة التبخير والتكثيف: تعديل المعدات المستخدمة لتصنيع تعديالت على المصنع  (ب)
خارج المبنى وخط إمداد الفوالذ  غاز التبريدتخزين  خزاناتبما في ذلك  ،R-290للغاز إمداد مركزي 

 R-290 تركيب آلة شحنو ؛إلى منطقة الشحن غازات التبريدتخزين  خزاناتالمقاوم للصدأ لتغذية 
 الغاز تسربأجهزة الكشف عن  تغييرو ؛السالمة والتهوية المحسنة نظموتركيب  ؛الواحد ذات الوسيط

R-290. 

 المشروع غير أنسيتم االنتهاء من تحويل خط التصنيع (بما في ذلك إعادة تصميم المنتج) في غضون عامين. و -9
في تصنيع المبردات القائمة  اتدريجي انخفاضاو R-290 الغاززيادة تدريجية في تصنيع المبردات القائمة على  يقترح
 من وقت االنتهاء من تعديل المصنع. ،على مدى فترة خمس سنوات أ134-الهيدروفلوروكربونعلى 

 تكاليف المشروع

 175,300منه  ،دوالر أمريكي 339,200بمبلغ  ،على النحو المقدم أصال ،تكاليف الرأسمالية اإلضافيةال تُقدر -10
دوالر أمريكي كتمويل  161,900 ا قدرهمبلغ شركةوستقدم ال ،صندوق المتعدد األطرافدوالر أمريكي مطلوب من ال

 .2كما هو مبين في الجدول  ،مشترك

                                                 
المضطلع به إلزالة تلك  معامل أداء معدات التبريد مغّرف على أنه الحرارة التي تُزال من الخزان البارد (أي داخل معدات التبريد) مقسومة على العمل 3

  على يعني تكاليف تشغيل أدنى.الحرارة (أي العمل الذي يقوم به الكباس). ومعامل األداء األ
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 (دوالر أمريكي) شركة فريوكليما في R-290للتحويل إلى  تكاليف الرأسمالية اإلضافيةال -2الجدول 
 المبلغ المطلوب المشتركالتمويل  إجمالي التكاليف الوصف

 الدعم التقني
 20,000   20,000 خبير التبريد

 0 50,000 50,000 إعادة تصميم المنتج
 20,000 20,000 40,000 دوالر أمريكي) x 20,000 2بناء النماذج (

 40,000 70,000 110,000 المجموع الفرعي
 خط الشحن الجديد

 12,000   12,000 نظام إمداد غاز التبريد
 10,000   10,000 خط اإلمداد وصمامات السالمة وأجهزة التراكم

 50,000   50,000 محطة شحن غاز التبريد
 9,000 9,000 18,000 خدمات التركيب، بما في ذلك الصيانة والتبريد

 R-290 15,000   15,000محطة نفخ وشفط غاز التبريد 
 2,000   2,000 األجهزة اليدوية للكشف عن التسرب

 98,000 9,000 107,000 المجموع الفرعي
 التصميم والسالمة

 0 10,000 10,000 فصل منطقة الشحن
 25,000   25,000 نظام تهوية عالي القدرة

 0 20,000 20,000 أشغال البنية التحتية ذات الصلة
 0 10,000 10,000 تدريب التقنيين

 0 10,000 10,000 دوالر أمريكي) x 5,000 2إصدار شهادات المنتج (
 R-290 12,000 12,000 0المراجعة النهائية لسالمة تركيبات غاز التبريد 

 0 20,000 20,000 تعديالت اآلالت للمكونات التي جرى تكييفها
 25,000 82,000 107,000 المجموع الفرعي

 163,000 161,000 324,000 تكاليف الرأسمالية اإلضافيةلالمجموع الفرعي ل
 12,300 900 15,200 في المائة من تكاليف المعدات) 10مخصصات الطوارئ (

 175,300 161,900 339,200 تكاليف الرأسمالية اإلضافيةال مجموع
  

كما هو موضح في  ،دوالرا أمريكيا 348,365اإلجمالية لمدة عام بمبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية قدرت و -11
 .الجهة النظيرةمساهمة بوصفها بالكامل تكاليف التشغيل اإلضافية ستمول شركة فريوكليما  غير أن. 3الجدول 

  (دوالر أمريكي) شركة فريوكليما في R-290للتحويل إلى تكاليف التشغيل اإلضافية  -3الجدول 
 الفرق R-290 أ134-الهيدروفلوروكربون الوصف

   غاز التبريد اإلضافية الناتجة عنتكاليف التشغيل 
  14.60 6.50 سعر غاز التبريد (دوالر أمريكي/كغم)

  73 146 كل وحدة (كغم)لشحنة غاز التبريد 
 117 1,066 949 غاز التبريد اإلضافية الناتجة عنتكاليف التشغيل 

   المكونات اإلضافية الناتجة عنتكاليف التشغيل 
 3,200 20,400 17,200 لكل وحدة) 2الكباسات (

 2,020 2,020 0 أجهزة للكشف عن الغازاتثالثة 
 86 86 0 لكل وحدة) 2اإلشارات الضوئية (

 ATEX 4 0 3,000 3,000لوحة التحكم 

 9,912 15,570 5,658 لكل وحدة) ATEX )6الهوايات المعتمدة 
 18,218    المكونات اإلضافية الناتجة عنتكاليف التشغيل 

 18,335  لكل وحدةتكاليف التشغيل اإلضافية 
 19   )2019ونيه/حزيران ي-2018متوسط الوحدات المصنعة (يوليه/تموز 

 348,365   تكاليف التشغيل اإلضافية  إجمالي
  

 ةمتري أطنان 4,604طن متري ( 3.22 إلزالةدوالرا أمريكيا  687,565اإلجمالية للمشروع  تكاليفتبلغ الو -12
م غك/اأمريكي ادوالر 213.53 تكاليف قدرهافعالية وب أ،134-لهيدروفلوروكربونمن امن مكافئ ثاني أكسيد الكربون) 

المقدم  الجهة النظيرةبعد خصم تمويل  غير أنهثاني أكسيد الكربون). من مكافئ طن متري /اأمريكي ادوالر 149.34(
                                                 

 إصدار شهادات للمعدات المقررة لالستخدام في األجواء المحتمل أن تكون متفجرة في االتحاد األوروبي. 4



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/47  
 

6 

طن متري من /اأمريكي ادوالر 38.08( كغم/اأمريكي ادوالر 54.44 التكاليف قدرهاستكون فعالية  ،شركة فريوكليمامن 
 .صندوق المتعدد األطرافمكافئ ثاني أكسيد الكربون) لل

من من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)  ةمتري أطنان 4,604(طن متري  3.22 إزالةباإلضافة إلى و -13
ثاني من باشرة النبعاثات غير المفي امن المتوقع أن يولد المشروع تخفيضات إضافية  ،أ134-لهيدروفلوروكربونا

ن المعدات الجديدة ستكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من النماذج القائمة أل انظر ،أكسيد الكربون في الغالف الجوي
 .تقريبا في المائة 10 بنسبة أ134-الهيدروفلوروكربونعلى 

 شهرا. 24سيتم تنفيذ المشروع في مدة ال تزيد عن و -14

 تهاتعليقات األمانة وتوصي

 تعليقاتال

 5،(ب))81/53ال سيما المقرر واستعرضت األمانة مقترح المشروع على أساس السياسات والمقررات الحالية ( -15
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأو  المواد الكلوروفلوروكربونيةللتحويل من  الموافق عليهااألخرى  مشروعاتوال
م تتم تغطية تحويل المبردات في المشروعات . ولالقابلة لالشتعال غازات التبريدإلى  المواد الهيدروفلوروكربونيةأو 

 .79/45و (ز)78/3لمقررين عمال با الموافق عليها من قبل

مشورة من الطلبت األمانة  ،تصنيع المبردات شركاتتحويل مجال في المحدودة بالنظر إلى خبرة الصندوق و -16
 .المقترحاستعراض  عندخبير تقني 

 التأهيل

 شركة فريوكليماالخاص بمشروع الدم . وقُ 2019حزيران /يونيه 20صدقت حكومة كوبا على تعديل كيغالي في  -17
في حالة الموافقة على  ،تضمن رسالة رسمية من الحكومة تشير إلى أنهيو 79/45و (ز)78/3تمشيا مع المقررين 

المواد من نقطة البداية إلجمالي تخفيضات  أ134-الهيدروفلوروكربونفي استهالك  انخفاضسيتم خصم أي  ،المشروع
 التي قد يتم االتفاق عليها في المستقبل. الهيدروفلوروكربونية

 واستدامة المشروع ،التكرارقابلية و ،نضج التكنولوجيا

قدرته المحدودة على و ؛في المبردات في كوبا R-290 الغاز : نضج تكنولوجياشواغل إزاءأثارت األمانة  -18
 ادوالر 149.34( كغم/اأمريكي ادوالر 213.53 ،أيالتحويل ( تكاليففعالية  وانخفاض ؛بلدان األخرىالتكرار في ال

التدريجية  زالةاإلو ؛)اإلجمالية للمشروع تكاليفطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) بناء على ال/اأمريكي
 على مدى فترة خمس سنوات. أ134-لهيدروفلوروكربونل

تكنولوجيا ناضجة تم تنفيذها على نطاق  يمثلفي المبردات  R-290 الغاز من جديد أن استخدام اليوئنديبيأكد و -19
التمويل المشترك من االتحاد أن وأشار إلى في أمريكا الالتينية.  5وخاصة في أوروبا وفي بعض بلدان المادة  ،أوسع

واعتماد المعايير  ،التكنولوجيا في السوق المحلية تبني لتيسيرسيوفر المساعدة التقنية  ،الذي تم تأمينه بالفعل ،األوروبي
 ISO 5149.6معيار الستبدأ كوبا إجراءات اعتماد  ،2020ي عام . وفمطلوبعلى النحو الوتحديث التدابير التنظيمية 

فإن  ،في المبردات ليس مرتفعا مقارنة بالتطبيقات األخرى أ134-الهيدروفلوروكربونفي حين أن استهالك و -20
 ،التبريد مقارنة بمعدات التبريد الكبيرة األخرى غازالمتبعة لشحن المختلفة التبريد الكبيرة لكل وحدة والعملية غاز شحنة 

                                                 
ال سيما ودة، ولوجيات الجديالتكن تشجيعو المواد الهيدروفلوروكربونيةإلى بدائل  تحويللل مشروعاتدُعيت الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم مقترحات  5

  .االستثمار المعتمدة مشروعاتفي القطاعات والمناطق التي لم تشملها 
بريد واسترداد الت نظمحماية البيئة، ويضع إجراءات لتشغيل وصيانة وإصالح بشأن ألشخاص والممتلكات، ويقدم إرشادات لسالمة الحدد متطلبات يُ  6

  غازات التبريد.
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 .5المادة بلدان عديد من للستكون ذات صلة 

وسيبدأ إنتاج  ،وسيتم تطوير نماذج أولية ،خط تصنيع المبردات بالكاملسيتم تحويل  هأيضا أن اليوئنديبيأكد و -21
التكاليف يقدم المشروع معلومات مفصلة عن . وسفي غضون فترة السنتين R-290 الغازالمبردات القائمة على 

االمتثال سيتم وبالتالي  ،البالغ سنتينخالل اإلطار الزمني المقترح  تكاليف التشغيل اإلضافيةو الرأسمالية اإلضافية
 ،R-290السوق لتكنولوجيا  تبنيب فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتيسير طلتُ . و(ز)78/3للمتطلبات بموجب المقرر 

على  مةاألخرى التي تحولت من المعدات القائ 5مع مراعاة التجارب المماثلة في بلدان المادة 
 .R-290إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

-Rها إلى تكنولوجيات فيالتي نجحت في تحويل خطوط التصنيع  شركاتفي حين أقرت األمانة بأن بعض الو -22
. للغاية طويلةفإن فترة االنتقال البالغة خمس سنوات المطلوبة  ،لم تتمكن من إدخال المعدات المحولة في السوق 290

 بعدم العودة ليماشركة فريوك التزاممع مالحظة  ،إلى ثالث سنوات الفترة تم االتفاق على تقليص ،عد مزيد من المناقشةوب
عالية القدرة على إحداث االحترار  غازات أخرى(أو  أ134-الهيدروفلوروكربونالقائمة على المعدات إلى إنتاج 

 الخالل فترة االنتق R-290 للمبردات القائمة على الغاز بتبني السوقالنظر إلى أهمية المعلومات المتعلقة . وبالعالمي)
السوق للمبردات القائمة  تبنيتقريرين يوفران معلومات عن  اليوئنديبيتم االتفاق على أن يقدم  ،ثالث سنواتالممتدة ل

القائمة على مبردات التصنيع  فيوحالة التخفيض التدريجي  ،بما في ذلك التحديات R-290الغاز على 
 التحويل. منبعد سنة ونصف وثالث سنوات من االنتهاء  أ،134-الهيدروفلوروكربون

مشيرة إلى تكاليف التشغيل المرتفعة للغاية  ،األمانة عن استدامة المشروع على المدى الطويل فسرتواست -23
مقارنة  ااقتصادي يةمجدغير  امما يجعله ،تم إنتاجهي R-290 قائم على الغاز دوالرا أمريكيا لكل مبرد 18,355البالغة 
 اليوئنديبيأوضح  ،حاليا في السوق المحلية. وردا على ذلك المتاحة أ134-الهيدروفلوروكربونعلى  ةالقائم اتبالمبرد

زيادة  R-290 ات القائمة على الغازمبردالوأداء  الكفاءة في استخدام الطاقةفي تحسين ال ه من المتوقع أن يعوضأن
 أنيوما و 365على افتراض أن المبرد سيعمل بشكل مستمر خالل  ،تكاليف التشغيل في غضون سنة واحدة تقريبا

تقييم  وسيتعين إجراءتقدير مبدئي الالحظ األمانة أن هذا . وتكيلوواط ساعة/دوالر أمريكي 0.20 قدرهاالكهرباء  تكاليف
ستكون هذه المعلومات أساسية  ،عالوة على ذلكو ؛R-290 المحولة القائمة على الغاز مبرداتعلى أساس البشأنه شامل 

القائم على مبرد باللتحديد كفاءة المبرد الجديد من حيث استخدام الكهرباء مقارنة  شركة فريوكليمابالنسبة ل
أيضا  ستؤكدوالتي  ،الستثمارات األعلى من قبل المستخدم النهائيتكاليف اوفترة استرداد  أ،134-الهيدروفلوروكربون

 االستدامة طويلة األجل للتحويل.

ثالث سنوات بعد اكتمال الممتدة لخالل فترة االنتقال تقديم تقرير سنوي اقترحت األمانة  ،في ضوء ما تقدمو -24
 الجديد بردواالستهالك الفعلي للكهرباء للم الكفاءة في استخدام الطاقةمقارنة بين التقرير يوفر  على أن تحويل المشروع
تقديم  اليوئنديبياقترح  ،هذا الطلب تناولند . وعأ134-الهيدروفلوروكربونوالمبرد القائم على  R-290 القائم على الغاز

مقارنة  R-290 القائم على الغاز مبردلل الكفاءة في استخدام الطاقةووافق على حساب  ،تقرير واحد (وليس ثالثة)
لم يستطع االلتزام بتقديم تحليل مقارن بشأن استهالك الكهرباء  غير أنه أ؛134-الهيدروفلوروكربونالقائم على مبرد الب
أقل  التدليليسيكون المشروع  ،رى األمانة أنه بدون هذه المعلومات. وتالمستخدم النهائي من قبلمختلفين اللمبردين ل

. للتكرار في المبردات سيكون مستداما اقتصاديا وقابال R-290ما إذا كان التحويل إلى عجاذبية ألنه لن يقدم معلومات 
األرجنتين   في(مثال صندوق المتعدد األطرافة الممولة من اليليتدلالحظ األمانة أيضا أن العديد من المشروعات الوت

 لمعدات المحولة.لاألساس وخط حساب في  المستخدمةلمعدات لاستخدام الكهرباء  بشأنوتركيا) قد وفرت قياسات فعلية 

المعدات التي سيتم  ه سيتم تدميرأن اليوئنديبيأكد  ،والمقررات الالحقة للجنة التنفيذية 22/38تمشيا مع المقرر و -25
 وسيتم تسجيلها في تقرير إنجاز المشروع. ،المشروع أو جعلها غير صالحة لالستخدامفي إطار استبدالها 

 اإلضافية يةرأسمالالتكاليف الالمتعلقة ب مشاكلال

ت تركيب نظام إمداد جديد (بما في ذلك خزانات التبريد وخط إمداد لتغذية خزانا تأهيلاألمانة عن  استفسرت -26
ألن هذه المعدات ليست في نظرا  ،غازات التبريدشحن ل الجديدةاآللية وحدة الو ،إلى منطقة الشحن) غازات التبريد
غازات مباشرة إلى المبرد من أسطوانة  أ134-الهيدروفلوروكربونيتم شحن وفي الوقت الحالي، األساس. حسابات خط 
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الحالية كما  الشحنعملية  اليوئنديبيأكد  ،وعند تناول هذه المسألة. في خط اإلنتاج وجهاز القياسالتبريد ذات الفتحات 
مزود بخزانات ومضخة  إمدادنظام  تركيب يتعين R-290غير أنه بالنظر إلى قابلية اشتعال الغاز  ؛هو موضح أعاله

ة حدوث انقطاع عملية الشحن في حال اآلليتؤمن محطة الشحن . وسوخط أنابيب لتغذية وحدة الشحن خارج المبنى
ي . وفةسليمال بالكميةالتبريد  غازوشحن  ،وإغالق عملية الشحن في حالة عدم إخالء المبرد بما فيه الكفاية ،تسربات

وجوانب السالمة  ،في السنة) مبردا 20(أي أقل من  شركةالفي نتاج اإل حجمومع األخذ في االعتبار  ،األخرى المناقشات
 لتغذية خزاناتمداد اإلخط و والمضخات غاز التبريدنظام اإلمداد الجديد (أي خزانات تخزين  إدراجعلى اتُفق  ،واألمن

شحن غاز التبريد  يمكننظرا ألنه  ،اآلليوحدة الشحن  تكاليفوخصم تمويل يعادل  ،التبريد إلى منطقة الشحن)غاز 
تهوية معزز. وأدى ذلك إلى تعديل نظام  وتركيب ،خط اإلنتاج فيالتبريد غاز أسطوانات  بأمان عن طريق تقليل عدد

المرونة  اليوئنديبي ه سيكون لدىأنالفهم على أساس  ،أمريكي دوالر 50,000إلى  أمريكي دوالر 98,000من  تكاليفال
التبريد  شحن غازنظام  إذا كانت تكاليفالمتفق عليها  التكاليف الرأسمالية اإلضافيةضمن في إعادة تخصيص األموال 

في المبردات  R-290المنهجية المختارة المستخدمة لشحن  إدراج. كما تم االتفاق على أمريكي دوالر 50,000 أكثر من
  .تكاليف التشغيل اإلضافيةوالتقرير النهائي عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية  في والتكاليف المرتبطة بها

 فقد ،ةنظيرالجهة البالكامل كتمويل تكاليف التشغيل اإلضافية ستوفر شركة فريوكليما على الرغم من أن و -27
تكاليف وأجهزة التهوية ولوحة التحكم ( الكباسالرئيسية التي تمثل غالبية هذه التكاليف هي  البنوداألمانة أن الحظت 

 األصغرالمواد المرتبطة بقطر األنبوب المتعلقة ب الوفوراتأن  تكما الحظ ؛دوالر أمريكي) 3,000كل منها حوالي 
 ،من الصندوق غير مطلوبة تكاليف التشغيل اإلضافيةأن لى الرغم من . وعفي الحسابات لم تُدرج للمبادالت الحرارية

 (ز).78/3تمشيا مع المقرر  ،أن التقرير النهائي سيقدم تحليال شامال لهذه التكاليفأكد  اليوئنديبيفإن 

في  زالةإللتم االتفاق على أن يكون االستهالك المرجعي  ،والمبادئ التوجيهية القائمة تمشيا مع السياساتو -28
من مكافئ ثاني أكسيد  ةمتريأطنان  3,203طن متري ( 2.24(األخيرة ستهالك في السنة التقويمية االالمشروع هو 

 .2019 يونيه/حزيرانو 2018 يوليه/تموزبين  أصالبدال من االستهالك المقترح  )2018 عام ) فيالكربون

شركة على أن التكاليف اإلضافية المؤهلة لتحويل تصنيع المبردات في  اتُفق ،في ختام استعراض المشروعو -29
من مكافئ ثاني أكسيد  ةمتريأطنان  3,203طن متري ( 2.24إجمالي  إلزالةدوالر أمريكي  120,000تبلغ  فريوكليما

 ادوالر 37.46( كغم/اأمريكي ادوالر 53.57قدرها  تكاليففعالية ب أ،134-الهيدروفلوروكربونالكربون) من 
 .4طن متري مكافئ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) كما هو موضح في الجدول /اأمريكي

  (دوالر أمريكي) شركة فريوكليماالمبردات في  تصنيعالمتفق عليها لتحويل المنقحة التكاليف  -4الجدول 
 التمويل المشترك المبلغ المطلوب الوصف

   � الدعم التقني
   20,000 خبير التبريد

 50,000 0 إعادة تصميم المنتج
 20,000 20,000 دوالر أمريكي) x 20,000 2بناء النماذج (

 70,000 40,000 المجموع الفرعي
   � خط الشحن الجديد

   50,000 نظام إمداد غاز التبريد
    وأجهزة التراكمخط اإلمداد وصمامات السالمة 

    محطة شحن غاز التبريد
 9,000  خدمات التركيب، بما في ذلك الصيانة والتبريد

    R-290محطة نفخ وشفط غاز التبريد 
    األجهزة اليدوية للكشف عن التسرب

 9,000 50,000 المجموع الفرعي
   � التصميم والسالمة

 10,000 0 فصل منطقة الشحن
   25,000 عالي القدرةنظام تهوية 

 20,000 0 أشغال البنية التحتية ذات الصلة
 10,000 0 تدريب التقنيين

 10,000 0 دوالر أمريكي) x 5,000 2إصدار شهادات المنتج (
 R-290 0 12,000المراجعة النهائية لسالمة تركيبات غاز التبريد 
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 التمويل المشترك المبلغ المطلوب الوصف
 20,000 0 تعديالت اآلالت للمكونات التي جرى تكييفها

 82,000 25,000 المجموع الفرعي
 161,000 115,000 المجموع الفرعي 

 900 5,000 في المائة من تكاليف المعدات) 10مخصصات الطوارئ (
 161,900 120,000 المجموع 

  

التكاليف بشأن (ز) هو اكتساب الخبرة 78/3تالحظ األمانة أن الغرض من تنفيذ المشروعات بموجب المقرر و -30
لى أساس . وعالمواد الهيدروفلوروكربونية إزالةالتي قد ترتبط بتكاليف التشغيل اإلضافية والرأسمالية اإلضافية 

المعلومات المتاحة وقت االستعراض، ترى األمانة أن التكاليف المتفق عليها هي أفضل تقديراتها للتكاليف اإلضافية 
. شركاتمع توفر المزيد من المعلومات ووفقا للخصائص المحددة للقد تتغير ات هذه التقدير غير أناإلجمالية للتحويل؛ 

 األمانة أن الموافقة على المشروع بالمستويات المقترحة أعاله لن تشكل سابقة. ترىذلك، ول

 التمويل المشترك

تمويل شكل ستكون في  تكاليفدوالرا أمريكيا) من ال 510,265في المائة ( 70مع اإلشارة إلى أن أكثر من  -31
بتقديم التمويل المشترك  اتعهد فيهت شركة فريوكليمامن  رسالةمشترك، وبناء على طلب من األمانة، قدم اليوئنديبي 

. كما أشار اليوئنديبي إلى شركةفي ال R-290إضافية مرتبطة باعتماد تكنولوجيا  أعمالألن هناك نظرا المتاح بالفعل 
 7مبادرة المواد المستنفدة لألوزون التي يمولها االتحاد األوروبي،والمراعية للبيئة ل ةالمستدام زالةاإلأن كوبا تشارك في 

 .R-290لتحويلها إلى  شركة فريوكليمادوالر أمريكي ل 100,000ي خصص ما يقرب من ذوال

 2021-2019 أعمال الفترةخطة 

 .2021-2019للفترة  ألطرافصندوق المتعدد اال أعمالدرج في خطة تالحظ األمانة أن هذا المشروع لم يُ  -32

 ستنتاجاال

ذات الصلة بشأن المشروعات التدليلية؛  المقرراتمزايا المشروع التدليلي في ضوء ل إجراء موازنة دقيقةبعد  -33
التي تكاليف التشغيل اإلضافية ولتكاليف الرأسمالية اإلضافية لالشامل  االستعراضمن  اكتسابهاالمعرفة التي يمكن و

المتعلقة  المعرفةاألخرى؛ و 5التصنيع في بلدان المادة  وطإمكانية تكرار التكنولوجيا و/أو تحويل خطوسيتم تكبدها؛ 
المرتبطة بتغيير التكنولوجيا، قررت األمانة تقديمه لتنظر فيها اللجنة  الكفاءة في استخدام الطاقةبالتحسينات الفعلية في 

 التنفيذية.

بالمشروع، باستثناء  المرتبطةوالتكاليف  اتجميع بنود السياسبشأن  اتفاقتوصلت األمانة واليوئنديبي إلى و -34
على  ةالقائم اتأ والمبرد134-الهيدروفلوروكربونالقائمة على  اتمبردالتقرير يقارن االستهالك الفعلي للكهرباء بين 

R-290 (كما هو موضح في التوصية). أنه مهم للغايةاألمانة العامة  ترى، والذي 

 توصيةال

 ترغب اللجنة التنفيذية في:قد  -35

المبردات المبردة بالهواء من استخدام  تصنيعالنظر في مقترح المشروع لتحويل   (أ)
 ؛شركة فريوكليما) في R-290أ إلى البروبان (134-الهيدروفلوروكربون

عاله على المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أأم ال مواصلة النظر فيما إذا كانت ستوافق   (ب)
دوالر أمريكي  10,800دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  120,000بمبلغ 
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 المشروع: أنه في حالة الموافقة على، على أساس الفهم، لليوئنديبي

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من  ةمتريأطنان  3,203طن متري ( 2.24سيتم خصم   )1(
لمواد لمستدام الجمالي اإلتخفيض للأ من نقطة البداية 134-الهيدروفلوروكربون

 ؛بعد تحديده الهيدروفلوروكربونية

شهرا من تحويل األموال إلى اليوئنديبي، وأن أي أموال  24التحويل في غضون سيُستكمل   )2(
في موعد ال يتجاوز عام واحد من تاريخ إنجاز  طرافصندوق المتعدد األمتبقية ستُعاد إلى ال

قدم في غضون ستة أشهر من االنتهاء من المشروع المشروع وأن تقرير اإلنجاز الشامل سيُ 
 معلومات مفصلة عن: وسيشمل

المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى الالزمة  تكاليف الرأسمالية اإلضافيةال  -أ
 غير الممولة في إطار المشروع؛التكاليف لتحويل خط التصنيع، بما في ذلك 

، غازات التبريدبما في ذلك معلومات تفصيلية عن سعر  ،تكاليف التشغيل اإلضافية  -ب
، مع مالحظة ، واللوحة الكهربائية، وأجهزة التهوية وغيرها من العناصرالكباساتو

 هذه التكاليف بالكامل؛الشركة ستغطي أن 

ال سيما وفورات في المواد وأثناء عملية التحويل،  قد تتحققأي وفورات محتملة   -ج
للمبادالت الحرارية، والعوامل األخرى ذات  األصغرالمرتبطة بقطر األنبوب 

تم شراؤها ت أو مستلزماما إذا كانت أي معدات  مثالالتنفيذ ( يسرتالصلة التي 
 تنافسية وتفاصيلها)؛حصص/مناقصة  و/أو تركيبها قد مرت عبر عملية

للمنتجات المصنعة وأي سياسات ذات صلة  الكفاءة في استخدام الطاقةالتغييرات في   -د
 تضعها الحكومة؛

 يقدم اليوئنديبي إلى اللجنة التنفيذية:س  )3(

مقارنة  R-290 للغازالطاقة في استخدام كفاءة لتحّسن اعن قياس  اتقرير  -أ
أ في كوبا، [بما في ذلك استهالك الكهرباء،] بعد سنة 134-الهيدروفلوروكربونب

 واحدة من االنتهاء من التحويل؛

بما في ذلك  R-290 القائمة على مبرداتلالسوق ل تبنيمعلومات عن  يشمل اتقرير  -ب
قائمة على المبردات الفي تصنيع  التدريجيالتحديات، وحالة التخفيض 

أ، بعد سنة ونصف وثالث سنوات من االنتهاء من 134-الهيدروفلوروكربون
 التحويل؛

أ في التصنيع 134-تلتزم بعدم العودة إلى استخدام الهيدروفلوروكربون شركة فريوكليماأن مالحظة   (ج)
القائمة على مبردات البعد االنتهاء من المشروع، وستبذل الجهود لوقف تصنيع 

المشروع المشار إليه  الموافقة على مقترحأ في أقل من خمس سنوات بعد 134-الهيدروفلوروكربون
  .في الفقرة الفرعية (أ) أعاله

  
     

 


	صحيفة موجز المشروع
	وصف المشروع
	التعليقات
	التوصية

