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

 
 

 اإلزالة

 

 شريحة،الاألولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  •

 ( الخامسة

 

 يونيدويونيب و

 

 

  

                                                 
 (91-بسبب فيروس كورونا )كوفيد 2021في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات   1
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 وعات متعددة السنواتمشر –ورقة تقييم المشروع 

 بنن
الموافقة  فيه االجتماع الذي تمت الوكالة )أوال( عنوان المشروع  تدابير الرقابة 

  2020% بحلول 35 الثالث والستون يونيب )الرئيسة(، يونيدو (ألولىاإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )المرحلة خطة 

 
)أطنان من قدرات استنفاد األوزون( 13.49 السنة: 2020 )المرفق جيم المجموعة األولى( 7)ثانيا( أحدث بيانات المادة   

 
2020السنة:  (القطاعية للبرنامج القطري )أطنان من قدرات استنفاد األوزونالبيانات أحدث  )ثالثا(  

مكافحة  الرغاوى األيروصول المادة الكيميائية

 الحريق

عامل  مذيبات التبريد

تصنيع 

 كيميائي

استخدام 

 المختبرات

مجموع 

استهالك 

 القطاع
  الخدمة التصنيع  

 0.00    0.00     123 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.00    0.00     124 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.00    0.00     ب141 -هيدروكلوروفلوروكربون

 0.00    0.00     ب142 -هيدروكلوروفلوروكربون

 13.49    13.49     22 -هيدروكلوروفلوروكربون

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

: 2010 - 2009خط األساس   23.8 نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة: 23.8 

)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل   

 15.47 :المتبقي 8.33 المعتمد بالفعل:

 
 المجموع 2023 2022 2021 )خامسا( خطة األعمال

 0.79 0.0 0.0 0.79 زون(استنفاد األوإزالة المواد المستنفدة لألوزون )أطنان من قدرات  يونيب

 67,800 0 0 67,800 التمويل )دوالر أمريكي(

 
 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 )سادسا( بيانات المشروع

 غير متاح n/a n/a 23.80 23.80 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 15.47 15.47 حدود استهالك بروتوكول مونتريال

الحد األقصي لالستهالك المسموح به 

 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

n/a n/a 23.80 23.80 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 15.47 15.47 غير متاح 

التمويل الموافق 

عليه )دوالر 

 أمريكي(

تكاليف  يونيب

 المشروع

85,000 0 85,000 0 0 75,000 0 65,000 0 60,000 0 370,000 

تكاليف 

 الدعم

11,050 0 11,050 0 0 9,750 0 8,450 0 7,800 0 48,100 

تكاليف  يونيدو

 المشروع

100,000 0 40,000 0 0 120,000 0 0 0 0 0 260,000 

تكاليف 

 الدعم

7,500 0 3,000 0 0 9,000 0 0 0 0 0 19,500 

األموال التى وافقت عليها 

)دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي(

تكاليف 

 المشروع

185,000 0 125,000 0 0 195,000 0 65,000 0 0 0 570,000 

تكاليف 

 الدعم

18,550 0 14,050 0 0 18,750 0 8,450 0 0 0 59,800 

مجموع األموال المطلوبة 

للموافقة عليها في هذا 

 )دوالر أمريكي(االجتماع 

تكاليف 

 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000* 60,000 

تكاليف 

 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,800* 7,800 

  2020الشريحة الخامسة في عام كان من الواجب تقديم. 

 موافقة شاملة توصية األمانة
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 وصف المشروع

 الخامسة واألخيرةطلبا لتمويل الشريحة  ،المنفذة الرئيسة، بوصفه الوكالة اليونيب بنن، قدمبالنيابة عن حكومة  .1

دوالر  60 000من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفـة إجماليـة تبلـغ 

ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ  2.لليونيب فقط دوالر أمريكي 800 7أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 .2022إلى  2021وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من  الرابعةالشريحة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

ل بنسبة وهو أق 2020طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  13.49يبلغ عن استهالك  بننأبلغت حكومة  .2
مواد استهالك ال 1ويبين الجدول . من أجل االمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من خط أساس  43

 .2020-2016الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 

 (2020-2016للفترة  7)بيانات المادة   بننالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك 1الجدول 

 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أطنان مترية
   

  
 

22 -هيدروكلوروفلوروكربون  310.75 290.26 282.56 267.73 245.23 432.5 

ب142-هيدروكلوروفلوروكربون  0.0 0.0 0.0 6.69 0.0 n/a 

 432.5 245.23 274.42 282.56 290.26 310.75 أطنان مترية(المجموع )

 أطنان من قدرات استنفاد األوزون
  

   
 

22 -هيدروكلوروفلوروكربون  17.09 15.96 15.54 14.72 13.49 23.8 

ب421-هيدروكلوروفلوروكربون  0.0 0.0 0.0 0.44 0.0 n/a 

 23.8 13.49 15.16 15.54 15.96 17.09 أطنان من قدرات استنفاد األوزون() المجموع

 

الذي يستخدم فقط في خدمة وصيانة معدات التبريد  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستمر خفض استهالك   .3
بما في ذلك  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنتيجة لتنفيذ أنشطة  2013وتكييف الهواء منذ عام 

د لبدائل قبل التقنيين واالستخدام المتزاي إنفاذ نظام الترخيص والحصص، وتنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة من
كانت نسبة معدات  2020، وأساسا الهيدروفلوروكربونات. وأبلغ اليونيب أنه في عام يدروكلوروفلوروكربونلها

في المائة فقط، مع مالحظة أن إستيراد  30 المستوردة الهيدروكلوروفلوروكربونالقائمة على  التبريد وتكييف الهواء
 تكييف الهواءعايير كفاءة الطاقة الجديدة لمعدات نتيجة لم 2020مثل هذه المعدات انخفضت بحلول يونيه/حزيران 

التبريد في تطبيقات  الهيدروكلوروفلوروكربونفي البلد، األمر الذي زاد من استخدام البدائل الخالية من  وجدتالتى 
 ,R-410A, R-407C, HFC-134a، أساسا سوائل التبريد القائمة على الهيدروفلوروكربون )مثل، وتكييف الهواء

HFC-32, R-404A وبعض المعدات القائمة على )R-290  وتم استيراد كمية صغيرة من .
( الذي يستخدم في بعض تطبيقات التبريد R-290كمكون لخليط ) 2019ب في عام 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 )أي، آالت البيع(.

 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطرى
 

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام  في الهيدروكلوروفلوروكربونعن بيانات استهالك أبلغت حكومة بنن  .4
 من بروتوكول مونتلاير. 7تمشى مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة ت اأنهب 2020

                                                 
 من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في بنن إلى األمانة.. 2021أبريل/نيسان  15طبقا للرسالة المؤرخة في    2
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 ةوكربونيخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من 

 اإلطار القانونى

ف وتكيي التبريديوجد في بنن إطار عمل تشريعى وناظم وقانونى يراقب استيراد سوائل التبريد ومعدات  .5
( استيراد 2011المشترك في ما بين الوزارات )نوفمبر/تشرين الثانى  064إلى البلد. وينظم القانون رقم  الهواء

واألجهزة  والهيدروفلوروكربونات وسوائل التبريد األخرى، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتسويق وتوزيع 
ع ممة وتعمل مستداوالمعدات التى تستخدم هذه المواد. وتوجد الوحدة الوطنية لألوزون في وزارة البيئة والتنمية ال

ت امس دورخلواردات من سوائل التبريد. وخالل تنفيذ الشريحة الرابعة، عقدت اوزارة التجارة على تحديد حصص 
 لى الموادع ةموظف جمارك بشأن الرقابة وتحديد المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائم 100تدريبية لعدد 

 المستنفدة لألوزون.

معايير وحدد المعايير الدنيا ألداء الطاقة ، الذي ي 563-2018، ساهم المرسوم رقم 2020منذ يونيه/حزيران  .6

ى لقائمة علاعدات ة ووحدات تكييف الهواء في البلد، في انخفاض استيراد الموضع بطاقات الطاقة للمصابيح الكهربائي
 روكربونروفلوالهيدروكلو. وبينما ال يشكل هذا حظرا على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

لة وجيا متحوكنولت ذات تفي حد ذاتها، فهى تشجع على االنتقال إلى معدات ذات كفاءة في الطاقة ومن ثم اعتماد معدا
على خفض استيراد  المستوردينثير من (، وعمل الكR-410Aقائمة على الهيدروفلوروكربون )أي، معظمها على 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونالمعدات القائمة على 

خضع ، ي2020ومن يناير/كانون الثانى  2018مارس/آذار  19صدقت حكومة بنن على تعديل كيغالى في  .7

 د/تصدير الهيدروفلوروكربونات في بنن إلى الترخيص، تمشيا مع تعديل كيغالى.استيرا

 قطاع خدمة التبريد

لمناولة بشان ممارسات الخدمة الجيدة وا تبريد وتكييف هواءتقنى  184عقدت  خمس حلقات تدريب لعدد  .8
رف على سوائل التبريد أجهزة تع (. وتم تسليم ستR-600aو  R-290اآلمنة لسوائل تبريد الهيدروكربون )أى، 

دوير تعادة ومعدات الخدمة األساسية )مثل متشعبات رقمية ذات أربع طرق واسطوانات استرداد ومجموعات أدوات إ
 لمراكز التدريب المهنى وروابط التبريد.وآالت إعادة تدوير( 

 تنفيذ المشروع ورصده

إزالة المواد  خطة إدارةالوحدة الوطنية لألوزون في رصد وتنفيذ أنشطة ساعدت  .9
 20 000غ . واستخدم مبلالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوجمع بيانات استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دوالر أمريكى المنصرف لمشروع الرصد والتنفيذ لتوظيف استشاريين )واحد للتبريد وخبير جمارك(.

 مستوى صرف األموال

مريكي أدوالر  70 000دوالرا أمريكيـا مـن مبلـغ   549 564، تـم صرف مبلـغ 2021أبريل/نيسان حتى  .10

كما يبين  تمت الموافقة عليه حتى االندوالر أمريكي لليونيدو(  259 564دوالر أمريكي لليونيب و  290 000)

 .2021في عام دوالر أمريكي  20 436. وسوف يصرف الرصيد البالغ 2الجدول 
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 )دوالر أمريكي(  لبننالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية : التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 

 المجموع يونيدو يونيب الشريحة
 معدل الصرف

(%) 

 الشريحة األولى
 185,000 100,000 85,000  الموافق عليها

100 
 184,910 99,910 85,000  المنصرفة

 الشريحة الثانية
 125,000 40,000 85,000  الموافق عليها

100 
 124,705 39,705 85,000  المنصرفة

 الشريحة الثالثة
 195,000 120,000 75,000  الموافق عليها

90 
 174,949 119,949 55,000  المنصرفة

 الشريحة الرابعة
 n/a  65,000 65,000  الموافق عليها

100 
 n/a 65,000 65,000  المنصرفة

 المجموع
 570,000 260,000 310,000  الموافق عليها

96 
 549,564 259,564 290,000  المنصرفة

 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الخامسة واألخيرةخطة تنفيذ الشريحة 

 : 2022وديسمبر/كانون األول  2021ى تنفيذ األنشطة التالية ما بين يوليه/تموز رسيج .11

المواد المستنفدة مفتش بيئي بشأن الرقابة وتحديد  10موظف جمارك و 90خمس حلقات تدريب لعدد  )أ(

 ريكي(؛دوالر أم 20 000)يونيب( ) والمعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون لألوزون

 

ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة  علىتبريد وتكييف هواء تقنى  125خمس حلقات تدريب لعدد  )ب(

 دروكربونالهي لىبما في ذلك وضع معايير للمعدات القائمة ع القابلة لالشتعال تبريدالاآلمنة لسوائل 

 دوالر أمريكي(؛ 25 000)يونيب( )

 

دوالر أمريكي( لتوظيف استشاريين للمساعدة في رصد  15 000إدارة المشروع وتنفيذه )يونيب( ) )ج(

يكي( ونفقات دوالر أمر 12 000) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتقييم تنفيذ 

 دوالر أمريكي(. 3 000السفر )

 

 

 تعليقات األمانة وتوصيتها

 

 التعليقات

 

 وكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورخطة إدارة إزالة ى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من التقرير المرحل

 اإلطار القانونى
 

 طن من 13.2عند مقدار  2021في عام  لهيدروكلوروفلوروكربونأصدرت حكومة بنن حصص استيراد ل .12

 قدرات استنفاد األوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.
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 قطاع خدمة التبريد

ر اليونيب أنه ، أشا2020وفي ما يتعلق بالتأخير في تقديم طلب الشريحة الخامسة، الذي كان من الواجب في  .13

ن، له اآلحالذي تم  الوحدة الوطنية لألوزونيرجع لصعوبات مرتبطة بالحصول على موافقات داخلية واضطراب عمل 

ت من التدريب بالحضور الشخصي. وبالرغم من التحديات المتواصلة دحالتى  19-والقيود التى ترجع لجائحة كوفيد

نين بع والثماالسا المرتبطة بالجائحة الحالية، عمل اليونيب عن كثب مع الحكومة لضمان تقديم الشريحة إلى االجتماع

 ية المطلوبة.ل، والتى ستشمل أنشطة للشريحة الحا2022للسماح باالنتهاء من األنشطة المتبقية بحلول نهاية عام 

 

كيف  لتبريداوفي ما يتعلق باستدامة تدريب التقنيين، شرح اليونيب أن الحكومة، من خالل مراقبى رابطة  .14

يطلب من  ل حيثيطبق التقنيون المدربون المعرفة التى حصلوا عليها من خالل زيارات الموقع لحلقات العم أن يمكن

ديدة على جدريبية تبجمع هذه البيانات وتصمم دورات  لوطنية لألوزونالوحدة اوتقوم التقنيين بيان ممارسات خدمتهم؛ 

ة بشأن وطني أساس المعلومات التى تم جمعها. وتم التأكيد أيضا على أن اصدار الشهادات للتقنيين ووضع معايير

 اع الحادىالجتماستخدام سوائل التبريد القابلة لالشتعال، كما تمت التوصية بذلك في تقرير التحقق المقدم إلى ا

قع أن من المتو التى ةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيلثمانين، سيكون جزء من المرحلة الثانية من وا

ت ر الشهادااصدا تقدم إلى االجتماع الثامن والثمانين.وأكد اليونيب أيضا على أن العوائق الرئيسة الستخدام مخطط

ا في يجرى دعمهلتى سالفتقار إلى الخبرة والبنية األساسية الداعمة، اللتقنيين المدربين خالل المرحلة األولى كان ا

 المرحلة الثانية. 

 

 لتدريبوفي ما يتعلق بتوصيات أخرى لتقرير التحقق، شمل بعضها دعم قدرة موظفى الجمارك من خالل ا .15

عرفة عزيز مزيعها؛ توتو المواد المستنفدة لألوزونتنفيذ القواعد الوطنية ودون اإلقليمية بشأن استيراد على 

أن ريقيا( بشغرب أفأحكام التشريعات الوطنية ودون اإلقليمية )االتحاد االقتصادى والنقدى لبالمستوردين والموزعين 

رك لطة الجمادعم س تم تنفيذها خالل الشريحة السابقة؛ واألخرى، مثل التى المواد المستنفدة لألوزونواردات وتوزيع 

زء من سيجرى وضع أولويات لها كج المواد المستنفدة لألوزونأدوات التعرف على بمواد تدريبية ومجموعات 

د في لتبريالشريحة الخامسة. والتوصيات األخرى طويلة األجل مثل زيادة مراكز التخصص لتوفير التدريب على ا

 .يةلوروكربونلوروفيدروكخطة إدارة إزالة المواد الهجميع أنحاء البلد، سيجرى تناولها كجزء من المرحلة الثانية من 

 

 اكتمال المرحلة األولى

 

 31مة بنن تمديد تاريخ اكتمال المرحلة األولى إلى ، تطلب حكو19-فيه جائحة كوفيد تنتيجة للتأخر الذي تسبب .16

لكى تسمح بتنفيذ األنشطة المتبقية من خطة إدارة إزالة المواد  2022ديسمبر/كانون األول 

ب كد اليونيخر. وأآوتؤيد األمانة هذا التمديد على أن يكون من المفهوم عدم طلب تمديد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

امن جتماع الثي االفأيضا أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتوقع أن تقدم 

 والثمانين.

 

 3تنفيذ السياسة الجنسانية

 

ي فلنساء ااألطراف الفاعلة لوضع استراتيجيات لتتبع وتشجيع مشاركة  تستشير الوحدة الوطنية لألوزون .17

 لنساء علىجيع اأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخالل تنفيذ الشريحة الرابعة، تم تش

الهواء  تكييفو حصلن على دبلوم تقنى صناعى في التبريد االتىاالنخراط في مراكز التدريب المهنى وتلقت النساء 

 اعترافا سنويا ومجموعات أدوات أساسية لدعم تدريبهن.

  

                                                 
 ن الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن إضفاء المنظور الجنسانى في كل دورة المشروع.)د( م84/92طلب المقرر    3
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة إزالة 

 

ة دة الوطنيا الوحولضمان استدامة تدريب تقنيي الخدمة، أنشأت حكومة بنن آلية تولتها رابطة التبريد ودعمته .18

التدريب؛  اللخ لألوزون، للرصد المنتظم لحلقات عمل الخدمة لضمان أن يطبق التقنيون المهارات التى حصلوا عليها

كجزء  قنيينى تنفيذ نظام اجبارى الصدار شهادات للتوسمح هذا أيضا بتصميم أفضل لدورات تدريب متقدمة. وسيجر

وظفى تواصلة لمات الم. ونتج عن بناء القدرالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

زالة رة إة إداخطالجمارك بالتعاون مع سلطات الجمارك برنامج دراسي تدريبي فعال يمكن أن يكون مستداما حتى بعد 

اد المو . وقد صدقت الحكومة على تعديل كيغالى وسوف تقوم بتكامل إزالةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اول مة لتنالتدريجي للهيدروفلوروكربون لتحقيق التآزر بطريقة مستدا التخفيضمع  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 األوزون والمناخ. 

 

 الستنتاجا

 

 هى ممتثلةو، ربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك األولىلمرحلة اتحقق بنن تقدما في تنفيذ  .19

لمائة. وتمشيا مع افي  96لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ويبلغ المستوى الشامل لصرف التمويل 

كييف تة ووحدات ربائياقة للمصابيح الكهالسياسة الجديدة التى تضع معايير دنيا ألداء الطاقة ومعايير وضع بطاقات الط

منذ  يةوكربونالمواد الهيدروكلوروفلورهواء الغرف في البلد، وتم استيراد معدات تبريد وتكييف هواء خالية من 

وسوف يدعم هذا استراتيجية البلد التى يكون فيها الطلب المستمر على . 2020يونيه/حزيران 

. وقد حاليةال الهيدروكلوروفلوروكربونفي البلد هو فقط لخدمة المعدات القائمة على  الهيدروكلوروفلوروكربون

ة ات خدمبواسطة تحسين ممارس الهيدروكلوروفلوروكربونساهمت األنشطة المنفذة حتى اآلن في دعم قطاع خدمة 

ن خالل عية مبريد الطبيوسوائل الت الهيدروكلوروفلوروكربونالتقنيين وخفض التسرب وتشجيع البدائل الخالية من 

 صوص عليهاالمن القوانين وتدريب التقنيين وضمان أن نظام الواردات والحصص فعال وذو كفاءة وذلك لتلبية األهداف

خيرة ة واألفي االتفاق؛ وسوف تضمن أألنشطة المخططة لتدريب موظفى الجمارك والتقنيين بموجب الشريحة الخامس

 .من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولىاأللمرحلة استدامة طويلة األجل ل

 

 

 التوصية
 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية: .20

 

إزالة  إدارة خطةأن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من  (أ)

 لبنن؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

؛ وأن 19-وفيدساس استثنائي نظرا للتأخير في تنفيذ أنشطة اإلزالة نتيجة لجائحة كأن توافق، على أ   (ب)

لى من حلة األويكون تمديد تاريخ اإلنتهاء من المرعلى تالحظ عدم طلب مزيد من تمديد تنفيذ المشروع، 

 . 2022ديسمبر/كانون األول  31لبنن هو  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

دارة إخطة ن متوصي أيضا األمانة بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى  .21

وى التمويل عند مست 2022-2021لبنن، وعلى خطة تنفيذ الشريحة للفترة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في الجدول أدناه:الوارد 
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 تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )أ(

 )المرحلة األولى، الشريحة الخامسة(

 يونيب 7,800 60,000

 

 
___________ 
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