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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
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  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 
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  الكويتمقترح مشروع: 

  

  األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  ةتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصي

  اإلزالة

  يونيب ويونيدو  )الثالثة ، الشريحةاألولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  

  
  

   

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 .صدورهاقد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 الكويت

 
 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 2018في المائة بحلول عام  39.2 السادس والستون يونيدو ،(رئيسية) يونيب (المرحلة األولى) خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

2017: السنة (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 295.94 
 

2017السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(  

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استهالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

           123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 59.2   0.9    58.3   ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

 85.4       85.4 

 63.5       63.5   ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 173.3    127.6 9.9  35.8   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

2010-2009خط األساس للفترة   429.24 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 418.6 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 190.09 المتبقي 239.15 موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

 10.36 2.34 8.02 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 480,303 108,600 371,703 التمويل (دوالر أمريكي)

 47.68 22.21 25.47 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 2,113,084 984,400 1,128,684 التمويل (دوالر أمريكي)
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) بيانات المشروعسادسا(
 ال ينطبق 272.1 376.7 376.7 376.7 376.7 376.7 418.6 418.6 ال ينطبق بروتوكول مونتريالحدود االستهالك في 

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

 ال ينطبق 254.5 254.5 254.5 296.2 297.9 339.0 336.8 415.6 ال ينطبق

التمويل 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يونيب
 المشروع

277,000 0 0 337,000 0 0 0 0 429,000 1,043,000 

 124,730 51,303 0 0 0 0 40,301 0 0 33,126 تكاليف الدعم

تكاليف   يونيدو
  المشروع

3,537,450 0 0 3,349,382 0 0 0 1,054,845 920,000 8,861,677 

 638,005 64,400 73,839 0 0 0 234,457 0 0 265,309  تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليها 
اللجنة التنفيذية (بالدوالر 

 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

3,814,450 0 0 3,686,382 0 0 0 0 0 7,500,832 

 573,193 0 0 0 0 0 274,758 0 0 298,435 تكاليف الدعم

التمويل إجمالي 
المطلوب في هذا 
االجتماع (دوالر 

أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 1,054,845 0 0 

 0 0 73,839 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

 .ملحوظة: ستتم دراسة االتفاق المنقح في االجتماع الثالث والثمانين

 للدراسة الفردية :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  

الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة بالنيابة عن حكومة الكويت، قدم يونيب بصفته الوكالة المنفذة   - 1
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  1,054,845بمبلغ  ةاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

وتقرير  ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ المرحلة الثانية،. 1دوالر أمريكي ليونيدو فقط 73.839الوكالة البالغة 
، وخطة تنفيذ الشريحة 2018إلى عام  2015تحقق بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من عام 

. كما يشمل الطلب أيضا طلبا لتمديد االتفاق الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2020و  2019لألعوام 
  ول التمويل.المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع تنقيح لجد

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تهالك مواد هيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ أبلغت حكومة   - 2 تنف 295.94الكويت عن اس اد طن من قدرات اس
تهالك تقديري يبلغ  2017األوزون عام  تنفاد األوزون عام  254.18واس بة ، وهو أقل بن2018طن من قدرات اس س

اس لهذه المواد لالمتثال. ويبين الجدول  39.3 تهالك المواد الهيدروكلوروف 1في المائة من خط األس لوروكربونية اس
  .2018-2014للفترة 

 )7ات المادة بيان 2014-2018( الكويت. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 المادة
       طن متري

 4,735.50 2,725.33 3,150.00 3,157.50 3,653.25 3,373.63 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 683.50 500.00 538.00 560.00 605.00 728.56  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,272.00 758.24 977.00 963.00 1,100.00 1,083.51  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 6,705.00 3,983.57 4,665.00 4,680.50 5,358.25 5,188.42  المجموع الفرعي (طن متري)

 **96.73 *** 790.00 850.00 560.00 533.64 ت المستوردة سابقة الخلطب في البوليوال141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 6,801.73 3,983.57 5,455.00 5,530.50 5,918.25 5,722.06 المجموع (طن متري)

        أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 260.45 149.89 173.25 173.66 200.93 185.55 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 75.19 55.00 59.18 61.60 66.55 80.14  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 82.68 49.29 63.51 62.60 71.50 70.43  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 418.60 254.18 295.94 297.86 338.98 336.17  )أطنان من قدرات استنفاد األوزونالمجموع الفرعي (

 **10.64 *** 86.90 93.50 61.60 58.70 ليوالت المستوردة سابقة الخلطب في البو141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 429.24 254.18 382.84 391.36 400.58 394.87  المجموع (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  من تقرير التحقق بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات   * 
  نقطة البداية المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية.  **

  بعد. 2018لم يتم اإلبالغ عن عام   ***
  

تشار البدائل ما زال الطلب على معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون عاليا ذلك ألن ان  - 3
يفا. ويتألف السوق في الكويت أساسا من عض) ما زال HFC-32و  R-407Cو  R-410Aالتي ال تحتوى عليه (مثل 

كبر بكثير من وحدات تكييف الهواء السبليت الصغيرة وقدرتها أ 22-وحدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون
لحصص والمستخدمة بشكل سائد في األسواق األخرى. وقد أدى االنخفاض الشامل في عدد المعدات باإلضافة إلى ا

نشطة المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد وتنفيذ األ 22-روكلوروفلوركربونالوطنية الستهالك الهيد
  الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ظهور اتجاه باالنخفاض في االستهالك على مدى السنوات الخمس األخيرة.

____________________ 
  من الهيئة العامة للبيئة في الكويت إلى األمانة. 2019آذار/مارس  20حسب رسالة مؤرخة في  1
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ستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  - 4 سائب في األساس إلى الرقابة التنظيمية. ك141-ويرجع انخفاض ا ما ب ال
تخدم الهيدروكلوروفلوروكربون ابقة الخلط التي تس توردة س تهالك كبير في البوليوالت المس ا اس -أن في الكويت أيض

  في المائة إلنتاج األلواح المزدوجة).  60في المائة مستخدمة في قطاع الرغاوي المرشوشة و   40ب (حوالي 141

تهالك  - 5 حوب  22ب و 142-الهيدروكلوروفلوروكربون وما زال اس ترين المس في تطبيقات رغاوي البوليس
ص  ا إلى حص اس تهالك أس روع ما زال جاريا. ويرجع انخفاض االس تمرا، ذلك ألن تنفيذ المش غط مس بالض

 ب المفروضة على الواردات.142-الهيدروكلوروفلوروكربون

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج أبلغت حكومة ال  - 6 كويت عن اس
ام  ادة  2017القطري لع ب الم ا بموج ات المبلغ عنه ان ق والبي اريخ  7وهو متس ال. وحتى ت من بروتوكول مونتري
  قد تم استالمه بعد. 2018لم يكن تقرير البرنامج القطري لعام  2019نيسان/أبريل 

  التحقق تقرير

ادرات المواد   - 7 ص لواردات وص ام ترخيص وحص ذ نظ ة تقوم بتنفي د تقرير التحقق أن الحكوم أك
تهالك هذه المواد لعام  تنفاد  254.18كان  2018الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن إجمالي اس طن من قدرات اس

األوزون. وخلص التحقق إلى أن الكويت في حالة امتثال بأهداف بروتوكول مونتريال وبموجب االتفاق؛ وأن لدى البلد 
  نظام قومي لرصد الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكنه من تحقيق أهداف االمتثال. 

اعد ، يجري تنفيذ 2016منذ عام   - 8 د تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وهذا يس نظام إلكتروني لرص
جارة المنتجات التي تستخدمها. ويوصي تقرير التحقق بإصدار تاإلبالغ عن استهالك هذه المواد ووعلى رقابة ورصد 

دار تحذير إذا لم يت 7تقارير بيانات المادة  كل آلي من هذا النظام وإص تيراد في والبرنامج القطري بش م قبول طلب اس
  اإلطار الزمني المحدد.

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

رين األول/أكتوبر   - 9 ة في تش انون البيئ ن ق ص المواد  2014تم س ا لحص دث ا مح ام ل نظ ذي أدخ وال
. وتقوم الهيئة العامة للبيئة في الكويت من جملة أمور 2015نية بدء من كانون الثاني/يناير الهيدروكلوروفلوروكربو

. وتغطي 2000برقابة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام الحصص والذي بدأ تشغيله من عام 
ادرة عام  غيلية الص دي2015اللوائح التش تيراد وتص تنفدة ، من جملة أمور، رقابة اس دير المواد المس ر وإعادة تص

المواد المستنفدة لألوزون، وإضافة مواد جديدة خاضعة واردات وتصنيع معدات ومنتجات قائمة على لألوزون ورقابة 
اعد هذه اللوائح البلد على  تنفدة لألوزون وحاويات. ومن المتوقع أن تس للرقابة، وإجراءات التخلص من المواد المس

  تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستصالحاسترداد 

يتم تنفيذ نظام الحصص بالتعاون الوثيق مع مصلحة الجمارك مما يسمح باستيراد أو تصدير المواد المستنفدة   - 10
ليمة. ومنذ عام  لألوزون فقط إذا ما تم توفير موافقة من الهيئة العامة للبيئة/وحدة األوزون الوطنية مع الوثائق الس

تنفدة 2016 ادرات المواد المس د واردات وص ، قامت الهيئة العامة للبيئة بإدخال نظام خدمة إلكتروني إلدارة ورص
  لألوزون والمعدات التي تستخدمها.

  قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (يونيدو)

-الهيدروكلوروفلوروكربون/22-معلومات حول حالة تنفيذ إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2يقدم الجدول   - 11
  ب في ثالث مؤسسات لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط.142
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  . حالة تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط2الجدول 

المبالغ الموافق  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون22-الهيدروكلوروفلوروكربون المؤسسة
عليها (دوالر 

 ي)أمريك

 الحالة
 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

الخليج لتصنيع مواد العزل 
 والتجارة (الخليج للعزل)

من المتوقع أن تصل  3,468,875 31.51 17.78
المعدات إلى المنشأة 
بحلول أيلول/سبتمبر 

وتبدأ التشغيل  2019
في كانون 

 2019األول/ديسمبر 

 888,920 7.96 4.49 شركة المساحة (المساحة)

مصانع مواد العزل 
 للرغاوي (إيزوفوم)

من المتوقع أن تصل  3,535,580 43.15 24.34
المعدات إلى المنشأة 

بحلول حزيران/يونيه 
وتبدأ التشغيل  2019

في أيلول/سبتمبر 
2019 

  7,893,375 82.62 46.61 المجموع

تهالك المقدر للهيدروكلوفلوروكربون يبلغ  - 12 ات 142-والهيدروكلوروفلوروكربون 22-االس س ب في هذه المؤس
روع الوارد في الجدول 2019عام  طن من قدرات  22.06طن متري ( 401أعاله،  2، بالنظر إلى جدول تنفيذ المش

  لتوالي.طن من قدرات استنفاد األوزون) على ا 39.20طن متري ( 603استنفاد األوزون) و 

  قطاع رغاوي البوليوريتان (يونيدو)

أن حالة تنفيذ إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 3يقدم الجدول   - 13 تين لرغاوي 141-معلومات بش س ب في مؤس
  البوليوريتان. 

  . حالة تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع رغاوي البوليوريتان3الجدول 

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون المؤسسة
من قدرات استنفاد األوزون) (طن

المبالغ المعتمدة (دوالر 
 أمريكي)

 الحالة

من المتوقع أن تصل المعدات إلى  359,114 8.32 شركة الكويت لصناعة البوليوريتان
وتبدأ  2019يوليه /تموزالمنشأة بحلول 

 2019تشرين الثاني/نوفمبر التشغيل في 
 254,268 7.29 (كيربي)نظم كيربي للبناء 

  613,382 15.61 المجموع

 210حوالي  2019ب في هاتين المؤسستين عام 141-يبلغ االستهالك المقدر من الهيدروكلوروفلوروكربون   - 14
روع الوارد في الجدول  23.10طن متري ( تنفاد األوزون) وذلك بالنظر إلى جدول تنفيذ المش  3طن من قدرات اس

  أعاله. 

  المرشوشة (يونيدو)المساعدة الفنية في الرغاوي 

اعدة الفنية إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  - 15 طة المس تخدم في تطبيقات  141-يمكن معالجة أنش ب المس
ريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ويمكن  ة خالل تنفيذ الش وش الرغاوي المرش

اس ليونيدو أن تعمل مع بيوت النظم في الكويت ل ة على أس لترويج لتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمية منخفض
سبة من المشروعات اإليضاحية المتعلقة بعوامل نفخ الرغاوي ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة أو  الخبرات المكت

  لذلك. صفر. وينبغي أن تتم إعادة النظر في معايير المنتجات للرغاوي المرشوشة واللوائح الخاصة بها تبعا

  التبريدقطاع خدمة 

تنفدة لألوزون التي كان من المخطط  53من إجمالي   - 16 راؤهاجهاز تحديد المواد المس فقط  15، تم توفير ش
ريحة األولى. أما باقي األجهزة 2013بنهاية عام  تتوفر  38، وتم اإلبالغ عنها في التقرير المرحلي للش والتي كانت س
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ائص أكثر تقدما  راؤها كما يلي: فيها خص بتمبر  20لتحديد غاز التبريد، فمن المقترح أن يتم ش جهاز بحلول أيلول/س
  جهاز بتمويل من الشريحة الثالثة. 18، وبعد هذا التاريخ سيتم تدريب موظفي الجمارك و 2019

لحة الجمارك من أجل  - 17 بتمبر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبيئة ومص برنامج تدريب  في أيلول/س
تنفدة لألوزون  د تجارة المواد المس تنفدة لألوزون في برامج  وآليةلرص تدام للتدريب وإدماج المواد المس يق مس تنس

ة عمل لتدريب المدربين على بناء القدرات لدى  تكمال ورش مدربا  20التدريب الجارية حاليا في الجمارك. وتم اس
يا منهم  اس رين األو 4أس اء وذلك في تش موظف جمارك  500. وتم تأجيل برنامج تدريب لعدد 2018ل/أكتوبر نس

ف الثاني من عام  تنفدة ذو 2019وهيئات التجارة والبيئة إلى النص ول أجهزة التعرف على المواد المس لك حتى وص
  لألوزون الجديدة.

توردين 2016تم إعداد نظام إلكتروني للترخيص وهو يعمل منذ عام   - 18 جيل المس مل النظام عملية تس . ويش
تخدمها  تنفدة لألوزون والمعدات التي تس جيل المواد المس ص بما في ذلك تس درين، وإدارة التراخيص والحص والمص

ة بالمعامالت. جالت والوثائق الخاص ات المنتجات وإدارة الس حنات ومخالص ومن المقترح إعادة تقييم هذا النظام  وش
  . 2019عام وتحديثه في نهاية 

أنها أن   - 19 ناعة من أجل إعداد مدونات من ش وقعت الهيئة العامة للبيئة على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للص
ستخدام التصميمات الدولية و شآت، وا سليمة لغازات التبريد في مختلف أنواع المن سالمة قدر تغطي اإلدارة ال معايير ال

اإلمكان عند استخدام غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء، واستخدام 
المعايير الدولية أو ذات الصلة لحاويات غاز التبريد ومعدات االسترداد واالستصالح. وقد تم تحديد مواعيد لمشاورات 

تماع عامة خال ات اس ات األخيرة على المدونات والمعايير بحلول آخر وجلس ع اللمس ل العامين القادمين من أجل وض
  ، وهو أمر حيوي لتنفيذ نظام اعتماد فنيي التبريد.2020كانون األول/ديسمبر 

نية في الكويت وخطة عمل هوقد تأخر تنفيذ برنامج اعتماد المهنيين في التبريد وتكييف الهواء في المعايير الم  - 20
بب أن الملف الوطني العتماد المهنيين قد نقل إلى وزارة العمل. وبالتالي تم االتفاق على أن يعد  التقييم واالعتماد بس

أن رقابة نظام اعتماد ليونيب  الحيات القانونية للهيئة العامة للبيئة والقانون الخاص بالبيئة بش لبيئة في إطار الص
باط/فبراير االنبعاثات وتن ة. وفي ش ، تعاقد يونيب مع معهد دولي (الجمعية اإليطالية 2018ظيم القطاعات المختص

ابه لنظام  ميم برنامج محلي العتماد البيئة إلدارة غاز التبريد مش لالعتماد في االتحاد  F-Gasلفنيي التبريد) لتص
ي 20األوروبي ولكنه متفق والظروف المحلية. وتم اعتماد  رين  F-Gasا وفقا لبرنامج اعتماد مدربا رئيس في تش

؛ كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لكي تقوم مراكز التدريب فيها 2018األول/أكتوبر 
اعدة يوني وف يتزايد عدد المراكز إلى ثالثة في ثالثة أعوام. وبمس ب بإدارة عملية االعتماد في إطار هذا البرنامج. وس

تقوم الهيئة العامة للبيئة بإعداد الوثائق القانونية لتنفيذ برنامج االعتماد وفقا لوالية الهيئة. ومن المتوقع أن تبدأ البرامج 
  وبذلك يتم ربط برامج التدريب ببرامج االعتماد. 2019التدريبية عام 

ستصالح في الكويت. ومن المخطط أن ويتم حاليا التحضير لدراسة حول الجدوى الفنية واالقتصادية لنظم اال  - 21
ة عمل لألطراف خالل الربع الثالث من عام  ات النهائية على  2019تعقد ورش ع اللمس تعراض النص ووض وذلك الس

  .2019إجراءات العمليات في نظام االستصالح بنهاية عام 

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

كلت الهيئة العامة للبيئة فريقا يختص بإدارة ا  - 22 اندين للقيام ش روع من أربعة موظفين فنيين واثنين مس لمش
بمسؤولية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتنسيق مع الوكاالت المنفذة واألطراف المحليين 

  المشاركين في تنفيذ الخطة.

  مستوى صرف األموال

ل   - 23 ان/أبري اريخ نيس رف  ر أمريكيدوال 7,500,832، من مبلغ 2019بت ه حتى األن، تم ص موافق علي
ا  4,247,962 ب و  144,182دوالر أمريكي (منه دو)  4,103,780دوالر أمريكي ليوني دوالر أمريكي ليوني
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ح من الجدول   كما يد المتبقي البالغ 4يتض رف 3,252,870. أما الرص يتم ص  2019خالل عامي  هدوالر أمريكي فس
  .2020 و

المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت (بالدوالر . التقرير 4الجدول 
  األمريكي)

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

 144,182 614,000 102,500 337,000 41,682 277,000 يونيب
 4,103,780 6,886,832 1,010,059 3,349,382 3,093,721 3,537,450 يونيدو

 4,247,962 7,500,832 1,112,559 3,686,382 3,135,403 3,814,450المجموع
 56.6 30.2 82.2 نسبة الصرف (%)

ك تم  ة إلى ذل اف اإلض ة: ب ل مبلغ تحملحوظ ب و 220,000دوالر أمريكي ( 248,000وي دوالر أمريكي  28,000  دوالر أمريكي ليوني
يدو) من خطة إدارة  ية اإلليون لة النهائ يللمواد زا لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون رف ةإلى خطة إدارة إزا دوالر  186,243؛ وتم ص

  دوالر أمريكي ليونيدو). 28,000دوالر أمريكي ليونيب و  158,243أمريكي (

  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنقيح اتفاق خطة إ

ب   - 24 ة المواد تطل ة إدارة إزال ة األولى من خط د المرحل دي درس تم ة أن ت ذي ة التنفي ت من اللجن ة الكوي حكوم
طة بالتعديالت التالية على  روعات المعلقة واألنش تكمال المش الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى يتمكن البلد من اس

  االتفاق: 

طن من قدرات  254.51على  2020و  2019 يتمديد االتفاق لسنتين إضافيتين بأهداف مقترحة لعام  (أ)  
  )؛2018استنفاد األوزون (مثل عام 

ريحتين الثالثة (  (ب)   على  2020و  2019) ليونيدو إلى 2018) والرابعة (2016تغيير جدول التمويل للش
  والتوالي؛ 

  .2020) ليونيب حتى يتم طلبهما عام 2018) والرابعة (2016دمج الشريحتين الثالثة (  (ج)  

  .5المقترحة وتوزيع األموال للشريحتين الثالثة والرابعة في الجدول والمعدلة وترد األهداف األصلية   - 25

لية والمعدلة 5الجدول  تهالك األص المقترحة وجدول تمويل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد . أهداف االس
  لهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت (دوالر أمريكي)ا

 2020 2019 2018 2017 2016 البنود

       األصلي
جدول بروتوكول مونتريال للتخفيض المرفق جيم، مواد المجموعة 

 األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون)
376.74376.74376.74   

جيم، مواد الحد األقصى لالستهالك المسموح به في المرفق 
 المجموعة األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون)

297.87296.17254.51   

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دوالر 
 أمريكي)

332,000097,000   

   39,703011,600 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)

عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (يونيدو) (دوالر  التمويل الموافق
 أمريكي)

1,054,8450920,000   

   73,839064,400 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)

   1,386,84501,017,000 التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) إجمالي

   113,542076,000 (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدعم 

   1,500,38701,093,000 (دوالر أمريكي)مجموع التكاليف الموافق عليه 
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 2020 2019 2018 2017 2016 البنود

       األصلي

           المنقح
جدول بروتوكول مونتريال للتخفيض المرفق جيم، مواد المجموعة 

 األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون)
376.74376.74376.74 376.74 272.09 

لالستهالك المسموح به في المرفق جيم، مواد الحد األقصى 
 المجموعة األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون)

297.87296.17254.51 254.51 254.51 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دوالر 
 أمريكي)

000 0 429,000 

 51,303 0 000 أمريكي)تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (يونيدو) (دوالر 
 أمريكي)

000 1,054,845 920,000 

 64,400 73,839 000 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)

 1,349,000 1,054,845 000 التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) إجمالي

 115,703 73,839 000 (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدعم 

 1,464,703 1,128,684 000 (دوالر أمريكي)مجموع التكاليف الموافق عليه 

  

  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2020إلى كانون األول/ديسمبر  2019في الفترة من حزيران/يونيه  سيتم تنفيذ األنشطة التالية  - 26

ركة الخليج للعزل ورغاوي   (أ)   روعات التحويل في ش تكمال مش غلين؛  ISOاس بما في ذلك تدريب المش
  دوالر أمريكي)؛ 756,845( 2020والبدء في تحويل شركة المساحة والذي سيكتمل بحلول عام 

  استكمال تحويل شركتي الكويت للبوليوريتان وكيربي (رصيد متبقي من شرائح سابقة)؛   (ب)  

المساعدة الفنية لمؤسسات الرغاوي الصغيرة والمتوسطة والتي تصنع ألواح غير متصلة للتحول إلى   (ج)  
ورش بدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة (مثل الهيدروفلوروأوليفين وفورمات الميثيل) تشمل 

  دوالر أمريكي)؛ 50,000عمل فنية وتوضيح للتكنولوجيات البديلة على أساس خبراء الصناعة (

ة للتحول إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمية   (د)   وش تخدمي الرغاوي المرش اعدة الفنية لمس المس
ر المعلومات الف املة ندوات لنش ة (مثل الهيدروفلوروأوليفين وفورمات الميثيل) ش نية، منخفض

احية لتطبيقات  روعات اإليض ر النتائج المحرزة في المش أن التكنولوجيا وبرامج لنش ارة بش تش واس
  دوالر أمريكي)؛ و  30,000الرغاوي المرشوشة (

غيل على برنامج   (هـ)   الح وتدريب فنيي الخدمة وعمال التش تص ترداد واس راء وتركيب معدات اس ش
  مريكي).دوالر أ 218,000االسترداد واالستصالح (

يد المتبقي لدى يونيب والبالغ   - 27 تخدام الرص ريحتين األولى والثانية  469,818ويمكن اس دوالر أمريكي من الش
راء معدات لموظفي  اندة المعدات في مراكز التدريب، وتدريب فنيي الخدمة، وش من مس إلقامة نظام اعتماد يتض

  وروكربونية.الجمارك واإلنفاذ لرصد تجارة المواد الهيدروكلوروفل
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

رور  - 28 طة المرحلة األولى في الكويت قد أدى إلى ض ة إعادة الحظت األمانة أن التأخير الكبير في تنفيذ أنش
باب فنية ولو رح يونيب أن التأخير يرجع إلى أس تية مثل النظر في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. وش جس

فاتاالنتهاء من تحديد  غال المدنية المعقدة المعدات والتحقق من أن المعدات جا مواص حن واألش لمطلوبة اهزة للش
فية التي بالضغط، والتفاوض على التكاليف اإلضا ةلتشغيل منشأة ذات طاقة كبيرة لمشروع تحويل الرغاوي المسحوب

ك ائل بش ناعة المحلية أن تغطيها. وقد تم حل جميع هذه المس طة المخت ليتعين على الص لفة في مرٍض ودخلت األنش
ا لاليطر ال قه تكم عام س عام 2020بحلول  الي ينتهي  اق الح د طلب2019. ونظرا ألن االتف مة الكو ت، فق يت حكو

  له. تمديدا

تهالك لعامي   - 29 تخدمة لتقدير أهداف االس أن المنهجية المس احا بش وإعادة  2020و  2019طلبت األمانة إيض
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام النظر في توزيع التمويل في االتفاق المنقح. وذكر يونيب أن هدف اس

ترين  2019 روع رغاوي البوليس تكمال مش اس اإلطار الزمني المتوقع الس ل على أس كان قد تم تقديره في األص
روعات قطاع رغاوي البوليوريتان؛ و غط ومش حوبة بالض تهالك المتوقع من الهيدروكلوروفلوروكربوناالالمس -س

؛ ومستويات االستهالك المقدر في قطاع الخدمة. ونظر 2الكويتبوليوالت سابقة الخلط من ب المستخدم لتصدير ال141
واق للمنتجات، فإن حكومة  تثمارية وقبول األس روعات االس تكمال المش عوبة التقدير الدقيق لإلطار الزمني الس لص

تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  بالمقارنة بأهداف  2020عام الكويت غير قادرة على أن تلتزم بخفض اس
توى عام  2020. وبالتالي، يرغب البلد في أن يبقى على هدف عام 2019عام   254.51المقترح على  2019على مس

دول  اد األوزون. ويبين الج تنف درات اس تهالك اال 6طن من ق ة س دروكلوروفلوروكربوني در من المواد الهي المق
  .2019 لعام

  2019لهيدروكلوروفلوروكربونية المقدر في الكويت لعام . استهالك المواد ا6الجدول 

 المادة
 االستهالك

طن من قدرات طن متري
استنفاد األوزون 

 االستخدامات

ة تصنيع معدات تكييف الهواء، ورغاوي البوليسترين المسحوب 166.16     3,021 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 بالضغط، والخدمة

صادرات  ،رغاوي البوليوريتان، الرغاوي المرشوشة 48.95       445 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ليوالت سابقة ب في البو141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط والمذيبات
 رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط 39.20       603 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

4,069254.31 المجموع

  

تذييل  16بناء على طلب من حكومة الكويت، تم تحديث الفقرة   - 30 اق بين الحكومة واللجنة ألف من االتف-2وال
وف يتم إلحاق االتفاق المنقح بالكامل بالتقر ير الختامي لالجتماع التنفيذية، كما يبين المرفق األول من هذه الوثيقة. وس

  الثالث والثمانين.

____________________ 
ستوى ب إلى الم141-تنص على أن حكومة الكويت قد التزمت بالحد من كمية الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون 66/47الفقرة جيم من المقرر   2

كمال عملية تحويل قطاع طن من قدرات استنفاد األوزون عندما يتم است 32.49ي البوليوالت سابقة الخلط وهو الحالي من هذه المادة التي يتعين تصديرها ف
  رغاوي البوليوريتان وتنفيذ أنشطة قطاع الخدمة للمرحلة األولى.
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  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

لعام اأشار يونيب إلى أن حكومة الكويت تصدر الحصص بناء على الحد األقصى من االستهالك المنطبق في   - 31
ا س الواردات الفعلية واالحتياجا ة؛ وعلى أس ة العام. بمر إدخال تعديالت تتعلق ت الجديدة يتطلب األقيد الدراس حص

  طن من قدرات استنفاد األوزون لكل عام. 254.51على  2020و  2019وستكون حصص عامي 

عت   - 32 أن اإلطار التنظيمي بعد تنفيذ المرحلة األولى، أبلغ يونيب بأن الحكومة وض اح بش بناء على طلب إيض
مح للهيئة العامة  تكمال فللبيئة بلوائح تس تنفدة لألوزون، وحتى تاريخه، وباس تخدام مواد معينة مس رض حظر على اس

-مشروعات إزالة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، تتوقع الحكومة حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون
ر  142 ب م ون األول/ديس ان ول ك ل ح ون2020ب ب رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ي ال ادت ة م ال ي ح  ب141-. وف

سيتطلب األمر مزيدا من الوقت إلجراء تقييم للوقت المناسب إلصدار حظر على بيع  22-والهيدروكلوروفلوروكربون
دار لوائح محددة أثناء تنفيذ  يتم إص تخدم هذه الكيماويات. تبعا لذلك، س تخدام وإنتاج منتجات ومعدات تس واس

  الثانية. المرحلة

  يتان والرغاوي المرشوشةالمساعدة الفنية لقطاعات رغاوي البوليور

تخدمي رغاوي   - 33 أن التكنولوجيا البديلة المحتملة والتي يمكن أخذها في االعتبار لمس اح بش بعد طلب إيض
تخدمون حاليا الهيدروكلوروفلوروكربون رحت يونيدو أنها تبحث حاليا  141-البوليوريتان اآلخرين والذين يس ب، ش

احية لعوامل نفخ الرغاوي ذات إمكانية احترار في ذلك دربما كافة الخيارات الممكنة  روعات اإليض ة نتائج المش اس
شجع الصناعة على اعتماد هذه البدائل. والحظت األمانة أن تواصل المعلومات الفنية بشأن تعالمية منخفضة وسوف 

رور ة ض تخدم عوامل نفخ الرغاوي ذات إمكانية احترار عالمية منخفض اح التكنولوجيات التي تس تدامة إيض ي الس
  االنتقال في تطبيقات الرغاوي هذه.

  قطاع خدمة التبريد

يتم تنفيذه بما في ذلك اإلطار   - 34 الح والذي س تص ترداد واالس روع االس أن مش احات بش طلبت األمانة إيض
سترداد واستصالح الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد. وأشارت يونيدو إلى  22-التنظيمي الذي سوف يسهل عملية ا

طوانات  ترداد ذات تدفق عالي واس ترداد المحمولة ووحدة اس الح ووحدات االس تص املة لوحدة االس أن المعدات الش
طوانات وأجهزة التعرف على غاز التبريد وجهاز  ترداد وخزانات الحفظ، ومحطة تفريغ وتنظيف وتجفيف لالس االس

الح.  تص راؤها لمركز االس ترداد كروماتوغراف للغاز، كلها من المقترح ش ة جدوى االس تخدام نتائج دراس يتم اس وس
ال عن ذلك، فإن  الح. فض تص كل نهائي لمركز االس غيلية بش فات المعدات والعمليات التش الح لتحديد مواص تص واالس

لة إلعادة المل قاب نات غير ال طوا تدابير التنظيمية مثل الحظر على األس وحظر تنفيس غازات التبريد إلى الجو  يءال
ة اإلالو جالت  لزاميةممارس ركات، وإقامة مدونة محلية ببطاقات إلزامية وحفظ الس ترداد من خالل األفراد والش لالس

مان  تقل من ض الح والتفكيك، وتمكين معمل االختبار المحلي المس تص ترداد واالس حن واالس ات الش لعمليات وممارس
واق، وتحديث الحها وتحديد قبول األس تص مل  نوعية غازات التبريد التي تم اس قوانين العطاءات المحلية لكي تش

ممارسات إلزامية لالسترداد واالستصالح في جميع تعاقدات الخدمة الحكومية، كل ذلك سوف يسهل استصالح المواد 
يتيح  نوات القليلة القادمة. وس وف يتم تنفيذها في الس ى درجة؛ كما أن هذه التدابير س الهيدروكلوروفلوروكربونية ألقص

ل لنظام اعتماد فنيي الخدمة والذي من شأنه أن يضمن ممارسات الخدمة الجيدة واعتماد بدائل بشكل آمن؛ التنفيذ الشام
وتنفيذ برنامج االسترداد واالستصالح والذي سيحدّ من انبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخفض استهالك 

كلها  افة إلى نظام فعال لتنظيم راألولّ هذه المواد بش مان ي باإلض د المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ض قابة ورص
  استدامة إزالة هذه المواد من قطاع الخدمة. 
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  الخالصة

الحظت األمانة أن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكويت مستمر في االنخفاض حتى وصل   - 35
توى  اس عام  29.3إلى مس توى الذي تم التحقق منه لعام 2017في المائة أقل من خط األس هو أقل من  2018، والمس

ص  موح به بموجب االتفاق مع اللجنة التنفيذية لذلك العام. والكويت به نظام عامل لترخيص وحص توى المس المس
تهالك المواد الهيد ات في اس وف يمكن من تحقيق تخفيض روكلوروفلوروكربونية وفقا لجدول اإلزالة في الواردات س

طة  روعات التحويل وأنش ريع لمش بروتوكول مونتريال. وبالرغم من أن الحكومة قد واجهت تحديات في التنفيذ الس
ترين هذه اإلزالة األخرى، فإنه قد تمت معالجة  روع المتعلقة بتحويل رغاوي البوليس طة المش ائل؛ كما تتقدم أنش المس

حوب تكمل بنهاية عام  ةالمس كل مرٍض ومن المتوقع أن تس غط وتحويل رغاوي البوليوريتان بش . وعند 2019بالض
غط، تقترح  حوبة بالض ترين المس تكمال إزالة رغاوي البوليس تخدام اس تيراد واس دار حظر على اس الحكومة إص

راع في تنفيذ برنام 142-الهيدروكلوروفلوروكربون ا باإلس ج االعتماد في قطاع الخدمة ب. كما تقوم الحكومة أيض
الح بدايةً  تص ترداد واالس روع االس ف  وبرنامج بناء قدرات الجمارك؛ ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مش من منتص

روع خالل الفترة من 2020 عام افية 2018إلى  2015. ونتيجة للتأخير في تنفيذ المش ، تتطلب الحكومة وقتا إض
طة في إطار  تكمال باقي األنش دون أي طلبات  2020المرحلة األولى، وطلبت تمديدا للمرحلة األولى حتى عام الس

ة المواد  ة إدارة إزال ة األولى من خط ال المرحل تكم ة على اس ذا الحكوم د ه اع وف يس افي. وس ل إض لتموي
  الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان استدامة تخفيض استهالك هذه المواد.

  التوصية

  نفيذية في أن:قد ترغب اللجنة الت  - 36

ريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (أ)   أن تنفيذ الش تأخد علما بالتقرير المرحلي بش
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت؛ 

ية من   (ب)   لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون مديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزا توافق على ت
  ؛2020لى عام إ 2018عام 

جنة التنفيذية الوارد في المرفق األول لتأخذ علما بأن األمانة قد حدثت االتفاق بين حكومة الكويت وال  (ج)  
ة التذييل  فة خاص ح جدول التمويل المنقح وتمديد فترة  2 -من هذه الوثيقة، وبص ألف لكي يوض

لمحدث يجّب االتفاق الي تم التوصل إليه لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل ا 16المرحلة األولى، والفقرة 
  في االجتماع الرابع والسبعين؛ 

تخدام الهيدروكلوروفلوروكربون  (د)   تيراد واس -تأخذ علما بالتزام حكومة الكويت بفرض حظر على اس
، ويتفق 2020ب في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بنهاية كانون األول/ديسمبر 142

ترين هذا التاريخ وا تكمال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تطبيقات رغاوي البوليس س
  المسحوبة بالضغط؛ و

توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (هـ)  
ريحة المقابلة لألعوام  دوالر أمريكي زائد  1,054,845بمبلغ  2020-2019للكويت وخطة تنفيذ الش

  دوالر أمريكي ليونيدو.  73,839تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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Annex I  

  األول المرفق

 نص سيتم إدراجه في االتفاق المعدل بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية 

  ةللصندوق المتعدد األطراف لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

  تظهر بالبنط الداكن لسهولة الرجوع إليها)(التعديالت ذات الصلة 

يجّب هذا االتفاق المعدل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع   - 16
  والسبعين للجنة التنفيذية.

  ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الوصفالصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون)

 ال ينطبق 272.09 376.74 376.74 418.60418.60376.74376.74376.74 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي في المرفق جيم، مواد المجموعة 
األولى (طن من قدرات استنفاد 

 األوزون)

 ال ينطبق 254.51 254.51 254.51 415.60336.81338.98297.87296.17 ال ينطبق

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 الرئيسية (يونيب) (دوالر أمريكي)

277,000 0337,000000 0 0 429,000 1,043,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

33,126 040,301000 0 0 51,303 124,730 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 المتعاونة (يونيدو) (دوالر أمريكي)

3,537,450 03,349,382000 0 1,054,845 920,000 8,861,677 

الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة تكاليف  4.2
 (دوالر أمريكي)

265,309 0234,457000 0 73,839 64,400 638,005 

إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

3,814,450 03,686,382000 0 1,054,845 1,349,000 9,904,677 

 762,735 115,703 73,839 0 0274,758000 298,435 (دوالر أمريكي)إجمالي تكاليف الدعم  2.3
(دوالر إجمالي التكاليف الموافق عليه  3.3

 أمريكي)
4,112,885 03,961,140000 0 1,128,684 1,464,703 10,667,412 

 81.25 األوزون)المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد  22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 0.00 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات موافق عليها سابقا إزالته الذي يتعين  22-الهيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 179.25 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 3.1.4
 0.00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع 1.2.4
 0.00 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات موافق عليها سابقا إزالته الذي يتعين  123-الهيدروكلوروفلوروكربون2.2.4
 0.30 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل  123-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 3.2.4
 75.20 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.3.4
 0.00 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات موافق عليها سابقا إزالته الذي يتعين  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون2.3.4
 0.00 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 3.3.4
 82.70 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب142-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.4.4
 0.00 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات موافق عليها سابقا إزالته الذي يتعين  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون2.4.4
 0.00 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 3.4.4
 0.00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط  ب141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.5.4
 0.00(باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات موافق عليها سابقا إزالته الذي يتعين في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون2.5.4
 10.64 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 3.5.4

     

  


