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مقترحات المشروع  :مصر
تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترحات المشروع التالية :
الرغوة

 ايضاح للخيارات منخفضة التكلفة للتحول إلى التكنولوجيات غير
المستنفذة لألوزون في رغاوى البولي يوريثان لدى المستخدمين الصغار
جداً

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي )اليوئنديبي(

المادة المتبخرة

 المساعدة التقنية بشأن بدائل بروميد الميثيل في قطاع تمور النخيل

منظمة
للتنمية
)اليونيدو(

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

األمم المتحدة
الصناعية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/28
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
مصر
) (1عنوان )عناوين( المشروع

الوكالة الثنائية  /المنفذة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(

إظھار الخيارات منخفضة التكلفة لتحويل التكنولوجيات غير المستنفدة لألوزون إلى رغاوى
البولي يوريثان لدى المستخدمين الصغار جداً

جھاز شؤون البيئة في مصر ،وحدة األوزون الوطنية

الوكالة الوطنية المنسقة

أحدث بيانات االستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفذة لألوزون المدرجة في المشروع
أ :بيانات المادة ) 7طن من قدرات استنفاذ األوزون ،2013 ،حتى ابريل  /نيسان (2015
297.0

الھيدروكلوروفلوروكربون

ب .البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون ،2013 ،حتى ابريل  /نيسان (2015
187.9

الھيدروكلوروفلوروكربون 22
الھيدروكلوروفلوروكربون 123

0.5

الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب

82.6

الھيدروكلوروفلوروكربون 142ب

8.9

الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

17.1

استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

310.61

األموال المخصصة لخطة العمل السنوية الحالية

التخلص التدريجي من طونات المواد المستنفذة ألوزون

التمويل )دوالر أمريكي(

غير متوفر

)أ(

عنوان المشروع
استخدام المواد المستنفذة لألوزون في الشركة )طن من قدرات استنفاذ األوزون( :

غير متوفر

المواد المستنفذة لألوزون التي يجب التخلص منھا تدريجيا ً )طن من قدرات استنفاذ األوزون( :

غير متوفر

المواد المستنفذة لألوزون التي يجب إدخالھا تدريجيا ً )طن من قدرات استنفاذ األوزون( :

غير متوفر

مدة المشروع )أشھر( :

12

المبلغ األساسي المطلوب )دوالر أمريكي( :

340,000
340,000

تكاليف المشروع النھائية )دوالر أمريكي( :
تكلفة رأس المال اإلضافية :

310,000

الطوارئ ): (10%

30,000

تكلفة التشغيل اإلضافية :

0

التكلفة اإلجمالية للمشروع :

340,000

الملكية المحلية ): (%

غير متوفر

مكونات الصادرات ): (%

غير متوفر

األموال المطلوبة )دوالر أمريكي( :

340,000

الفعالية من حيث التكلفة )دوالر أمريكي  /كغ( :

غير متوفر

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة )دوالر أمريكي( :

23,800

مجموع تكلفة المشروع بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي( :

363,800

وضع التمويل النظير )نعم  /كال( :

كال

رصد المشروع ،بما في ذلك المعالم )نعم  /كال( :

نعم
عالقة

توصيات األمانة:
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وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة مصر ،ق ّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( كوكالة منفذة ،إلى االجتماع الراب ع
-1
ً
والسبعين طلبا لتمويل ايضاح لخيارات منخفضة التكلفة للتحول إلى التكنولوجيات غير المستنفذة لألوزون في رغاوى
البولي يوريثان لدى المستخدمين الص غار ج داً  ،الب الغ  340,000دوالر أمريك ي ،زائ د تك اليف ال دعم للوكال ة البالغ ة
 23,800دوالر أمريكي .يتم إعداد ھذا المشروع في معرض االستجابة للقرار رقم .1 40/72
األھداف
يھدف المشروع إلى :

-2

)أ( تطوير وحدة صرف رغاوى منخفضة التكلفة الستخدامات الصب في الموقع ،تتضمن ضاغط ھواء ولك ن ال
تعتمد على الطاقة الكھربائية ،أو بدالً من ذلك استكشاف الخيارات المتاحة لتخفيض تكلفة موزعات الرغ اوى
المتاحة في السوق ؛
)ب( استكش اف خي ار التعبئ ة والتغلي ف المس بقين ل نظم رغ وة الب ولي يوريث ان المختوم ة ول ديھا ص الحية طويل ة
ويمكن استخدامھا عند الطلب )ھي حاليا ً قيد االستخدام في كولومبيا ،والمكسيك ،والواليات المتحدة األمريكية
لبعض االستخدامات( .
المنھجية
-3

يشتمل تنفيذ المشروع التجريبي على جزئين :
)أ( اختي ار مس تورد  /مجم ع  /مق دم خ دمات لموزع ات الرغ وة؛ مراجع ة المع دات الموج ودة واقت راح تع ديالت
لتخفيض التكلفة ؛ وإصدار طلب لتقديم مقترحات لتصنيع موزع رغوة جدي د م نخفض التكلف ة ؛ والتحق ق م ن
المعدات ؛ وعقد ورشة عمل لعرض النتائج ؛ و
)ب( تحديد نظم البوليول المطورة بالكامل والمعبأة والمغلفة مس بقا ً الموج ودة ؛ وتقي يم ھ ذه ال نظم ف ي مص ر تليھ ا
بلدان أخرى عاملة بموج ب الم ادة  5ل ديھا نظ م رغ وة الب ولي يوريث ان ؛ وتركي ب مرف ق إنت اج محل ي داخ ل
منزل النظم ؛ وإجراء التجارب واالختبارات في شركة أو شركتي رغاوى مختارتين ؛ وورشة عمل لع رض
النتائج.

-4

إحدى االعتبارات ستكون التجميع المحلي لموزعات الرغوة ووضع صيغة محلية للنظم.

ميزانية المشروع
-5

يرد موجز تكلفة المشروع في الجدول .1

الجدول  :1تكلفة المشروع بحسب النشاط
النشاط
إدارة المشروع
تحديد القدرات المحلية
تطوير ونمذجة معدات اإلنتاج
المصادقة  /التقييم الميداني

الوصف
خبير محلي
خبير دولي
جولة دراسة فنية حول المعدات
جولة دراسة كيميائية حول المعدات
تحسين المعدات الموجودة
تطوير معدات جديدة
تطوير النظم المعبأة والمغلفة مسبقا ً
تحسين المعدات الموجودة
المعدات الجديدة

1

الميزانية )دوالر أمريكي(
30,000
30,000
10,000
10,000
50,000
50,000
25,000
20,000
20,000

قررت اللجنة التنفيذية في جملة أمور النظر أثناء اجتماعات دورتيه الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين في مقترحات مشاريع تجريبية للبدائل بدالة احترار عالمي منخفضة لمركبات
الكربون الھيدروكلورية فلورية ضمن النطاق الموضوع ،وقدمت معايير لمثل ھذه المشاريع.
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النشاط

الميزانية )دوالر أمريكي(

الوصف
النظم المعبأة والمغلفة مسبقا ً

10,000

ورشة عمل لنشر التكنولوجيا

مدمجة لكل النھج الثالث

25,000

استعراض األقران  /مراجعة السالمة  /التحضير

يشمل تكاليف مراجعة السالمة واستعراض النظراء والتحضير

30,000

الطوارئ

 % 10من المجموع الفرعي )مدور(

30,000

المجموع

340,000

تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات
خ الل االجتم اع الث اني والس بعين ،وبع د النظ ر ف ي اللمح ة العام ة ع ن المش اريع التجريبي ة
-6
للھيدروكلوروفلوروكربون المعتمدة وخيارات المشاريع اإلضافية إلظھار التكنولوجي ات الص ديقة للمن اخ والفعال ة ف ي
استخدام الطاقة البديلة لمركبات الكربون الھيدروكلورية فلورية  2بمقتضى البند  10من جدول األعمال ،قررت اللجن ة
التنفيذية في جملة أمور أن تنظ ر ف ي أثن اء اجتماع ات دورتيھ ا الخامس ة والس بعين والسادس ة والس بعين ف ي مقترح ات
مش اريع تجريبي ة للب دائل بدال ة احت رار ع المي منخفض ة لمركب ات الكرب ون الھيدروكلوري ة فلوري ة ض من النط اق
الموضوع ،وقدمت معايير لمثل ھذه المشاريع) .المقرر .(40/72
خالل االجتماع الثالث والسبعين ،واصلت اللجنة التنفيذية مناقشة المشاريع التجريبي ة لدال ة االحت رار الع المي
-7
المنخفض ة ودراس ات الج دوى بش أن تبي رد األقس ام ف ي س ياق خط ة العم ل الموح دة للص ندوق المتع دد األط راف.
وباإلضافة إلى المناقشات ،ق دمت إرش ادات إض افية أيض ا ً م ن أج ل ض مان أن ي تم تق ديم أفض ل المقترح ات للمش اريع
4
التجريبية.

3

إلى جانب مقترح المشروع ال وارد ف ي ھ ذه الوثيق ة ،ق ّدمت الوك االت الثنائي ة والمنف ذة طلب ات إع داد مش اريع
-8
ومش روع تجريب ي واح د كام ل وفق ا ً للمق رر  .40/72م ن أج ل مس اعدة اللجن ة التنفيذي ة ف ي اختي ار أفض ل مقترح ات
مشاريع تجريبية تم التقدم بھا عمالً بھذا القرار ،أعدت األمانة تحليال لجميع ھذه المقترحات فق ط فيم ا يتعل ق بمفاھيمھ ا
وكيفية توافقھا مع المبادئ التوجيھية التي تقدمھا اللجنة التنفيذية .ويرد ھذا التحليل في الوثيقة بشأن اللمحة العامة حول
5
المسائل التي تم تحديدھا أثناء استعراض المشروع.
بنا ًء على ذلك ،لم تستعرض األمانة المشروع التجريبي من حيث الجوانب التقنية والتكاليف.

-9
التوصية
-10

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن :
)أ( تنظر في المشروع التجريبي للخيارات منخفضة التكلف ة للتح ول إل ى التكنولوجي ات غي ر المس تنفذة ل ألوزون
في رغ اوى الب ولي يوريث ان ل دى المس تخدمين الص غار ج داً ف ي مص ر ،ف ي س ياق مناقش تھا ح ول مقترح ات
المشاريع التجريبية للبدائل بدالة احترار عالمي منخفضة لمركبات الكربون الھيدروكلورية فلورية على النحو
المب ين ف ي الوثيق ة بش أن اللمح ة العام ة ح ول المس ائل الت ي ت م تحدي دھا أثن اء اس تعراض المش روع )الوثيق ة
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13؛ و
)ب( تطلب من األمانة إعادة تقديم مقترح المشروع التجريبي ال ُمشار إليه في الفق رة الفرعي ة )أ( أع اله ،باإلض افة
إلى تعليقاتھا وتوصيتھا ،إلى االجتماع الخامس والسبعين ،في حال اختارت اللجنة التنفيذية ھذا المقترح.

2

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40
3
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18
4
ترد المقترحات التي تقدم بھا األعضاء في اللجنة التنفيذية في الفقرة  97من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62
5
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات غير المشروعات المتعددة السنوات
مصر
الوكالة الثنائية  /المنفذة

عنوان المشروع

اليونيدو

)أ( المساعدة التقنية بشأن بدائل بروميد الميثيل في قطاع تمور النخيل

جھاز شؤون البيئة في مصر

الوكالة الوطنية المنسقة

أحدث بيانات االستھالك المبلغ عنھا للمواد المستنفذة لألوزون المدرجة في المشروع
ألف :بيانات المادة ) 7طن من قدرات استنفاذ األوزون ،2013 ،حتى ابريل  /نيسان (2015
55.2

المرفق  ،Eبروميد الميثيل

باء .:البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون ،2013 ،حتى ابريل  /نيسان (2015
55.2

بروميد الميثيل

األموال المخصصة لخطة العمل السنوية الحالية
2014

التخلص التدريجي من طونات المواد المستنفذة
ألوزون
0

التمويل )دوالر أمريكي(
148,020

عنوان المشروع
المواد المستنفذة لألوزون التي يجب التخلص منھا تدريجيا ً )طن من قدرات استنفاذ األوزون( :

6

مدة المشروع )أشھر( :

12

المبلغ األساسي المطلوب )دوالر أمريكي(

329,725

تكاليف المشروع النھائية )دوالر أمريكي(
تكلفة رأس المال اإلضافية :

256,800

الطوارئ ): (10%

25,680

تكلفة التشغيل اإلضافية :

0

التكلفة اإلجمالية للمشروع :

282,480

الملكية المحلية ): (%

غير متوفر

مكونات الصادرات ): (%

غير متوفر

األموال المطلوبة )دوالر أمريكي( :

282,480

الفعالية من حيث التكلفة )دوالر أمريكي  /كغ( :

غير متوفر

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة )دوالر أمريكي( :

19,774

مجموع تكلفة مشروع بالنسبة للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي( :

302,254

وضع التمويل النظير )نعم  /كال( :

غير متوفر

رصد المشروع ،بما في ذلك المعالم )نعم  /كال( :

نعم

موافقة شمولية

توصيات األمانة:

5
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وصف المشروع
 -11بالنيابة عن حكومة مصر ،ق ّدم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( كوكالة منف ذة ،إل ى االجتم اع
الرابع والسبعين طلبا ً لتمويل المساعدة التقنية للتخلص التدريجي من  10أطنان متري ة ) 6أطن ان م ن الم واد المس تنفذة
لألوزون( من بروميد الميثيل المستخدم للتبخير في قطاع تمور النخيل  ،البالغ  329,725دوالر أمريكي ،زائد تكاليف
الدعم للوكالة البالغة  23,081دوالر أمريكيّ .
إن مشروع المساعدة التقنية ھذا من شأنه أن يساعد حكومة مص ر عل ى
االنتھاء من عملية التخلص التدريجي من كافة االستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل.
خلفية
 -12خ الل االجتم اع الس ادس والخمس ين ،أق رّت اللجن ة التنفيذي ة الخط ة الوطني ة لل تخلص الت دريجي م ن برومي د
الميثي ل لمص ر ،م ع العل م أن المش روع س يكمل إكم ال جمي ع التقني ات البديل ة لل تخلص الت دريجي بش كل كام ل م ن
االس تخدامات الخاض عة للرقاب ة لبرومي د الميثي ل بحل ول نھاي ة ع ام ) 2013باس تثناء  6اطن ان م ن الم واد المس تنفذة
لألوزون المستخدمة في تبخير التمور عالية الرطوبة(.
 -13إن تمور النخيل ھي من بين المحاصيل النقدية األكثر أھمية في مصر .ھناك أكثر من  14مليون شجرة نخيل
تنتج نحو  1.5مليون طن من التمور الطازجة وشبه الجافة والجافة ك ل ع ام .وي تم حص اد التم ور وتس ويقھا ف ي ث الث
مراحل متميزة من التطوير )الرطوب ة العالي ة أو الرطوب ة المتوس طة أو الرطوب ة المنخفض ة( ،باالعتم اد عل ى التن وع
والظروف المناخية والطلب في السوق .ويتم حصاد التمور الجافة ،ونش رھا ف ي منطق ة مفتوح ة وي تم عرض ھا ألش عة
الشمس .ما أن تجف ،يتم وضعھا في أكياس الجوت ومن ثم تبخيرھا وتخزين ه .تغس ل أوال التم ور نص ف الجاف ة وم ن
ثم توضع في حاويات بالستيكية مثقبة قبل تبخيرھا .بعد ذلك ،يتم تخزين الحاويات على البارد أو تخزينھ ا فق ط بغش اء
بالستيكي في حال عدم توفر غرفة باردة.
 -14ال يزال تصنيع التمور في مصر في مرحلة مبكرة من التطور وفي الوقت الحاض ر ال يوج د س وى ع دد قلي ل
من جمعيات المصنعين .حتى نھاية عام  ،2014كانت معظم المصانع ت دخن التم ور باس تخدام برومي د الميثي ل إال أنھ ا
أصبحت تستخدم حاليا ً الفوسفين.
 -15في مصر ،إن االستخدام الخاضع للرقابة لبروميد الميثيل ھو حصريا ً لتبخير البلح .سبق وأن ت م وض ع ل وائح
لمراقبة استيراد واستخدام بروميد الميثيل ،ومراقبة اس تھالكه وض مان االمتث ال لمتطلب ات بروتوك ول مونتري ال .تق وم
وحدة األوزون الوطنية ضمن جھاز شؤون البيئة في مصر ولجنة المبيدات في وزارة الزراع ة بتنظ يم توزي ع برومي د
الميثيل.
مقترح المشروع
 -16تماشيا ً مع بروتوكول مونتريال وتعديالته ،أوقفت مصر استيراد بروميد الميثيل في عام  2014وتواجه حاليا ً
تحديا ً يتمثل في التنفيذ السريع لبدائل تبخير التم ور .إن المش روع المس اعدة التقني ة ھ ذا ض روري لت وفير الت دريب ف ي
مجال استخدام البدائل المختارة لبروميد الميثيل.
 -17بع د النظ ر ف ي التكنولوجي ات البديل ة المتاح ة )مث ل الح رارة واألج واء الخاض عة للرقاب ة وفورم ات الميثي ل
والسلفوريل والفوسفين( ،الفوسفين زائد غاز ثاني أكسيد الكربون ھو البديل الوحيد المسجل والمتاح تجاريا في مص ر.
إن اس تخدام ھ ذا الب ديل يتطل ب وق ت مض اعف للتبخي ر مقارن ة ببرومي د الميثي ل ،إال أن ه يش كل تحس ين لتكنولوجي ا
الفوسفين قيد االستخدام ،وبالتالي فإنه معروف بشكل عام من قب ل معظ م المنتج ين .وباإلض افة إل ى ذل ك ،ي تم اس تخدام
الفوسفين بالفعل من قبل العديد من المصنعين والمنتجين إال أنه غالبا ما يتم استخدامه على نحو س يء .وبالت الي ،ھن اك
حاجة ملحة لتنفيذ ممارسات التبخير الجيدة واآلمنة.
 -18س يوفر مش روع المس اعدة التقني ة المع دات )اس طوانات قابل ة لإلرج اع م ن غ از الفوس فين واألنابي ب
والتوصيالت ؛ وعدادات الكشف عن الفوسفين ؛ وأقنعة الحماية ،والمقاييس ؛ والتحليل الحشراتي للعينات )للتحقق من
مقاوم ة الفوس فين(( إل ى  36م ن المص انع الكبي رة والمتوس طة الحج م للتم ور ،و  299م ن ص غار مزارع ي وتج ار
6
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التم ور ،و  30مھندس ا وفني ا م ن مختل ف المحافظ ات مس ؤولة ع ن تبخي ر برومي د الميثي ل ،و  40فن ي م ن الش ركات
المرخص لھا سابقا ً للتبخير باستخدام بروميد الميثيل.
 -19س يتم تنفي ذ برن امجين ت دريبيين م ن قب ل وح دة إدارة اآلف ات لمرك ز البح وث الزراعي ة بش أن اس تخدام خل يط
الفوس فين زائ د ث اني أكس يد الكرب ون ،وللمش غلين ال ذين يس تخدمون أق راص الفوس فين تح ت القم اش المش مع .وس وف
يشمل البرنامجين ايضاحات عملية للتبخير في الغرف وتحت البالستيك.
 -20تشمل التكلفة اإلجمالية للمشروع ) 329,725دوالر أمريكي( تكاليف رأس الم ال إض افية ) 299,750دوالر
أمريكي( ونفقات طارئة ) 29,975دوالر أمريكي( .ليس ثمة حاجة ألي تكاليف تشغيل إضافية.
 -21سيتم تنفيذ وإدارة المش روع م ن قب ل منظم ة األم م المتح دة للتنمي ة الص ناعية )اليوني دو( ،بالتع اون م ع جھ از
ش ؤون البيئ ة ف ي مص ر .س تعمل وح دة األوزون الوطني ة واليوني دو بش كل وثي ق م ع م ديريات الزراع ة ف ي ك ل م ن
المحافظات المعنية من أجل تنسيق جميع األنشطة التدريبية .إن اإلطار الزمني المقدر لتنفيذ المشروع ھو  12شھرا.
تعليقات وتوصية األمانة
التعليقات
القرارات من قبل األطراف في بروتوكول مونتريال
 -22خ الل اجتماعھ ا الخ امس عش ر ،اعترف ت األط راف أن ه ل م تك ن ھن اك ب دائل مس تدامة لتبخي ر التم ور ذات
المحت وى الع الي الرطوب ة ،وس محت لل دول الت ي تس تخدم أكث ر م ن  80ف ي المائ ة م ن اس تھالك برومي د الميثي ل عل ى
التمور العالية الرطوبة )بما في ذلك مصر( ،بإرجاء النظر في حالة االمتثال حتى بعد عامين من تاريخ تحدي د الب دائل.
إال أنه يتعين على ھذه البلدان أال تزيد استھالك بروميد الميثيل عل ى منتج ات غي ر التم ور العالي ة الرطوب ة بمس تويات
أعلى من مستويات العام ) 2002القرار  .(12/XVأفادت  6لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل التابعة لفريق التقييم
التكنولوجي واالقتصادي أن بدائل بروميد الميثيل سبق وأصبحت متاحة لھذا االستخدام ،وتشمل الفوسفين.
المسائل التقنية
 -23ف ي مع رض مناقش ة المس ائل المتعلق ة بالمع دات ،أوض حت اليوني دو أن المع دات المقترح ة ض رورية للتنفي ذ
الناجح لبرنامجي الت دريب ،وتزوي د الم دربين ب األدوات الالزم ة لض مان النق ل الفع ال والك فء للتكنولوجي ا ،وض مان
استدامة استخدام التكنولوجيا المختارة ونھج التدريب .إن ھذه المعدات ضرورية أيضا ً لاليضاحات العملي ة لممارس ات
التبخير الجيدة .أخذت اليونيدو في االعتبار اقتراح األمانة بالح د م ن ع دد م ن المع دات ،ال س يما اس طوانات وع دادات
الفوسفين ،وتم تعديل التمويل المطلوب وفقا ً لذلك .وبلغ ت التكلف ة النھائي ة المتف ق عليھ ا  282,480دوالر أمريك ي ف ي
مقترح المشروع المنقح.
 -24ورفع ت اليوني دو أيض ا ً تق ارير بش أن األنش طة المتبقي ة الت ي يج ري تنفي ذھا حالي ا ً ف ي إط ار الخط ة الوطني ة
لل تخلص الت دريجي م ن برومي د الميثي ل وأك دت أن الم واد الكيميائي ة البديل ة لالس تخدامات األخ رى الخاض عة للرقاب ة
لبروميد الميثيل ھي في المراحل النھائية م ن التس جيل ،وأن ه نظ را للقض ايا السياس ية ف ي ال بالد ،ل ن ي تم إكم ال ورش ة
العمل النھائية المقررة لعام  2014إال في الربع األول من عام .2015
التوصية
 -25توصي األمانة بموافقة شملوية على المساعدة التقنية بشأن ب دائل برومي د الميثي ل ف ي قط اع تم ور النخي ل ف ي
مصر على المستوى مبين في الجدول أدناه ،على أن يكون من المتفق عليه أنه ل ن ي تم تق ديم أي تموي ل إض افي لمص ر
لل تخلص الت دريجي م ن االس تخدامات الخاض عة للرقاب ة لبرومي د الميثي ل ف ي ال بالد ؛ وأن الحكوم ة المص رية ملتزم ة
6
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بالحف اظ عل ى ال تخلص الت دريجي الكام ل م ن برومي د الميثي ل م ن خ الل التنفي ذ الكام ل للحظ ر عل ى واردات برومي د
الميثيل الذي تم فرضه من  1يناير  /كانون الثاني .2015

)أ(

تمويل المشروع
عنوان المشروع
)دوالر أمريكي(
المساعدة التقني ة بش أن ب دائل برومي د 282,480
الميثيل في قطاع تمور النخيل
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تكاليف الدعم
)دوالر أمريكي(
19,774

الوكالة المنفذة
منظمة األم م المتح دة
للتنمي ة الص ناعية
)اليونيدو(
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COUNTRY:

Egypt

IMPLEMENTING AGENCY: UNDP

PROJECT TITLE:

Demonstration of Low Cost Options for the Conversion to non-ODS Technologies in
PU Foams at Very Small Users (VSUs)

PROJECT IN CURRENT BUSINESS PLAN:
SECTOR:
Sub-Sector:

Based on ExCom Decision 73/27
Foams
Rigid and Integral Skin PU Foams

ODS USE IN SECTOR
Baseline:

485

BASELINE ODS USE:

n/a (demonstration project)

PROJECT IMPACT (ODP targeted):

n/a (demonstration project)

PROJECT DURATION:
PROJECT COSTS:
LOCAL OWNERSHIP:

12 months
US$ 340,000
n/a

EXPORT COMPONENT:
REQUESTED MLF GRANT:
IMPLEMENTING AGENCY SUPPORT COST:
TOTAL COST OF PROJECT TO MLF:
COST-EFFECTIVENESS:
PROJECT MONITORING MILESTONES:
NTL. COORDINATING AGENCY:

n/a
US$ 340,000
US$ 23,800
US$ 363,800
n/a
Included
Egypt Environmental Affairs Agency (EEAA),
National Ozone Unit

PROJECT SUMMARY
Egypt is a Party to the Vienna Convention and the Montreal Protocol. It also ratified the London, Copenhagen and
Montreal amendments. The country is fully committed to the phaseout of HCFCs and willing to take the lead in
assessing and implementing new HCFC phaseout technologies, particularly in the foam sector—as it did for CFCs
in 1992 when it submitted and completed the first foam sector investment projects ever under the MLF. Egypt has
local PU system houses that frequently combine importations and distributions for major international chemical
and equipment manufacturers with local blending for SMEs. In addition, most international PU chemicals
suppliers are represented with offices or their own system houses.
The objective of this project is to develop, optimize, validate and disseminate easy to use PU systems and low cost
equipment for the use at very small user (VSUs) in the manufacture of PU rigid insulation and integral skin foams.
Chemically, the use of long term stable, prepackaged two component systems is envisioned. Equipment wise,
optimization of existing low cost equipment as well as newly developed, special purpose PIP equipment is
foreseen. The exercise will be completed with a dissemination workshop.
IMPACT OF PROJECT ON COUNTRY’S MONTREAL PROTOCOL OBLIGATIONS
This project is a pilot project aimed to optimize PU sector technologies and will contribute indirectly to the
fulfillment of Egypt’s Montreal Protocol obligations. If successfully validated, the optimized technology will
contribute to availability of cost-effective options that are urgently needed to implement HCFC phase-out,
particularly at SMEs.
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PROJECT OF THE GOVERNMENT OF EGYPT
DEMONSTRATION OF LOW COST OPTIONS FOR THE CONVERSION TO NON-ODS
TECHNOLOGIES IN PU FOAMS AT VERY SMALL USERS (VSUs)

1. PROJECT OBJECTIVES
The objectives of this project are to:
- Develop and validate low cost options for ODS phaseout at very small PU users;
- Demonstrate these in a representative amount of downstream operations, and
- Transfer the technology to interested system houses and other users

2. CONTEXT
MLF projects are since 1993 subject to Cost-Effectiveness (C/E) Thresholds. These thresholds are not
taking consumption volumes into account. Small foam enterprises generally operate just one foam
dispenser—or practice hand-mix—costs. Hand-mix operations are deemed unsafe and of industrial
hygienic concern as generally no emission control or personal protection is used.
The cost effectiveness increases exponentially when the consumption decreases as following graph
shows:

The Foam Sector, which counts a large amount of small consumers, has a large experience in working
with small users and related need for cost containment to meet applicable limits on cost-effectiveness.
The first attempt to deal fairly and effectively with small users (SMEs) was a 1995 study by UNDP called
“Determination of Cost-Effective Phaseout Approaches for Enterprises with relatively Small ODS Use”.
The MFS prepared, based on this study, Document 17/55 (June 30, 1995) called “Strategy Paper for
Small Foam producing Enterprises”. It recommended dividing projects by size and foam category; to
assign to large and medium sized enterprises specific C/E thresholds and to make the approval of small
projects subject to specific cost containment procedures. This would have addressed the issue. However,
the study was not accepted at that time and was never transformed into a written policy. Nevertheless,
anybody who reads the document and is familiar with approval procedures will recognize later use of
many of the proposed elements.
Following approaches have been tried by UNDP cost containment when dealing with SMEs:






Management
Technology
Equipment
Trials/Tests
IOCs

:
:
:
:
:

Use local experts; work with group projects
Evaluate and validate new technologies
Use more retrofit; develop low-cost equipment
Get suppliers involved
Regardless of the technology applied, calculate IOCs based on the lowest
cost (validated) technology

The largest success has been creating ODS projects using PU System Houses as project managers. This
approach provided not only local project management but also larger economy of scale and supplierarranged trials/tests.
Also, the validation of new technologies was successful. UNDP conducted in the foam sector ten (10)
demonstration projects to evaluate new—or to modify existing—technologies. Through this program,
methyl formate (MF) and methylal (ML)—both oxygenated hydrocarbons or HCOs—are already
approved in over 10 countries-- Brazil, Cameroon, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Nigeria,
Russia, South Africa and Trinidad-Tobago and in several of these countries in the mean time successfully
completed. One system house in Mexico offers preblended hydrocarbons. While some of the
demonstrated technologies suffer under economic constraints, such as high license fees (supercritical
CO2) or high operating costs (HFOs) the program in general has saved the MLF already millions in
project costs.
Attempts to decrease equipment costs had mixed results:




Retrofit of equipment has significantly increased when using water, MF or ML technologies
(Mexico, Dominican Republic, El Salvador)
Renting out of equipment to very small users (VSUs) failed because of frequent mishandling of
equipment as well as chemicals (Mexico, Egypt)
An attempt to import low cost equipment in one country (Colombia) failed because lack of
training and local equipment service

This project will learn from past failures and develop approaches that include:




Better efficiency in the use of chemicals
Economizing of existent equipment
Developing new, low cost equipment

Special emphasis will be put on local, sustainable capacity for training and equipment service.

3. PROJECT DESCRIPTION
The concept of this project is to develop




A low cost foam dispensing unit for PIP applications that includes an air compressor but otherwise
not relying on electrical power. There will be immediate use for such equipment in existing projects
in Egypt, Nigeria and Mexico without changing existing budgets
Alternatively, look into the option of economizing existing low cost equipment already on the market
In addition, in particular for infrequent PU users, look into the option of prepackaging PU systems
that are sealed, have a long lifetime and can be used upon demand (they are currently in use in the
USA for certain applications)

The implementation of the equipment part of the project will be staged as follows:
1. The selection of an importer/assembler/service provider.
2. Review of existing offerings of low cost equipment followed by negotiations with selected
providers on required modifications and potential cost savings
3. Issuance of a request for proposals for new, low cost equipment
4. Selection of equipment to be validated
5. Validation of equipment
6. Workshop to present the outcome(s)
The implementation of the chemical part of the project is envisioned as follows:
1. Selection of a system house willing to cooperate on this approach
2. Identification of existing prepackaged systems (there are reportedly such systems in the USA,
Mexico and Colombia)
3. Evaluate having this technology applied in Egypt (and later in other A5 countries with PU system
houses)
4. Install a local production facility
5. Conduct trials/tests
6. Workshop to present the outcome(s)
Previous experience taught local, knowledgeable service and availability of spare parts is essential.
Therefore, one of the considerations will be local assembly of selected equipment.
Likewise, prepackaged systems have only a chance in the market when produced and marketed —or at
least backed-up—by a local system house.
While the project includes trials/tests, these will be conducted to the extent possible at system house
development facilities and one or two selected customers. Industrialization should take place through
National Phaseout Plans. It should be noted that these plans for Egypt and Mexico have already funds
dedicated to VSUs.

4.

PROJECT COSTS

Cost forecasts for demonstration projects are problematic as these projects are by nature unpredictable.
UNDP has used to the extent possible guidance provided by the Secretariat in Doc 55/47 Annex III,
Appendix II. Applying this guidance leads to the following summarized cost expectations:

DEVELOPMENT/OPTIMIZATION/VALIDATION/DISSEMINATION
BUDGET
#
ACTIVITY
REMARKS
(US$)
30,000 Local expert
1 Project Management
30,000 International expert
10,000 Technical study tour on equipment
2 Identifying local capacity
10,000 Chemical study tour on chemistry
50,000 Optimized existing equipment
Production equipment development and
3
50,000 Development of new equipment
prototyping
25,000 Development of prepackaged systems
20,000 Optimized existing equipment
4 Validation/Field evaluation
20,000 New equipment
10,000 Prepackaged systems
5 Technology Dissemination Workshop
25,000 Combined for all three approaches
Includes
- safety audit
7 Peer review/Safety review/Preparation
30,000
- peer review
- preparation costs
8 Contingencies
30,000 10% of sub-total/rounded
TOTAL
340,000

5. IMPLEMENTATION FRAMEWORK AND MONITORING
Following tentative implementation schedule applies:
TASKS
1Q
Project Start-up
MF Project Approval
Receipt of Funds
Grant Signature
Monitoring/oversight activities in place
Implementation
Selection of partner
Identification, evaluation and optimization of existing
and new approaches
Industrialization, trials/tests
Dissemination Workshop

2015
2Q 3Q

4Q

1Q

X

X

X

X

2016
2Q 3Q

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

MILESTONES FOR PROJECT MONITORING
TASK
(a) Receipt of funds
(b) Project document signatures
(c) Bids prepared and requested
(d) Contracts Awarded
(e) Equipment Delivered
(f) Training Testing and Trial Runs
(g) Completion
(h) Dissemination/reporting
* As measured from project approval

4Q

MONTH*
2
3
5
6
8
10
11
12

6.

REPORTING

A final report can be expected 12 months after project approval. Interim reporting will follow existing
reporting guidelines.

