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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018ديسمبر/كانون األول  7إلى  3من  ،مونتريال
 

  

  مصرمقترح مشروع: 

  

  : ةالتالي اتالمشروع اتتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح

  الرغاوي

 ن يأ بخليط من الهيدروكلوروأوليف134-مشروع تحويل الستبدال الهيدروكلوروفلوروكربون
 ن إلنتاج األلواح غير المتصلة في مصنع للجيشاوالهيدروفلوروأوليف

  

 يوئنديبي

  اإلزالة

  الثالثة(المرحلة األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( 

  

 يونيدو ويوئنديبي

  
  

   

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
  مصر

 الثنائية/المنفذة الوكالة        عنوان المشروع

 
 الجهاز المصري لشؤون البيئة وكالة التنسيق الوطنية

 
  الستهالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع أحدث البيانات المبلغ عنها

 )2018، حتى مايو/أيار 2017(أطنان مترية،  7ألف: بيانات المادة 

 المرفق واو، المجموعة األولى
 غير متوافرة أطنان مترية

 غير متوافرة أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 )2018، حتى مايو/أيار 2017القطري (أطنان مترية، باء: البيانات القطاعية للبرنامج 

 المرفق واو، المجموعة األولى
 غير متوافرة أطنان مترية

 غير متوافرة أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
 

 االستهالك المتبقي من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل 
 غير متوافرة أطنان مترية

 غير متوافرة ثاني أكسيد الكربون أطنان مترية من مكافئ
 

 مخصصات خطة األعمال للسنة الحالية
 إزالة أطنان من قدرات استنفاد األوزون التمويل بالدوالر األمريكي 

 غير متوافرة غير متوافر (أ)
 

 مصنع الجيش عنوان المشروع:

 أ المستخدم في المنشأة134-الهيدروفلوروكربون
 55.5 أطنان مترية

 79,365 مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أطنان

 أ الذي سيتم إزالته من خالل هذا المشروع134-الهيدروفلوروكربون
 55.5 أطنان مترية

 79,365 أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 الهيدروفلوروأوليفان الذي سيتم إدخاله:/الهيدروكلوروأوليفين
 55.5 أطنان مترية

 117 مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربونأطنان 
 24  مدة المشروع (باألشهر):

 398,900  المبلغ األصلي المطلوب (دوالر أمريكي):

   التكاليف النهائية للمشروع (دوالر أمريكي):

   التكلفة الرأسمالية اإلضافية: 

   في المائة): 10الطوارئ ( 

   تكاليف التشغيل اإلضافية: 

   تكلفة المشروع مجموع 

 100  الملكية المحلية (%):

 0  عنصر الصادرات (%):

 398,900  المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):*

 جدوى التكلفة:*
 7.19 دوالر أمريكي لكل كيلوغرام

دوالر أمريكي لكل طن متري من مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

5.02 

 27,923  تكاليف دعم الوكالة المنفذة:

 426,823  مجموع تكلفة المشروع بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):*

 ال  حالة التمويل المناظر (نعم/ال):
 نعم  العالمات الرئيسية لرصد المشروع (نعم/ال):

 ينظر فيه بشكل فردي توصية األمانة

 * على النحو المقدم.      

  
  

   

أ بخليط من الهيدروكلوروأوليفين 134-مشروع تحويل الستبدال الهيدروكلوروفلوروكربون (أ)
 إلنتاج األلواح غير المتصلة في مصنع للجيش الهيدروفلوروأوليفانو

 يوئنديبي
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  مذكرة من األمانة

  الخلفية

  مشروع مصنع الجيش في االجتماع الحادي والثمانين دراسة

بالنيابة عن حكومة مصر، قدم يوئنديبي إلى االجتماع الحادي والثمانين مقترح مشروع إلزالة المواد   - 1
أ إلى بدائل 134-غير المتصلة في مصنع الجيش من الهيدروفلوركربون األلواحالهيدروفلوروكربونية لتحويل تصنيع 

 1,007,400. وقدرت التكلفة اإلجمالية للمشروع بمبلغ 1 (زاي) 78/3لهيدروفلوروأوليفان بموجب المقرر قائمة على ا
  دوالر أمريكي. 70,518دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أن إمكانية انة وبعد المناقشة مع يوئنديبي بشأن الجوانب الفنية والخاصة بالتكلفة لهذا المشروع، الحظت األم  - 2
لمقترحة محدودة على المستوى القطري/اإلقليمي وعلى المستوى القطاعي أيضا، وأن التكنولوجيا ا تكرار المشروع

كان أعلى من  . كما أشارت األمانة أيضا إلى أن طلب التكاليفمؤكدةباستخدام الهيدروفلوروأوليفان غير ناضجة وغير 
المتصلة،  اح غيرها باستخدام تركيبات قائمة على الهيدروفلوروأوليفان لأللومثيله في مشروعات أخرى تمت الموافقة علي

  دوالر أمريكي. 224,294واقترحت تكلفة إجمالية تبلغ 

المشاغل التي  وفي االجتماع الحادي والثمانين، درست اللجنة التنفيذية المقترح، ولكنها لم توافق عليه بسبب  - 3
وبصفة  تصال الذي أنشئ لمناقشة مشروعات استثمارية في الهيدروفلوروكربون،طرحت خالل المناقشات في فريق اال

  روفلوروأوليفان.خاصة تلك المتعلقة بإمكانية التكرار ونضوح التكنولوجيا للتحويل باستخدام تركيبات قائمة على الهيد

طرح يدروفلوروكربون التي نتيجة للمناقشات، قررت اللجنة التنفيذية أن هذه المشروعات االستثمارية في اله  - 4
فقط إذا ما تمت معالجة تلك  79/452في االجتماع الحادي والثمانين يمكن أن يعاد تقديمها وفقا للمقرر  بشأنها مشاغل

  (ج)). 81/53المشاغل (المقرر 

  إعادة تقديم مشروع مصنع الجيش ليدرس في االجتماع الثاني والثمانين

ي مصنع بالنيابة عن حكومة مصر، أعاد يوئنديبي تقديم مشروع تحويل مصنع تصنيع األلواح غير المتصلة ف  - 5
الهيدروفلوروأوليفان /)الهيدروكلوروأوليفينلمواد الهيدروكلوروأوليفينية (اأ إلى 134-الجيش من الهيدروفلوروكربون

دوالر  27,923 أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةدوالر  398,900إلى االجتماع الثاني والثمانين بمبلغ مخفض 
  أمريكي.

إضافية مقدمة إلى االجتماع الثاني والثمانين، وتعليقات األمانة بما في ذلك  معلومات 3وتشمل األجزاء التالية  - 6
المناقشة حول إذا ما كانت المسائل التي طرحت في االجتماع الحادي والثمانين قد تمت معالجتها وتوصية من األمانة. 

  مع هذه الوثيقة لسهولة الرجوع إليها. UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/33ومرفق الوثيقة 

  علومات إضافية منذ االجتماع الحادي والثمانينم

  قدم يوئنديبي المعلومات اإلضافية التالية:   - 7

طن من  79,365طن متري ( 55.5أ في المنشأة 134-إجمالي استهالك الهيدروفلوروكربونيصل   (أ)  
  ؛2017مكافئ ثاني أكسيد الكربون) عام 

____________________ 
  ير لهذا المشروع.دوالر أمريكي للتحض 2,100دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  30,000في االجتماع، الثمانين، تمت الموافقة على مبلغ   1
و القطاع، قليم أأو اإل أن جميع مشروعات االستثمار في الهيدروفلوروكربون ينبغي أن يكون لها إمكانية تكرار كبيرة داخل البلد، 79/45يحدد المقرر   2

  وأن تأخذ في اعتبارها التوزيع الجغرافي.
  .كلما كان ذلك ذو صلة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/33تم استخالص المعلومات من الوثيقة   3
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المواد الهيدروفلوروأوليفينية إلى الهيدروكلوروأوليفين تم إحالل تكنولوجيا التحويل من   ب)(  
 الهيدروفلوروأوليفانمع مالحظة أن التشغيل باستخدام (الهيدروفلوروأوليفان)/الهيدروكلوروأوليفين، 

  وحده لن يكون قابال لالستدامة من الناحية المالية؛

  :نولوجيافيما يتعلق بإمكانية التكرار في البلد واإلقليم ونضوج التك  (ج)  

أ كعامل نفخ في األلواح غير المتصلة 134-ينبغي أيضا أن يشمل استخدام الهيدروفلوروكربون  )1(               
 245fa-جميع المواد الهيدروفلوروكربونية بما في ذلك الهيدروفلوروكربون

  ؛المستخدمان كعامل نفخ بشكل معتاد 365mfc-والهيدروفلوروكربون

ينبغي أن تكون التكنولوجيا البديلة المقترحة ناضجة ومتاحة على أساس نتائج الدراسات   )2(               
المعملية التي استكملت مؤخرا في المكسيك على استخدام 
الهيدروكلوروأوليفين/الهيدروفلوروأوليفان سابق الخلط في نظم البوليوالت، وأن بيتي النظم 

ونظرا للتعقد الفني في تركيبات  ؛لتكنولوجياالموجودين في مصر يعمالن بالفعل على هذه ا
  نظم البوليول القائمة على هذه الخلطات، فإنه ينبغي شراء خلطات البوليول من بيت النظم؛ و

روع   )3(                ن مش روع م مش ر ال دي دة م ان مس روع ب مش ذ ال ي ف ن م ت ت ي س
ان دروفلوروأوليف دروكلوروأوليفين/الهي ان  ؛الهي دم بيت يق ك؛ وس ي  Dow)نظم للمن المكس

Chemicals and Foam Supplies International (FSI))  اندة لتطوير النظم دون أي تعويض المس
اندة هذا  ريكين المعنيين لمس ول على أي تأكيد خطي من هذين الش مالي؛ إال أنه لم يتم الحص

  المقترح.

 30,000ع، كما قدمت، تعويضا عن مدير المشروع من المكسيك (تشمل التكلفة الرأسمالية اإلضافية للمشرو  - 8
دوالر أمريكي). وقدرت تكاليف التشغيل  40,000لنظم عامل النفخ ( مجموعاتوتجارب ألربع  دوالر أمريكي)

في المائة من خلطة الهيدروكلوروأوليفين/الهيدروفلوروأوليفان كعامل نفخ  10اإلضافية على أساس تركيبة تستخدم 
  تكاليف التحويل. 1دوالر أمريكي. ويمثل الجدول  321,900لغ بمب

  . تكاليف تحويل تصنيع األلواح غير المتصلة في مصر1الجدول 

الطلب المقدم إلى االجتماع  التفاصيل
  الحادي والثمانين 
 (دوالر أمريكي)

مقترح األمانة في االجتماع 
  الحادي والثمانين 
 (دوالر أمريكي)

المقدم الطلب المنقح 
  لالجتماع الثاني والثمانين

 (دوالر أمريكي)
الهيدروكلوروأوليفين/  الهيدروفلوروأوليفان/ماء الهيدروفلوروأوليفان الخيار التكنولوجي

 الهيدروفلوروأوليفان
   130,000 موزع ضغط عالي

   20,000 جهاز خلط احتياطي
 30,000 15,000 50,000 مساندة فنية

 40,000 15,000 40,000 تجارب
   10,000 مراجعة قواعد األمان

   20,000 ندوة دولية وتقرير اكتمال المشروع
 70,000 30,000 270,000 المجموع الفرعي

 7,000  27,000 طوارئ
 77,000 30,000 297,000 تكاليف رأسمالية إضافية

 321,900 195,000 710,400 تكاليف تشغيل إضافية
 398,900 225,000 1,007,400 المجموع الكلي

 7.19 4.05 18.15 جدوى التكلفة (دوالر أمريكي للكجم)
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

، والمشروع المقدم لالجتماع الحادي 81/53(زاي) و  78/3استعرضت األمانة المقترح على ضوء المقررات   - 9
  خالل عملية االستعراض كانت إمكانية التكرار ونضوح التكنولوجيا.والثمانين؛ والحظت أن أهم المسائل التي تحددت 

  التكرارإمكانية 

(زاي)، فإنه ينبغي على التكنولوجيا البديلة المختارة أن تثبت إمكانية  78/3كررت األمانة أنه بمقتضى المقرر   - 10
المستخدم في المنشأة وليس مواد أ) 134-تكرارها لكي تحل محل عامل النفخ الحالي (أي الهيدروفلوروكربون

)؛ وأن هناك استهالك 365mfc-والهيدروفلوروكربون 245fa-هيدروفلوروكربونية أخرى (مثل الهيدروفلوروكربون
األخرى لالستخدام في األلواح غير المتصلة. وبناء  5أ في مصر وبلدان المادة 134-ضعيف للغاية للهيدروفلوروكربون

أ كعامل نفخ في األلواح غير المتصلة، 134-انية تكرار استخدام الهيدروفلوروكربونعلى طلب معلومات بشأن إمك
حاليا في البلد يمكن أن يؤدي إلى معلومات جديدة؛ وفي الوقت الحالي يمكنهم  يجرىمسحا هناك ن أشار يوئنديبي إلى أ

من  17خ في البلد. وكما تشير الفقرة أ كعامل نف134-فقط أن يؤكدوا أن المنشأة المستفيدة تستخدم الهيدروفلوروكربون
، فإن احتمال إمكانية تكرار هذا المشروع محدودة. والمعلومات اإلضافية المشار UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/33الوثيقة 

) والتي قدمها يوئنديبي إلى االجتماع الثاني والثمانين ال تثبت بشكل مرٍض إمكانية تكرار هذا 1(ج) ( 7إليها في الفقرة 
  مشروع.ال

  نضوج التكنولوجيا

الحظت األمانة أن البديل المقترح (الهيدروكلوروأوليفين/الهيدروفلوروأوليفان) يقوم على أساس نتائج دراسة   - 11
أجريت في المكسيك بمساندة من خارج الصندوق المتعدد األطراف. فالبديل المستخدم قد تم تطويره على إيضاحية 

اثنين "نطاق معملي" ولم تتأكد اإلتاحة التجارية للنظم. وبناء على طلب إيضاحات، أشار يوئنديبي إلى أن الشراكة مع 
تاحة التكنولوجيا. كما أشار يوئنديبي أيضا إلى أن في مصر، وهي الموردة، ستكون هي الدليل على إمن بيوت النظم 

المواد الهيدروكلوروأوليفية والهيدروفلوروأوليفية قد أدخلت في السابق وقد تم الحصول على عروض باألسعار من 
ي بيوت النظم المحلية مما أكد على إتاحتها في السوق في مصر. والحظت األمانة أن اإلتاحة التجارية لنظم المادتين ف

السوق المصرية لم يتم إثباته وأن هناك احتياج لمزيد من الجهود اإلضافية لجعل تلك النظم متاحة تجاريا لكي يستخدمها 
  المستفيد.

كما الحظت األمانة أيضا التقدم المحدود في تنفيذ عمليات تحويل بيوت النظم والمستخدمين النهائيين المشاركين   - 12
دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛ مع مالحظة أن األنشطة المتبقية في المرحلة األولى من خطة إ

، 2018ديسمبر/كانون األول  31تتم في إطار المرحلة األولى وأن هذه المرحلة ينبغي أن تستكمل بحلول والتي ينبغي أن 
قترح من شأنه أن يعطل تنفيذ خطة إدارة إزالة شعرت األمانة بالقلق إزاء أن تنفيذ مشروع إزالة الهيدروفلوروأوليفان الم

  .81/53المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكان هذا من الشروط المسبقة التي حددها المقرر 

على أساس المعلومات المقدمة في المقترح المعاد تقديمه والمناقشات مع يوئنديبي، خلصت األمانة إلى أن   - 13
  لم يتم إثباتها وأن نضوج التكنولوجيا محدود في السوق المحلية.إمكانية تكرار مقترح المشروع 

، وأن المشاغل التي طرحت في االجتماع الحادي والثمانين 81/53ونظرا ألنه لم يتم تنفيذ شروط المقرر   - 14
المنقحة مع يوئنديبي. بالنسبة لهذا المشروع لم يتم معالجتها في المقترح الذي أُعيد تقديمه، فإن األمانة لم تناقش التكاليف 
من المقترح  30و  24وتبقى األمانة على رأيها بالنسبة لحسابات التكلفة اإلضافية المؤهلة للمشروع كما ورد في الفقرات 

  المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين، حيث كانت ذات صلة.
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:  - 15

أ إلى الهيدروفلوروأوليفان في تصنيع األلواح 134-مقترح المشروع للتحويل من الهيدروفلوروكربون  (أ)  
غير المتصلة في مصنع الجيش في مصر، في إطار مناقشتها للمشروع المنفصل الخاص 

(زاي) كما وصف  78/3إلى االجتماع الثاني والثمانين بمقتضى المقرر بالهيدروفلوروكربون المقدم 
المشروع  دراسةوثيقة الخاصة باستعراض المسائل التي تم تحديدها خالل في ال

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31؛ و(  

 224,694الموافقة أو عدم الموافقة على مقترح المشروع كما أشارت الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ   (ب)  
ليوئنديبي، على أساس أنه إذا  دوالر أمريكي 20,222دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  ما تمت الموافقة على المشروع:

لن يكون هناك تمويل إضافي متاح حتى يتم إيداع وثائق التصديق من حكومة مصر لدى الوديع   )1(               
  في مقر األمم المتحدة في نيويورك؛

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من  79,365طن متري ( 55.5أنه سيتم تخفيض   )2(          
أ من نقطة البداية للتخفيضات المستدامة المجمعة للمواد 134-الهيدروفلوروكربون

  الهيدروفلوروكربونية عندما يتم تحديده؛

شهرا من تحويل األموال إلى يوئنديبي، وينبغي تقديم  24أن المشروع سيتم اكتماله في غضون   )3(           
استكمال شامل خالل ستة أشهر من االنتهاء من المشروع يتضمن معلومات تفصيلية  تقرير
  بشأن:

األخرى بما في ذلك  والمكوناتالتكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات   (أ)                    
  تلك التي لم يتم تمويلها في إطار المشروع؛

  غيل اإلضافية؛تكاليف التش  (ب)                    

أي وفورات تحققت خالل عملية التحويل وعناصر ذات صلة سهلت التنفيذ (مثل أي   (ج)                    
معدات تم شراؤها و/أو تركيبها أو لوازم من خالل عملية عطاءات/مناقصات 

  وتفاصيلها)؛ و

األطراف في ميعاد ال يتجاوز سنة واحدة إن أي مبالغ متبقية ستتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد   )4(           
  بعد تاريخ انتهاء المشروع.
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  مصر

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

خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 (المرحلة األولى)

(رئيسية)يونيدو   

 يونيب

 2018% بحلول عام 25 الخامس والستون

 
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 346.46 2017السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 
 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  

 246.0    118.1 98.4  29.5   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 95.8       95.8  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4.6    2.7   1.9  ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت المستوردة سابقة 

 الخلط

 9.7       9.7 

 

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

المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة  386.3 2010-2009خط األساس للفترة   484.61 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 310.61 المتبقي: 174.00 موافق عليه بالفعل

 
 2018 ) خطة األعمالخامسا(

 13.86 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يوئنديبي

 770,130 التمويل (دوالر أمريكي)

 4.5 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 250,018 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2018 2015 2014 2013 2012 2011 *2010 ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 347.64 347.64 386.27 386.27 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 289.70 347.64 386.27 386.27 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

التمويل 
الموافق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي)

 2,325,415 232,575 0 0 0 250,000 950,000 892,840 تكاليف المشروع يونيدو

 174,406 17,443 0 0 0 18,750 71,250 66,963 تكاليف الدعم

 6,195,400 716,400 0 0 0 2,000,000 2,000,000 1,479,000 تكاليف المشروع يوئنديبي

 469,193 53,730 0 0 0 150,000 150,000 115,463 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليها 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

 7,571,840 0 0 0 0 2,250,000 2,950,000 2,371,840 تكاليف المشروع

 572,426 0 0 0 0 168,750 221,250 182,426 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوب 
الموافقة عليها في هذا 

 االجتماع (دوالر أمريكي)

 948,975 948,975       تكاليف المشروع

 71,173 71,173       تكاليف الدعم

 * موافق عليه في االجتماع الثاني والستين وأُدخل في هذا االتفاق بموجب ذلك

 للدراسة الفردية توصية األمانة:
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  المشروعوصف 

بالنيابة عن حكومة مصر، قدمت يونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة واألخيرة   - 16
دوالر  1,020,148خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية تبلغ من المرحلة األولى من 

دوالر أمريكي ليونيدو،  17,443دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  232,575أمريكي تتألف من 
. ويشمل الطلب تقريرا 4دوالر أمريكي ليوئنديبي 53,730دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  716,400 و

 2017 و 2016روفلوروكربونية لعامي مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير تحقق الستهالك المواد الهيدروكلو
  .2019إلى  2018وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 

  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  346.46أبلغت حكومة مصر عن استهالك يبلغ   - 17
ال. ويبين في المائة من خط األساس لهذه المواد لالمتث 10بة ، وهو أقل بنس2017الهيدروكلوروفلوروكربونية عام 

  .2017-2013استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1الجدول 

  )7بيانات المادة  2013-2017استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر ( .1الجدول 

 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 المادة
       متريطن 

 4,367.16 4,472.52 4,767.59 4,038.97 3,172.59 3,416.49 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.25 1.64 5.00 9.07 0 24.48 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0 2.09 0.00 2.70 0.27 1.68 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1,178.26 871.01 731.53 1,072.75 *1,238.78 *906.34 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 251.69 70.54 57.53 42.04 146.49 136.45 ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5,802.36 5,417.80 5,561.65 5,165.53 4,558.13 4,485.44 المجموع الفرعي (طن متري)
ب في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط**
155.61 120.00 100.00 177.80 87.95 894.00*** 

 6,696.76 5,505.75 5,739.45 5,265.53 4,678.13 4,641.05 المجموع (طن متري)
       طن من قدرات استنفاد األوزون

 240.19 245.99 262.22 222.14 174.49 187.91 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.11 0.03 0.10 0.18 0 0.49 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.05 0.00 0.06 0.01 0.04 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 129.61 95.81 80.47 118.00 *136.27 *99.70 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 16.36 4.59 3.74 2.73 9.52 8.87 ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاد 
 األوزون)

297.01 
320.29 343.12 346.53 346.46 386.27 

ب في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط**

17.12 13.20 11.00 19.56 9.67 98.34*** 

 484.61 356.14 366.09 354.12 333.49 314.13المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)

. 2014 و 2013عامي  7وليوالت سابقة الخلط تم اإلبالغ عنها كاستهالك بموجب المادة ب في الب 141-* واردات الهيدروكلوروفلوروكربون
  التصويب.وسوف تطلب وحدة األوزون الوطنية 

  ** بيانات البرنامج القطري.

  .2009-2007*** متوسط استهالك 

أساسا في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، وترجع الزيادة  22-الهيدروكلوروفلوروكربونينحصر استخدام   - 18
. ويتم 2014 و 2013إلى انتعاش السوق بعد االضطرابات التي حدثت في البلد عامي  2017إلى  2015في الفترة من 

-ب (الصافي وفي البوليوالت سابقة الخلط) والهيدروكلوروفلوروكربون 141-استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون
ب إلى السوق.  142-ب لالستخدام في قطاع الرغاوي. وترجع التذبذبات في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون142

____________________ 
  .من وزارة البيئة في مصر إلى يونيدو 2018سبتمبر/أيلول  19حسب رسالة مؤرخة في   4
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إلى أنشطة اإلزالة في قطاع الرغاوي. كما يعزى ب  141-ويرجع االنخفاض في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
على األرجح  2017في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط عام ب  141-انخفاض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

-. وهناك استيراد لكميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون2018من يناير/كانون الثاني  حظرهإلى اإلعالن عن 
  للتبريد المتخصص. 124-والهيدروكلوروفلوروكربون 123

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

فيذ أبلغت حكومة مصر عن بيانات استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تن  - 19
  من بروتوكول مونتريال. 7وهي متفقة والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة  ،2017لبرنامج القطري ا

  تقرير تحقق

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظم لترخيص وحصص واردات وصادرات المواد   - 20
طن  346.46 و  346.53قد بلغ  2017و  2016الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن االستهالك الكلي لهذه المواد عامي 

زون الوطنية وخلص التحقق إلى أن نظم الترخيص القائمة تنفذها وحدة األومن قدرات استنفاد األوزون على التوالي. 
اذ، والغرفة بفاعلية تحت إشراف لجنة األوزن الوطنية والتي تشمل ممثلين عن جميع الوزارات المعنية وسلطات اإلنف

  د الصناعات المصرية ووكاالت حماية الجمارك والمنظمات غير الحكومية.التجارية واتحا

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

  اإلطار القانوني

ء (باستثنا 2013دخل نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز النفاذ عام   - 21
هذه المادة في  ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط). وحظرت الحكومة استيراد 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

لجهاز المصري ا. ويتم تنفيذ الحظر من خالل التعاون بين 2018في أول يناير/كانون الثاني البوليوالت سابقة الخلط 
وحدة  الجمارك بفحص جميع الواردات في إطار قانون النظام الموحد للبوليوالت بمساعدة مصلحةلشؤون البيئة و

  األوزون الوطنية.

  قطاع التصنيع

 92.1 قدرها عملية التحويل بإزالة إجمالية 5الداخلة في المرحلة األولىالتسع استكملت جميع منشآت التصنيع   - 22
ب. وتحولت منشأة واحدة (كايرو فوم) إلى  141-روفلوروكربونمن الهيدروكلو طن من قدرات استنفاد األوزون

فورمات الميثيل بدال من السيكلوبنتين كما كان مخططا لها، على حين اختارت المؤسسات المتبقية التكنولوجيا المتفق 
دوالر أمريكي  44,654تفاصيل تحويل المنشآت. وستتم إعادة الرصيد المتبقي البالغ  2عليها في األصل. ويقدم الجدول 

دوالر أمريكي لشركة موج للهندسة  42,476دوالر أمريكي لشركة فريش لألجهزة الكهربائية المنزلية و  2,178(تشمل 
  والصناعة، زائد تكاليف دعم الوكالة) في االجتماع الثاني والثمانين.

____________________ 
مس والستين. تمت مويلها في االجتماع الثاني والستين) أدرجت في المرحلة األولى من االجتماع الخابما في ذلك ست منشآت (تمت الموافقة على ت  5

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  422,740ب في شركة دلتا إليكتريك بتكلفة إجمالية  141-الموافقة على مشروع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
ا إلى الصندوق في االجتماع منشأة تم إلغاء المشروع وأعيدت األموال الموافق عليهالبشراء  5بعد قيام هيئة من غير المادة والستين؛ و لثانيفي االجتماع ا

  السبعين.
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  . تفاصيل عملية تحويل منشآت الرغاوي المنتهية2الجدول 

القطاع  المنشأة رقم
 الفرعي/التطبيقات

-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب المزال (طن من 141

 قدرات استنفاد األوزون)

التكنولوجيا 
 البديلة

المبالغ الموافق 
  عليها 

 (دوالر أمريكي)

المبالغ 
المنصرفة 

 (دوالر أمريكي)

 الوكالة

شركة مونديال  1
 الفريزر للمبردات

 يونيدو *436,080 436,300 سيكلوبنتين 6.6 تبريد (رغاوي عزل)

شركة العربي  2
 للصناعات الهندسية

 يونيدو *456,534 456,540 سيكلوبنتين 11 تبريد (رغاوي عزل)

مصنع كريازي  3
 اتجللثال

 يونيدو 564,575 564,575 سيكلوبنتين 13.6 تبريد (رغاوي عزل)

 المقاوالتشركة  4
الهندسية 

 المتخصصة

 يوئنديبي 178,000 178,000 فورمات الميثيل 11.2 رغاوي رش

شركة موج  5
 للصناعات الهندسية

 يوئنديبي 747,924 790,400 بنتان-ن 13.9 ألواح

شركة فريش  6
 لألجهزة الكهربائية

 المنزلية

سخانات مياه (رغاوي 
 عزل)

 يوئنديبي 122,322 124,500 فورمات الميثيل 2.4

 يوئنديبي 379,877 386,100 فورمات الميثيل 9.9 ألواح كايرو فوم 7
 يوئنديبي 559,500 569,500 سيكلوبنتين 11.7 ألواحو شاحنات  ريفتراك 8
الفاتح للهندسة  9

 العامة والمقاوالت
 يوئنديبي 336,300 346,300 سيكلوبنتين 11.8 مزدوجة لوحات

 ال ينطبق 3,781,327 3,852,215 ال ينطبق 92.1 جميع المنشآت

  دوالر أمريكي إلى االجتماع التاسع والسبعين. 226رصيد قدره * قامت يونيدو بإعادة 

من صغار المستخدمين إلى  350مؤسسة صغيرة ومتوسطة و  81من المتوقع أن يؤدي مشروع تحويل   - 23
أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة (سيتم اختيارها خالل التنفيذ) بمساندة  تفورمات الميثيل أو إلى تكنولوجيا

طن من  75.74ب تبلغ  141-بيوت النظم الخاصة بها والموزعين إلى إزالة كمية إضافية من الهيدروكلوروفلوركربون
، وأشكال 5لنظم من المادة قدرات استنفاد األوزون. وتمت الموافقة على تمويل تحويل المعدات في اثنين من بيوت ا

متنوعة من المساعدة الفنية لكل بيوت النظم والموزعين ومن أجل تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتم تحويل 
؛ ولم يتم توفير أي تمويل من الصندوق 5) من غير المادة Dowشركة واحدة محلية (تكنو كوم) وبيت نظم واحد (

؛ إال أنه قد تم تمويل المساعدة الفنية إلدخال عوامل نفخ رغاوي بديلة Dowت في المتعدد األطراف لتحويل المعدا
-والهيدروفلوروكربونوالمواد الهيدروفلوروأوليفينة للمستخدمين النهائيين. ويقوم بيتا النظم حاليا بإعداد تركيبات بالمياه 

245fa د بيوت النظم من المشروع (عبيجي) . وقد انسحب أح227-والهيدروفلوروكربون 365-والهيدروفلوروكربون
مستخدم نهائي،  24مع بيت آخر (بعلبكي). كما تم توفير المساعدة لعدد  6اتفاقمذكرة ومن المتوقع أن يتم التوقيع على 

  .2019بنهاية عام ومن المتوقع أن يتم استكمال تحويل هؤالء المستخدمين 

  أنشطة التمكين في قطاع التبريد وتكييف الهواء

ريد أطلقت مبادرة البرنامج المصري للترويج لبدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لغازات التب  - 24
)EGYPRA لمنزلي لتقييم البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في قطاع تكييف الهواء ا 2014) عام

از التبريد غوعينات من  مكونات، وتم توفير والتجاري: وعقد اجتماعان مع صناع أجهزة التكييف وموفري التكنولوجيا
هزة المنزلية للمصنعين كما تم بناء نماذج مبدئية ألجهزة تكييف هواء منزلي وتجاري، واستكملت اختبارات أداء األج

  مع تقرير أعد بشأن النتائج وهو تحت الدراسة.

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

من أجل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم تشكيل وحدة تنسيق داخل وحدة   - 25

____________________ 
  .ترتيبات تنفيذ مشروع يوئنديبي  6
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  لشؤون البيئة). الجهاز المصرياألوزون الوطنية (الموجودة في 

  مستوى صرف األموال

موافق عليه حتى اآلن، تم صرف  7دوالر أمريكي 5,200,000، من إجمالي مبلغ 2018بتاريخ أغسطس/آب   - 26
دوالر أمريكي ليوئنديبي) كما يبين  2,019,852دوالر أمريكي ليونيدو، و  1,151,663دوالر أمريكي ( 3,171,515

  .2019و  2018عامي  خالل دوالر أمريكي 2,028,485. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ 3الجدول 

ى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر (دوالر . التقرير المالي للمرحلة األول3الجدول 
  أمريكي)

 الشريحة الثالثةالشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المنصرف الموافق عليه المنصرفالموافق عليهالمنصرفالموافق عليه

 1,151,663 1,200,000 213,169 250,000 938,494 950,000 يونيدو
 2,019,852 4,000,000 906,414 2,000,000 1,113,438 2,000,000 يوئنديبي
 3,171,515 5,200,000 1,119,583 2,250,000 2,051,932 2,950,000المجموع

 61 50 70 نسبة الصرف (%)

  
  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2019وديسمبر/كانون األول  2018األنشطة التالية ما بين سبتمبر/أيلول سيتم تنفيذ   - 27

ب وستتم 141-ستقوم بيوت النظم المتبقية بتطوير بوليوالت سابقة الخلط بدون هيدروكلوروفلوركربون  (أ)  
  دوالر أمريكي)؛ 716,400(يوئنديبي) ( 57مساعدة المستخدمين النهائيين المتبقين وعددهم 

ئج النتا وتعميم: تجربة أجهزة تكييف الهواء التجاري النموذجية EGYPRAار في مبادرة االستمر  (ب)  
ناؤها في وتوفير المساعدة الفنية لصناع تكييف الهواء (تحسين تصميم األجهزة النموذجية التي تم ب

  دوالر أمريكي)؛ و 146,000الشرائح السابقة وتعميم النتائج) (يونيدو) (

) (مثل زيارات للمؤسسات وإعداد الخصائص الفنية) (يونيدونشطة رصد المشروع االستمرار في أ  (ج)  
  دوالر أمريكي). 86,575(

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  ةبشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيتقرير 

درات قطن من  346.46( 2017الحظت األمانة أن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام   - 28
ة لذلك العام في المائة من األهداف المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذي 0.3استنفاد األوزون) كان أقل بنسبة 

أوضحت يونيدو أن مصر وسألت عن قدرة البلد على االمتثال باالتفاق.  2018 في المائة أعلى من الهدف في 20 و
لمواد ابروتوكول مونتريال؛ وأن األنشطة المخطط لها في إطار خطة إدارة إزالة ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ 

أنه قد تم تحديد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف تضمن االمتثال باألهداف المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية؛ و
ذه المواد؛ وح به في االتفاق لهوفقا لالستهالك المسم 2018حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

ستهالك سوف تشير إلى أن اال 2018وإن الموافقات قبل الشحن الممنوحة لجميع المستوردين حتى أكتوبر/تشرين األول 
  .2018يقل عن الحصة المتاحة لعام 

____________________ 
ني والستين وأدرجت دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لستة مشروعات استثمار في االجتماع الثا 2,371,840فضال عن ذلك، تمت الموافقة على   7

  المرحلة األولى). منفي المرحلة األولى (باستثناء تمويل شركة دلتا لألدوات الكهربائية التي انسحبت تبعا لذلك 
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  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إ دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

ن ط 289.7على  2018أصدرت الحكومة المصرية حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 29
ل من قدرات استنفاد األوزون وهي على مستوى أقصى استهالك مسموح به وأقل من أهداف الرقابة في بروتوكو

  مونتريال.

  التصنيعقطاع 

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  386,100في االجتماع الثاني والستين، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ   - 30
. وقد تم حساب التكلفة على 8بنتان-إلى نب  141-الوكالة لتحويل مؤسسة كايرو فوم من الهيدروكلوروفلوروكربون

أن تقوم بالتحويل إلى فورمات الميثيل بسبب مشاغل  بنتان). ولكن اختارت كايروفوم-أساس التكنولوجيا المختارة (ن
ة في المنشأة. وعلى حين أخذت األمانة علما بأن تغيير التكنولوجيا سببه مشاغل أمنية، إال أنها ذكرت باألحكام يأمن

  .9(ج) من االتفاق 7الخاصة بالتغيير في التكنولوجيا المحددة في الفقرة 

: إعادة تأهيل إلى فورمات الميثيل، تم االتفاق على التكاليف اإلضافية التاليةعلى أساس تغيير التكنولوجيا   - 31
دريب دوالر أمريكي) والت 6,000دوالر أمريكي) زائد طوارئ ( 60,000وتأمين ضد الحامض لجهازي توزيع وخلط (

 126,900لغ دوالر أمريكي) وتكاليف تشغيل إضافية تب 30,000دوالر أمريكي) وتجارب واختبارات ( 40,000(
لى فورمات إدوالر أمريكي على غرار شركة فريش لألجهزة الكهربائية المنزلية والمؤسسات األخرى التي تم تحويلها 

ي مما سيؤدي دوالر أمريك 262,900الميثيل في المرحلة األولى. وتبعا لذلك، تم حساب إجمالي تكلفة التحويل لتبلغ 
  تكاليف دعم الوكالة إلى االجتماع الثاني والثمانين.دوالر أمريكي زائد  123,200إعادة إلى 

يوت بمستخدم صغير من خالل  350منشأة صغيرة ومتوسطة و  81الحظت األمانة التأخير الكبير في تحويل   - 32
 ةطمنشأة صغيرة ومتوس 24. وبصفه خاصة تم تحويل 2013ينتهي بحلول أغسطس/آب  نالنظم، وكان من المتوقع أ

اق مع البيت فقط وبيتين اثنين للنظم حتى اآلن، وقد انسحب أحد البيوت من المشروع (عبيجي) وما زالت مذكرة االتف
-وروكربوناآلخر (بعلبكي) لم توقع حتى اآلن. ومع مالحظة أن الحكومة المصرية قد حظرت استيراد الهيدروكلوروفل

 تيرادوالتزمت بحظر اس 2018لثاني خ أول يناير/كانون اب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط من تاري141
ب في 141-تصدير الهيدروكلوروفلوروكربونوب السائب 141-واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون

ة المواد وأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزال 2020الثاني كانون البوليوالت سابقة الخلط بحلول أول يناير/
  لي:ي، تم االتفاق على ما 2019 ديسمبر/كانون األول 31وروكربونية ينبغي أن تستكمل بحلول الهيدروكلوروفل

ماليا بشأن  سيوفر يوئنديبي لكل اجتماع وحتى استكمال المرحلة األولى، تقريرا مرحليا شامال وتقريرا  أ)(  
 ستخدم صغيرم 350مؤسسة و  81حالة تحويل بيوت النظم، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعددها 

 في قطاع الرغاوي (بما في ذلك حالة تحويل بيوت النظم، والتركيبات التي تم تطويرها وصرف
المختارة،  األموال؛ وقائمة محدثة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تحويلها مع التكنولوجيا

الذين تمت  وصرف األموال وااللتزام الخاص بكل مؤسسة؛ وتحديث لعدد المستخدمين الصغار
  مساعدتهم)؛

لناحية اسيتم استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من   (ب)  
لمشروع، ؛ وتقرير استكمال ا2020ديسمبر/كانون األول  31المالية وإعادة كل األرصدة المتبقية من 

رجت في االجتماع الثاني والستين والتي أُدشامال مشروعات التحويل المنفصلة والموافق عليها في 
  ؛ و2020اجتماع عام أول المرحلة األولى، وستقدم إلى 

____________________ 
  .(أ) 62/73المقرر   8
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60من الوثيقة  24المرفق   9
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  طلب الشريحة ا لثانية من المرحلة الثانية يمكن فقط تقديمه في حالة توافر الشروط التالية:  (ج)  

  االتفاق مع بعلبكي؛التوقيع على مذكرة   )1(               

مؤسسة صغيرة ومتوسطة على األقل من المؤسسات المندرجة في  40أن يكون قد تم تحويل   )2(               
  المرحلة األولى؛

دوالر أمريكي إضافي للمستفيدين  350,000أن يكون يوئنديبي قد صرف على األقل مبلغ   )3(               
دوالر أمريكي ملتزم به لتمويل  929,944النهائيين في مشروع بيوت النظم وذلك من مبلغ 

مشروع بيوت النظم من الشرائح األولى والثانية للمرحلة األولى (حسب التقرير المرحلي 
دوالر أمريكي إضافي خصص لهذا العنصر في إطار الشريحة الثالثة  716,400المقدم) ومبلغ 

  واألخيرة.

 245fa-ير تركيبات بالهيدروكلوروفلوروكربونبتطو  (Dow and Technocom)يقوم بيتان من بيوت النظم   - 33
للرقابة بموجب تعديل  خاضعة، وهي مواد 227ea-والهيدروفلوروكربون 365mfc-والهيدروكلوروفلوروكربون

كيغالي، بالرغم من أن استخدام البدائل ذات إمكانية احترار عالمي عالية كان من المتوقع أن يكون مؤقتا، وأن استخدامها 
كحد أقصى. وبالتالي اقترحت األمانة أنه إذا لم تكن أي مؤسسة من المؤسسات الصغيرة  2015عام  سيزال بحلول

في إطار المرحلة األولى قد استكملت بعد التحويل إلى بدائل ذات إمكانية احترار التي تم مساعدتها  81والمتوسطة الـ 
ك المواد الهيدروفلوروكربونية بعد أول يناير/كانون عالمي منخفضة، كما تم االتفاق، وأنها على العكس ما زالت تستهل

للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أيهما أسبق)، وأن االستهالك من (أو عندما يتم تحديد نقطة البداية  2020الثاني 
متوسطة لن ن تلك المؤسسات الصغيرة واللد للمواد الهيدروفلوروكربونية، فإهذه المواد سيتم خصمه من نقطة البداية للب

  تكون مؤهلة لمزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية. 

أكد يوئنديبي أنه لن يتم طلب أي مساعدة إضافية للمستخدمين النهائيين الذين قد حصلوا على مساعدة في إطار   - 34
على التحول إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي  وافقوا ملى من مشروع بيوت النظم ذلك ألنهالمرحلة األو

إال أن البلد لم يكن في استطاعته الموافقة على مقترحات األمانة ذلك ألنه لم يكن قد صدق بعد على تعديل منخفضة. 
وتطلب األمانة  كيغالي وبالتالي لم تكن أي التزامات برقابة المواد الهيدروفلوروكربونية قد دخلت بعد حيز النفاذ.

  توجيهات اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة.

  الخالصة

تقوم الحكومة بإنفاذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،   - 35
ذية. أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وتلك المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفي 2017واستهالك عام 

ب في البوليوالت سابقة الخلط منذ أول يناير/كانون الثاني 141-ويسرى الحظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون
في المائة. وسيتم فرض الحظر على استيراد واستخدام وتصدير  61. وتصل نسبة صرف األموال الشاملة إلى 2018

ب في البوليوالت سابقة الخلط 141-وكلوروفلوروكربونب السائب وتصدير الهيدر141-الهيدروكلوروفلوروكربون
. وقد تم االنتهاء من تحويل تسع مؤسسات في قطاع تصنيع الرغاوي، وواحدة منها غيرت 2020أول يناير/كانون الثاني 

 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم 123,200بنتان إلى فورمات الميثيل، مما أدى إلى توفير مبلغ -التكنولوجيا من ن
الوكالة، وستتم إعادته إلى االجتماع الثاني والثمانين. ويتم تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية بنجاح في قطاع التبريد وتكييف 

مؤسسة  81الهواء مع بناء أجهزة نموذجية لتكييف الهواء المنزلي والتجاري. وهناك تأخير خمس سنوات في تحويل 
الخاصة بها. واستحدث بيتان من بيوت النظم تركيبات ببدائل ذات  صغيرة ومتوسطة من خالل مساندة بيوت النظم

احترار عالمي عالية. وقد التزمت الحكومة باإلسراع في تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال إمكانية 
، ومن 2019ديسمبر/كانون األول  31المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

. وتطلب األمانة التوجيهات من اللجنة 2020ديسمبر/كانون األول  31الناحية المالية، بإعادة أي أرصدة متبقية بحلول 
التنفيذية حول إذا ما كانت ترغب في خصم من نقطة البداية للبلد للمواد الهيدروفلوروكربونية استهالك هذه المواد في 

  .2020تي ما زال بها هذا االستهالك بعد يناير/كانون الثاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال
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  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:  - 36

  تأخذ علما بما يلي:  )أ(  

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(               
  لمصر؛الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر أمريكي  9,240دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  123,200إعادة مبلغ   )2(               
متعلق بالوفورات التي تحققت من التغيير في المن يوئنديبي إلى االجتماع الثاني والثمانين وهو 

  )EGY/FOA/62/INV/108تكنولوجيا التحويل في مؤسسة كايرو فوم (

دوالر أمريكي  3,382دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  44,654إعادة مبلغ   )3(               
من يوئنديبي إلى االجتماع الثاني والثمانين وهو المتعلق بالوفورات التي تحققت من تحويل 

) EGY/FOA/62/INV/106مؤسستين للرغاوي (شركة فريش لألجهزة الكهربائية المنزلية 
  ؛))EGY/FOA/62/INV/105وشركة موج للهندسة والصناعة (

التزام الحكومة المصرية بتقديم تقرير استكمال المشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )4(               
؛ وفي الجانب المالي استكمال 2020المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أول اجتماع عام 

  ؛2020ديسمبر/كانون األول  31عادة أي أرصدة متبقية بحلول المرحلة األولى وإ

  تطلب:  )ب(  

 81 من الحكومة المصرية ويوئنديبي تقديم تقرير بشأن حالة تحويل بيوت النظم والمؤسسات الـ  )1(               
الصغار (بما في ذلك حالة تحويل بيوت النظم  350الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين الـ 

األموال؛ وقائمة محدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  والتركيبات التي تم تطويرها وصرف
التي تم تحويلها مع التكنولوجيا المختارة، وصرف األموال وااللتزام الخاص بكل مؤسسة؛ 
وتحديث لعدد المستخدمين الصغار الذين تمت مساعدتهم) وذلك إلى كل اجتماع حتى انتهاء 

  ؛المرحلة األولى

من الحكومة المصرية ويونيدو أن يقدما تقارير مرحلية كل عام بشأن تنفيذ برنامج العمل   )2(               
  الخاص بالشريحة األخيرة من المرحلة األولى وحتى انتهاء المشروع؛

البديلة من يوئنديبي أن يستمر في مساعدة الحكومة المصرية على ضمان توفير التكنولوجيات   )3(               
  مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خالل بيوت النظم الخاصة بها؛ و 81لتحويل  ةالمختار

من يوئنديبي أن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية بشأن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي   )4(               
اختارتها الحكومة المصرية وذلك لكل اجتماع حتى يتم إدخال تكنولوجيا ذات إمكانية احترار 
عالمي منخفضة بالكامل كما تم االتفاق، مع تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو 

المتعلقة بها، متاحة على المستوى  المكوناتضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك 
  التجاري في البلد؛

الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ج(  
 1,020,148بمبلغ المقابلة  2019-2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر وخطة تنفيذ الشريحة 

دوالر  17,443دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  232,575دوالر أمريكي تشمل 
دوالر  53,730دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة ومقدارها  716,400أمريكي ليونيدو؛ و 
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سيقدم فقط في حالة تحقيق أمريكي ليوئنديبي، على أساس أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية 
  الشروط التالية:

  أن يتم التوقيع على مذكرة االتفاق مع بعلبكي؛  )1(               

مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدرجة في المرحلة األولى من مشروع  40أن يتم على األقل تحويل   )2(               
  بيوت النظم؛

دوالر أمريكي إضافي من التمويل  350,000ألقل مبلغ أن يقوم يوئنديبي بصرف على ا  )3(               
  الموافق عليه لمشروع بيوت النظم للمستفيدين النهائيين في الرغاوي؛ و

الستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية، بداية البلد للتخفيضات المجمعة  أن يخصم أوال يخصم من نقطة  )د(  
التي تمت مساعدتها في إطار  81يرة والمتوسطة الـ استهالك هذه المواد أن تواجد في المؤسسات الصغ
أو عندما يتم تحديد نقطة البداية لهذه المواد،  2020المرحلة األولى وذلك بعد أول يناير/كانون الثاني 

أيهما أسبق، مع مالحظة أن هذه المؤسسات قد وافقت على التحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية 
  احترار عالمي منخفضة.

 
 

     



 
 

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

EP  
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 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من   ،مونتريال
  

  مقترح مشروع: مصر
  

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

  
  التبريد

  
  أ إلى 134-من الهيدروفلوروكربون المتصلةتحويل مرفق تصنيع األلواح غير

  لجيشلن في مصنع اعامل النفخ الهيدروفلوروأوليف
 اليوئنديبي
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  دة السنواتمتعدغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

  مصر
  المنفذةالثانئية/ الوكالة                                                      عنوان المشروع

أ إلى 134-تحويل مرفق تصنيع األلواح غير المتصلة من الهيدروفلوروكربون أ)(
  لجيش، مصرلن في مصنع امل نفخ الهيدروفلوروأوليفاع

  اليوئنديبي

  

 (EEAA)لشؤون البيئة  المصري الجهاز  وكالة التنسيق الوطنية

  

  أحدث البيانات المبلغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
 )2018، حتى مايو/أيار 2017(أطنان مترية،  7ألف: بيانات المادة 

  غير متوافرة  أطان مترية  المرفق واو، المجموعة األولى

أكسيد أطنان مترية من مكافئ ثاني 
  الكربون

  غير متوافرة

  

 )2018، حتى مايو/أيار 2017(أطنان مترية،  باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري

  غير متوافرة  أطان مترية  المرفق واو، المجموعة األولى

أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد 
  الكربون

  غير متوافرة

  

ذ (طن من قدرات استنفاالمتبقي من الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل االستهالك 
  األوزون)

  غير متوافرة  أطان مترية

أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد 
  الكربون

  غير متوافرة

  

  

 مصنع الجيش  عنوان المشروع

 مستخدم في المنشأةأ ال134-الهيدروفلوروكربون
 55.5  ةن متريانطأ

 79,365  أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 أ الذي سيتم إزالته من خالل هذا المشروع:134-الهيدروفلوروكربون
 55.5  ةن مترياطأ

 79,365  ثاني أكسيد الكربون أطنان مترية من مكافئ

 :الهيدروفلوروأوليفان الذي سيتم إدخاله
 35.52  ةن مترياطأ

 107  أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 24  :مدة المشروع (باألشهر)

 1,007,400  :المبلغ األصلي المطلوب (دوالر أمريكي)

   :التكاليف النهائية للمشروع (دوالر أمريكي)

   التكلفة الرأسمالية اإلضافية: 

   في المائة): 10الطوارئ ( 

   تكاليف التشغيل اإلضافية: 

   مجموع تكلفة المشروع: 

 100  الملكية المحلية (%):

 0  عنصر الصادرات (%):

 1,007,400  المنحة المطلوبة (دوالر أمريكي):*

 جدوى التكلفة:*

 18.15 دوالر أمريكي لكل كيلوغرام

دوالر أمريكي لكل طن متري من مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

12.71 

 70,518  تكاليف دعم الوكالة المنفذة:

 1,077,918  مجموع تكلفة المشروع بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف (دوالر أمريكي):*

 ال  :حالة التمويل المناظر (نعم/ال)

 نعم  :العالمات الرئيسية لرصد المشروع (نعم/ال)

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصية األمانة

 .على النحو المقدم  *

 إزالة أطنان من قدرات استنفاد األوزوم التمويل دوالر أمريكي   ةمخصصات خطة األعمال للسنة الحالي

 غير متوافرة متوافرغير  (أ)
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 وصف المشروع

صنيع تتحويل لبالنيابة عن حكومة مصر، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) مقترح مشروع  .1
خ للرغاوي إلى المواد الهيدروفلوروأوليفية في أ كعامل نف13-غير المتصلة باستخدام الهيدروفلوروكربون حوالاأل

مريكي، على دوالر أ 70.518زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 1.007.400لجيش، بمبلغ لمصنع 
ا، زائد تكاليف دعم دوالرا أمريكي 30.000ى مبلغ النحو المقدم في األصل. وفي االجتماع الثمانين، تمت الموافقة عل

 دوالر أمريكي إلعداد هذا المشروع. 2.100الوكالة البالغة 

، أشارت رسالة التأييد من حكومة مصر للمشروع إلى نية الحكومة 79/45(ز) و78/3ووفقا للمقررين  .2
م ألماستالم جهة اإليداع في مقر ا نإلى حي وأن الحكومة تدرك أنه لم يتوافر تمويل آخر 1التصديق على تعديل كيغالي؛

المتحدة في نيويورك لصك التصديق على تعديل كيغالي، في حالة موافقة اللجنة التنفيذية على هذا المشروع؛ وأن 
الحكومة تدرك أنه في حالة الموافقة على هذا المشروع، سيتم خصم أي كمية مخفضة من الهيدروفلوروكربون من 

 يها (التي قد يتم االتفاق عليها في المستقبل).نقطة البداية لد

 استهالك الهيدروفلوروكربوون والبيانات األساسية للقطاع

تهالك استهالك الهيدروفلوروكربون أو معلومات عن اسمجموع لم يتضمن مقترح المشروع معلومات عن  .3
المشروع إلى وجود مصنع آخر  . وأشار مقترحان في مصرترغاوي البوليوري ةأ في صناع134-بونالهيدروفلوروكر

وع نللرغاوي على األقل في مصر باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ولكنه لم يتضمن معلومات عن 
 الهيدروفلوروكربون المستخدم وال عن مستوى االستهالك.

 أ في قطاع الرغاوي134-االستخدام العالمي للهيدروفلوروكربون

التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم التقني المقدم إلى االجتماع الثامن والعشرين استنادا إلى تقرير فرقة العمل  .4
طنا متريا، وهو  3.364، 5أ في قطاع الرغاوي في بلدان المادة 134-بلغ استهالك الهيدروفلوروكربون 2لألطراف،

مجموع االستهالك المستخدم أ. وتمثل هذه الكمية 134-في المائة من مجموع استهالك الهيدروفلوروكربون 4,2يمثل 
على الرغم من عدم توافر حصصهما ان، تريالمسحوبة بالضغط ورغاوي البوليو كعامل نفخ لرغاوي البوليسترين

 أ.134-النسبية الستهالك الهيدروفلوروكربون

بلدا من بلدان  119وأظهرت المعلومات من المسوحات لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي أجريت لـ .5
أ في قطاع الرغاوي كانت نسبته 134-أن استهالك الهيدروفلوروكربون 3المقدمة إلى االجتماع الثمانين، 5 مادةال

أن أيضا . وعالوة على ذلك، لوحظ 2015أ في عام 134- في المائة من مجموع استهالك الهيدروفلوروكربون 1,46
أ في تطبيقات 134-استخدام الهيدروفلوروكربونبلدا مشمولة في المسوحات) أبلغت عن  119أربعة بلدان فقط (من 

 ان.ترييورغاوي البول

 ان في مصرتريصناعة رغاوي البوليو

مندمج، المنتجات ذات أديم ان، وأساسا الرغاوي الصلبة، وإلى درجة أقل، تريصناعة رغاوي البوليوإن  .6
دات المواد الكيميائية داإمتلعب دورا مهما في اقتصاد مصر. ويعتمد صانعو الرغاوي على نحو كبير على 

كعامل نفخ. وخالل تنفيذ أساسا ب 141-والتكنولوجيا من خالل بيوت النظم، ويستخدمون الهيدروكلوروفلوروكربون
 الموافق عليها في االجتماع التاسع والسبعين، 4المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ب (النقي والوارد في البوليوالت 141-ستبدال الكامل الستخدام الهيدروكلوروفلوروكربونوافقت الحكومة على اال

                                                 
  ، من وحدة األوزون، الجهاز المصري لشؤون البيئة، موجهة إلى اليوئنديبي.2018أبريل/نيسان  29رسالة مؤرخة  1
  .2016، سبتمبر/أيلول XXVII/4تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم التقني  2
3 .Pro/ExCom/80/54UNEP/OzL  
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32  
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يناير/ كانون  1ن بحلول اسابقة الخلط المستوردة) بالهيدروكربون أو بنظم البوليوالت القائمة على الهيدروفلوروأوليف
 .2020 الثاني

 معلومات أساسية عن المنشأة

لواح ألتصلة جيش، وينتج الرغاوي غير المقوم ببناء المشروعات لليو ؛تجاريةإن مصنع الجيش ليس منشأة  .7
ها من ولتطبيقات البناء مثل المخازن الباردة، والوحدات السكنية جاهزة الصنع، وغيرالعزل السندويتش 

 .(PIP) السكب في الموقععمليات رغاوي للرش/أيضا المنشأة لدى و االستخدامات.

المنشئات التي تلقت تمويال في إطار مشروع قطاع الرغاوي الموافق عليه في وكان مصنع الجيش أحد  .8
التحول  هذا وكان 5أ.134-إلى الهيدروفلوروكربون 11-االجتماع الثاني والعشرين للتحول من الكلوروفلوروكربون

ل لالشتعال، بينما نفخ غير قاب لأ إذ أنهم طلبوا استخدام عام134-فريدا نظرا الختيار الجيش للهيدروفلوروكربون
. ويتعلق طلب التمويل المقدم إلى 2003اختارت المنشئات األخرى السيكلوبنتان. وأنجز المشروع بنجاح في عام 

 االجتماع الحادي والثمانين بتحويل عملية التصنيع هذه إلى المواد الهيدروفلوروأوليفينية غير القابلة لالشتعال.

 الهيدروفلوروكربوناستهالك المنشأة من 

. 2017ام عطنا متريا من المواد الهيدروفلوروكربونية في  55,5أبلغ مصنع الجيش عن استهالك بمقدار  .9
وات السابقة مدفوعة بالطلب على تصنيع الرغاوي أ في السن134-وكان التقلبات في استهالك الهيدروفلوروكربون

 ).1بواسطة الجيش (الجدول 

  صنع الجيشأ في م134-دروفلوروكربون. استهالك الهي1الجدول 

 السنة
 الكمية

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون أطنان مترية

2015 60.10   85,943  

2016 33.80   48,334  

2017 55.50   79,365  

 71,214  49.80 )2017-2015المتوسط (

  

  نظرة عامة على المشروع وطلب التمويل

 اختيار التكنولوجيا البديلة

أ وهو غير قابل 134-الجيش إلى اعتماد تكنولوجيا نهائية الستبدال الهيدروفلوروكربونمصنع يحتاج  .10
ن كعامل نفخ اإيضاح الخصائص الجيدة لرغاوي العزل. وعلى هذا األساس، تم اختيار الهيدروفلوروأوليفلالشتعال و

- ناأو الهيدروفلوروأوليف 1233zd(E)-نابديل. وأشار المقترح إلى أن الخيار سيكون إما الهيدروفلوروأوليف
1336mzz تم التأكيد على توافر المواد الهيدروفلوروأوليفينية تجاريا في مصر من جانب 74/20. ووفقا للمقرر ،

التركيبات باستخدام المواد  يمكن أن يوفرواأنهم باثنين من منتجي المواد الكيميائية وبيت نظم واحد 
 6.لذلك دم تقديم تواريخ محددةالهيدروفلوروأوليفينية، بالرغم من ع

   

                                                 
5 EGY/FOA/22/INV/64  
  مقدمة إلى اليوئنديبي. Technocomو Chemoursو Honeywellخطابات من  6
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 وصف المشروع

سنة،  15ها على رزيد عمييقترح المشروع استبدال معدات الرغاوي الحالية ذات الضغط العالي، التي  .11
 ب علىبماكينة رغاوي جديدة ذات ضغط عالي ورأس خلط احتياطي، إذ أن عمر ماكينة الرغاوي يجعل من الصع

خرى. النفخ األ واملمع ع فرعييدات للنفخ الرالهيدروفلوروأوليفينية، وتحتاج إلى تو المنشأة أن تستخدمها مع المواد
رب، ن، والتجااوليفويشمل المشروع أيضا تكاليف تتعلق بالمساعدة التقنية لتطوير التركيبات الجديدة للهيدروفلوروأ

مقترحة بة الة بناء على التركيوتدقيق السالمة، وندوة دولية ودعم للمشروع. وتم طلب تكلفة التشغيل اإلضافي
 ن.اللهيدروفلوروأوليف

 تكاليف المشروع

يا كما يظهر في دوالرا أمريك 297.000تبلغ التكاليف الرأسمالية اإلضافية، على النحو المقدم في األصل،  .12
 .2الجدول 

  مصنع الجيشية في ينل إلى المواد الهيدروفلوروأوليفللتحو. التكاليف الرأسمالية اإلضافية 2الجدول 
  التكلفة (دوالر أمريكي) الوصف

 130,000 الضغط العاليبموزع 

 20,000 رأس الخلط االحتياطية

 50,000 الدعم التقني

 40,000 التجارب

 10,000 تدقيق السالمة

 20,000 ندوة دولية ودعم المشروع

 27,000 الطوارئ

 297,000 المجموع

  
ألصل، م في اعلى تكاليف عوامل نفخ رغاوي أخرى، على النحو المقد وتكاليف التشغيل اإلضافية المحسوبة .13

 .3دوالرا أمريكا، كما يظهر في الجدول  710.400تبلغ 

  ية في مصنع الجيشين. تكاليف التشغيل اإلضافية للمواد الهيدروفلوروأوليف3الجدول 
 الهيدروفلوروأوليفان أ134-الهيدروفلوروكربون األوصاف

 
دوالر أمريكي 

 للكيلوغرام
دوالر أمريكي   النسبة المئوية

 للكيلوغرام
  النسبة المئوية

 (a) (b) (c)=(a) x (b)(d) (e) (f)=(d) x (e) 

 1.01 401.122.8036 2.80 البوليوالت

 1.50 501.503.0050 3.00 إيسوسيانات

 2.10 100.7115.0014 7.10 عامل النفخ

 4.61 3.33  المجموع

 1.28 ظام)ي النفية (دوالر أمريكي للكيلوغرام ينالتكلفة اإلضافية للنظم التي تستخدم المواد الهيدروفلوروأوليف

- بوندروفلوروكرالهي التكلفة اإلضافية للنظم التي تستخدم المواد الهيدروفلوروأوليفية (دوالر أمريكي للكيلوغرام من
 أ)134

12.80 

 55.50 ) (أطنان مترية)2017أ (134-الهيدروفلوروكربوناستهالك 

 710,400 تكاليف التشغيل اإلضافية (دوالر أمريكي)
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جدوى تكلفة  دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، مع 1.007.400وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع  .14

 شهرا. 24فترة  للكيلوغرام. وسينفذ المشروع على مدىأمريكيا دوالرا  18,15بمقدار 

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 األهلية

راف؛ دد األطالمقررات الحالية للصندوق المتعواستعرضت األمانة مقترح المشروع استنادا إلى السياسات  .15
ء المقرر ي ضون؛ وفاواستعراض مشروعات مشابهة لرغاوي البوليوريتان للتحويل إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروأوليف

 دية التي قل اإلضافاكتساب الخبرة في التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيإلى (ز) الذي يسعى أساسا 78/3
 .5تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

 المشروع تكرارإمكانية 

ك كون هناشرح اليوئنديبي أنه يحتمل أن تعند طلب معلومات إضافية عن إمكانية تكرار هذا المشروع،  .16
تستهلك  غير مشمولة في المسوحات بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون، 5بلدان أخرى من بلدان المادة 

في  )245fa-من المواد الهيدروفلوروكربونية (مثال، الهيدروفلوروكربون أ أو غيره134-الهيدروفلوروكربون
 قات الرغاوي هذه.ي؛ ويمكن أن تفيد نتائج المشروع تحويل تطبتطبيقات رغاوي البوليوريتان

لمنشأة ايش هو ترى األمانة أن إمكانية تكرار هذا المشروع محدودة لألسباب التالية: يبدو أن مصنع الجو .17
لبوليوريتان في مصر؛ وتقرير فرقة عمل فريق اأ لرغاوي 134- الوحيدة التي تستخدم الهيدروفلوروكربون

كل أ في 134-ونروكربوالتقييم التقني عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون أظهر أن استهالك الهيدروفلو التكنولوجيا
في  4,2تبلغ  فحسب نسبة يمثل 5يوريتان في بلدان المادة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البولمن 

بدائل المواد المستنفدة التقرير عن المسوحات بشأن وأشار أ؛ 134-المائة من االستهالك العالمي للهيدروفلوروكربون
قات رغاوي البوليوريتان أ في تطبي134-لوروكربونفأن الهيدرو 5بلدا من بلدان المادة  119لألوزون التي شملت 

طنا متريا من  30,8كان يستخدم فقط في أربعة بلدان؛ وأن مشروعين فقط (مجموع استهالكهما 
-طنا متريا من الكلوروفلوروكربون 68,863وافق عليها إلزالة ممشروعا  989بين  ) من11-الكلوروفلوروكربون

 أ.134- قد تم تحويلهما إلى الهيدروفلوروكربون 11

 ج التكنولوجياونض

 1233zd(E)- نامعلومات إضافية عن نضوج التكنولوجيا باستخدام الهيدروفلوروأوليفلبناء على طلب  .18
يت أن التركيبات الجديدة سيتم تطويرها في مصنع الجيش و/أو ب ، ذكر اليوئنديبي1336mzz- والهيدروفلوروكربون

 لتكلفةامع عوامل أخرى من أجل جدوى  منفوخة فرعيةنظم محلي خالل تنفيذ المشروع، وستحتوي على تركيبات 
عوامل ات الكيبولم تقدم تفاصيل عن ترلتي يتم إنتاجها في مصنع الجيش. والوفاء بشرط األلواح غير المتصلة ا

لى عائمة الفرعية. وأوضح اليوئنديبي أن حكومة مصر ومصنع الجيش ملتزمان باعتماد التركيبة الق ةالمنفوخ
 في هذه المنشأة. أوليفانالهيدروفلورو

ليفينية. لوروأووترى األمانة أن هناك حاجة إلى جهود إضافية لتطوير التركيبة باستخدام المواد الهيدروف .19
 د األطرافلمتعدن كعامل نفخ في إطار الصندوق ااخدام الهيدروفلوروأوليفتسأيضا أن الخبرة في ا نةوالحظت األما

 :يمكن اكتسابها من خالل
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ن لأللواح غير المتصلة في أطراف المادة ااستخدام الهيدروفلوروأوليفمن صحة المشروع اإليضاحي للتحقق   (أ)
الموافق عليها لليوئنديبي في االجتماع  7التكلفة في كولومبيا،من خالل تطوير تركيبات مجدية من حيث  5

  8السادس والسبعين. وقدم التقرير الشامل عن هذا المشروع إلى االجتماع الحادي والثمانين؛

 9(مثال، األردن، 5بلدان المادة  العديد منتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ب بعوامل 141-ات الرغاوي على استبدال الهيدروكلوروفلوروكربونيث وافقت منشئليزيا) حولبنان، وما

 ن.انفخ الهيدروفلوروأوليف

 ةنيتوافر المواد الهيدروفلوروأوليفي

ن أيوئنديبي فاد البناء على طلب لتوضيح إضافي عن توافر المواد الهيدروفلوروأوليفينية في السوق المحلي، أ .20
ة وأوليفينيوفلوريائية، وبيت نظم واحد يعملون في مصر قد أكدوا أن المواد الهيدركيملمواد العي ااثنين من مصنّ 

ن هذه افية مالجدير بالمالحظة أن منشئات الرغاوي تواجه اآلن صعوبات في توفير إمدادات كفي مصر. وستتوافر 
 من المتوقع أن يتغير الوضع في المستقبل. هب؛ غير أن141-المواد من أجل تحويلهم من الهيدروكلوروفلوروكربون

 اإلطار التنظيمي واالستدامة

تنظر  قت، الأفاد اليوئنديبي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروع في مصنع الجيش؛ غير أنه في هذا الو .21
 تان.قات رغاوي البوليوريأ في تطبي134- الحكومة في إصدار قواعد تتعلق بالحد من استخدام الهيدروفلوروكربون

ن اوروأوليفيدروفلالقائمة على اله تحمل التكلفة المرتفعة للتركيبة وفي توضيح لكيفية استمرار المنشأة في .22
 ةأمريكي اتوالرد 7.10بالمقارنة إلى  ينيةالهيدروفلوروأوليفالمواد من للكيلوغرام  اأمريكي ادوالر 15.00(أي 

 ت القائمة علىخالل تنفيذ المشروع، سيتم تطوير التركيباأ)، شرح اليوئنديبي أنه 134- للهيدروكلوروفلوروكربون
 .ناوأوليفضمان استدامة اعتماد الهيدروفلورسيتم هدف خفض التكلفة، ومن خالل ذلك، بن الهيدروفلوروأوليفا

 اختيار المنشأة

حول من للت 1997الحظت األمانة أن مصنع الجيش تلقى تمويال من الصندوق المتعدد األطراف في عام  .23
ليه، ترى األمانة أن هذا التحويل يخضع عأ. وبناء 134-إلى الهيدروفلوروكربون كعامل نفخ 11-لكلوروفلوروكربونا

 .XXVIII/2(ب) من المقرر 18للفقرة 

 احتساب التكلفة اإلضافية

ة القديم الرغاويتحل محل ماكينة  بالضغط العالىبناء على طلب لتوضيح متطلبات ماكينة رغاوي جديدة  .24
ع المواد مسنة، ذكر اليوئنديبي أن ماكينة الرغاوي القديمة ال يمكن استخدامها  15وعمرها بالضغط العالي 

ة وامل فرعيدات عإمداعدم توافر نية نظرا لعدم توافر المعدات االحتياطية والمكونات بسهولة وأوليفيالهيدروفلورو
 منفوخة مع عوامل أخرى.

 15مرها الية وعالقديمة الحبالضغط العالي لب الستبدال ماكينة الرغاوي ونظرت األمانة بدقة في أهلية الط .25
 :سنة استنادا إلى ما يلي

أ كعامل نفخ في ماكينة الرغاوي الحالية إذ 134-يستخدم مصنع الجيش حاليا الهيدروفلوروكربون  (أ)
نفخ غير قابل لالشتعال؛ وبناء عليه، اختارت المنشأة  لأنهم يحتاجون إلى عام

  كعامل نفخ؛ 1336mzz-ناأو الهيدروفلوروأوليف 1233zd(E)- ناالهيدروفلوروأوليف
                                                 

7 62/6UNEP/OzL.Pro/ExCom/7  
8 10/81UNEP/OzL.Pro/ExCom/  
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51 8في الصفحة رقم  5، الجدول.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/33 
 
 

8 

تقرير التقني الحتساب التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لبدائل قطاع ال  (ب)
للتحول من المواد بالنسبة  هذكر أن 10عين،الرغاوي المقدم إلى االجتماع السادس والسب

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى المواد الهيدروفلوروكربونية، أو المواد الهيدروفلوروأوليفينية، أو 
فورمات الميثيل، لن يتطلب األمر تكاليف رأسمالية إضافية النظم القائمة على المياه أو تكنولوجيات 

بالنسبة لتطبيقات رغاوي البوليوريتان الصلبة والرغاوي ذات  الضغط العالي الستبدال موزعات
  إنديم مندمج؛

ن لأللواح غير المتصلة اتقرير المشروع اإليضاحي للتأكد من صحة استخدام الهيدروفلوروأوليف  (ج)
ضغط بال يرغاوال(المذكور سابقا)، لم يشير إلى الحاجة إلى استبدال أو تعديل تحديثي لماكينة 

  ؛أوليفانتخدام تركيبات الهيدروفلوروالس العالي

المشروعات الموافق عليها لتحول رغاوي البوليوريتان في األلواح غير المتصلة إلى المواد   (د)
 روكربونيةروفلوالهيدروفلوروأوليفينية الموافق عليها في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلو

إذ أن معدات  ليبالضغط العا رغاويالالستبدال معدات  لم تطلب تمويال 5في العديد من بلدان المادة 
  في خط األساس يمكن استخدامها مع عامل النفخ البديل؛ الضغط العالي

ب إلى عوامل نفخ قابلة 141المشروعات الموافق عليها الستبدال الهيدروكلوروفلوروكربون  (هـ)
الة ح؛ وفي على خط أساس العالي بالضغطلالشتعال نظرت أوال في خيار التعديل التحديثي لماكينة 

 ي ذلكفوجود ماكينة رغاوي بالضغط المنخفض في خط األساس، نظرت في المعدات المناسبة، بما 
 ، للعناية بمسألة قابلية عامل النفخ لالشتعال.بالضغط العالياستبدالها بماكينة 

لحالي ا لعاليبالضغط اي والرغا وفي ضوء الحقائق المذكورة أعاله، ترى األمانة أن الطلب الستبدال موزع .26
 ورأس الخلط االحتياطية ليسا من التكاليف اإلضافية المؤهلة.

تطوير تقنية لالمساعدة ال مطلباألمانة أيضا التكاليف الرأسمالية اإلضافية األخرى ورأت أن  واستعرضت .27
ية مؤهلة. غير أن دوالرا أمريكيا لكل منها هي تكاليف إضاف 15.000تبار بمبلغ خالتركيبات الجديدة والتجارب واال

ل ات األعماعملي من تنفيذها كجزءالتكاليف ذات الصلة بالتحقق من السالمة لن تكون إضافية إذ أن ذلك سيحتاج إلى 
مانة صي األر أعاله، تولعقد ندوة دولية ليس شرطا لتنفيذ هذا المشروع. وفي ضوء المذكوطلب الالعادية، وأن 

لرغاوي اير تركيبات دوالرا أمريكيا المرتبط بهذه األنشطة، للمساعدة التقنية اإلضافية لتطو 30.000باستخدام مبلغ 
 التكلفة، من خالل التجارب واالختبار. المجدية من حيث

حة تحتوي لمقترليفان اولدى استعراض تكاليف التشغيل اإلضافية، الحظت األمانة أن تركيبة الهيدروفلوروأو .28
أ في 134-وفلوروكربونفي المائة من الهيدر 10في المائة من المواد الهيدروفلوروأوليفينية بدال من ما نسبته  14على 

شروع، ت حول المشاوراالنظام، مما أدى إلى تكلفة أعلى بكثير عن النظام القائم على الهيدروفلوروأوليفان. وخالل الم
بالرغم  ،إعدادها اء مناالنتهلتركيبات المحددة والهيدروفلوروأوليفان الذي سيتم استخدامه لم يتم ذكر اليوئنديبي أن ا

 كعوامل نفخ. 1336mzz- أو الهيدروفلوروأوليفان 1233zd(E)-من أنهم اقترحوا استخدام الهيدروفلوروأوليفان

واد لى المإ للتحويل عليها لرغاوي البوليوريتان الموافق برات من المشروعات األخرىخواستادا إلى ال .29
وأوليفان هيدروفلورات الالهيدروفلوروأوليفينية في األلواح غير المتصلة، وعلى التقارير التقنية المتوافرة بشأن تركيب

ة ير المتصلغلواح (بما في ذلك المشروعات اإليضاحية الشاملة بشأن استخدام المواد الهيدروفلوروأوليفينية في األ
ضة منخف ل اإلضافية على أساس تركيبةيها اللجنة التنفيذية)، حسبت األمانة تكاليف التشغالتي وافقت علي

ز تعزيوطوير الهيدروفلوروأوليفان مع مالحظة أن دعم المساعدة التقنية المدرج في تكلفة المشروع سيستخدم لت
 لمنتج.اأداء وفى متطلبات تجدوى تكلفة التركيبات القائمة على الهيدروفلوروأوليفان التي ستس

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/58من المرفق األول، الوثيقة  66الفقرة  10
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 ن التكلفةأمانة األ رللتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية، تقدواستنادا إلى التحليل  .30
والرا أمريكيا د 4,05دوالرا أمريكيا مع جدوى تكلفة بقيمة  224.694اإلضافية المؤهلة لتحويل مصنع الجيش تبلغ 

للتكاليف  اموجز 4من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويقدم الجدول  لمتريدوالرا أمريكيا للطن ا 2,83للكيلوغرام أو 
 مانة.ترحته األذي اقاإلضافية على النحو المقدم في األصل، وكما راجعها اليوئنديبي خالل المناقشات، وعلى النحو ال

  . التكاليف اإلضافية للتحول إلى المواد الهيدروفلوروأوليفينية في مصنع الجيش4الجدول 
 التكلفة (دوالر أمريكي) 

 مقترح األمانة المنقحة على النحو المقدم الوصف
 225,50030,000 297,000 التكلفة الرأسمالية اإلضافية

 710,400194,694-471,750 710,400 تكلفة التشغيل اإلضافية
 935,900224,694-697,250 1,007,400 المجموع

 55.5055.50 55.50(أطنان مترية)أ المزال 134-الهيدروفلوروكربون
 16.864.05 – 12.56 18.15 جدوى التكلفة (دوالر أمريكي للكيلوغرام)

من جدوى التكلفة (دوالر أمريكي للطن المتري 
 )مكافئ ثاني أكسيد الكربون

12.69 8.79 – 11.792.83 

  
 

 ى التكلفة الشاملة للمشروع.لولم يتفق اليوئنديبي واألمانة ع .31

ي (ز) هو اكتساب الخبرة ف78/3المقرر  بموجبوالحظت األمانة أن الغرض من تنفيذ المشروعات  .32
مواد التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية التي قد ترتبط بالتخفيض التدريجي لل

مات عن معلومزيد من الالهيدروفلوروكربونية. غير أن األمانة ترى أن تقديرات التكلفة قد تتغير مع توافر ال
 لخصائص المحددة للمنشئات.ل وفقاالتكنولوجيا و

 المنافع المناخية

أكسيد  طنا متريا من مكافئ ثاني 79.365من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خفض االنبعاثات بكمية  .33
للمواد أ، واإلدخال المتوقع 134-طنا متريا من الهيدروفلوروكربون 55,5الكربون مع خفض بمقدار 

 ام الطاقة.في استخد كفاءةالهيدروفلوروأوليفينية. ولم تقدم تقديرات للوفورات غير المباشرة في االنبعاثات المرتبطة بال

 2020-2018خطة األعمال للفترة 

 405.966المتعدد األطراف بقيمة  للصندوق 2020- 2018أدرج هذا المشروع في خطة األعمال للفترة  .34
 في ذلك تكاليف دعم الوكالة.دوالرا أمريكيا، بما 

 الخالصة

لغاية ترى األمانة أن إمكانية تكرار مقترح المشروع غير مؤكدة، نظرا إلى االستخدام المحدود ل .35
الصغير  ؛ والعدد5فخ رغاوي البوليوريتان على الصعيد العالمي وفي بلدان المادة أ كعامل ن134-للهيدروفلوروكربون

فخ. ومن أ كعامل ن134-التي تستخدم الهيدروفلوروكربون 5في بلدان المادة لمحتملة المنشئات رغاوي البوليوريتان 
ة واحدة فقط في أ في منشأ134-المتوقع أن يمكن المشروع إزالة تصنيع رغاوي البوليوريتان بالهيدروفلوروكربون

اوح نطاق يتر ي فياليوئنديب مصر. ويمكن أن يوافق اليوئنديبي واألمانة على التكلفة الشاملة للمشروع، الذي يصونه
ة لتقديرية بالنسبادوالرا أمريكيا بعد التعديالت، بينما تبلغ التكلفة  935.900دوالرا أمريكيا إلى  697.250بين 

 دوالرا أمريكيا. 224.694لألمانة 

ح اتفاق على مستوى التمويل، ترى األمانة أنه من الضروري تقديم مقتروبغض النظر عن عدم التوصل إلى  .36
المشروع، نظرا إلى المطلب الملح للجنة التنفيذية باكتساب الخبرة في التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل 
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في ضوء المقرر  5اإلضافية التي قد تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
2/XXVIII. 

 التوصية

 يذية في النظر في:قد ترغب اللجنة التنف .37

أ إلى الهيدروفلوروأوليفان في صناعة 134- مقترح المشروع للتحول من الهيدروفلوروكربون  (أ)
األلواح غير المتصلة في مصنع الجيش، مصر، في سياق مناقشتها حول المشروع المستقل 

لى النحو (ز)، ع78/3للهيدروفلوروكربون المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين وفقا للمقرر 
ض استعرا أثناءي الوثيقة بشأن نظرة عامة على القضايا التي تم تحديدها الوارد وصفه ف

  ؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14) اتالمشروع

  .وما إذا كانت ستوافق أو ال توافق على مقترح المشروع في ضوء المعلومات المقدمة في الوثيقة  (ب)

 
     
 


