
  

 . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/33 

5 June 2009 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

  برنامج
  األمم المتحدة

  للبيئة

 
 

! !
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال
   و الخمسـون ثامنالاالجتمـــاع 
  2009وز تم/يوليو 10 - 6 مونتريال،

  
  

 
 

 مصر:  مقترح مشروع
 
  

  : تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التاليعلى هذه الوثيقة تحتوي

  
  وةالرغ

  
المواد التكلفة الستخدام زهيدة خيارات الالتدليل على / التحقق من  •

   البوليوريتانوة في تصنيع رغإرغاء آعامل يةالهيدروآربون
  يوئنديبي
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  المشروعات المتعّددة السنوات�ييم المشروع ورقة تق
 مصر

  
  الوآالة المنفذة/الوآالة الثنائية  عنوان المشروع

 إرغاء آعامل يةالهيدروآربونالمواد التكلفة الستخدام زهيدة خيارات الالتدليل على / التحقق من )   أ(
   البوليوريتانوةفي تصنيع رغ

 يوئنديبي

 
 رة شؤون البيئة في مصروزا:الوآالة الوطنية المنسقة

 
  أحدث بيانات االستهالك المبلغ عنه للمواد المستنفدة لألوزون التي يغطيها المشروع

  )2009 أيار/مايوحتى ، 2007، (ODP) أطنان قدرات استنفاد األوزون (7-بيانات المادة: ألف
  

    433.2  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
      

 
  )2009 أيار/حتى مايو، 2008، (ODP) أطنان قدرات استنفاد األوزون(للبرنامج القطري البيانات القطاعية : باء

 

  
 0.0  (ODP))أطنان قدرات استنفاد األوزون ( المؤهل للتمويل CFCاالستهالك المتبقي من 

 
خطة عمل التخصيصات في   أطنان قدرات استنفاد األوزون المزالة  )دوالر أمريكيمليون (مجموع التمويل   

  ال يوجد  )ه(55/43استنادا إلى المقرر   )أ(  السنة الجارية
  

     عنوان المشروع
    :)أطنان قدرات استنفاد األوزون(استخدام المواد المستنفدة لألوزون في المنشأة 

 ال يوجد :)أطنان قدرات استنفاد األوزون (سيتم إزالتهاالتي المواد المستنفدة لألوزون 
 ال يوجد :)أطنان قدرات استنفاد األوزون(  إدخالهاالتي سيتمالمواد المستنفدة لألوزون 

 8  ):باألشهر(مدة المشروع 
 473,000  ):دوالر أمريكي(المبلغ األولي المطلوب 

 473,000 :)دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 
 430,000  :التكلفة الرأسمالية اإلجمالية 

 43,000 :%)10(الطوارئ 
  :التكلفة التشغيلية اإلجمالية

 473,000 :اجمالي تمويل المشروع 
 %100 :(%)الملكية المحلية 

 %0 (%):عنصر التصدير 
 473,000  ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة 

 ال يوجد  ):آيلوغرامدوالر أمريكي لكل (الجدوى االقتصادية 
 35,475  ):دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 

 508,475  :)دوالر أمريكي(للصندوق المتعدد األطراف المشروع تكلفة مجموع 
 ال يوجد  ):ال/نعم(حالة التمويل النظير 

 نعم ):ال/نعم(رصد المشروع ل المتضمنة منجزاتال
 

  بشكل إنفراديالنظر في المشروع توصية األمانة

ODS     
HCFC-22 229.8 HCFC-123 0.0 

HCFC-141b 106.7   
HCFC-142b 15.8   
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  وصف المشروع

/  للتحقق من اتجريبي ا، مشروعمصر، بالنيابة عن حكومة )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قدم  -1
،  البوليوريتانوة في تصنيع رغإرغاء آعامل يةالهيدروآربونالمواد  الستخدام زهيدة التكلفةخيارات الالتدليل على 

 دوالر أمريكي زائد 473 000 اإلجمالية للمشروع ةفوتبلغ التكل. ثامن والخمسين في اجتماعها اللنظر اللجنة التنفيذية
  . دوالرا أمريكيا35 475تكاليف دعم الوآالة بمقدار 

 زهيدة التكلفة والتحقق من نظم  رغوة البوليوريتانوتعظيم يتمثل الهدف من هذا المشروع في تطوير،  -2
وإذا . الرغاوي ذات األديم المندمجزل واعالهيدروآربونية في تصنيع البوليوريتان الصلب الستعمال المواد الونشرها 

إزالة  الزمة لتنفيذ ، في إتاحة خيارات اقتصاديةاألمثل هذه، ستسهم التكنولوجيا  من جدوى هذه النظم بنجاح التحققتم
  .سطة الحجممتوالت الصغيرة ونشآونية، وخصوصا في المبرالمواد الهيديوآلوروفلوروآ

  :ويتضمن المشروع العناصر التالية  -3

المسبق خلطها والمستقرة التي يمكن الهيدروآربون التدليل على نظم /وتعظيم، والتحقق من تطوير،  )أ(
تعاقد اليوئنديبي على عنصر المشروع يوسوف (لرغوة منشآت تصنيع ااستعمالها مباشرة من جانب 

  ؛)مناقصة عامة مؤهل من خاللآيميائي هذا مع موّرد 

 المواد الهيدروآربونية مباشرة حقنيتكون من ثالثة عناصر، قادر على لرغوة ا رثجهاز نتطوير   )ب(
  ؛ مؤهلة لمعدات الرغوةمنشأة تصنيع، من خالل )تينانتين أو السيكلوباخالئط الب(

 الرغوة المتكون رث نجهازالتدليل على وتعظيم نظام البوليول المسبق خلطه للمواد الهيدروآربونية و  )ج(
  ؛لرغوةا لدى إحدى منشآت تصنيعمن ثالثة عناصر 

ن من ثالثة كّو الرغوة المرثجهاز ن للمواد الهيدروآربونية وهنشر نتائج نظام البوليول المسبق خلط  )د(
  .عناصر

دول أدناه،  في الجواردةصيل الا، مع التف دوالر أمريكي473 000لية للمشروع بمبلغ تقّدر التكلفة اإلجما  -4
  : في األصلدمتُقحسبما 

 دوالر أمريكي الوصف
 20,000 إدارة المشروع

 40,000 نقل التكنولوجيا والتدريب
 55,000  االختبارمعدات

 125,000 تطوير معدات اإلنتاج
 100,000 إعداد النظام المسبق الخلط

 60,000 استعراض النظراء
 30,000 حلقات عمل نشر التكنولوجيا

 43,000 %)10(وارئ الط
 473,000 المجموع

  

 التكنولوجيات القائمة على الستعمال ، نظراولن يتطلب مرحلة ثانية.  أشهر8 ىينفذ المشروع على مدس  -5
  .في العالم أجمععدة منذ سنوات الهيدروآربون 
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  تهاتعليقات األمانة وتوصي

  التعليقات

 العتبارات التكلفة ذات الصلة نقحة بشأن التحليل الماستعرضت األمانة المشروع في ضوء ورقة السياس  -6
  .بتمويل إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمقدمة إلى االجتماع الخامس والخمسين

آربون وومع مالحظة أن المشروع يتكون من مرحلة واحدة فقط ويتعلق باختبار النظام القائم على الهيدر  -7
تصنيع الرغوة، يمكن اعتباره مشروعا استثماريا بدال من واحدة ل الجديد في منشأة رثجهاز النالذي سيتم تطويره و

 إعداد المشروع آمشروع تجريبي من مرحلتين يتكون في في البداية  اليوئنديبي إلى أنه نظروأشار. ليليمشروع تد
يتم في المرحلة الثانية التدليل عد ذلك بنظم محلية والتحقق من التكنولوجيا في المرحلة األولى، وشرآة من اختيار 

ونظرا ألن التكنولوجيات القائمة . لتحقق بالنسبة لجميع استعماالت الرغوة ذات الصلةالتي خضعت لتكنولوجيا ال لىع
ويرتبط .  حاجة للتحقق منهادة سنوات حول العالم، فالمنذ عالرغوة تستعمل استعماالت على الهيدروآربون في 
، يمكن استعمال التكنولوجيات القائمة لضغوط النفقاتفحتى اآلن، ونظرا . روع بحجم المشروعالجانب التدليلي للمش
 طنا على 50 فيهالمواد المستنفدة لألوزون ا استهالك يبلغ التي  الكبيرةلرغوةافي منشآت فقط على الهيدروآربون 

  .األقل

الهيدروآربون ب العامللتطوير البوليول  المختارةالنظم  شرآةوخالل المناقشة مع اليوئنديبي، لوحظ أن   -8
النظم  ةشرآ اليوئنديبي إلى أنه، باستثناء وأشار. الي لم تكن مؤهلة للتمويلة متعددة الجنسيات، وبالتمؤسسلكها تمت

ات متعددة مؤسسلبوليوريتان األخرى في مصر مملوآة بالكامل لانظم شرآات ن جميع إ لتنفيذ المشروع، فالمختارة
النظم شرآة  واليوئنديبي بأن يةمصرالحكومة الغير أنه بعد االنتهاء من إعداد المشروع، تم إبالغ . الجنسيات

في المشارآة ب مهتمة لم تعدة متعددة الجنسيات، وبالتالي ؤسسإلى مملكيتها قل لن المملوآة محليا لديها اتفاق موقت
ذ  في تنفيا رئيسيا تأخيرحدث أن ذلك سيوجد ولكنه ونظر اليوئنديبي بجدية في نقل المشروع إلى بلد آخر،. المشروع
نظم  لشرآة، فإن نظم الهيدروآربون عامة مملوآة 5 اليوئنديبي أيضا أن في معظم بلدان المادة والحظ. المشروع

، يةمصرالحكومة ال من بموافقة تامةوبناء عليه، و. ع لن يحل المشكلةمتعددة الجنسيات، وبالتالي فإن نقل المشرو
ت نظم شرآاللهيدروآربون بدون إشراك أي المسبق خلطها  أن أفضل خيار يتمثل في التعاقد على تطوير النظم تقرر
ن من ثالثة عناصر، وذلك من خالل كّوجهاز نثر الرغوة المتفادي مسألة الملكية األجنبية، فضال عن تصميم وذلك ل

 آليهما في الشرآات لىق المصرية، والتدليل ع مع الموّردين المؤهلين للنظم والمعدات في السومناقصة عامة
 في شرآة الرغوة المختارة، HCFC-141bوإذا نجح تنفيذ ذلك، وتمت بالفعل إزالة . المملوآة محليا المصنعة للرغوة

 ويمكن إدخال التكنولوجيا .استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون المؤهل للتمويل من ا سيتم خصمهه الكميةفإن هذ
 اليوئنديبي أيضا أن هذا النهج والحظ. 5دان المادة ت النظم المحلية في جميع بلشرآاأي سوق من خالل األمثل في 

مل استعمال معدات االختبار الموجودة، والتدليل المباشر واستخدام تشي ت الالمناقصة العامةتكاليف يمتاز بأنه يوفر 
  .مقاولين مؤهلين بدرجة عالية

.  حسبما تم تقديمه ال يعطي االعتبار الواجب لنقل التكنولوجيا ونشر المعلوماتورأت األمانة أن المقترح  -9
ن من ثالثة عناصر إلى عدد  المكّوة الرغوجهاز نثر وهوينبغي تقديم نتائج مشروع التدليل على البوليول المسبق خلط
التالي، يقترح اليوئنديبي تنظيم وب. 5ملة بموجب المادة اأآبر من أصحاب المصلحة في البلد وفي البلدان األخرى الع

م أيضا معلومات عن المشاريع األخرى للتحقق قدتب على نتيجة هذا المشروع، بل حلقة عمل إقليمية ترآز ليس فحس
موقع الشرآة المحلية لتصنيع الرغوة التي ويتضمن ذلك زيارات ل. اللوالميثيمن التكنولوجيا بالنسبة لفورمات الميثيل 

 قويتضمن المشارآون أصحاب المصلحة المحليين، وممثلين من أمانة الصندو. ا على التكنولوجيايتم التدليل فيه
  .والوآاالت المنفذة، فضال عن خبراء الرغوة الذين سيشترآون في إعداد مشاريع رغوة الهيدروآلوروفلوروآربون

تفاق على توسيع األنشطة المتعلقة بنقل وتم اال. وناقشت األمانة مع اليوئنديبي أيضا المسائل المتعلقة بالتكلفة  -10
وتم تحقيق ذلك عن طريق تخفيض جزئي لطلبات إدارة .  التمويل المطلوبفي حدودالتكنولوجيا ونشر المعلومات 
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ويظهر الجدول أدناه التكلفة . المشروع، والتدريب واستعراض النظراء، بدون اإلخالل بهدف المشروع ومجال تطبيقه
  .المتفق عليهاالمراجعة للمشروع 

 دوالر أمريكي الوصف
 10,000 إدارة المشروع

 30,000 نقل التكنولوجيا والتدريب
 55,000  االختبارمعدات

 125,000 تطوير معدات اإلنتاج
 100,000 إعداد النظام المسبق الخلط

 60,000 استعراض النظراء
 50,000 حلقات عمل نشر التكنولوجيا

 43,000 %)10(الطوارئ 
 473,000 المجموع

  

  التوصية

، دعت الوآاالت الثنائية والوآاالت المنفذة، )ه(55/43من خالل مقررها اللجنة التنفيذية،  أنمع مالحظة   -11
أو موردي المواد / النظم وتشرآا يتضمن مشروعاتعلى نحو عاجل، إلى إعداد وتقديم عدد محدود من مقترحات ال

مواد لالالستخدام في عوامل النفخ التي ال تستعمل النظم الكيميائية  ،ق األمثل من والتحق،من أجل تطويرالكيميائية 
إلحالل المواد تكلفة قائمة على الهيدروآربون زهيدة ال، وإمكانية استخدام نظم آربونيةوفلورهيدروآلوروال

 تعليقات األمانة، قد ، وفي ضوء5الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة في استعماالت الرغوة في بلدان المادة 
المواد  التكلفة الستخدام زهيدةليل على الخيارات دالت/ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على التحقق من

د تكاليف دعم ئ زا دوالر أمريكي473 000وليوريتان بتكلفة تبلغ  البة في تصنيع رغو آعامل إرغاءيةهيدروآربونال
  .الرا أمريكيا لليوئنديبي دو35 475الوآالة بمقدار 

----  


