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  : باكستان مشروع  مقترح
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

قطاع رغاوي البوليسترين  في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو  
 المسحوبة بالضغط
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 باكستان

  الوكالة الثنائية/المنفذة  عنوان المشروع

في قطاع تصنيع ألواح رغاوي البوليسترين  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية(أ)  
  ، الهورSymbol Industriesفي شركة  المسحوبة بالضغط

  اليونيدو

  

  التغير المناخي وزارة  /مكتب األوزون  الوطنيةالتنسيق  وكالة
  

  عنها  والمبلغ المشروع يتناولها التي األوزون لطبقة المستنفدة المواد استهالك بياناتأحدث  

 )2019، في تاريخ تشرين األول/اكتوبر 2018، طن من قدرات استنفاذ األوزون( 7ألف: البيانات المبلغ عنها عمالً بالمادة 

  190.19  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

 )2019، في تاريخ تشرين األول/اكتوبر 2018، طن من قدرات استنفاذ األوزونباء: البيانات القطاعية في البرنامج القطري (

  154.35  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  32.85  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  2.99  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

  

    )استنفاذ األوزونطن من قدرات االستهالك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي والمؤهل للتمويل (
  

  اإلزالة باألطنان من قدرات استنفاد األوزون  التمويل (دوالر أمريكي)   المبالغ المخصصة في برنامج العمل في العام الجاري

  غير متوفر  غير متوفر  (ألف)

 

    عنوان المشروع:

 3.68  )2018-2016(متوسط استخدام المواد المستنفدة لألوزون في الشركة (طن من قدرات استنفاد األوزون 
 

  4.68  )2018التي ستتم إزالتها (طن من قدرات استنفاد األوزون) (استناداً إلى أرقام عام المواد المستنفدة لألوزون

  غير متوفر  المواد المستنفدة لألوزونالتي سيتم إدخالها  (طن من قدرات استنفاد األوزون)

  30  مدّة المشروع (شهر)

  787,750  أصالً (دوالر أمريكي) التمويل المطلوب

    تكلفة المشروع النهائية (دوالر أمريكي)

  420,000  تكاليف رأس المال اإلضافية:             

  46,600  )%10الطوارئ (             

  107,338  تكاليف التشغيل اإلضافية:             

  619,938  كلفة المشروع اإلجمالية:             

  %100  المحلية (%):الملكية 

  %2  نسبة الصادرات (%)

  619,938  الهبة المطلوبة (دوالر أمريكي)

  8.09الفعلية:   الجدوى االقتصادية (دوالر/كغ)

  10.27العتبة: 

  43,396  أمريكي) (دوالر المنفذة الوكالة دعمتكاليف 

  663,334  (دوالر أمريكي)األطراف  المتعدد للصندوق اإلجمالية المشروعكلفة 

  نعم  حالة تمويل النظراء (نعم/ال)

  نعم  ال)/(نعم المشروع رصد محطات

 

  يُنظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

بعين، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة اللجنة التنفيذيةوافقت   -1 ادس والس ، في اجتماعها الس
ة المواد  ةإزال دروكلوروفلوروكربوني ان الهي ت اكس تهالك 2020إلى  2016ن للفترة م 1لب المواد  لتخفيض اس

بة  الهيدروكلوروفلوروكربونية اس الخاص بها.  50بنس عند الموافقة على خطة إدارة إزالة وفي المائة من خط األس
ة دروكلوروفلوروكربوني ذت، المواد الهي ة أخ ً  اللجن ا ة أمور ، علم ه ب، في جمل اءأن ة أثن اني ة الث ذ المرحل ، يمكن تنفي

تثماري إل أن تقدمللحكومة  روع اس تخدام الهيدروكلوروفلوروكربونمش نيع  142 - زالة اس  رغاويب في قطاع تص
غط الض ة ب حوب ترين المس رط البوليس اس أن يكون بش تهالك خط األس د اس ه للبل د تم تنقيح ل  ق م ليش

   (و)). 76/39اجتماع األطراف (المقرر  من قبلقة عليه الموافتمت وب  142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

سع والعشرقت األطراف في بروتوكول مونتريالواف  -2 باكستان  الذي قدّمته طلبال، على 2ين، في اجتماعها التا
تهالكها ل نتي  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنقيح بيانات اس اس لس ). XXIX/16(المقرر  2010و  2009األس

مل خط تهالك وش اس المنقح اس وخالل االجتماع الثالث ، ب. بعد ذلك 142 - الهيدروكلوروفلوروكربون األس
ب اللجنة التنفيذية أخذت والثمانين، تان واللجنة التنفيذية قد تم تحديثه علماً  خط  إلظهارأن االتفاق بين حكومة باكس

 7المادة  على النحو المبلغ عنه بمقتضى ألوزوناستنفاد ا ن قدراتطن م 248.11 والمحدد عندلبلد الخاص با األساس
  )).ii( أ) ( 83/58من بروتوكول مونتريال (المقرر 

مقترح  لثمانين،في االجتماع الحادي وا ،رئيسية كوكالة منفذة، اليونيدو تم(و)، قدّ  76/39تمشياً مع المقرر و  -3
في  الضغطألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة بقطاع تصنيع في  إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمشروع 

دعم لادوالر أمريكي (باستثناء تكاليف  1،007،756 بتكلفة إجمالية قدرها، ، الهورSymbol Industriesشركة 
 4.84و  22- الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  2.73 إزالةاقترح المشروع ولوكالة). ل

إلى ثاني أكسيد الكربون  الشركةتحويل ب و 1412- الهيدروكلوروفلوروكربونتنفاد األوزون من اس من قدراتطن 
   المشروع. ، طلبت اليونيدو سحببعد عملية استعراض المشروعو. والهيدروفلوروأوليفان ثنائيوثنائي ميثيل اإليثر 

روع بتكلفة إجمالية قدرهوخالل االجتماع الثالث والثمانين، أعادت اليونيدو تقديم مقترح   -4  871,527ا المش
روع إزالة  تثناء تكاليف الدعم للوكالة). واقترح المش تنفاد ا 1.69دوالر أمريكي (باس ألوزون من طن من قدرات اس

تنفاد األوزون من  من قدراتطن  2.99و  22- الهيدروكلوروفلوروكربون  ب 1412- وروكربونالهيدروكلوروفلاس
ركةوتحويل  يد الكربون وثنائي ميثيل اإليثر  تقنيات القائمة علىال إلى الش لوروأوليفان. وبعد والهيدروف ثنائيثاني أكس

روع، ُطلب من اليونيدو إعادة تقديم أن التكلفة المؤهلة اإلجمالية للمش ل إلى اتفاق بش روع  أن تعذر التوص مقترح المش
تان، حيث روع إلى اجتماع مقبل لن يؤثر على امتثإلى االجتماع الرابع والثمانين، علماً بأن تأجيل تقديم المش ال باكس

بة  تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنس ئة من خط في الما 50أن الحكومة قد وافقت بالفعل على تخفيض اس
اس بحلول عام  طة التي أدرجت في المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزا2020األس  لة الموادمن خالل األنش

  .البوليسترين المسحوبة بالضغطالهيدروكلوروفلوروكربونية، ولم تتضمن تحويل شركة رغاوي 

روع ابالنيابة عن حكومة   -5 تان، أعادت اليونيدو تقديم إلى االجتماع الرابع والثمانين المش لمقترح إلزالة باكس
تنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.69 تنفاد األوزون  اتمن قدرطن  2.99و  22- طن من قدرات اس اس

تهالك في عام ب  1412- الهيدروكلوروفلوروكربونمن  ركة 2018(أي ما يمثل االس ، Symbol Industries) لش
يؤدي دوالر أمر 59,081دوالر أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  787,750بتكلفة إجمالية قدرها  يكي. وس

روع إلى اإلزالة ال تخدم142-لوروفلوروكربونوالهيدروك 22-كاملة للهيدروكلوروفلوروكربونتنفيذ المش في  ب المس
غطقطاع رغاوي  حوبة بالض ترين المس ص  البوليس دار أي حص تان بعد إص المؤهل للتمويل؛ وتلتزم حكومة باكس

  ب ما أن يتم االنتهاء من المشروع.142-استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون

  وصف المشروع

نّع ألواح، Symbol Industriesإن   -6 ركة الوحيدة التي تص غط  الش حوبة بالض ترين المس رغاوي البوليس
بسماكة مختلفة  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط مملوكة محليًا وتقوم بتصنيع ألواحهي شركة  في باكستان

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/42الوثيقة   1
  .0182تشرين الثاني/نوفمبر  9-5كيتو، اإلكوادور،  2
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نوية حوالي 2005منذ عام  نع في الهور. تبلغ طاقته اإلنتاجية الس مع  3مكعب طن متري 1,728. ويقع المص
  .2019-2016طن متري خالل الفترة  575متوسط إنتاج سنوي بلغ حوالي 

ترين تحديد من ابتداءً  لكاملاملية اإلنتاج مؤتمتة بإن ع  -7 افة و المواو، جرعات المواد الخام (البوليس د المض
تهالك  1الجدول  ويعرضعامل النفخ).  ركة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاس تناداً إقبل الش بة ، اس لى نس

  .22- الهيدروكلوروفلوروكربونب:  142 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن  40:60

  Symbol Industriesمن قبل الهيدروكلوروفلوروكربونية : استهالك المواد 1الجدول 
 المجموع 22-الهيدروكلورفلوكربون ب142-الهيدروكلورفلوكربونالسنة

طن متري
قدرات استنفادطن من

طن مترياألوزون
طن من قدرات 
 طن متري استنفاد األوزون

طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

2016  16.50 1.07 11.00 0.61 27.50 1.68 

2017  46.02 2.99 30.68 1.69 76.70 4.68 

2018  46.00 2.99 30.67 1.69 76.67 4.68 

 11.03 180.87 3.98 72.35 7.08 108.52  المجموع

 3.68 60.29 36.172.3524.121.33  المتوسط

يد الكربون كعامل إن   -8 ي  الرغاويالتكنولوجيا المختارة هي ثاني أكس ، مذيبك اإليثرثنائي ميثيل والرئيس
تعال  اإليثرميثيل ثنائي  . بما أن1234ze-والهيدروفلوروأوليفان المة نحو معتدل علىقابل لالش ات الس ، فإن قياس

  .ضرورية

؛ ريكيدوالر أم 1،229،800بمبلغ  Symbol Industriesلتحويل شركة  اإلجمالية رأس المال تكلفةقدرت   -9
، وسيتم تمويل الرصيد أمريكي من الصندوق متعدد األطرافدوالر  680،412ومع ذلك ، فإن حكومة باكستان تطلب 

ركةدوالر أمريكي من قبل  539,388البالغ  مل التمويل المطلوب الش  ديل تحديثي للطارد الحلزوني المزدوجتع. يش
ي  تخدامللعمل  واألوليالرئيس  والطارد الحلزوني األحاديدوالر أمريكي) ؛  200,000التكنولوجيا البديلة ( باس

انوي ال د (الث دي اريج تخزين ودوالر أمريكي) ؛  150،000ج ه د الكربونص ي اني أكس ائي   ث ل وثن  اإليثرميثي
النفث التجهيزات األخرى (و) ؛ دوالر أمريكي 165،950ألنابيب والقياس (بما في ذلك أنظمة ا والهيدروفلوروأوليفان

قي ة الهيدروليكيةو، األلواحمعايرة و، الش اش والبنود المتعلقة دوالر أمريكي) ؛  76،000) (التثبيتخالط و، الش
المة (ب المة (ودوالر أمريكي) ؛  12,000الس دوالر  61،856؛ والطوارئ ( دوالر أمريكي) 14،606تدقيق الس

افية بمبلغ وأمريكي).  غيل اإلض ل توبذلك  4،دوالر أمريكي لمدة عام واحد 107،338قدرت تكاليف التش  تكلفةالص
  .دوالر أمريكي 787،750لمشروع إلى اإلجمالية ل

روعإن   -10 دار حص 30 هي مدة المش هر. لن يتم إص تيراد صش بعد  ب 142 - للهيدروكلوروفلوروكربون اس
  .2023يناير كانون الثاني/ 1، وفي موعد ال يتجاوز االنتهاء من المشروع

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

نيع الجديد لرغاوي         -11 تان بفرض حظر على التص ترين أّكدت اليونيدو التزام حكومة باكس حوبة االبوليس لمس
غط القائمة على المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، وحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون ب ما 142-بالض

  .Symbol Industriesأن يتم االنتهاء من عملية تحويل شركة 

  التكنولوجيا

وق  1234ze-الهيدروفلوروأوليفان توريدالتحديات التي تواجه بعد أن أخذت علماً ب        -12 بكميات كافية في الس
يا مع المقررين  قدّمت اليونيدو، ،المحلية من مورد دولي لديه جميع المواد خطاباً  )5((أ)  77/35(أ) و  74/20تمش

                                                 
كجم / ساعة  400ى إل 320بين  القدرةكجم / ساعة (تتراوح  360ساعة في اليوم بقدرة إنتاجية متوسطة تبلغ  16يوم تشغيل لمدة  300استناداً إلى   3

  حسب سمك األلواح).
  ).i( )v((ج)  74/50رر مقتمشياً مع ال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتهارام المتري من جدوالر أمريكي للكيلو 1.40إلى استناداً   4
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ركة رغاوي الكيميائية الالزمة لتحويل  غطش حوبة بالض ترين المس يتم توفيره على النحو المطلوب في البوليس ، وس
تخدامأ ارت اليونيدو إلى أنه لن يتم اس راء. كما أش  إمكانيةذات  المواد الهيدروفلوروكربونية عقاب إجراءات الش

  .الهيدروفلوروأوليفانفي حالة عدم توفر  االحترار العالمي المرتفعة
  

  التكلفة اإلضافية

ات دارت   -13 افية ( مالال رأستكاليف المتعلقة بالمناقش  الطاردجهزة أل تعديل تحديثيإجراء  حول) ICCsاإلض
افة وجديدة ؛  طاردالحالية بدالً من طلب أجهزة  المة بما في ذلك إض طارد حلزوني التعديالت المقترحة الالزمة للس

شتعال بدا أنها غير كافية بالنظر إلى قابلية لمصنع التي لسالمة الطلب تعديالت وثانوي ؛  أحادي ؛  اإليثرثنائي ميثيل ا
عة النطاق  اعدة التقنية واس تكون  وتجاربوالمس روريةاإلنتاج التي س اتض ل إلى اتفاق . ونتيجة للمناقش ، تم التوص

هاريج أجهزة الطاردعلى النحو التالي: تم تعديل تكلفة المعدات (أي  وأنظمة  الجديدة تخزين المواد الكيميائية وص
ياس والتجهيزات األخرى) من  تمت زيادة ودوالر أمريكي ؛  365،000إلى  دوالر أمريكي 591,950األنابيب والق

المة التعديالت  نع من لس اعدة التقنية وتمت دوالر أمريكي ؛  51,000دوالر أمريكي إلى  12,000لمص زيادة المس
دوالر أمريكي ؛ وتكاليف الطوارئ  50،000إلى  دوالر أمريكي 14,606والتجارب بما في ذلك مراجعة السالمة من 

افية عند تم االتفاق علىودوالر.  46،600دوالر إلى  61،856من  غيل اإلض توى المطلوب  تكاليف التش المس
  . دوالر أمريكي) 107.338(

روع كما تم االتفاق عليها   -14 تناداً إلى ما تقدم، بلغت التكلفة اإلجمالية للمش دوالر أمريكي (أي  619,938واس
افية زائد دوالر أمريكي لتكاليف رأس الم 512,600 افية)،  107,338ال اإلض غيل اإلض دوالر أمريكي لتكاليف التش

ركة كجمدوالر أمريكي/ 8.09بفعالية تكلفة تبلغ  التزمت بتوفير كامل  Symbol Industries. وأكدت اليونيدو أن ش
  التمويل المشترك المطلوب إلنهاء عملية التحويل في موعدها.

  تنقيح االتفاق

ة المواد   -15 روع إلزال ديم مقترح المش ان بتق ت اكس ة ب ت لحكوم مح ة س ذي ة التنفي أن اللجن ذ العلم ب د أخ بع
ركة  أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  Symbol Industriesالهيدروكلوروفلوروكربونية من قبل ش

ين الحكومة واللجنة التنفيذية بحيث يشمل الموافقة الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم تقديم طلب لتنقيح االتفاق بالمواد 
  .على مقترح المشروع، عندما يتم تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة

  التأثير على المناخ

البوليسترين المسحوبة بالضغط في باكستان لتصنيع رغاوي  Symbol Industriesيؤدي تحويل شركة س  -16
  .2ثاني أكسيد الكربون سنوياً في الجو، على النحو المبين في الجدول طن من مكافئ  161,313إلى تجنب انبعاث 

  على الجو البوليسترين المسحوبة بالضغطرغاوي تأثير مشاريع : 2الجدول 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون  طن/سنة إمكانية االحترار العالميالمادة

 (طن/سنة)
  قبل التحويل

 106,260 46.00 2,310  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 55,512.7 30.67 1,810  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

        بعد التحويل

  1234ze  6  76.67  460.02الهيدروفلوروأوليفان 

  )161,312.68(      التأثير
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  التوصية

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في  -17

ة   )أ( رك ل ش روع تحوي د مش دروكلوروفلوروكربون Symbol Industriesأن تعتم -من الهي
يد الكربون/ إلى 22-ب/الهيدروكلوروفلوروكربون142 اإليثر نائي ميثيل الهيدروفلوروأوليفان/ثاني أكس

غط بمبلغ  حوبة بالض ترين المس ناعة ألواح رغاوي البوليس تخدم في ص دوالر أمريكي  619.938المس
  ؛ دودوالر أمريكي لليوني 43,396زائد تكاليف الدعم البالغة 

 
م  أن   )ب( اد األوزون ( 4.68تحس تنف درات اس اد األوزون من  1.69طن من ق تنف درات اس طن من ق

-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 2.99و  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ب) الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل ؛142

 
 علماً بما يلي :أن تأخذ   )ج(

  
ه لن  ) 1( دروكلوروفلوروكربونأن تهالك متبقي من الهي اك اس ل 142-يكون هن ل للتموي ب المؤه

  المستقبلي ؛ 
  
تيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ) 2( تان بفرض حظر على اس  1ب ابتداًء من 142-التزام حكومة باكس

البوليسترين المسحوبة بالضغط القائمة على وحظر على تصنيع رغاوي  2023كانون الثاني/يناير 
  ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما أن يتم االنتهاء من مشروع التحويل

  
يتم تنقيحأن ) 3( تان واللجنة التنفيذية للمرحلتين األولى والثانية من  ه س االتفاق المحدث بين حكومة باكس

روع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون مل الموافقة على مقترح المش ية بحيث تش
ار  م أطنان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المش ار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، وحس المش
إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله، وسيتم تقديمه جنباً إلى جنب مع طلب تمويل الشريحة الثالثة في 

 .2020االجتماع األول في عام 

     
 

 

 

   
  
  


