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 مقترح مشروع: فيتنام
  

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

 اإلزالة

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)                       البنك
 الدولي
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 فيتنام

االجتماع الذي وافق  الوكالة (أوال) عنوان المشروع
 عليه

 مدى السيطرة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 (المرحلة األولى)

 2015% بحلول عام 10 الثالث والستون  البنك الدولي (رئيسية)

  
 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 210.82 2014السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  

 2014 السنة:للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية 
األيروصوال كيميائي

 ت
مكافحة  الرغاوى

 الحريق
المذي التبريد

 بات
عامل 
 تصنيع

االستخداما
 ت المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمةالتصن  
 193.4  77.4116.0  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.4  0.4  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 16.0   16.0 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.1  1.1   225 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 -الھيدروكلوروفلوروكربون

ب الوارد في البوليوالت 141
سابقا المخلوطة المستوردة

263.4   263.4 

 
 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(رابعا) بيانات االستھالك 

 221.2   2010 -  2009خط األساس للفترة 
 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

385.7
7 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

245.6  المتبقي: 140.1  الموافق عليه بالفعل:
7 

 
 المجموع 2015 (خامسا) خطة األعمال

البنك 
 الدولي

 15.0 15.0 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
 1,124,860 1,124,860 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2015 2014 *2013 2012 2011 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 199.1 221.2221.2غير متاح غير متاححدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 

األوزون)
 غير متاح 199.1 221.2221.2غير متاحغير متاح

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

البنك 
 الدولي

3,054,42 تكاليف المشروع
3

05,663,01
6

0 1,046,381 9,763,820 

 732,287 78,479 229,0820424,7260 تكاليف الدعم

األموال التي وافق عليھا 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

3,054,42 تكاليف المشروع
3

05,663,01
6

0  8,717,439 

 653,808  229,0820424,7260 تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 االجتماع

 1,046,381 1,046,381  تكاليف المشروع

 78,479 78,479  تكاليف الدعم

  
 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 
الخامس إلى االجتماع طلبا نيابة عن حكومة فيتنام،  ،منفذة المعينةالوكالة ال ، بصفتهالبنك الدوليقدم   .1

إزالة المواد إدارة خطة لتمويل للشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من  والسبعين
 78,479بقيمة وكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 1,046,381 بقيمة، الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد استھالك  نقق ععن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقارير التح امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل دوالر أمريكي
  .2016وخطة تنفيذ الشريحة لعام  2014و  2013 يفي عام الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك تقرير عن

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  210,82استھالك عن نام تحكومة في أبلغت  .2

 من قدراتطن  263,4من بروتوكول مونتريال، و 7بموجب المادة  2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
في إطار  المخلوطة سابقاالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من 

  .1في الجدول  2014 2010للفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةك يظھر استھالوالبرنامج القطري. تقرير 
 

  )2014-2010للفترة  7في فيتنام (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 
 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية

  طن متري
 3,039.0 3,516.7 3,254.0 2,933.0 3,120.0 3,262.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 8.0 19.3 53.8 2.7 8.7 15.0 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 490.0 145.0 206.5 342.0 468.0 502.0  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 15.3 1.3 13.4 0.2 0.0 225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 3,537.0 3,696.3 3,515.6 3,291.1 3,596.9 3,779.0 الفرعي (طن متري) المجموع
الوارد في البوليوالت  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة المخلوطة سابقا*
1,728.0 1,896.0 1,972.0 1,976.0 2,395.0 1,496.36**  

  6,091.3 5,491.6 5,263.1 5,492.9 5,507.0 المجموع (طن متري)
    طن من قدرات استنفاذ األوزون

 167.15 193.4 179 161.32 171.6 179.4 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.16 0.4 1.1 0.1 0.2 0.3 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 53.90 16.0 22.7 37.6 51.5 55.2  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 1.1 0.1 0.9 0.01 0 225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 221.21 210.8 202.9 199.92 223.31 234.9 المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
الوارد في البوليوالت  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة المخلوطة سابقا*
190.1 208.6 216.9 217.4 263.4 164.56** 

  474.2 420.3 416.82 431.91 425 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع 
 .2014لعام  البرنامج القطريفي إطار تنفيذ  المخلوطة سابقافي البوليوالت الوارد  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون نبيانات ع تكرذ* 

 .2009و  2007االستھالك بين عامي ** متوسط 
 
 221,2خط األساس ( أقل من 2014و  2013 يفي عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكان استھالك   .3

 مائة)في ال 4( 2014و  2013الطفيفة في االستھالك بين عامي زيادة ال تكانو). من قدرات استنفاذ األوزون طن
أدى و. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على التبريد وتكييف الھواء  اتخدمعلى أنظمة الطلب بسبب زيادة 

في المائة  57,4 السائب بنسبةب 141-رغوة إلى انخفاض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونال شركاتتحويل 
في  الواردب 141-. ومع ذلك، كان ھناك نمو كبير في استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون2014و  2012بين عامي 
في  تتم مالحقتھاالمقلدة (التي لم  يةمنتجات الخشبالالمبلغ عنه بسبب زيادة إنتاج سابقا المستوردة المخلوطة  تالبوليوال

طوب صنع ي يمنع ذالحكومة األخير ال شرطجامدة بسبب الالبولي يوريثان  غوة ر السنوات السابقة)، وإنتاج ألواح
 البناء من الطين.
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  تقرير التحقق
 
المواد واردات وصادرات لالحصص وترخيص النظام  تنفذتحقق أن الحكومة الأكد تقرير   . 4

 من قدراتطن  202,9ية ھو المواد الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  إجمالي الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكان
. وصدرت الحصص بشكل 2014استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  210,8و ،2013استنفاد األوزون في عام 

أن  إلى . وخلص التحققالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السائب وباقيب 141- لھيدروكلوروفلوروكربونل فردي
ألھداف  تمتثل توكانالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واردات وصادرات على مراقبة فعالة  فرضتفيتنام 

  .2014و  2013 عامي بروتوكول مونتريال في كل من
 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري
 
تقرير تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطاربيانات استھالك قطاع عن حكومة فيتنام  أبلغت  .5

 .7المادة  في المذكورةمع البيانات  التي تتوافق 2014البرنامج القطري لعام 
  

 اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة
 
 قانونيالطار اإل
 
كانون  /في ديسمبرللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ترخيص والحصص النظام أنشأت حكومة فيتنام   .6

حظر على استيراد وتصدير الفرض ونفذ . 2012كانون الثاني  /طاقته في يناير عمل بكاملو، 2011 األول
سياسة بشأن التوصية  وصدرت. 2015كانون الثاني  /يناير 1اعتبارا من النقي ب 141-لھيدروكلوروفلوروكربونا

 22-وروفلوروكربونلھيدروكلا تركيب أجھزة التبريد الجديدة القائمة على منع تي تال 2014كانون الثاني  /في يناير
  التخزين البارد.قطاع في 

 
 رغوةال تصنيعقطاع 

 
 في المرحلة األولى من خطة ترغوة المشموالشركة تصنيع ال 12بين من شركات تحويلھا  خمس أنجرت   .7

 ،2016سيتم تحويل أربعة في عام و؛ 2015وستكمل التحويل في عام حاليا تركيب المعدات  وتنفذ اثنتان منھا اإلزالة،
المياه ب اإلرغاءإلى تكنولوجيا  ةواحدتحولت ، عاملةشركة  11 بين منو) إفالسھا. جلوري( ةواحد وأشھرت شركة

في المرحلة  المشموالت ةشرك 12أدناه تفاصيل عن  2) إلى السيكلوبنيتين. ويبين الجدول ستحول(أو تحولت البقية و
  .اإلزالة األولى من خطة

 
  )دوالر أمريكيرغوة (الشركات يل لتحو استعراض عام. 2الجدول 

 الشركة

الميزانية 
 المقررة

إزالة  الصرف
لھيدروكلوروفلوروكربونا

  ب141- 
 (طن متري)

إزالة 
لھيدروكلوروفلوروكربونا

الوارد في  ب141- 
  البوليوالت
  (طن متري)

 

تاريخ توقيع 
 العقد

تاريخ 
 اإلنجاز

 2012فبراير  Midico( 356,100 332,654 40 51ميديكو (
 2013إبريل 

 2013مايو 

أغسطس  6M(  668,300 656,945 35 30م (6
2013 

سبتمبر 
2014 

 Thanhثانه كانه (
Canh( 

سبتمبر  28.8 40 476,201 503,900
2013 

أغسطس 
2014 

 2015مايو  2014فبراير  Huu Nghi(  479,900 392,868 30 20.4ھو نغي (
نوفمبر  2014مارس  Hoa Phat( 954,100 763,280 12 69.4ھوا فات (

2014 
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 الشركة

الميزانية 
 المقررة

إزالة  الصرف
لھيدروكلوروفلوروكربونا

  ب141- 
 (طن متري)

إزالة 
لھيدروكلوروفلوروكربونا

الوارد في  ب141- 
  البوليوالت
  (طن متري)

 

تاريخ توقيع 
 العقد

تاريخ 
 اإلنجاز

 2015 2014إبريل  Vietrust(  1,386,100 901,600 50 151.5فيتراست (
 2015 2014يونيه  TST(  896,400 329,316 56 100تي إس تي (

 2016 2015يناير  Arico( 1,027,000 547,826 55 162أريكو (
 Tabiتابي التجارية (

Trading( 
ديسمبر  30 25 145,740 487,300

2014 
2016 

 2016 2015فبراير  Searee(  635,600 166,920 40 24.5سيري (
 Saigonسايجون للعزل (

Insulation( 
2015فبراير  0 60 102,900 566,800  2016 

 أفلست Glory( 914,700 n/a 19 145جلوري (
   813 462 4,816,251 8,876,200المجموع

  

في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حصص وحكومة فيتنام تنفيذ نظام ترخيص من بدء بعد فترة وجيزة و  .8
ساناكي تصنع معدات التبريد المنزلي والتجاري (التي ، الحظت أن إحدى الشركات المملوكة محليا 2012عام 

Sanaky زالةاإل أثناء إعداد خطة تي أجريتال الدراسة االستقصائيةمدرجة في  غير، 2004)، أنشئت في عام .
الموافق عليھا في المرحلة األولى  غوةكجزء من خطة قطاع الرشركة ساناكي تحويل  إدراج حكومة فيتنام واقترحت
  .اإلزالة من خطة

 
) من من قدرات استنفاذ األوزون طن 6,82طن متري ( 62شركة ساناكي  ، استھلكت2009في عام و  .9

استخدام  إلى ت الشركة، تحول2010من عام ، واعتبارا ب السائب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  186,80استخدام مع ، المخلوطة سابقاالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 على النحو، 2014في عام   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون) من من قدرات استنفاذ األوزونطن  20,55متري (
  .3مبين في الجدول ال
 

  شركة ساناكيفي   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون. استھالك واستخدام 3الجدول 

 السنة
   ب الوارد في البوليوالت141- الھيدروكلوروفلوروكربون   ب السائب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 (طن متري)
(طن من قدرات استنفاذ 

األوزون)
 (طن متري)

(طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

2009 62.00 6.82 - - 
2010 - - 74.26 8.17 
2011 - - 103.30 11.36 
2012 - - 54.04 5.94 
2013 - - 84.45 9.29 
2014 - - 186.80 20.55 
 11.93 108.43 - - المتوسط

  

إرغاء ثالث آالت و المزج قبل االستعمالوخالطات خزانات شركة ساناكي المعدات األساسية في يشمل خط   .10
 إلى تحويللتكلفة رأس المال اإلضافية ل وقدرت) والمعدات المساعدة. 2012واحدة في  ءعالي (تم شراذات ضغط 

 من القيمة، كما قدمت أصال. وسيتم تمويل المشروع مليون دوالر أمريكي 1,13بقيمة السيكلوبنيتين عامل اإلرغاء ب
خصم من نقطة التطلب الحكومة وإفالسھا).  أشھرتالتي  الشركةالمجد (بشركة المرتبطة  دوالر أمريكي 914,700

السائب الذي استھلكته الشركة في وقت  ب141-لالستھالك المتبقي المؤھل لتمويل الھيدروكلوروفلوروكربونالبداية 
الوارد  ب141-للھيدروكلوروفلوروكربونستھالك المتبقي االطن متري)، وليس من  62.00(أي إعداد خطة اإلزالة 

  لمستوردة.في البوليوالت ا
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 عنصر المساعدة الفنية 
 

)؛ 2013في عام  دربوا 80من ضباط الجمارك (باإلضافة إلى  174نفذت األنشطة التالية: تم تدريب   .11
المرحلة الثانية بلمناقشة األنشطة المرتبطة  التبريد وتكييف الھواء عن جمعيات ممثال 70 لعددعمل ونظمت حلقة 

 علىعمل  حلقةفي ھا تم تدريب أصحاب المحالت التجارية وفنيين منو؛ إلزالةاوالمراحل المستقبلية من خطة 
 عنالسالمة على تدريب أجريت حلقتي عمل لل؛ والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالممارسات الجيدة في إدارة 

- عن خفض الھيدروكلوروفلوروكربونعمل  ونظمت حلقتيرغوة؛ السيكلوبنتان للفنيين في مجال تصنيع التكنولوجيا 
  مراكز التدريب.ومن الجھات الحكومية والشركات  امشارك 108 بحضورفي قطاع التخزين البارد  22

 
 مشروعالرصد ووحدة تنفيذ 

 
من خالل تقديم المساعدة لوزارة الموارد الطبيعية  اإلزالة تنفيذ خطة مشروعالرصد ووحدة تنفيذ دعمت   .12

العمل والدورات التدريبية في إطار عنصر المساعدة  حلقاتالتحويل وكذلك تنظيم  التي تنفذرغوة ال وشركات ةوالبيئ
  .الفنية

  
 مستوى صرف األموال

 
دوالر أمريكي  8,717,439 من القيمة دوالر أمريكي 5,294,252، تم صرف 2015/ آب أغسطسحتى   .13

(الجدول  2016و  2015 يفي عام دوالر أمريكي 3,423,187قدره حتى اآلن. وسيتم صرف رصيد  عليھا الموافق
3.(  
 

 )دوالر أمريكيلفيتنام ( اإلزالة خطة منلمرحلة األولى ل. التقرير المالي 3الجدول 
  

 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المصروف الموافق عليه المصروفالموافق عليهالمصروفالموافق عليه

 5,294,252 8,717,439 2,239,829 5,663,016 3.054,423 3,054,423 البنك الدولي
    60.7   39.5     100.0 نسبة الصرف (%)

  

 
 اإلزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة

 
  وسوف تشمل: 2016في عام  اإلزالة سيتم تنفيذ شريحة التمويل الثالثة من خطة  .14

 
إذا وافقت عليھا  شركة ساناكي ست المتبقية، وكذلكالرغوة اللتحويل في شركات ا االنتھاء من  (أ)

  اللجنة التنفيذية؛
 

 من أجل التشغيل اآلمن لمرافقرغوة المتبقية التنظيم ثماني حلقات عمل للموظفين في شركات و  (ب)
  رغوة وإدارة استخدام السيكلوبنيتين.ال

 
غازات التبريد البديلة  بشأنعمل للتوعية  وحلقتي ،الجمارك ضباطتنظيم حلقة عمل واحدة لتدريب و  (ج)

سيتم تنظيم كفاءة استخدام الطاقة،  مسائل وأثناء مناقشة، تكييف الھواءالمتاحة لالستخدام في قطاع 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحد من استخدام  بشأنالوعي  إلذكاءعمل  حلقاتثالث 

 حلقاتالتخزين البارد؛ وخمس قطاع والفنيين في  المالكز على يتركال يھا معوالمعدات القائمة عل
  الممارسات الجيدة؛ علىعمل لتدريب الفنيين 
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حصص االستيراد، وإنفاذ وتنفيذ السياسات، ووضع وإصدار تراخيص  ھااألنشطة التنظيمية بما فيو  (د)
    لرغوة والمنتجات؛لسالمة المعايير 

 
  .ذ ورصد المشروعوحدة تنفي تنفيذ أنشطةو  (ھ)

  
  

 تعليقات األمانة والتوصية
 
 تعليقاتال
 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  

الوارد في البوليوالت  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونكبيرة في استخدام الزيادة الاألمانة ذكرت   .15
 رغوة (أي الخشبالجديدة القائمة على الالطلب المتزايد على المنتجات بتتعلق جزئيا التي ، سابقاالمستوردة المخلوطة 

لم تحول حتى اآلن التي رغوة تصنيع المن قبل بعض شركات  اجزئيا إلى زيادة استخدامھتعزى واأللواح) و المقدل
)، 2014و  2010 عامي بين طن متري 186,80إلى  74,26شركة ساناكي من  (على سبيل المثال، زاد استھالك

البنك وذكر ھذه. ت استخدام أنظمة البوليوالمن قريبا ستتخلص أو  تخلصتالتي  للشركاتومناقشة المخاطر المحتملة 
الوارد في البوليوالت المخلوطة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتستخدم مازالت الدولي أن معظم الشركات التي 

حجم في حين أن الشركات التي تحولت إلى السيكلوبنيتين ھي الشركات الصغيرة والمتوسطة ال ھي الشركات سابقا
بعدم استخدام أدرج تعھد توقع أن تظل قادرة على المنافسة في السوق. وعالوة على ذلك، يالمصنعة الكبيرة، و

الفرعية، بعد التحويل في اتفاقات المنح  ب141-القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون سابقاالبوليوالت المخلوطة 
قائمة على  سابقابوليوالت مخلوطة أي  استيرادعلى  ولن تصدق وزارة الموارد الطبيعية والبيئة

أكد البنك الدولي أيضا أن الشركات الخمس التي تم تحويلھا ال و. الشركاتلتلك  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  .سابقاليوالت المخلوطة أو الوارد في البو السائب ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونتستخدم 

القائمة المتوسعة التي أو  ةإنتاج الرغوة الجديدمرافق الحظر على  ه تم فرضالبنك الدولي أيضا أنوذكر   .16
التي  وةمرافق إنتاج الرغعلى حظر مماثل  يفرضومع ذلك، لم  السائب، ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون تستخدم

ما تم عندأصال مقرر ال حسب سابقاالوارد في البوليوالت المخلوطة  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونتستخدم 
  .األولى مرحلةال االتفاق على

 
 اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 
 رغوةال تصنيعقطاع 

 
؛ المساعدة، ناقشت األمانة والبنك الدولي تكاليف المعدات شركة ساناكيتحويل في الفيما يتعلق باقتراح   .17
ت، وخزانات عازلة للبوليوالمسبقا البنتان وحدات خلط و .تينالمؤھلآلتي اإلرغاء التعديل التحديثي مقابل استبدال و
التكاليف أعلى من  حيث وجدتالحريق، من السالمة وونظم الحماية  ھا،وملحقات اتصھاريج تخزين الھيدروكربونو

فقط للحصول على جزئيا مؤھلة  ھاتمت الموافقة عليھا بالفعل، أو يبدو أنالتي خرى األمماثلة ال المشروعات تكاليف
حسبت تكاليف و. دوالر أمريكي 630,483 بقيمةمناقشات، تم االتفاق على تكاليف رأس المال الالتمويل. وبعد 

لمرحلة األولى الرغوة في اشركة تصنيع  12عدد كما كان الحال ل دوالر أمريكي/ كغم، 1,60بقيمة التشغيل اإلضافية 
  ).60/44(أي عتبة التكلفة المحددة في القرار 

 
وعدم ، 2009منذ عام  السائب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون لعدم استھالك شركة ساناكي ونظرا  .18

نظام  تم تشغيلفقط عندما  2012في عام  الشركةتحديد  ألنه تم( اإلزالة في المرحلة األولى من خطة إدراجه
السنوات الثالث السابقة استھالكھا على أساس إما السنة أو متوسط حساب ينبغي  هاألمانة أن عتبرتاالترخيص)، 
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 (ب) من الوثيقة 32في الفقرة الوارد لقرار ل وفقا، مباشرة عداد المشروعإل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20 .طن متري (أي االستھالك  186,80 سيؤدي ذلك إلى استھالك إما

- الھيدروكلوروفلوروكربون) من 2014-2012للفترة  االستھالكطن متري (متوسط  108,43) أو 2014في عام 
مجموع التكاليف اإلضافية للمشروع  سيكون. وبناء على ھذا المنطق، سابقاالوارد في البوليوالت المخلوطة  ب141
 دوالر أمريكي 173,488و لتكلفة رأس المال  دوالر أمريكي 630,483(أي  دوالر أمريكي 803,971 بقيمة

/ دوالر أمريكي 7,41 قدرھاالتكلفة من حيث فعالية ب)، كغم/ دوالر أمريكي 1,60 محسوبة علىاللتكاليف التشغيل 
من قدرات  طن 11,93طن متري ( 108,43 ب وقدره141-الھيدروكلوروفلوروكربون استخدام وسيتم خصم. غمك

 المخلوطة سابقاالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتھالك ) من اساستنفاذ األوزون
) على النحو المحدد في االتفاق المبرم من قدرات استنفاذ األوزونطن  75,26طن متري ( 684,18 وقدره المتبقي

  بين الحكومة فيتنام واللجنة التنفيذية.
  

الدراسة  من بيانات سقط سھوا، الذي شركة ساناكياستھالك  ب خصمه يجالبنك الدولي، أن ذكر. ومع ذلك، 19
كما  2019 عام ) فيالسائب( ب141- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، على أساس األولى لمرحلةل االستقصائية

قرار ويجب تطبيق ال. اإلزالة رغوة التي تم تضمينھا في المرحلة األولى من خطةال ة تصنيعشرك 12 الحال فيكان 
 تشملسي ذرغوة (الالعلى خطة قطاع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20(ب) من الوثيقة  32الفقرة  الوارد في

 بقيمةمجموع التكاليف اإلضافية للمشروع  سيكون. وبناء على ھذا المنطق، ةمعينال الشركة) بدال من شركة ساناكي
لتكاليف  دوالر أمريكي 99,520والمال  لتكلفة رأس دوالر أمريكي 630,483(أي  دوالر أمريكي 730,003

وبما . غم/ كدوالر أمريكي 11,74 قدرھاالتكلفة من حيث فعالية ب)، غم/ كدوالر أمريكي 1,60 محسوبة علىالالتشغيل 
 608,938قيمته التمويل المؤھل سيكون ، غم/ كدوالر أمريكي 9,79 عتبةال أعلى منالتكلفة  من حيث فعاليةال أن

مؤھل للتمويل في االتفاق ھو المتبقي ال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالكأن ب مع العلم. دوالر أمريكي
دوالر  275,900 إلىإجمالي التمويل  سيتم أيضا تعدل)، من قدرات استنفاذ األوزون طن 3,1طن متري ( 28,18
شركة في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونستھالك باإلزالة التامة الالحكومة  تتعھدھذا التمويل، وب. أمريكي

سيخصم )) على أن يكون مفھوما أنه من قدرات استنفاذ األوزونطن  20,55طن متري ( 186,80(أي ساناكي 
 من ب السائب فقط141-الھيدروكلوروفلوروكربون) من من قدرات استنفاذ األوزونطن  3,1طن متري ( 28,18

  نقطة البداية.
 

 في المرحلة األولى من خطة شركة مشمولةجديدة محل  شركة تحل فيھافي الحاالت التي  األمانة أنهذكرت   .20
 لقرارل وفقا الشركةمستوى استھالك يحسب إفالسھا أو قررت عدم المضي قدما في تحولھا،  ھا أشھرتولكن اإلزالة
 شمللمثال، (على سبيل ا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20(ب) من الوثيقة 32في الفقرة  الوارد

في حالة فيتنام، ولجمھورية إيران اإلسالمية). اإلزالة  عدد قليل من الشركات الجديدة في المرحلة األولى من خطة
 ألنه تم تحديد اإلزالة أصال في خطة كما قدمت وةجزءا من خطة قطاع الرغاعتبار شركة ساناكي تطلب الحكومة 
-الھيدروكلوروفلوروكربون تستھلكرغوة تصنيع الحاليا أي شركات  ال توجد هأنوبما فقط.  2012الشركة في عام 

/ يناير 1اعتبارا من ب السائب 141- الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد الفرض تم وب السائب 141
مؤھل للحصول على تمويل الالمتبقي ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك لن يتم تمويل ، 2015 كانون الثاني

 ذلكاألمانة أن استخدام نھج مختلف عن  وذكرت). من قدرات استنفاذ األوزونطن  3,1طن متري ( 28,18ه وقدر
 الذي قد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20(ب) من الوثيقة  32في الفقرة  الوارد المحدد في القرار

في ھذا  ةغير معروف هواقبع، تكون خرىاأل اإلزالة إدخال تحويالت جديدة غير مدرجة أصال في خطط يستدعي
  الوقت.

 
في  شركة ساناكي إدراجنظر فيما إذا كانت ترغب في ال في ناء على ما سبق، قد ترغب اللجنة التنفيذيةب  . 21

 الشركةأن تحويل ب مع العلم، اإلزالة تمت الموافقة عليھا في المرحلة األولى من خطة حسبما الرغوةخطة قطاع 
) من من قدرات استنفاذ األوزونطن  6,82( متري طن 62,00 وقدره 2009عام  ھا فيلى استھالكإستند يس

) من من قدرات استنفاذ األوزونطن  3,1طن متري ( 28,18خصم يتم وب السائب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
البنك  ذكر، وإن لم يكن الحال ھكذاالمؤھل.  المتبقي الستھالكلمن نقطة البداية ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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متعدد األطراف الالمجد إلى الصندوق بشركة المرتبطة  دوالر أمريكي 914,700 ستعيدالدولي أن حكومة فيتنام 
 سيحسباألمانة أنه في ھذه الحالة،  وذكرت. اإلزالة في المرحلة الثانية من خطة شركة ساناكي تحويلسيدرج و

 (ب) من الوثيقة 32في الفقرة  الوارد لسابقة والقراروفقا للممارسات اب 141-دروكلوروفلوروكربوناستھالك 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/ExCom/16/20.  

  ةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونياتفاق  تعديل
 

اللجنة التنفيذية  رغبتبين حكومة فيتنام واللجنة التنفيذية في حال  المبرم تفاقاالتم إعداد مشروع تعديل   .22
التغييرات إدراج  وتبينالبنك الدولي وحكومة فيتنام.  حسب ما اقترحهفي المرحلة األولى  ساناكي شمول شركة

- الھيدروكلوروفلوروكربونوالخصومات اإلضافية من استھالك  اإلزالة الجديدة في المرحلة األولى من خطة الشركة
بين حكومة  المبرم تفاقاال فيالصلة  وتم تحديث التذييل ذوھذا التحويل.  سيصاحبي ذالمتبقي المؤھل الب 141

في االجتماع  ذلك المبرم يحل محلتفاق المحدث االأن  لكي توضح 15فيتنام واللجنة التنفيذية وتم تحديث الفقرة 
الشريحة األخيرة من المرحلة  يھ هھذ وبما أنوثيقة. بھذه المبين في المرفق األول ال على النحو، الحادي والسبعين
المجد بشركة المرتبطة  في إعادة األموال اللجنة التنفيذية في حال رغبتاتفاق جديد إلى ھناك حاجة  األولى، ليست
  إلى الصندوق.

 
 استنتاج

 
وأن نظام تراخيص وحصص اإلزالة األمانة التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة الثانية من خطة ذكرت   .23

 إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد فيلجدول الزمني لاالمتثال  منوسيمكن البلد  معمول بهاالستيراد 
أقل من كان  2014 في عام يؤكد تقرير التحقق أن استھالك البلدوبروتوكول مونتريال واألھداف المحددة في االتفاق. 

حظر على الفرض تم تتقدم بشكل جيد و الرغوةالتحويالت في قطاع ويبدو أن مع اللجنة التنفيذية.  هالمحدد في اتفاق
لم تعد . و2015 / كانون الثانييناير 1اعتبارا من ب النقي 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد وتصدير 

المخلوطة في البوليوالت المستوردة الوارد وال ب السائب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالشركات المحولة تستھلك 
باستخدام بالجملة لرغوة الجديدة أو توسع الشركات القائمة مرافق إنتاج احظر على وتم تنفيذ ال.  سابقا

 الرغوةمماثال لمرافق إنتاج  أجراءً الحظر بعد ھذا مع ذلك، ال يشمل و ب السائب،141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 توصي األمانةو. المخلوطة سابقاالمستوردة  تفي البوليوال ب الوارد141-الھيدروكلوروفلوروكربونالتي تستخدم 

الموجودة الجديدة أو توسع حظر على مرافق إنتاج الرغوة ال فرضبأن يواصل البنك الدولي مساعدة حكومة فيتنام في 
في أقرب وقت  المخلوطة سابقاالمستوردة  تفي البوليوال ب الوارد141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام في 

  ممكن.
 

 التوصية
 

  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية   .24
 

إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة  مالحظة  (أ)
  في فيتنام.الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
على مرافق إنتاج الرغوة حظر ال فرضمواصلة مساعدة حكومة فيتنام في بالبنك الدولي  ومطالبة  (ب)

 تفي البوليوال ب الوارد141-ھيدروكلوروفلوروكربونالاستخدام في جديد أو توسيع الموجودة ال
 في أقرب وقت ممكن. المخلوطة سابقاالمستوردة 

 :1الخيار 
 

 :تالحظ [  (ج)
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شركة  ه تم تحديدوأن توقفت عن العملرغوة الالمجد المدرجة في خطة قطاع شركة أن   )1(
   ،الجديدة ساناكي

 
 2009عام في حسبت على أساس االستھالك شركة ساناكي أن تكاليف تحويل واستھالك و  )2(

الشركات األخرى المدرجة في خطة  مثليمكن التعامل مع المؤسسة  لكياستثنائي  بشكل
  ؛األولى في إطار المرحلة وةقطاع الرغ

 
بين حكومة فيتنام  المبرم تفاقاال في لفأ -2 للتذييل أجرت تحديثاأن أمانة الصندوق و  )3(

أنه تم تحديث ، والمعدلومستوى التمويل  الشركةأساس إضافة واللجنة التنفيذية، على 
الحادي تم التوصل إليه في االجتماع  الذي يحل محلاالتفاق  ھذا أن لتوضيح 15الفقرة 

  ھذه الوثيقة.بعلى النحو الوارد في المرفق األول  والسبعين،
 

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من استھالك من قدراتطن  3,1خصم و  (د)
  المتبقي المؤھل.

 
تنفيذ والخطة الموازية للفيتنام،  اإلزالة الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطةو  )ـ(ھ

بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 407,581 بقيمة، 2016 لعام الشريحة
  الدولي. للبنك دوالر أمريكي 30,569

 
  تقديم:بحكومة فيتنام والبنك الدولي  ومطالبة  (و)

 
للجنة التنفيذية الثاني افي اجتماع  اإلزالة لمرحلة األولى من خطةلمشروع التقرير إنجاز   )1(

  ،2017  في عام 
 
، 2015في البلد في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير التحقق من استھالك و  )2(

  المرحلة الثانية من الخطة لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية.]عند تقديم 
  

 :2الخيار 
 

  الحظ:ت [  ) ج(
 

  ؛توقفت عن العملرغوة الالمجد المدرجة في خطة قطاع شركة أن   )1(
 
بقيمة وكالة الباإلضافة إلى تكاليف دعم  دوالر أمريكي 914,700البنك الدولي  أعاد  )2(

  .الخامس والسبعينلصندوق المتعدد األطراف في االجتماع إلى ا دوالر أمريكي 68,603
 

تنفيذ والخطة الموازية للفيتنام، اإلزالة الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة و  (د)
 بقيمةوكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى  دوالر أمريكي 1,046,381 بقيمة، 2016 لعام الشريحة
  للبنك الدولي. دوالر أمريكي 78,479

 
  تقديم:بمطالبة حكومة فيتنام والبنك الدولي و  (ه)
 

للجنة التنفيذية الثاني افي اجتماع  اإلزالة لمرحلة األولى من خطةلمشروع التقرير إنجاز   )1(
 ،2017  في عام 
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، 2015 في البلد في عامالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير التحقق من استھالك و  )2(

  لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية.] اإلزالة عند تقديم المرحلة الثانية من خطة
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 األولمرفـق ال
  

  فواللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرا فييت نامحكومة بين المعدل تّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  فلوروكربونيةكلوروبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

 األولللخيار 
  

  المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية) (التغييرات
  

الحادي واللجنة التنفيذية في االجتماع  فييت نامان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -15
  للجنة التنفيذية. ينوالسبع

 
 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 المفردات الصف 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

  استھالك األوزون)

 ال ينطبق 199.08 221.2 221.2ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

  األوزون)قدرات استھالك 

 ال ينطبق 199.08 221.2 221.2ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي( (البنك الدولي)

3,054,423 0 5,663,016 0 407,581* 9,125,020 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
  )أمريكي

229,082 0 424,726 0 30,569 684,377 

 9,125,020 407,581 0 5,663,016 0 3,054,423 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 684,377 30,569 0 424,726 0 229,082 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 9,809,397 438,150 0 6,087,742 0 3,283,505 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 0 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 167.15 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك  123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 األوزون)
0 

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.16 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك  أ141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 األوزون)
53.9 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك  أ141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 األوزون)

0 

 0  (أطنان قدرات استھالك األوزون) أ141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
المتفق على تحقيقھا ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.4.4

 األوزون) استنفادأطنان قدرات بموجب ھذا االتفاق (
89.30 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.4.4
 األوزون) نفادأطنان قدرات استسابقة موافق عليھا (

0 

أطنان (ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 141- الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.4.4
 األوزون) نفادقدرات است

75.26 

  من المرحلة األولى إذ أن المؤسسة أعلنت إفالسھا. Glory*  سحبت األموال المرتبطة بـمؤسسة 
  

______________  


