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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 الخامس و الثالثون االجتماع 
 2001ديسمبر  / آانون األول7-5 ،مونتريال 

 
 
 

 ليبيا : مقترحات بمشروعات 
 :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن المقترحات بالمشروعات اآلتية  

 الرغاوي

ـ  اليوئنديبي ة ال ن  CFC-11إزال د الميثيلي ى آلوري تحول إل ي   ) MC( بال رنة ف اوي ب ي الم ي صنع رغ ف
 تشارآية على صنوغة 

•

ـ  نديبياليوئ ة ال ن  CFC-11إزال د الميثيلي ى آلوري تحول إل ي   ) MC( بال رنة ف اوي ب ي الم ي صنع رغ ف
 تشارآية الـ هاني 

•

ـ  اليوئنديبي ة ال ائل   CFC-11إزال ربون الس يد الك ي أآس ى ثان تحول إل وة ب ي ) LCD( بال ي صنع رغ ف
 المرنة في مصنع وحدة الحرية  

•
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 ورقة تقييم المشروع 
 ليبيا

 : القطاع  الرغاوي ) :2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 351ر55

 :عتبة جدوى التكاليف في القطاع الفرعي  مرنة  آغ/ دوالرامريكي6.23

 

 في صنع رغاوي ب ي المرنة في تشارآية على صنوغة) MC( بالتحول إلى آلوريد الميثيلين CFC-11إزالة الـ  )أ(
 في صنع رغاوي ب ي المرنة في تشارآية الـ هاني) MC( بالتحول إلى آلوريد الميثيلين CFC-11لة الـ إزا )ب(
   في صنع رغوة ب ي المرنة في مصنع وحدة     الحرية) LCD( بالتحول إلى ثاني أآسيد الكربون السائل  CFC-11إزالة الـ  )ج(

  ألواح مرنة
  على صنوغة الـ هاني الحرية

 )ODPطن (استهالك المنشأة  23.00 28.00 96.00
 )ODPطن (وقع المشروع  23.00 28.00 96.00

 )أشهر(مدة المشروع  36 36 36
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  131,956 118,756 596,583

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع    
 )أ(ضافية التكلفة الرأسمالية اإل  110,900 100,900 515,350

 )ب(الطوارئ تكلفة   11,090 10,090 46,535
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   3,650 1,450 41,480-
 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   125,640 112,440 520,405

 )%(المحلية الملكية   100% 100% 100%
 )%(التصدير عنصر   0% 0% 0%

 )دوالر أمريكي (طلوب المبلغ الم 125,640 112,440 520,405
 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  5.46 4.02 5.42
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ نعم  نعم نعم

 الوآالة الوطنية المنسقة  وآالة البيئة وتغيرات المناخ 
 الوآالة المنفذة  اليوئنديبي

    
   

  

 ) أمريكيدوالر(المبلغ الموصي به  125,640 112,440 
 )ODPطن (وقع المشروع  23.00 28.00 
 آغ/جدوى التكاليف دوالر 5.46 4.02 
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  16,333 14,617 
راف     141,973 127,057  تعدد األط ندوق الم ى الص تكلفة عل وع ال مجم

 )دوالر أمريكي(
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 وصف المشروع 
 خلفية القطاع 

ODP tonnes 2,224.26  أخر رقم متاح عن االستهالك الكلي من الـODS) 2000( - 
ODP tonnes 716.70  استهالك خط األساس من مواد المجموعة األولى من المرفق ألف)CFC( - 
ODP tonnes 987.34  2000االستهالك من مواد المجموعة األولى من المرفق ألف لعام - 
ODP tonnes 531.55 ـ استهالك خط األساس من الCFCفي قطاع الرغاوي  - 
ODP tonnes 531.55  استهالك الـCFC 2000 في قطاع الرغاوي عام - 
US Dollars 881.858  2001األموال المعتمدة للمشروعات االستثمارية في قطاع الرغاوي حتى آخر يوليه - 

ODP tonnes 167.00   ـ دار ال ثتمارية الم  CFCمق روعات االس ته بالمش وب إزال اع   المطل ي قط تمدة ف ع
 2001الرغاوي حتى نهاية يوليه 

- 

ODP tonnes 0      ـ دار ال تثمارية المعتمدة  في قطاع الرغاوي حتى     CFCمق زالة بالمشروعات االس  الم
ة    ـ      (2001نهاي املة ال ي إزيلت في المشروعات التي لم يبلغ بعد عن إتمام            CFCش  الت

 إنجازها 

- 

ODP tonnes 167.00  ـ دار ال يCFCمق رغاوي   ف ي قطاع ال تمدة ف ة المع تثمارية الجاري  المشروعات االس
  .2001حتى نهاية يوليه 

- 

ODP tonnes 686.52  مقدار الـCFC 2001 المتبقية لإلزالة في قطاع الرغاوي حتى نهاية يوليه - 
ODP tonnes 147.00      ـ دار ال تثمارية المقدمة إلى اال           CFCمق تها بالمشروعات االس وب إزال جتماع الـ   المطل

 ) .2001ديسمبر ( للجنة التنفيذية 35
- 

ODP tonnes 539.52  مقدار الـCFC 2001 المتبقية لإلزالة في قطاع الرغاوي في نهاية عام  - 
 

 رغوة مرنة لأللواح 

 تشارآية الهاني وتشارآية على صنوغة 

تهلكتا          -1 ى صنوغة اس ي وعل ـ   23 طن و     28الهان ى التوال  CFC-11 من ال ام    عل تاج ألواح من   2000ي في ع  ، في إن
تعمال    ى اس تاجهما إل ي إن رآتان ف تحول الش ة وسوف ت وم يدوي تعمال آالت بوآس ف تلفة باس ات المخ ب واألثاث رغاوي للمرات ال

ن   د الميثيلي مالية اإلضافية للمشروعين هي   . آلوري يف الرأس ة التكال ي و 129,742وجمل ي 139,742 دوالر للهان ـ عل  دوالر ل
ر خزان آلوريد الميثيلين    يوتغطي هذه التكاليف االستعاضة عن آلة البوآس الفوم اليدوية بألة نصف اتوماتيكية ، وتغي              . ة  صنوغ 

تهوية      المعدات وال يط ب ياج المح ن والس د الميثيلي رجات آلوري ياس مخ ام ق ب   . ونظ يا والتدري ل التكنولوج تجارب ونق بلغ ال وت
يف ت    .  دوالر لكل     16,742 وب تكال بلغ       ومطل ي       3,650 دوالر و    1,450شغيل إضافية ت ى التوال ومن المتوقع إتمام   .  دوالر عل

 . سنوات 3المشروعين خالل 
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 وحدة الحرية 

رية  -2 تهلكت الح ـ  96اس ن ال ن م ي CFC-11 ط تلفة   1999 ف ات المخ ب واألثاث اوي للمرات واح رغ تاج أل ي إن  ف
إلى استعمال تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون السائل في   وسوف تتحول الشرآة     . Vikingباستعمال آلة مكس فوم      

تاجها  مل   . إن تحول تش ذا ال افية له مالية اإلض تكلفة الرأس وع ال بلغ % 10ومجم وارئ ، وت  دوالر 561,885  ط
نها  ـ 370,000أمريكي م نظام ال تعمال 50,000 و LCD دوالر أمريكي ل م الترخيص باس  دوالر أمريكي لرس
يا و يا والتدريب 40,350التكنولوج ل التكنولوج تجارب ونق يف تشغيل إضافية .  دوالر أمريكي لل وب تكال ومطل

ا    ة المشروع إلى       34,698قدره رفع مجموع تكلف ا ي ومن المتوقع .  دوالر أمريكي 506,583 دوالر أمريكي مم
 . سنوات 3إتمام المشروع في 

 

 تعليقات وتوصيات األمانة 

 تعليقات 

 ن مشروعات آلوريد الميثيلي

آالت نصف       -3 يدوية ب وم ال بوآس ف ن آالت ال تعلقة باالستعاضة ع ية الم ية والمال اؤالت التقن ة بعض التس ت األمان تبين
ية  بارها   . اتوماتيك ة باعت نح المؤهل ى الم تا عل ائل واتفاق ذه المس ي ه ة واليوئنديب د ناقشت األمان ي و 125,640وق  دوالر أمريك
واتفقتا آذلك على إبقاء قضية االستعاضة عن آالت . صنوغة والـ هاني على التوالي     دوالر أمريكي لمشروعي علي        112,440

تاحة بقصد                            يارات الم نظر ، واالستمرار في نظر الخ يد ال ابهة ق ذه المشروعات والمشروعات المش يدوية في ه وم ال بوآس ف ال
 .تصميم مشروعات تكون أجدى من ناحية التكاليف 

 )كربون السائلثاني أآسيد ال (LCDمشروع الـ 

 وحدة الحرية 

 إجر الترخيص بالتكنولوجيا

ناقشت األمانة مع الوآاالت المنفذة موضوع استمرار الصندوق المتعدد األطراف في دفع إجر الترخيص بالتكنولوجيا                 -4
زيد عن           بلغًا ي ع إجر استعمال التكنولوجيا                 2.5حيث أن م د خصص حتى اآلن لدف يون دوالر ق آلراء على أن وقد توافقت ا.  مل

وهناك . إجر الترخيص يمكن إزالته في سياق استعراض للتكنولوجيا وآذلك للمبادئ التوجيهية التي إقرت على أساس اختباري                  
 . مزيـد من مناقشة هذا الموضوع في النظرة  العامة إلى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات 

 :حرية هي إن مفردات تكلفة مشروع وحدة ال -5

US $511,885  التكلفة الرأسمالية اإلضافية: 

(US $41,480)  الوفورات التشغيلية اإلضافية: 

US $470,405  مجموع تكلفة المشروع: 

US $50,000  إجر الترخيص: 

US $520,405  مع إجر الترخيص(المجموع الكلي: ( 
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ى العناصر األخرى في ت               -6 ة واليوئنديبي عل ذا المشروع       اتفقت األمان يف ه يد أنه مقدم للنظر فيه على حدة نظرًا       . كال ب
 .للمسألة التي اثيرت في السطور السابقة 

 توصيات
ى مشروعات تشارآية على صنوغة وتشارآية الـ هاني بمستوى التمويل                      -7 ية عل ة مفرش ة الصندوق بموافق توصي أمان

 : تي وما يرتبط به من تكاليف المساندة  المبينة في الجدول اآل
تكلفة المساندة   الوآالة المنفذة 

 ) دوالر أمريكي(
تمويل المشروع 

 )دوالر أمريكي(
  عنوان المشروع 

ة الـ     125,640 16,333 اليوئنديبي في ) MC( بالتحول إلى آلوريد الميثيلين      CFC-11إزال
 صنع رغاوي ب ي المرنة في تشارآية على صنوغة

 )أ(

ة الـ    إ 112,440 14,617 اليوئنديبي في ) MC( بالتحول إلى آلوريد الميثيلين      CFC-11زال
 صنع رغاوي ب ي المرنة في تشارآية الـ هاني

)ب(

----- 


