
 
 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الحادي والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018يونيه/حزيران  22إلى  18من   ،مونتريال
 

 
 األرجنتين مقترح مشروع:
 

 

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

  اإلزالة

قائم على األيزوبوتان غاز تبريد بأ 134-الهيدروفلوروكربون تحول الستبدالمشروع   •
)R-600a) بروبان / (R-290د المنزلية والتجارية) في تصنيع معدات التبري  

 يونيدو
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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 

  األرجنتين
 الوكالة الثنائية/المنفذة                  عنوان المشروع

 

  التي يعالجها المشروع  المستنفدة لألوزونالبيانات المبلغ عنها بشأن استهالك المواد  أحدث

   من قدرات استنفاد األوزون، [اضف السنة]، [اضف الشهر والسنة]) بأطنان( 7بيانات المادة  ألف:

 يةالهيدروفلوروكربونالمواد 
 ال ينطبق أطنان متريّة

 ال ينطبق مكافئ ثاني أكسيد الكربون

  *(بأطنان من قدرات استنفاد األوزون، [اضف السنة]، [اضف الشهر والسنة])البيانات القطاعية للبرنامج القطري  باء:

 يةالهيدروفلوروكربونالمواد 
 ال ينطبق أطنان متريّة

 ال ينطبق مكافئ ثاني أكسيد الكربون

تري من مطن  1.447طن متري من المواد الهيدروفلوروكربونيّة، بما في ذلك األمزجة (بما في ذلك  4.567 عند مجموع االستهالك قدّر* 
  )2017ألوزون والبدائل عن هذه المواد في األرجنتين"، للمواد المستنفدة ا مسح(المصدر: " 2015في عام  أ)134- الهيدروفلوروكربون

  

 للتمويل المؤهلي استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبق
 ال ينطبق أطنان متريّة

 ال ينطبق مكافئ ثاني أكسيد الكربون
  

 
 (a) عنوان المشروع:

 96.55طن متري أ المستخدم في الشركة 134- الهيدروفلوروكربون
 138,069طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 96.55طن متري أ الذي يتعين إزالته في خالل المشروع134- الهيدروفلوروكربون
 138,069طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 48.28طن متري R-600a/R-290البديل الذي يتعين إزالته في خالل هذا المشروع: : 
 145طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 24  مدة المشروع (شهور):

 2,619,710المبلغ المبدئي المطلوب (دوالر أمريكي):

 تكاليف المشروع النهائية (دوالر أمريكي):

 1,105,810التكاليف الرأسمالية اإلضافية:

 78,300في المائة): 10مخصصات الطوارئ (

 656,645 التشغيل اإلضافية:تكاليف

 1,840,755 مجموع تكاليف المشروع:

 100  الملكية المحلية (%):

 0 عنصر التصدير (%):

 1,840,755 المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):
 19.07دوالر أمريكي/كغمفعالية التكاليف

ي/طن متري من مكافئ ثاني أكسيد دوالر أمريك
الكربون

13.33 

 128,853تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):

 مجموع تكاليف المشروع التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف
 (دوالر أمريكي):

1,969,608 

 نعم حالة تمويل الجهة النظيرة (نعم/ال):

 نعممراحل رصد المشروع مشمولة (نعم/ال):
 

  فرديةنظر فيه بصورة لل  توصية األمانة
  
  

-R) / بروبان (R-600aأ بغاز تبريد قائم على األيزوبوتان (134-مشروع تحول الستبدال الهيدروفلوروكربون  )أ(
 ) في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية290

 يونيدو

OPROZ :وكالة التنسيق الوطنية 

 من قدرات استنفاد األوزون  بأطنانزالة اإل التمويل بالدوالر األمريكي خطة األعمال في السنة الحالية مخصصات
 00(أ)
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  مالحظة من األمانة
  

  الخلفيّة
  
مشروع  ، نيابةَ عن حكومة األرجنتين، إلى االجتماع الثمانين،قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) .1

) في R-290) / بروبان (R-600aأ بغاز تبريد قائم على األيزوبوتان (134-تحول الستبدال الهيدروفلوروكربون
)، بموجب Mabe-Kronen، وBambi ، وBriketثالث مؤسسات (في  معدات التبريد المنزلية والتجاريةتصنيع 
  . أّجلت اللجنة التنفيذيّة، في اجتماعها الثمانين، النظر في المشروع إلى االجتماع الحادي والثمانين. 1(ز) 78/3المقرر 

ع المقترح الذي تّم تقديمه إلى االجتماع الثمانين، يونيدو، بالنيابة عن حكومة األرجنتين، تقديم مشروت الأعاد .2
  وهو مرفق ربًطا بهذه المالحظة إلى األمانة.

  معلومات إضافيّة منذ االجتماع الثمانين
  
  يونيدو المعلومات اإلضافيّة التالية:ال تعند إعادة تقديم مشروع المقترح، أّمن .3

 ؛متوفًّرا 2017أ على مستوى المؤسسات لعام 134-لم يكن استهالك الهيدروفلوروكربون  )أ(
 
األفضل  تخداماالسيُقترح تأمين تمويل من برنامج كيغالي لكفاءة التبريد من أجل تقييم التحسينات و  )ب(

رجنبين كومة األحتنفيذ األنشطة من أجل دعم وللتكنولوجيا لضمان كفاءة الطاقة للمبّردات المنزليّة؛ 
، بشكل قة أعلىوضع بطاقات عن كفاءة الطاقة ومعايير أداء الطاقة الدنيا لفئات طافي تنفيذ معايير 

عدّات مخاص في مؤسسات صغيرة الحجم؛ وإعداد نموذج مالي من أجل تقييم األثر المالي لتحسين 
 ذات كفاءة الطاقة في خطوط اإلنتاج.

 
وتكاليف الطارئة  نسبة إلى الكلفة المتفق عليها للتحّول، أشارت اليونيدو إلى تعديالت التمويل في الحاالتبال .4

دوالر أمريكي  1,840,755التركيب والتسليم لدى المؤسسات الثالث، مع اإلبقاء على مستوى التمويل نفسه البالغ 
ين، مع تسليط الضوء تصنيع معدّات التبريد في األرجنتويل حيها لتعل المتفّقالتكاليف عليه في االجتماع الثمانين. المتفّق 

  .1على تعديالت التكاليف المقترحة، معروضة في الجدول 

  )متفق عليها لتحول تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في األرجنتين (دوالر أمريكيالتكاليف ال -1الجدول 

 المجموع Briket Bambi Mabe-Kronen البنود
 156,000 59,60042,50053,900 تصميم المنتجات واختبارها وإصدار الشهادات

 72,000 9,00039,00024,000 تخزين سوائل التبريد ونظام االمداد
 480,000 115,000250,000115,000 تعديل خط التجميع ومعدات االنتاج

 240,000 37,000109,00094,000 نظم السالمة
 58,000 18,00021,00019,000 التقنية والتدريبالمساعدة

 54,810 15,73020,44018,640 التركيب والتسليم
 45,000 15,00015,00015,000 مراجعة السالمة وإصدار الشهادات

 0 000 نشر التكنولوجيا
 1,105,810 269,330496,940339,540 مجموع التمويل المطلوب

 78,300 16,10038,90023,300 مخصصات الطوارئ
 1,184,110 285,430535,840362,840 مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 656,645 177,255238,664240,727 أشهر) 6تكاليف التشغيل اإلضافية (

                                                 
 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/30 
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 المجموع Briket Bambi Mabe-Kronen البنود
 1,840,755 462,685774,504603,567 مجموع التكاليف اإلضافية

 96.55 29.5039.0028.05المتري)أ (بالطن 134-استهالك الهيدروفلوروكربون
 19.07 15.6819.8621.52 فعالية التكاليف (دوالر أمريكي للكيلوغرام)

  

  تعليقات األمانة

 من مشروع المقترح المقدّم إلى االجتماع الثمانين، في االجتماع السادس والعشرين 16كما ورد في الفقرة  . 5
-لوروكربونوالكلوروف 11-تمويالً للتحّول من الكلوروفلوروكربون Bambiو Briket، تلقّت كل من لمؤتمر األطراف

المستخدَمْين في تصنيع معدّات التبريد المنزلية.  ،أ  على التوالي134- الهيدروفلوروكربونإلى السيكلوبنتان و 12
  .XXVIII/2(ب) من المقرر 18وبالتالي، تعتبر األمانة أن هذا التحّول يندرج ضمن الفقرة 

من مقترح المشروع المقدَّم إلى االجتماع الثمانين، كان لبعض المؤسسات أصالً  32و 21كما ورد في الفقرتَْين  . 6
. وعلى هذا األساس، سعت األمانة إلى R-290 و  R-600aتحويلها إلى  ضمن الخط األساس للمعدّات الالزمتمويالً 

ي في سسة. وأوضحت اليونيدو أن العمل اإلعدادالحصول على مزيد من المعلومات حول وضع التحّول في المؤ
دّد دوق المتعن الصن؛ لكنّها في انتظار قرار مةنظير من جهة المؤسسات يتقدّم، تّم إدراجه في مقترح المشروع كتمويل

  األطراف من أجل تنفيذ التحّول بالكامل.

أنّه  . وأوضحت اليونيدوغالي لكفاءة التبريدبرنامج كيمن  نحالة التمويل المؤمَّ بشأن  اتوضيحً  األمانة طلبتكما  . 7
دوالر أمريكي  30,000مة بقي برنامج كيغالي لكفاءة التبريدمشروع من قبل على اليُتوقَّع الحصول على الموافقة النهائيّة 

المبّردات في  ؛ سينفّذ هذا المشروع األنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة2018أيار مع حلول نهاية شهر مايو/
ى لى المستوعلنظيف المنزليّة على المستوى المؤسسة، ودعم تحسين كفاءة الطاقة في معدّات التبريد وتمويل التبريد ا

 الوطني.

والمقّررات الالحقة للجنة التنفيذيّة، أن المعدّات التي سيستبدلها  22/38أّكدت اليونيدو أنّه بموجب المقّرر  . 8
  و التوقّف عن استعمالها كجزء من المشروع. المشروع سيتّم إتالفها أ

ردا على طلب توضيحي حول إذا ما سيتّم تقليص مدّة تنفيذ المشروع، صّرحت اليونيدو أن المؤسسات لن  . 9
  تكون مؤّهلة لتقليص فترة المشروع.

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في النظر في: . 10

-Rأ بغاز تبريد قائم على األيزوبوتان (134- الهيدروفلوروكربونتحول الستبدال المقترح مشروع   )أ(
600a) بروبان / (R-290 في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في منشآت التصنيع الثالث (

في األرجنتين، في سياق مناقشته مشروع هيدروفلوروكربون قائم بحد ذاته تّم تقديمه إلى االجتماع 
الُمحدّدة في  القضايا(ز)، كما ورد في الوثيقة حول لمحة عن 78/3وجب المقرر الحادي والثمانين بم

 )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14خالل استعراض المشروع (
 

يمة أعاله بق لواردةاالموافقة أو عدم الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعيّة (أ)   )ب(
مع  يونيدو،دوالر أمريكي لل  128,853 دوالر امريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 1,840,755

 العلم أنّه، في حال الموافقة على المشروع:
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ة حكوم حتى يتلقى مقر األمم المتحدة في نيويورك صك التصديق من يتمويل اضاف لن يُتاح )1(

األرجنتين، باستثناء طلبات التمويل الخاصة باألنشطة التمكينيّة التي يتّم تقديمها للنظر فيها  
 في خالل االجتماع الحالي؛ 

 
بون) طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكر ع138,069طنا متريا ( 96.55حسم قيمة تُ  )2(

ع المستدام  أ من نقطة134-للهيدروفلوروكربون اإلنطالق للتخفيض الُمجمَّ
 للهيدروفلوروكربون، متى تّم تحديده؛

تقرير  دَّمويُقمن تاريخ تحويل األموال إلى اليونيدو  شهًرا 24المشروع في غضون  يُستكَمل )3(
كاليف ، وتة المؤّهلةضافيّ استكمال شامل مع معلومات مفّصلة حول التكاليف الرأسماليّة اإل

 توالعوامل ذا ، وأي مدّخرات محتملة تّم تحقيقها في خالل عمليّة التحّول،اإلضافيّةالتشغيل 
 الصلة التي سّهلت التنفيذ  في غضون ستة أشهر من تاريخ استكمال المشروع؛

 
ريخ ن تا أقصى مأموال متبقية إلى الصندوق المتعدّد األطراف في غضون عام كحدّ  إعادة أي )4(

  .استكمال المشروع

 
     
 

 



 
 

   اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایرإن وثائق ما قبل دورات 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/30 

20 October 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017مبر/تشرين الثانى نوف 17-13مونتريال، 
 

 
 األرجنتين مقترح مشروع:
 

 

 التالي:تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع 

  التبريد

زوبوتان قائم على األيغاز تبريد بأ 134-الھيدروفلوروكربون تحول الستبدالمشروع   •
)R-600a) بروبان / (R-290في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية (  

 يونيدو
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 متعددة السنوات المشروعاتورقة تقييم المشروع: 

  األرجنتين
  

 الوكالة الثنائية/المنفذة                  عنوان المشروع

 

  التي يعالجھا المشروع  المستنفدة لألوزونالبيانات المبلغ عنھا بشأن استھالك المواد  أحدث

 من قدرات استنفاد األوزون، [اضف السنة]، [اضف الشھر والسنة]) بأطنان( 7بيانات المادة  ألف:

 والسنة])(بأطنان من قدرات استنفاد األوزون، [اضف السنة]، [اضف الشھر البيانات القطاعية للبرنامج القطري  باء:
 * يةالھيدروفلوروكربونالمواد 

 
غير متاح )زونمن قدرات استنفاد األوبأطنان للتمويل ( المؤھلاستھالك المواد الھيدروفلوروكربونية المتبقي 

 
 (a) عنوان المشروع:

 96.55أ المستخدم في الشركة  (طن مترى)134-الھيدروفلوروكربون

 96.55أ الذي يتعين إزالته (طن مترى):134-الھيدروفلوروكربون

 138,069 لكربون):أ الذي يتعين إزالته (طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد ا134-الھيدروفلوروكربون

 24 مدة المشروع (شھور):

 2,619,710المبلغ المبدئي المطلوب (دوالر أمريكي):

 تكاليف المشروع النھائية (دوالر أمريكي):

 1,105,810التكاليف الرأسمالية اإلضافية:

 78,300في المائة):10مخصصات الطوارئ (

 656,645تكاليف التشغيل اإلضافية:

 1,840,755مجموع تكاليف المشروع:

 100 المحلية (%):الملكية

 0 عنصر التصدير (%):

 1,840,755المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):

 19.07فعالية التكاليف (دوالر أمريكي/كغم):

 128,853تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دوالر أمريكي):

 1,969,608):مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي

 نعمحالة تمويل الجھة النظيرة (نعم/ال):

 نعممراحل رصد المشروع مشمولة (نعم/ال):

 
 

  النظر فيه بصورة فردية  توصية األمانة
 (المصدر: 2015أ) في عام 134- الھيدروفلوروكربونطن مترى من  1 790(بما في ذلك  الھيدروفلوروكربون طن مترى من 4 988* قدر المجموع عند 

  مسح المواد المستنفدة لألوزون).

  
  

-Rأ بغاز تبريد قائم على األيزوبوتان (134- مشروع تحول الستبدال الھيدروفلوروكربون  )أ(
600a) بروبان / (R-290في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية ( 

يونيدو

OPROZ  وكالة التنسيق الوطنية:

 * يةالھيدروفلوروكربونالمواد 

من قدرات   بأطنانزالة اإل التمويل بالدوالر األمريكي  خطة األعمال في السنة الحالية مخصصات
  استنفاد األوزون

  (أ)
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 وصف المشروع
  

أ 134- ربونمشروع تحول الستبدال الھيدروفلوروك )يونيدو( للتنمية الصناعيةاألمم المتحدة  منظمة تقدم -1
 تكاليفب التجاريةو) في تصنيع معدات التبريد المنزلية R-290) / بروبان (R-600aبغاز تبريد قائم على األيزوبوتان (

 .ايكيأمر ادوالر 183 380 البالغةتكاليف دعم الوكالة ، زائد اأمريكي اوالرد 2 619 710 إجمالية قدرھا

 ھدف المشروع

طن من مكافئ ثانى  138 069طن مترى ( 96.55يعمل المشروع على القضاء على استھالك سنوى يبلغ  -2
 .Briket S.A -في ثالث شركات تصنع معدات تبريد منزلى وتجاري  أ134- الھيدروفلوروكربونأكسيد الكربون) من 

(Briket), Talleres Metalurgicos Bambi (Bambi), and Mabe-Kronen Int. SRL (Mabe-Kronen) .

من خالل تغيير سوائل التبريد وتصميم  في المائة على األقل 20وسوف تزداد كفاءة طاقة المبردات المنزلية بنسبة 
 ت ومكوناتھا.المعدا

 والقطاع يةالھيدروفلوروكربونالمواد  استھالكمعلومات أساسية عن 

ات من ية ومخلوطالھيدروفلوروكربونطن مترى من المواد  4 988، تم تحديد استھالك يبلغ 2015في عام  -3
في المائة)  91.6حوالى في البلد حيث قطاع التبريد وتكييف الھواء يمثل الغالبية العظمى ( الھيدروفلوروكربونيةالمواد 

جھزة االستنشاق في المائة) في تصنيع أ 8.4( الھيدروفلوروكربونيةالمواد من االستھالك. ويستھلك مقدار صغير من 
 ى البوليوريثان.بالجرعات المقننة وفي قطاعى األيروصول ومكافحة الحرائق وفي تصنيع رغاو

في التبريد وتكييف الھواء على  الھيدروفلوروكربونيةالمواد من  2015االستھالك في عام  1يبين الجدول   4
ئل تبريد ثانى سا أ134-الھيدروفلوروكربون، يعتبر R-410Aأساس مسح بدائل للمواد المستنفدة لألوزون. وبعد 

 المترى. بالطن الھيدروفلوروكربونئة من استھالك البلد من في الما 32استھالكا في البلد، حيث يمثل حوالى 
 

  متري)الطن لبا( 2015في عام  قطاع التبريد وتكييف الھواءفي  يةالھيدروفلوروكربونالمواد استھالك  -1 الجدول

الھيدروفلوروكرب البنود
أ134- ون  

R-404A R-410A R-407C  مواد
ھيدروفلوروكربوني

أخرى ة  

ات أخرى من طمخلو
 الھيدروفلوروكربون

 المجموع

التبريد
 217     60 157 التصنيع
 1,708 501    244 963 الخدمة

 تكييف الھواء
 2,144    1,816  *328 التصنيع
 498 184 14 6 294   الخدمة

 4,567 685 14 6 2,110 304 1,447 المجموع
النسبة المئوية من مجموع 

 االستھالك
31.7 6.7 46.2 0.1 0.3 15.0 100.0 

 * يتعلق بتكييف الھواء النقالى

يتألف قطاع تصنيع معدات التبريد المنزلى والتجارى من ست شركات متوسطة الحجم، تشارك ثالث منھا في   5
، 5مملوكة لبلد من البلدان غير العاملة بالمادة وھى   Frimetal S.A-Electroluxو  1Pilisarو  Autosalمشروع، 

طن مترى؛  153في القطاع  أ134-الھيدروفلوروكربونمن  2015وبعض المنتجين الصغار. وكان استھالك عام 
                                                 

R-إلى السيكلوبنتان و  11-الكلوروفلوروكربون و 12- الكلوروفلوروكربونتمويال من الصندوق المتعدد األطراف للتحول من  Autosalتلقت شركة    1
600a  تقوم شركة و. 1997في عامPilisar  بتصنيع مبردات منزلية قائمة علىR-600a.؛ ومع ذلك، لم تتلق الشركة تمويال من الصندوق  
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مليون  1.1. ويقدر مجموع السوق للقطاع عند R-600aطن مترى من  Pilisar 15و  Autosalواستھلكت كل من 
وحدة  240 000بتصنيع حوالى  Pilisarو  Autosalمن البلد شيئا يذكر. وقامت كل من  وحدة؛ وال تمثل الصادرات

في  10. وتبلغ الواردات حوالى 2014في المائة من مستوى إنتاجھما في عام  20، تمثل 2015في عام  R-600aمن 
على  القائمةالمائة من الوحدات المباعة في السوق؛ وال تتاح بيانات عن الجزء النسبي من الواردات 

 .R-600aو  أ134-الھيدروفلوروكربون

 معلومات أساسية عن الشركات

مملوكة بنسبة  Mabe-Kronenوشركة  في المائة محليا 100مملوكتين بنسبة  Bambiو  Briketإن شركتى   6
 60خط تجميع واحد له قدرة  Mabe-Kronenو  Briket. ولكل من 5في المائة لبلد من بلدان المادة  100
 Bambiو  Briketوحدة/ساعة. وتنتج كل من  100خطوط تجميع بمجموع قدرة  3لديھا  Bambiحدة/ساعة، بينما و

مبردات منزلية وأجھزة  Mabe-Kronenمبردات منزلية وأجھزة تجميد وزجاجات تبريد وخزائن عرض، بينما تنتج 
تمويال من الصندوق المتعدد األطراف للتحول من  Bambiو  Briketفقط. وتلقت كل من  2تجميد

، 1997في عام  أ134-الھيدروفلوروكربون إلى السيكوبنتان و 11-و الكلوروفلوروكربون 12-الكلوروفلوروكربون
إلى  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتمويال من الصندوق المتعدد األطراف للتحول من  Mabe-Kronenبينما تلقت 

 .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبمقتضي المرحلة األولى من  3 2012عام  السيكوبنتان في

 استھالك الھيدروفلوروكربون حسب الشركة

  2016-2014في الشركات في الفترة  أ134-الھيدروفلوروكربوناستھالك  2يرد في الجدول   7

-Mabe-Kronen )2014و  Bambiو  Briketفي (طن مترى)  أ134-الھيدروفلوروكربون . استھالك2الجدول 
2016( 

 2016 2015 2014 السنة
Briket 23.70 27.30 29.50 
Bambi 31.00 43.00 39.00 

Mabe-Kronen 27.9 31.00 28.05 
 96.55 101.30 82.60 المجموع (طن مترى)

 138,067 144,859 118,118 المجموع (طن من ثانى أكسيد الكربون)

  

 التكنولوجيا البديلةاختيار 

خزائن ل R-290بينما  تبريدالتجميد وزجاجات المنزلية وأجھزة المبردات لل كتكنولوجيا بديلة R-600aأختير   8
في  26(على أساس شحن السائل لكل جھاز  أ134-الھيدروفلوروكربون. وكل من سائلي  التبريد أرخص من عرضال

حاجة إلعادة تدوير  ؛ وليس ھناكأ134-الھيدروفلوروكربونعالية بالمقارنة بالمائة) وله معامل أداء ونسبة كفاءة طاقة 
الحترار امالية أو استخالص سائل التبريد في خط االصالح أو في نھاية حياة الجھاز، إذا أطلق بأمان، نتيجة الحت

  صالحية التكنولوجيا وتوافر مكوناتھا على نطاق واسع. تالعالمى المنخفض؛ وثبت

 المشروعوصف 

، يتوقع إجراء تغيير في عملية اإلنتاج في الشركات الثالث R-290و  R-600aنظرا لقابلية اشتعال   9
والمنتجات النھائية، وكذلك تعديالت على االختبارات المعملية للعمل بسائل تبريد قائم على الھيدروكربون. ويشمل 

  التحول في كل شركة العناصر الخمسة التالية:
                                                 

ى للتبريد المنزلى، واط وأقل، تصنف على أنھا تتعلق بالقطاع الفرع 250تنتج الشركات الثالث معدات تستخدم أجھزة ضغط محكمة الغلق ذات معدل    2
  .26/36تمشيا مع المقرر 

في المائة  48.4لألرجنتين، كانت ملكية الشركة البالغة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعند وقت الموافقة على المرحلة األولى من    3
  .5ة شركات تعمل بالمادة من قبل مجموع 5. وتم شراء الملكية لغير المادة 5لبلد من غير بلدان المادة 
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لتطوير وإجراء االختبارات؛ إعادة التصميم ا من أجل لمختبراطوير المنتج: التھوية وسالمة يشمل ت  (أ)
  ووضع النموذج األولى والتجارب واختبار كل نموذج؛ إصدار شھادات للنماذج؛

تعديالت على خطوط التجميع؛ محطات شحن سوائل التبريد تشمل التعديالت على منطقة الشحن:   (ب)
دات تبريد؛ معظام البريد القابلة لالشتعال؛ استخدام اللحام بالموجات فوق الصوتية لنمناسبة لسوائل الت

ظام نكشف التسرب بعد الشحن؛ أرضية ضد االستاتية؛ آلة استرداد في منطقة االصالح؛ تركيب 
  )؛دوالر أمريكي 268 000للسالمة والتھوية في منطقة الشحن (

تشمل التعديالت على تخزين سوائل التبريد ومعدات اإلمداد: حامل تخزين السطوانات سوائل التبريد   (ج)
 110 000(تغيير أوتوماتية؛ مضخة لنقل سوائل التبريد؛ نظام للسالمة والتھوية كافية وصمامات 
  )؛دوالر أمريكي

ات كشف التسرب يدوية لمنطقة : نظام مرشة إلطفاء الحرائق ومعدالمشتركةتشمل البنية األساسية   (د)
  )؛دوالر أمريكي 72 700التخزين والمختبر (

دوالر  142 629تشمل األنشطة العامة التركيب والتسليم والتدريب وإصدار شھادات السالمة (  (ھـ)
 ).أمريكي

دوالر  8 000الستشاريين دوليين ومبلغ  دوالر أمريكي 20 000باالضافة إلى التكاليف أعاله، مطلوب مبلغ   10
 لنشر التكنولوجيا لكل شركة. أمريكي

نظرا ألن معدات خط األساس تتفاوت طبقا للشركة، يتفاوت التمويل المطلوب من قبل الشركة. فمثال، في عام   11
وآلة استرداد R-600a /أ134- الھيدروفلوروكربونآلة شحن ذات استخدام مزدوج ب Briket، اشترت 2016

حاليا  Mabe-Kronenفقط، بينما تستخدم  أ134-الھيدروفلوروكربونالشركة تعمل بالھيدروكربون بالرغم من أن 
ب الشركات . ولم تطلأ134-الھيدروفلوروكربوننظام كشف التسرب بالھيليوم الذي يمكن استخدامه للھيدروكربون و

 يات تصنيعي عملتخدم فتمويال لمعدات موجودة في خط أساسھا. وباالضافة إلى ذلك، اعتبرت المعدات التالية التى تس
اتيك؛ االست الھيدروكربون مدخالت من قبل الشركات الثالث: مضخات لدفع سوائل التبريد بضغط الھواء؛ أرضية ضد

 بيب نقل؛وأنا تمبنى مخصص لتخزين سوائل التبريد ذات أسطح ونوافذ تفتح بطريقة دوارة ، وأنوار صامدة لالنفجارا
 لتسويق.مولد بالديزل لحاالت الطوارئ؛ ا

قدرت تكاليف التشغيل االضافية على أساس تكاليف المواد الخام واعتبار السالمة وإعادة ترتيب المكونات   12
دوالر  6.45د عن R-600aو  أ134-الھيدروفلوروكربونالكھربائية والتحسين في كفاءة الطاقة. وتم اإلبالغ عن سعر 

 أ134-بونالھيدروفلوروكركيلوجرام على التوالى. ويتراوح متوسط شحن /دوالر أمريكي 9.50كيلوجرام و/أمريكي
مكونات في ج/وحدة، يعتمد على خليط المعدات التى تصنعھا الشركة. وشملت ال 191ج/وحدة و 112للوحدة ما بين 

ل ف كاليوتتفاوت تكتكاليف التشغيل االضافية جھاز ضغط ومرشاح وثرموستات ومراوح وأنوار صامدة لالنفجار؛ 
  .أشھر 6لمدة  تكاليف التشغيل االضافية. وطلبت خليط المعدات التى تصنعھا الشركةموكون يعتمد على 

منتجاتھا  فيفي المائة على األقل  20قررت الشركات االستفادة من فرصة التحول لتحسين كفاءة الطاقة بنسبة   13
لتبخير؛ ثيف وابواسطة، من بين جملة أمور، تعظيم تشكيل رغاوى العزل وكثافة الرغاوى؛ تحسين أنابيب أجھزة التك
تحكم في سين الاختيار أجھزة ضغط ذات كفاءة عالية؛ إعادة تصميم تدفق الھواء الداخلى لتحسين دوران الھواء؛ تح

ريد وائل التبتحول سائية النبعاث الضوء. طلبت بعض التغييرات المتعلقة بدرجة الحرارة؛ استخدام مصابيح كھربائية ثن
 فقط أن تمول من الصندوق المتعدد األطراف؛ سوف تتحمل الشركات جميع التكاليف األخرى.

دوالر أمريكى، كما  2 619 710يكون مجموع الطلب من الصندوق المتعدد األطراف ھو وعلى ھذا األساس،   14
  شھرا. 24. وتكون مدة المشروع 3يبين الجدول 
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كما قدمت (دوالر ،  Briket, Bambi, and Mabe-Kronenللتحول في شركات  التكاليف التقديرية. 3الجدول 
  )أمريكي

 Briket Bambi Mabe-Kronen البنود
  تطوير المنتجات

  9,000     9,000 9,000 لمختبرانظام للسالمة وتھوية 

  19,750   25,800 24,538 نماذج أصلية وتجارب واختباراتإعادة التصميم ووضع 

  56,000   40,000 64,000 إصدار شھادات للنماذج

  84,750   74,800 97,538 المجموع الفرعى

   معدات منطقة الشحن

  10,000    20,000 10,000 تعديل خط التجميع

-         آلة شحن          110,000    75,000  

-         نظام للسالمة والتھوية   65,000    65,000  

  44,000    44,000 22,000 جھاز كشف تسرب الھيدروكربون

- آلة لحام بالموجات فوق صوتية           -     64,000  

- R-600aآلة استرداد سائل التبريد    10,000      5,000  

   -   134,000        134,000         معدات اختبار تسرب الھيليوم

   معدات تخزين سوائل التبريد واالمداد

  9,000      9,000   9,000   حامل تخزين السطوانات سوائل التبريد ذات صمامات

-         مضخة نقل سوائل التبريد   30,000    15,000  

-         نظام للسالمة والتھوية   14,000    24,000  

        بنية أساسية مشتركة

  10,000   30,000 30,000  إلطفاء الحرائق  نظام مرشة

  900        900 900 جھاز كشف تسرب الھيدروكربونات يدوى

  321,900 466,900 205,900 المجموع الفرعى

  32,190    46,690 20,590  حاالت الطوارئ

  تكاليف أخرى

  12,876    18,676 8,236  التركيب

  5,000      8,000   5,000 التدريب

  9,657      14,007 6,177  التسليم

  15,000 25,000    15,000 (TÜV Süd)إصدار شھادات السالمة 

  42,533   65,683 34,413 المجموع الفرعى

 481,373  654,073        358,441        مجموع تكاليف رأس المال االضافية

 1,493,887 تكاليف رأس المال االضافيةلالمجموع الكلى 

 112.4 168.1 191.0 متوسط الشحن (ج/وحدة)

 (0.19) (0.21) *(0.27) التكاليف االضافية لسوائل التبريد (دوالر أمريكي/وحدة)

 2.46 3.23 5.84 (دوالر أمريكي/وحدة) تكاليف المكونات االضافية

 2.27 3.02 5.57 (دوالر أمريكي/وحدة) االضافية للوحدةتكاليف التشغيل 

 **20.19 17.96 29.06 )كيلوجرام(دوالر أمريكي/للكيلوجرام تكاليف التشغيل االضافية 

 262,963 350,257 428,604(دوالر أمريكي)أشھر  6لمدة تكاليف التشغيل االضافية 

 1,041,824 تكاليف التشغيل االضافيةالمجموع الكلى ل

 20,000 20,000 20,000 استشارى دولى

 8,000 8,000 8,000 النشر

 772,336 1,032,330 815,045 مجموع التكاليف اإلضافية

 28.05 39.00 29.50 االستھالك (بالطن المتري)

 27.53 26.47 27.63 رام)جفعالية التكاليف (دوالر أمريكي للكيلو
  ج. 191دوالر أمريكي/كيلوجرام مع تغير متوسط صحيح للوحدة  0.32القيمة الفعلية ھى إن * 

 متوسط االستھالك للوحدة.** على أساس 
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 تعليقات األمانة وتوصيتھا

 تعليقاتال

 للتمويل التأھيل

استعرضت األمانة مقترح المشروع على أساس السياسات الحالية ومقررات الصندوق المتعدد األطراف   15
 ريد منت الموافقة عليھا إلزالة الكلوروفلوروكربون (أي، تحول مكون سائل التبومشروعات تحول مماثلة تم

لمواد امتضمنا إعادة تصميم المنتج وعملية التصنيع) ومشروعات إلزالة  R-600aإلى  12-لكلوروفلوروكربون
 المستنفدة لألوزون ذات بدائل قابلة لالشتعال.

. ويشمل رسالة رسمية من الحكومة بھا االلتزام 79/45(ز) و78/3قدم ھذا المشروع تمشيا مع المقررين   16
جنتين على أنھا ، تشير الموافقة في الرسالة من حكومة األر79/45(ز). وتمشيا مع المقرر 78/3المطلوب في المقرر 

ى يل اضافعدم اتاحة تموبت أنھا على وعى ستبذل كل جھد للتصديق على تعديل كيغالى في أسرع وقت ممكن، وأكد
لى ھذا يذية عحتى يتلقى مقر األمم المتحدة في نيويورك صك التصديق على تعديل كيغالى إذا وافقت اللجنة التنف

داية قطة البوتسلم في حالة الموافقة على ھذا المشروع، سيخصم أي مقدار من الھيدروفلوروكربون من نالمشروع؛ 
 .د للتمويلون إعداوتالحظ األمانة مع التقدير أن ھذا المقترح قد قدم دتفاق عليھا في المستقبل). (التى سيجرى اال

اليونيدو شرحا بأن الشركات والحكومة ملتزمة بقوة بتنفيذ ھذا المشروع ويتوقع أن تشجع نتائج  تقدم  17
  اإلقليم.في األرجنتين وفي  R-600aالمشروع اعتماد معدات لكفاءة الطاقة قائمة على 

إذ تالحظ أن مشروع التحول المقترح لخطوط اإلنتاج في ثالث شركات تصنيع، طلبت األمانة توضيحا عن   18
ات فردية. إلى مشروعات استثمارية فردية لشرك 79/45الحاجة لمشروع تحول في شركات متعددة حيث يشير المقرر 
، ستوفر ا كذلكات تصنيع وتخطيطات مختلفة، وباعتبارھوأكدت اليونيدو على أن الشركات لديھا أنواع منتجات وعملي

ت. وتتفق الشركا منتجات المختلفة ألنواع مختلفة منللمعلومات لفھم التكاليف االضافية المرتبطة بعمليات التحول 
 79/45رر ن المقعلى أن التكاليف االضافية للتحول للشركات الثالث من المحتمل أن تكون مختلفة وتالحظ أ األمانة

افية ف االضيشير إلى "شركات" وليس إلى "شركة"، ويعتبر أن من المحتمل أن يوفر المشروع معلومات عن التكالي
 من المنتجات. مختلف لشركات مختلفة تصنع مدى 

 اإلطار الناظم

الثالثة،  طلبت األمانة توضيحا بشأن كيفية تحقيق استدامة معدات التبريد القائمة على الھيدروكربون للمستفيدين  19
 ذات حجم متوسط ويمكنھا أن تنتج مبردات قائمة علىواحدة على األقل  محلية مالحظة أنه توجد شركة

منتجة دروكربون البعد إنتھاء المشروع وھناك حاجة أيضا لمعدات التبريد القائمة على الھي أ134-الھيدروفلوروكربون
لحكومة تخطط المستوردة. وأوضحت اليونيدو أن ا أ134-ونالھيدروفلوروكربمحليا أن تنافس المعدات القائمة على 

ع لمعدات د السريوضع بطاقات عن كفاءة الطاقة للمبردات المحلية التى ستساعد االعتمااإللتزام بلوضع تدابير مثل 
ت برداالم حظر؛ ومع ذلك، فإن الحكومة في ھذه المرحلة ليست في وضع لسن قانون يقائمة على الھيدروكربونتبريد 

كل من للمبردات، سوق ا المنزلية القائمة على الھيدروفلوروكربون. ويتوقع أن تتجه الحالة االقتصادية في البلد إلى نمو
بير ظر في تداكومة للنوالھيدروكربون. وبينما تالحظ مع التقدير استعداد الح الھيدروفلوروكربون المعدات القائمة على 

فر ضمان كن أن تووتحديد تدابير محددة توضع يم الھيدروكربونتبريد قائمة على تساعد على االعتماد السريع لمعدات 
 فة.أسعار مختلباضافى الستدامة التحول وضمان تجنب تباين السوق في المنتجات للتكنولوجيات المختلفة 

 التكاليف المقترحة

تصميم المنتجات وإصدار شھادات لجميع النماذج؛ وتكاليف طلبت األمانة توضيحات بشأن الحاجة إلى إعادة   20
بنود المعدات الرئيسة التى كانت مستوياتھا أعلى من المعدات المماثلة في مشروعات أخرى مثل آالت شحن سوائل 
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التبريد وأجھزة كشف تسرب الھيليوم وآالت اللحام بالموجات فوق صوتية وأجھزة اكتشاف تسرب الھيدروكربون 
 إيصال الوعى البيئي.عن وتكاليف التحقق من السالمة والمساعدة التقنية ومعلومات  الھيدروكربوناسترداد وآالت 

ووافقت على تعديل  عمليات التحولقدمت اليونيدو شرحا بأن التعديالت المطلوبة كانت ضرورية لتنفيذ   21
مانة أن حظت األالعديد من بنود المعدات على أساس التكاليف المقارنة لمعدات مماثلة لمشروعات أخرى. وال تكاليف

ت التى لوفوراابعض التخفيضات في التكاليف (أي، التكاليف المتعلقة بالمساعدة التقنية وإصدار الشھادات) عكست 
ث ت الثالصة عن طريق تنفيذ األنشطة في الشركاذات كفاءة، خا شراءيمكن أن تتحقق من خالل جدولة وممارسات 

 بطريقة منسقة.

الحظت األمانة أيضا أن بعض الشركات لديھا بعض المعدات المطلوبة في معدات خط األساس وبالتالى ال   22
الموجات لحام بتطلب تمويال لھا وأن الشركات ستشترك في تمويل بعض التكاليف المطلوبة مثل آالت الشحن وآالت ال

  وق صوتية والبنية األساسية للسالمة.ف

 دوالر أمريكي 5.57) ومبلغ Mabeللوحدة ( دوالر أمريكي 2.27بمبلغ  قدرت تكاليف التشغيل االضافية  23
يكي واحد ) ودوالر أمرBambiو  Briketدوالر لكل جھاز ضغط لشركتين ( 2)، بما في ذلك مبلغ Briketللوحدة (

 تكاليف التشغيل االضافية. وعند طلب توضيحات بشأن تغييرات في Mabe-Kronenلكل جھاز ضغط لشركة 
يف شراء قامت بالتفاوض للحصول على تكال Mabe-Kronenلمكونات في جميع الشركات، قدمت اليونيدو شرحا بأن 

ية يل االضافف التموبالمقارنة بالشركتين األخرتين. وتشير األمانة إلى أن تقييم طلبات تكالي المكونات منخفضة لبعض
خذ في ة. وإذ تأالكفاءولمشروع ما تأخذ في عين االعتبار مبادئ عديدة، بما في ذلك وجوب اختيار األكثر فاعلية للتكلفة 
عدات محليين لمجين الاالعتبار االستراتيجية الصناعية الوطنية التى اقترحتھا حكومة األرجنتين لتحول ثالثة من المنت

إلى ترشيد  ، نظرت في الحاجةالھيدروكربونإلى تكنولوجيا  أ134-الھيدروفلوروكربونرية من تبريد منزلية وتجا
ضغط  ةألجھز نفسھا لجميع الشركات، أي، دوالر أمريكي واحد للوحدة ىالتكاليف االضافية للمكونات بحيث تصبح ھ

وعية التجميد وأ زجاجات الباردة معدات التجميد وال جھزة ضغطألللوحدة  دوالر أمريكي 2.17لمبردات المنزلية وا
دوالر  656 645وخزائن العرض. وباالضافة إلى المشاورات، وافقت اليونيدو على ھذا المنھج الناتج عنه طلب 

  تحدد على أساس مخلوط المنتجات في كل شركة. أمريكي
 

بشأن المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف، تبلغ التكاليف المتفق عليھا لمعدات التبريد المناقشة إنتھاء وعقب   24
 138 069(طن مترى  96.55إلزالة  دوالر أمريكي 1 840 755المنزلى والتجارى التى تصنع في الشركات الثالث 

دوالر  19.07بلغ بفاعلية تكلفة ت أ134- الھيدروفلوروكربون) من طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 .4كيلوجرام، كما أوجز الجدول /أمريكي
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  معدات التبريد المنزلية والتجارية في األرجنتين (دوالر أمريكي)التكاليف المتفق عليھا لتحول تصنيع  -4 الجدول

 المجموع Briket Bambi Mabe-Kronen البنود

 156,000 53,900 42,500 59,600 تصميم المنتجات واختبارھا وإصدار الشھادات

 72,000 24,000 39,000 9,000 تخزين سوائل التبريد ونظام االمداد

 480,000 115,000 250,000 115,000 تعديل خط التجميع ومعدات االنتاج

 240,000 94,000 109,000 37,000 نظم السالمة

 58,000 19,000 21,000 18,000 المساعدة التقنية والتدريب

 54,810 18,270 18,270 18,270 والتسليمالتركيب 

 45,000 15,000 15,000 15,000 مراجعة السالمة وإصدار الشھادات

 0 0 0 0 نشر التكنولوجيا

 1,105,810 339,170 494,770 271,870 مجموع التمويل المطلوب

 78,300 26,100 26,100 26,100 مخصصات الطوارئ

 1,184,110 365,270 520,870 297,970 اإلضافيةمجموع التكاليف الرأسمالية 

 656,645 240,727 238,664 177,255 أشھر) 6( اإلضافية التشغيلتكاليف 

 1,840,755 475,225759,534605,997 مجموع التكاليف اإلضافية

أ (بالطن 134-استھالك الھيدروفلوروكربون
المتري)

29.5039.0028.05 96.55 

 19.07 19.4821.60 16.11  (دوالر أمريكي للكيلوغرام)فعالية التكاليف 

  

ھو الحصول على الخبرة في  (ز)78/3الحظت األمانة أن الغرض من تنفيذ المشروعات عمال بالمقرر  25
معلومات ساس الية. وعلى أالھيدروفلوروكربونالتكاليف الرأسمالية االضافية وكذلك التى قد ترتبط بتخفيض المواد 

الشاملة  الضافيةاوقت االستعراض، تعتبر األمانة أن التكاليف المتفق عليھا ھى أفضل التقديرات للتكاليف المتاحة 
نة أن تبر األماذا، تعللتحول؛ وقد تتغير ھذه التقديرات عندما تتاح معلومات أكثر وطبقا للخواص المحددة للشركات. ولھ

 التكاليف المتفق عليھا أعاله لن تشكل سابقة.

المنزلية عند  براداتفي إنتاج ال أ134- الھيدروفلوروكربوناستخدام عن توقف تبأنھا س اتالشرك تعھدتد قل  26
-وكربونالھيدروفلورمن  طن مترى 96.55، مما يؤدي إلى خفض 2019 ديسمبر/كانون األولإنجاز المشروع بحلول 

 المنزلية في البلد. براداتالمستخدم في تصنيع ال أ134

 2019-2017الفترة  خطة أعمال

اللجنة التنفيذية  والمعروضة علىال يندرج ھذا المشروع في إطار خطط األعمال العادية المقدمة إلى األمانة   27
 .79/45و (ز)78/3 ينالمقرر نطاققع ضمن يألنه 

 التوصية

بغاز تبريد قائم على أ 134-مشروع تحول الستبدال الھيدروفلوروكربونفي أن تنظر التنفيذية  قد ترغب اللجنة  28
ي سياق مناقشتھا للمقترحات ف ) في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجاريةR-290) / بروبان (R-600aاأليزوبوتان (
الوثيقة المتعلقة باستعراض القضايا مواد الھيدروفلوروكربونية الوارد وصفھا في ذات الصلة بال لمشروعاتالمتعلقة با

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22(استعراض المشروعات أثناء تبينھا التي تم 

     
 


