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 تعددة السنواتممشروعات  –ورقة تقييم المشروع 
 مصر

الوكالة المنفذة  \عنوان المشروع   
 

 المصريةوكالة شئون البيئة  الوكالة الوطنية المنسقة 

 المبلغ عنها للمواد الهيدروفلوروكربونية في المشروع بيانات االستهالك أحدث

 )طن متري(  7ألف: بيانات المادة 

 المواد الهيدروفلوروكربونية
 غير متاح طن متري

طن متري من مكافئ 
 ثاني أكسيد الكربون

 غير متاح

 باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري

الهيدروفلوروكربونيةالمواد   

 غير متاح طن متري

طن متري من مكافئ 

 ثاني أكسيد الكربون
 غير متاح

 

 استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل

 غير متاح طن متري

طن متري من مكافئ 

 ثاني أكسيد الكربون
 غير متاح

 

 

شركة مصر لتصنيع  عنوان المشروع

(MCMC) الضواغط 

134 -الهيدروفلوروكربون a المستخدم في الشركة 
 غير متاح طن متري

 غير متاح طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

إزالته خالل هذا المشروع )غير مباشر(الواجب  أ341 -الهيدروفلوروكربون   
 150.00 طن متري

 214,500 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

ير )غ   R-600a المادة: أ الذي سيتم إدخاله  134-بديل الهيدروفلوروكربون

 (مياشر

 75.00 طن متري

 225 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 214,500 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الفوائد المناخية

 24 مدة المشروع )أشهر(:

 1,661,662 المبلغ المبدئي المطلوب )دوالر أمريكي(

 تكاليف المشروع النهائية )دوالر أمريكي(

  3,020,000 التكاليف الرأسمالية اإلضافية 

  % (10)  302,000  الطوارئ 

التشغيل اإلضافيةتكاليف     0 

 3,322,000 إجمالي تكاليف المشروع 

)%( الملكية المحلية    89.39 

الخامسة  )%( عنصر التصدير للبلدان غير أطراف المادة    7.00 

 1,664,000 التمويل المشترك

  1,305,536 المنحة المطلوبة )دوالر أمريكي(

 فعالية التكلفة

 غير متاح دوالر أمريكي/ كجم

دوالر أمريكي/ طن متري من 

 مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 غير متاح

  91,388 تكاليف دعم الوكالة المنفذة )دوالر أمريكي(

  1,396,923 :جمالي تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف )دوالر أمريكي(

 نعم حالة التمويل المقابل )نعم / ال(

 نعم شامل معالم رصد المشروع )نعم / ال(

 
 النظر فيه بصفة فردية األمانة: ةتوصي

 إلى الضواغط القائمة على 134a -الهيدروفلوروكربون تحويل منشأة تصنيع ضواغط التبريد من الضواغط القائمة على

 (MCMCفي شركة مصر لتصنيع الضواغط ) R-600a المادة
 اليونيدو / اليونيب

 اإلزالة أمريكي(التمويل )دوالر  مخصصات خطة العمل للسنة الحالية

 150.00 طن متري 1,605,000
طن متري من مكافئ 

 214,500 ثاني أكسيد الكربون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/25 

 

 

3 

 وصف المشروع

، قدمت اليونيدو مقترح مشروع لتحويل تصنيع ضواغط التبريد في شركة مصر نيابة عن حكومة مصر -1

، بتكلفة إجمالية قدرها R-600a المادة إلى 134a -الهيدروفلوروكربون من (MCMC) لتصنيع الضواغط

دوالر أمريكي من  1,781,158 مصاحب قدره. وطلب تمويل حسبما قدمت في األصل، دوالر أمريكي 1,852,600

 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 1,608,662، يتألف من متعدد األطرافالالصندوق 

 6,890 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 53,000، و دوالر أمريكي لليونيدو 112,606

متعدد ال. وقدمت اليونيدو مقترح المشروع هذا دون تلقي تمويل تحضيري من الصندوق لليونيبدوالر أمريكي 

 األطراف.

 هدف المشروع

التي تعمل المستقلة التجارية و المنزلية المشروع إنتاج الضواغط لمعدات التبريد سيحول  -2

في  84نظًرا ألن ما يقرب من و. R-600a بالمادةتعمل التي اغط ضوكغاز تبريد إلى ال 134a -بالهيدروفلوروكربون

المشروع شركات تصنيع سيدعم ، مخصصة للسوق المحلي MCMCالمائة من الضواغط التي تصنعها شركة 

 .R-600aإلى غاز التبريد  134a -الهيدروفلوروكربونخطوط إنتاجها من غاز التبريد  تحولالتبريد المحلية عندما 

 القطاع أساسية عنمعلومات 

المعلومات األولية التي تم جمعها أثناء إعداد المشروع أن صناعة التبريد في مصر تتكون من أكثر من  تبين -3

التي تشمل الثالجات والمجمدات مستقلة، التجارية المنزلية والتبريد الهزة أجكال من شركات محلية تصنع  10

 ،كغاز تبريد 134a -بالهيدروفلوروكربون هذه قطع المعداتتعمل و وموزعات المياه وغيرها من المنتجات الصغيرة.

سيزداد الطلب على هذه التطبيقات بسرعة في السنوات القادمة بسبب و. طن متري 150باستهالك يقدر بأكثر من 

، مما يؤدي إلى زيادة محتملة ات الجديدة في جميع أنحاء البالدخطة التطوير الجارية لبناء عدد من المدن والمستوطن

 طن متري. 300إلى  134a -الهيدروفلوروكربونفي استهالك 

ين ثالثة مالي المستقل حواليالتجاري و المنزلييبلغ طلب السوق السنوي على الضواغط في قطاع التبريد  -4

 MCMC شركة تورده، والباقي من البرازيل ةنها مليون ونصف مستوردة من الصين، ومليون مستورد، موحدة

 .غالبا

 -إلزالة الهيدروفلوروكربونسيتم التحقق من هذه المعلومات وتحديثها بشكل أكبر أثناء إعداد خطة قطاعية  -5

 .المستقل التجاريو المنزلي في قطاع التبريد 134

 الشركة معلومات أساسية عن

 

المصنعة  الوحيدة، هي الشركة 1988، التي تأسست في عام (MCMC)شركة مصر لتصنيع الضواغط  -6

 5المادة بلدان تبلغ ملكية والغلق ألجهزة التبريد المنزلية والتجارية في أفريقيا والشرق األوسط.  ةمحكمللضواغط 

في المائة المتبقية من أسهم  10.61، بينما تمتلك مؤسسة التمويل الدولية نسبة في المائة MCMC  89.39لشركة 

 .5إلى البلدان غير العاملة بالمادة  الشركةصادرات سبعة في المائة من وتوجا الشركة. 

ووحدات التكثيف ذات ( LBP) خلفي المنخفضمن ضواغط الضغط ال كبيرة سلسلة MCMCتنتج شركة  -7

تبلغ طاقتها و. ZMCالعالمة التجارية ب، حصان 1/3حصان حتى  1/8لضغط الخلفي المرتفع / المتوسط  من ا

في االجتماع و، على الرغم من عدم استخدام هذه السعة بالكامل. وحدة في خطين صوى السنوية مليونياإلنتاجية الق

الضواغط القائمة على  من MCMC شركة ، قدمت حكومة مصر مقترح مشروع لتحويل عملية تصنيعالثامن
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 134a )EGY/REF/08/INV/08(.2 -الضواغط القائمة على الهيدروفلوروكربون إلى 12 -الهيدروفلوروكربون

شحنة غاز التبريد في . ويبلغ متوسط 1997في عام  134a -الهيدروفلوروكربونبدأ إنتاج الضواغط القائمة على و

للوحدات  اجرام 200، و جراًما للوحدات السكنية 150والي ح 134a -الهيدروفلوروكربونالضواغط القائمة على 

، مع مراعاة مؤشر كفاءة سين ضواغطهالتح MCMC شركة تخططوجراًما لموزعات المياه.  50، و التجارية

 الطاقة ومعامل األداء.

 على ضاغطا قائما 200,000أيًضا ما يقرب من  MCMC، أنتجت شركة 2000إلى عام  1996من عام  -8

التصميم تم إنتاج هذه الضواغط بناًء على و؛ زلية التي تصدر إلى أوروباللثالجات المن م، معظمهR-600aالمادة 

 شركة ، أوقفتبعد ذلكو. 134a -الهيدروفلوروكربون حاليًا للضواغط القائمة على ينالمستخدموعملية التصنيع 

MCMC  ينتج كال خطي 2000منذ عام وعاًما( وارتفاع تكاليف اإلنتاج.  25المنتج بسبب تقادمه )أي تصميم عمره ،

 شركة رة عامة على اإلنتاج فينظ 1يقدم الجدول وا. حصر 134a -الهيدروفلوروكربونالتصنيع ضواغط تعتمد على 

MCMC. 

 2015بين عامي  MCMC شركة لمصنعة فيا 134a -يدروفلوروكربونالهوحدات الضواغط القائمة على  -1الجدول 

 2020و 

Year 
Domestic refrigeration Commercial refrigeration 

Total (domestic and 

commercial) Total  

Line 1 Line 2 Line 1 Line 2 Locally Exported 

2015 161,540 161,543 69,233 69,233 301,766 159,783 461,549 

2016 170,740 170,739 73,175 73,174 363,144 124,684 487,828 

2017 121,497 121,497 52,070 52,070 282,609 64,525 347,134 

2018 134,050 134,050 57,450 57,450 303,000 80,000 383,000 

2019 121,800 121,800 52,200 52,200 293,000 55,000 348,000 

2020 175,000 175,000 75,000 75,000 420,000 80,000 500,000 

 

زيادة  MCMCتوقعت شركة و؛ 2019المائة تقريبًا عن ناتج عام في  40، زاد اإلنتاج بنسبة 2020في عام  -9

، على التوالي. ول والثاني والثالث بعد التحويلومليون وحدة في العام األ ،750,000و  600,000تصل إلى 

وحدة في  80,000إلى حوالي  2009وحدة في عام  500,000من أكثر من  MCMC شركة انخفضت صادراتو

 R-600a المادة ، بسبب تحول العمالء الرئيسيين في أوروبا والجزائر إلى المعدات القائمة على2020عام 

 لمشروعوصف ا

 

، من LBPإلى تحويل أحد خطي اإلنتاج اللذين يصنعان نماذج  MCMCتهدف شركة   -10

جزًءا من  R-600a المادة سيكون تحويل خط اإلنتاج الثاني إلىو. R-600a المادة إلى 134a -الهيدروفلوروكربون

 لمصر. الهيدروفلوروكربونيةللمواد استراتيجية القطاع التي سيتم تضمينها في خطة التخفيض التدريجي 

 ةمتوفر وهي ،في جميع أنحاء العالم تكنولوجيا مدروسةكتكنولوجيا بديلة ألنها  R-600a المادة تم اختيار  -11

غاية على إحداث االحترار قدرة منخفضة للتتمتع بليس لديها قدرة على استنفاد األوزون وو؛ بالفعل في السوق المحلي

؛ ومتوسط 134a -الهيدروفلوروكربوني استخدام الطاقة من التكنولوجيا القائمة على ؛ أنها أكثر كفاءة فالعالمي

)بسبب الحجم الكبير  134a -الهيدروفلوروكربونفي السوق أقل قليالً من سعر الضاغط المعتمد على  اسعره

-Rضواغط  إدخالسيشجع والوفورات واستخدام لفات األلمنيوم بدالً من اللفات النحاسية في المحرك الكهربائي(. 

600a قصراألة بالتصنيع المحلي وتوافر الخدمة، وأوقات تسليم المصنعة محليًا بتكلفة منخفضة والفوائد المرتبط ،

  مصنعي التبريد المحليين على التحول إلى هذه التكنولوجيا.سيشجع والتوريد المحلي 

                                                 
، شراء أجهزة قياس المسعرات للضاغطدوالر أمريكي مخصص للبنك الدولي. وشمل  000,800,2تمت الموافقة على المشروع بتمويل إجمالي قدره  2

طاطية، األجزاء الموالذية زاء الفو، وغساالت األجار المحيطة التي يتم التحكم فيها، وخاليا االختبالضاغط، ومقاييس قوة المحرك وأكشاك اختبار عمر

صندوق )في ي إلى الدوالر أمريك 950,000، تمت إعادة رصيد قدره تدريب. وبعد االنتهاء من التحويل، ونقل التكنولوجيا والوالتعديل التحديثي

 االجتماعين السابع عشر والسادس والثالثين(.
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 :R-600a المادة ضواغط تعتمد على في عملية التصنيع للتحويل إلى الزمةالتغييرات التالية   -12

 ،تجميعموعة من التركيبات لخطوط ال: بما في ذلك مجتطوير األجزاء الميكانيكية لمضخة جديدة (أ)

لكرنك اعمود ، وقوالب عة من المقاييس للمكونات الجديدة، وقوالب علبة الكرنك الجديدةومجمو

نيوم األلم لب أسطوانةقاو، أو لوحة الصمام الفارغة الدقيقة ، ومجموعة رأس األسطوانةوالتركيبات

 ؛والتركيبات، وكاتم صوت شفط بالستيكي

 

، ثابتلجزء الاتثبيت لجهاز اختبار : بما في ذلك تعديل الماكينة والخط إنتاجتعديل محرك كهربائي و (ب)

حالية ال اروالب الدو، وتعديل قوقطع الغيار ، وجهاز التفريغوالب التصفيح الجديد بلوحة الدعموق

ال إدخ ة، وآلء الثابت األول وتعديل آلة العزل، وحزمة تعديل خط الجزإلنتاج تصفيح دوار جديد

تعديل خال، ووتعديل آلة اللف الرئيسية، والتشكيل الوسيط، وتعديل آلة اللف اإلضافية، وآلة اإلد

 ؛التشكيل، والتشكيل النهائي

 

، ل الموازنميع الثقوية الخاصة لتج: بما في ذلك التركيبات اليدالدعم السفليترقية نظام التعليق إلى و )ج( 

 لصندوقلالقوالب  ، وتعديل مجموعة منالكرنكة لتجميع الدوار وعمود والتركيبات اليدوية الخاص

ة كيبات آللن التر، وتعديل مجموعة مة للمسامير السفلية وأشرطة القدم، وآلة لحام جديدالجديد والغطاء

 ، ومجموعة من المقاييس الجديدة؛ام الصندوق الحاليةلح

 

والدوار  الحمل الزائدتعديالت المسعر وكذلك بما في ذلك  مختبرات الشركة:ل وإجراء تعديالت  )د( 

 ؛، ومجموعة اختبار درجات الحرارة العالية للغرف المقفل

 

المساعدة و؛ ضاغطلسالمة وتصميم أداء الابير ا: بما في ذلك تدنقل المعرفة الفنية للتصميم الجديدو )هـ( 

؛ وتنفيذ التصميم اكينةتعديالت الالزمة لتحويل المجديد وإجراء ال R-600aالفنية لشراء تصميم 

 .MCMC في شركة تطويرالالجديد من قبل فريق 

 

تحول السوق واالستعداد وبناء القدرات لنشر التكنولوجيا  عنصريا بشأنيتضمن مقترح المشروع أيًضا   -13

، الذي العنصربأمان وكفاءة على نطاق تجاري لجميع المصنعين المحليين. يتضمن هذا  R-600a المادة القائمة على

 ، الجزأين التاليين:سينفذه اليونيب

تسهيل سسية لوالقدرات المؤ: تهدف إلى مراجعة وتحديث اللوائح الحالية خارطة طريق للسياسة العامة (أ)

ب إدخال معدات تبريد على نطاق تجاري مع تجن R-600a المادة إدخال معدات التبريد القائمة على

 المي؛ة على إحداث االحترار الععاليقدرة مواد ذات تجارية محلية وقائمة بذاتها تعتمد على 

 

لى إواعتبارات السالمة عند التحول : تهدف إلى توفير تحليل للمخاطر دراسة جاهزية السوقو (ب)

نتجات النهائية ، نقل وتخزين المفي جملة أمور، بما في ذلك، R-600a المادة التكنولوجيا القائمة على

 مرافق غيرمرافق )في  R-600a المادة ، ونقل وتخزين أسطواناتR-600a بالمادة المشحونة مسبقًا

 لنهائيين وداخل ورش الخدمة.، وممارسات الخدمة لدى المستخدمين االتصنيع(

 

 تكاليف المشروع والتمويل المشترك

 

 تكلفة التحويل
 

دوالر أمريكي؛ من هذا  3,300,000 بقيمة، قُدمت في األصل حسبمارت التكاليف الرأسمالية اإلضافية، قد  -14
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متعدد الدوالر أمريكي )باستثناء تعديالت التمويل بسبب الملكية األجنبية( من الصندوق  1,799,600، مطلوب المبلغ

إجمالي  2الجدول  عرضوي. MCMC شركة من نظيرةدوالر أمريكي هي مساهمة   1,664,000، واألطراف

 .التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 كي()بالدوالر األمري MCMC شركة إنتاج واحد فيخط ضاغط لتحويل التكاليف الرأسمالية اإلضافية  -2ل الجدو
 التكلفة البند

 تطوير قطع غيار ميكانيكية لمضخة جديدة

 60,000 مجموعة من التركيبات لخطوط التجميع

 24,000 مجموعة مقاييس للمكونات الجديدة وغيرها

 120,000 تركيباتعلبة الكرنك الجديدة وقالب 

 120,000 قالب عمود الكرنك وتركيبات

 12,000 مجموعة رأس األسطوانة أو لوحة الصمام الفارغة الدقيقة

 24,000 قالب أسطوانة األلمنيوم والتجهيزات

 12,000 شفط بالستيكالكاتم صوت 

 372,000 ألجزاء الميكانيكية لمضخة جديدةالتطوير المجموع الفرعي 

  خط انتاج واحدلتعديل محرك كهربائي 

 60,000 وتركيبه الختبار الجزء الثابتتعديل الجهاز 

 240,000 لتصفيح الجديد مع لوحة الدعم وجهاز التفريغ وقطع الغيارل قوالب

 12,000 تعديل قالب الدوار الحالي إلنتاج تصفيح دوار جديد

 120,000 أول حزمة تعديل خط ثابت )من أصل اثنين( وتعديل آلة العزل

 372,000 اإلدخالتعديل آلة اللف الرئيسية وآلة 

 84,000 وسيطالتشكيل ال

 372,000 آلة إدخال وتعديل آلة اللف المساعدة

 48,000 تعديل التشكيل

 48,000 النهائي التشكيل

 24,000 التركيبتشغيل 

 24,000 مجموعة من المقاييس

 1,404,000 المجموع الفرعي لتعديل محرك كهربائي لخط إنتاج واحد

 التعليق إلى الدعم السفليترقية نظام 

 60,000 تركيبات يدوية خاصة لتجميع ثقل الموازنة

 120,000 الكرنكعمود بات يدوية خاصة لتجميع الدوار وتركي

 180,000 تعديل مجموعة من القوالب لصندوق جديد وغطاء

 180,000 آلة لحام جديدة للدبابيس السفلية وأشرطة القدم

 60,000 الحاليةتعديل مجموعة من التركيبات آللة لحام الصندوق 

 48,000 مجموعة مقاييس جديدة

 648,000 المجموع الفرعي لترقية نظام التعليق إلى الدعم السفلي

 الشركةمختبرات  تعديالت 

 180,000 تعديل المسعر

 120,000 تعديل الدوار المغلق والحمل الزائد

 36,000 عالية للغرفالحرارة المجموعة اختبار درجة 

 336,000 الشركةمختبرات  لتعديالت المجموع الفرعي

 نقل المعرفة الفنية للتصميم الجديد

 540,000 المجموع الفرعي لنقل المعرفة الفنية للتصميم الجديد

 3,300,000 مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 (1,664,000) التمويل المشترك

 163,600 %(10الطوارئ )

 1,799,600 5ملكية البلدان غير العاملة بالمادة قبل خصم  التكاليف الرأسمالية اإلضافيةمجموع 

 

-R المادة على القائمضاغط الاستنادًا إلى استخدام المواد لتصنيع ولم يتم طلب تكاليف تشغيلية إضافية.   -15

600a تقدر شركة ،MCMC  تخطط أمريكي لكل وحدة. وبناًء على ذلكدوالر  1,66 بقيمةالوفورات المحتملة ،

 -الهيدروفلوروكربون بسعر أقل من الضواغط القائمة على R-600a المادة الشركة لبيع الضواغط القائمة على

134a تكاليف و اإلضافية التكاليف الرأسمالي سيتم توفير معلومات مفصلة عن والمنافسة في السوق.  لكي تتمكن من

 )ز(. 78/3، وفقًا للمقرر تشغيلية إضافية الناتجة عند االنتهاء من التحويل
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 تكلفة المساعدة الفنية
 

دوالر  35,000تألف من ت، دوالر أمريكي 53,000 اليونيبالذي سينفذه  الفنيةعنصر المساعدة  قيمة بلغت  -16

 لخارطة طريق السياسة.دوالر أمريكي  18,000أمريكي لدراسة تقييم السوق و 

 التكلفة اإلجمالية

 

، بعد خصم الملكية األجنبية والنظر في متعدد األطرافالتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع بالنسبة للصندوق   -17

 .3، على النحو الموجز في الجدول ريكيأم دوالر MCMC  ،1,781,158شركة التمويل المقابل من

 
 )بالدوالر األمريكي( حسبما قدم في األصل MCMC شركة التكلفة اإلجمالية لمشروع تحويل -3الجدول 

 التكلفة البند

 3,300,000 التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 (1,664,000) التمويل المشترك من الشركة

 163,600* %(10الطوارئ )

 53,000 برنامج التوعية وتقييم جاهزية السوق من قبل اليونيب

 1,852,600 إجمالي التكلفة

 (190,938)* 3%(10,61) 5ملكية البلدان غير العاملة بالمادة لخصم 

 0 4%(7) 5خصم للصادرات للبلدان غير العاملة بالمادة 

 1,661,662 المشروع يفلاإجمالي تك

 119,496 تكاليف دعم الوكالة

 1,781,158 المجموع الكلي

 150 الهيدروفلوروكربونية غير المباشرة المرتبطة بالمشروع )طن متري(إزالة المواد 

 11.87 فعالية التكلفة )دوالر أمريكي/ كجم(

، بعد حسبما قدم، ح المشروعفي مقتر 5املة بالمادة غير الع البلدان ملكيةفي المائة ل 10,61في المائة للطوارئ و  10 ه تم حساب* تالحظ األمانة أن

 .4الحساب المصحح في الجدول  ويقدمالمشترك بدالً من االعتماد على التكلفة اإلجمالية للمشروع.  خصم التمويل

 

 شهرا. 24سيتم تنفيذ المشروع على مدى   -18

طن متري  214,500طن متري ) 150سيقضي المشروع بشكل غير مباشر على االستهالك السنوي البالغ   -19

الطاقة في  استخدام من المقدر أن تتحسن كفاءةو. 134a -الهيدروفلوروكربونمن مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من 

 في المائة من خالل تصميم أداء موفر للطاقة. 60إلى  45بنحو  R-600a المادة الضواغط القائمة على

 

 

  

                                                 
 .بالشركةيُطبق فقط على عنصر االستثمار المرتبط   3
تغطية  وستتم، في المائة من إجمالي اإلنتاج 10 مع أو تقل عن 5، حيث تتوافق الصادرات إلى البلدان غير العاملة بالمادة لسياسات الحاليةل وفقا 4

 (.147إلى  146 من ، الفقراتUNEP/OzL.Pro/ExCom/15/45)الوثيقة  ةإلجماليا التكاليف اإلضافية
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 تعليقات وتوصيات األمانة

 

 تعليقاتال

 

 يةاالستثمار ات الهيدروفلوروكربونعوأهلية مشر

 

رات اقرمتعدد األطراف، والاستعرضت األمانة مقترح المشروع على أساس السياسات الحالية للصندوق   -20

و  81/53و ، 79/45و ، )ز( 78/3رات اقر)ال يةاالستثمار الهيدروفلوروكربوناللجنة التنفيذية المتعلقة بمشروعات 

 .إلزالة الكلوفلوروكربون و الهيدروفلوروكربون ( ومشروعات التحويل المماثلة المعتمدة53/  84

أن  تبين، )ز( 78/3تزام المطلوب في القرار يتضمن مقترح المشروع رسالة رسمية من حكومة مصر باالل  -21

تدرك و. 79/45لمقرر ل إعماال، ى تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكنالحكومة تبذل قصارى جهدها للتصديق عل

 قة اللجنة التنفيذية على المشروع:الحكومة أنه في حالة مواف

لمتحدة ألمم اامقر لن يتاح مزيد من التمويل إلى أن يتلقى الوديع صك التصديق على تعديل كيغالي في  (أ)

 في نيويورك؛

 

جمالية من أي نقطة بداية للتخفيضات اإل الهيدروفلوروكربونسيتم خصم أي تخفيض في استهالك و (ب)

 في المستقبل. قد يتم االتفاق عليهي ذال الهيدروفلوروكربونالستهالك 

 

 84/53،5ألولوية المحددة في المقرر أن مقترح المشروع الحالي ال يندرج تحت أحد القطاعات ذات ا رغم  -22

 كعناصرقد تمت الموافقة عليها سابقًا  R-600aاألمانة أن تحويالت خطوط تصنيع الضاغط إلى تكنولوجيا  ذكرت

-Rالتي تحولت إلى تكنولوجيا  134a -الهيدروفلوروكربونالقائم على  المنزليتصنيع التبريد شركات مشروع ل

600a تصنع بشركةاألمانة كذلك أن المشروع يقع في المنطقة األفريقية ويتعلق  وذكرت 7والمكسيك. 6في بنغالديش 

في في مصر والموجودة المستقلة التجارية و المنزلية تصنيع أجهزة التبريد لشركات وتورهمحصرا الضواغط 

فور توريد  R-600a تكنولوجياإلى  هاإنتاجصنيع أجهزة التبريد هذه قد تقرر تحويل خطوط ، وأن شركات تالمنطقة

 بتكلفة أقل من الضواغط القائمة على R-600a المادة في إطار المشروع الضواغط القائمة علىالشركة 

ألغراض الخدمة.  134a -الهيدروفلوروكربون، مما يقلل من الطلب المستقبلي على 134a -الهيدروفلوروكربون

استهالك ، حيث سينخفض في التخفيف من تغير المناخ R-600a تكنولوجيا، سيساهم التحول إلى باإلضافة إلى ذلك

المشروع معلومات  ، سيوفر. عالوة على ذلكاستخدام الطاقةفي  الوحدات الطاقة بشكل كبير بسبب زيادة كفاءة 

، وتأثيره على R-600a المادة إلى 134a -الهيدروفلوروكربونمفصلة عن تكاليف تحويل الضواغط من غاز التبريد 

 .5، المتاحة في العديد من بلدان المادة المستقلالتجاري و المنزليلتحويالت التبريد التجاري  تكاليف التشغيل اإلضافية

 تحويل المرحلة الثانية

 

متعدد األطراف في االجتماع الثامن للجنة القد تلقت تمويالً من الصندوق  MCMC شركة األمانة أن تذكر  -23

إلى الضواغط القائمة على  12 -الكلوفلوروكربونة على ( للتحويل من الضواغط القائم1992التنفيذية )

)ب( من  18حت الفقرة سوف يندرج ت ، ترى األمانة أن التحويل الحالي. وعلى هذا النحو134a -الهيدروفلوروكربون

 ، وبالتالي سيكون مؤهالً للتمويل.28/2المقرر 

 

                                                 
وية لقطاعات ، مع إعطاء األولحتى االجتماع السابع والثمانينللمواد الهيدروفلوروكربونية  يةاستثماربتقديم مقترحات مشروعات  84/53 يسمح القرار 5

 والتبريد التجاري وتكييف الهواء المتنقل. تكييف الهواء الثابت
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32الوثيقة  6
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45الوثيقة  7
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 السوقفي التنافسية  MCMCقدرة شركة 

 

في ضوء منافسة مصنعي الضواغط التنافسية  MCMCقدرة شركة األمانة توضيًحا إضافًيا بشأن  طلبت  -24

، وأن في الوقت الحالي على السوق تهيمن والبرازيلالضواغط المستوردة من الصين  ، مشيرة إلى أنينالدولي

تكلفة تصنيع أن  بينت( اليونيدوالمراجعة الفنية المستقلة التي أجرتها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )

غط أقل من الضواستكون التصنيع الكبيرة في مناطق أخرى  شركاتفي  R-600a المادة الضواغط القائمة على

 ، حتى بعد األخذ في االعتبار نفقات النقل وغيرها من المصاريف اإلضافية.ليًاالمصنعة مح

، MCMC وشركة وأوضحت اليونيدو أن سعر الضاغط لم يكن االعتبار الوحيد في اختيار مورد الضاغط.  -25

ل توفير ، مناسبة لمواجهة التحديات المرتبطة بالضواغط المستوردة من خالها المورد المحلي الوحيد للضواغطبصفت

، والدعم الفني وقطع عات، وتقديم خدمة ما بعد البيعودفموعدم اشتراط عمالت صعبة لل ،مهلة أقصر لتوافر المنتج

فاظ تحال يحتاجون إلى اال ألنهم، لمصنعي التبريد المحليين وفوراتأيًضا  MCMC شركة يمثل الشراء منوالغيار. 

ضواغط المستوردة ال، على الرغم من المنافسة من الحالي ي الوقتفومستويات مخزون عالية من الضواغط. ب

بحصة سوقية كبيرة. تحتفظ  MCMCشركة  مازالت، 134a -الهيدروفلوروكربون منخفضة السعر القائمة على

 MCMCالتي ستنتجها شركة  R-600a المادة ، من المتوقع أن تكون تكلفة الضواغط القائمة علىعالوة على ذلك

تمكنها إلى  MCMC شركة ، وتهدفالمنتجة حاليًا 134a -الهيدروفلوروكربونواغط القائمة على أقل تكلفة من الض

تالحظ األمانة أنه على ولإلنتاج وزيادة اإلنتاج.  الالزمةتحقيق تخفيضات إضافية في التكلفة مع تقليل كمية المواد  من

تعمل ، الموجهة للتصدير ا يتعلق بالضواغط، ال سيما فيمإلنتاج في السنوات العشر الماضيةالرغم من انخفاض ا

، بالسنوات الخمس السابقة. ومع ذلكمقارنة  2020زيادة في اإلنتاج في عام ب، عاًما 30منذ أكثر من  MCMC شركة

ستواجه الشركة منافسة قوية في السوق وستحتاج إلى مواصلة العمل على خفض التكلفة لبيع منتجاتها بشكل تنافسي 

 في السوق.

 التجاري المستقلو المنزلي تأثير المشروع على قطاع تصنيع التبريد
 

استهالك إجمالي من طن متري  150 قدره ا، يقترح المشروع خفضتم تقديمه حسب ما  -26

حدث فقط تس ةالفعلي ةاإلزال وبمالحظة أنالمستخدم في تصنيع معدات التبريد في مصر.  134a -الهيدروفلوروكربون

، الشركة المصنعةفي لضاغط ايتم تحويل ، وليس عندما بديلة تكنولوجياي أجهزة التبريد إلى مصنععندما يتم تحويل 

 ةمصنعالالمحلية  شركاتستنفذ ال، تصنيع الضاغط شركةاستفسرت األمانة عن كيفية التأكد من أنه بعد تحويل 

 التي يطالب بها المشروعتحدث إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية  لكيتحويالتهم ة والتجاري المنزليةلثالجات ل

 .يةفعالب

 والتجاري المنزلي التبريد تصنيع لقطاع األولوية بإعطاء ملتزمة مصر حكومةأن  اليونيدو أوضحت  -27

المرحلة سيكون تحويل هذا القطاع جزًءا من و. للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي للتخفيض خطتها المستقل في

، ، نيابة عن حكومة مصرنيدوقدمت اليوو. للمواد الهيدروفلوروكربونيةض التدريجي يخفتاألولى من استراتيجية ال

 إلى 134a -الهيدروفلوروكربونإلى االجتماع السابع والثمانين طلب تمويل إلعداد خطة قطاعية لتحويل 

البلد على تعديل  بسبب عدم تصديق، المستقل. ومع ذلك التجاريالمنزلية وفي قطاع تصنيع التبريد   R-600aالمادة

 التخفيض، مع طلب التحضير لخطة تقديمهاليونيدو  وستعيدعمل اليونيدو.  رنامج، تم حذف الطلب من بكيغالي

قبل نهاية  اكتمالها، وهي عملية يُتوقع صر على تعديل كيغاليتصدق م فور، للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 .2021عام 
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لقطاع، التي احليين استراتيجية تحويل ، تناقش الحكومة المصرية بالفعل مع المصنعين المفي غضون ذلكو  -28

تدعم األدوات التنظيمية التي و؛ MCMC شركة تحويلو؛ الدعم الفني للمصنعين تقديم ،من بين أمور أخرى، ستشمل

جستية المتعلقة بالتداول اآلمن اللو واألنشطة؛ البيعالتدريب على خدمة ما بعد و؛ أنشطة قبول السوقو؛ التحويالت

 . ومن المتوقع أن يتم التحويل الكامل للقطاع في غضون ثالث إلى أربع سنوات.R-600a لمادةل

 

على الحد من نمو استهالك  يؤثروأوضحت اليونيدو أيًضا أن التحويل المبكر لهذا القطاع في مصر يمكن أن   -29

 البلد في السنوات القادمة بسبب زيادة الطلب على معدات التبريد المتوافقة مع خطة الهيدروفلوروكربونيةالمواد 

حضرية بما في ذلك  اتعوتشمل الخطة مشروالسنوات الخمس الماضية. على مدى لتنمية الحضرية الجاري تنفيذها ل

، مع ماليين المنازل الجديدة المقرر دخولها دنمللجديدة ومستوطنة وامتدادات  مدينة 40العاصمة الجديدة وحوالي 

 إلى السوق خالل السنوات الثالث المقبلة.
 

 -إلزالة الهيدروفلوروكربونعنصر رئيسي في الخطة القطاعية  MCMC شركة تقر األمانة بأن تحويل  -30

134a  مصر في  لن تستطيع، ولكن في ظل إطار السياسة الحالي ،المستقلالتجاري المنزلي وفي قطاع تصنيع التبريد

، تشعر األمانة بالقلق . ومع ذلكالكاملةمشروع استثماري فردي بدالً من خطة القطاع  تقديم طلب الوقت الحالي سوى

خصم  فور، مصنع الضاغطب 134a -الهيدروفلوروكربونمن  طن متري 150 إزالةمن أنه من خالل ربط تمويل 

مرة  تمويلها، ال يمكن المواد الهيدروفلوروكربونيةفي استهالك  مستدامةالهذه الحمولة من نقطة البداية للتخفيضات 

في حال كان والتجاري المستقل بمجرد تقديم خطة القطاع. المنزلي وأخرى للمؤسسات في قطاع تصنيع التبريد 

 لشركات.تمويل إضافي لتحويل تلك ا يتاحلن ، متري مليون طن 150ة في القطاع أقل من استهالك الشركات المؤهل
 

استهالك  ه من المتوقع أ ن يتجاوزأنباليونيدو  أفادت، األمانة شواغلعند معالجة   -31

، وأكدت فهم الحكومة آلثار طن متري 150في قطاع التبريد التجاري المحلي والمستقل  134a -الهيدروفلوروكربون

لشركة المصنعة للضاغط بدالً من ل 134a -الهيدروفلوروكربونمن  طن متري 150التمويل المحتملة لتخصيص 

، إذا تقرر قلة توافر األموال لهذه الشركات ، بما في ذلك احتمالالمستقلةالتجارية المنزلية ومصنعي معدات الثالجات 

 طن متري. 150كان أقل من  134a -الهيدروفلوروكربون استهالكاد الخطة القطاعية أن أثناء إعد

التجاري المستقل بأكمله إلى المنزلي وتحويل قطاع التبريد بكافيًا حكومة مصر أن هناك وعيًا أوضحت   -32

، سريع هذه العملية. عالوة على ذلك، وأن تحويل الشركة المصنعة للضاغط لن يؤدي إال إلى تR-600a تكنولوجيا

وشددت على الحاجة  R-600a المادة على االلتزام بالتحول إلى المستقل التجاريالمنزلي وتصنيع اتفقت شركات ال

 .ينما بعد البيع الفرعي ةالتصنيع وخدم الملحة للمساعدة الفنية وتقييم المخاطر في قطاعي

 استدامة التحويل

 

، وأن كال الخطين قادران على صنيع سيتم تحويله بواسطة المشروعأن خط واحد من خطي الت وإذ تالحظ  -33

، وأن كال الخطين يعمالن بأقل من السعة القصوى ويمكنهما 134a -الهيدروفلوروكربونإنتاج ضواغط تعتمد على 

طويلة  لتحويلان استدامة ، أعربت األمانة عن قلقها بشأالسوقفي أي وقت زيادة اإلنتاج على أساس احتياجات 

، يمكن أن تنتج الشركة نفس أو حتى عددًا أكبر من الضواغط القائمة على ؛ على سبيل المثالاألجل

معالجة هذا الشاغل،  وعند. R-600a تكنولوجيا، بعد عدة سنوات من تحويل الخط إلى 134a -بونالهيدروفلوروكر

متعدد ال، على المسار التالي لضمان أن التمويل الذي يقدمه الصندوق وافقت اليونيدو، نيابة عن حكومة مصر

غير  إزالةوما يرتبط بها من  134a -الهيدروفلوروكربونتصنيع الضواغط القائمة على  إزالةاألطراف سيؤدي إلى 

 :134a -الهيدروفلوروكربونطن متري من  150 لـ ةمباشر

فقة عامين بعد الموا في غضون MCMC شركة سيتم االنتهاء من تحويل خط التصنيع المساعد في (أ)

 ؛79/45و  )ز( 78/3وفقًا للمقررين ، يم معلومات عن التكاليف اإلضافية، وسيتم تقدعلى المشروع
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لتصنيع وحدات  134a -الهيدروفلوروكربونااللتزام بوقف تصنيع ومبيعات الضواغط القائمة على و (ب)

 -ربونالهيدروفلوروك، وجعل قدرة تصنيع الضواغط القائمة على مستقلةتجارية منزلية وتبريد 

134a  ؛2025 كانون الثاني /يناير 1، في موعد أقصاه الخط المحول غير صالحة لالستعمالفي 

 

بما ال يزيد  134a -الهيدروفلوروكربونلتزام بالحد من التصنيع السنوي للضواغط القائمة على االو (ج)

دة في وح 100,000، وما ال يزيد عن 2027و  2025ة في السنة بين عامي وحد 150,000 عن

 ؛حصرا 134a -الهيدروفلوروكربون، لخدمة المعدات القائمة على 2029و  2028السنة في عامي 

 

وجعل   134a -الهيدروفلوروكربونااللتزام بوقف تصنيع ومبيعات جميع الضواغط القائمة على و (د)

غير صالحة  134a -الهيدروفلوروكربونتصنيع الضواغط القائمة على لقدرة الخط الثاني 

ندوق ية على الص، دون أي تكلفة إضاف2030 كانون الثاني /يناير 1لالستعمال في موعد أقصاه 

 ؛األطرافمتعدد ال

 

غازات التبريد على و R-600a القائمة علىااللتزام بتنفيذ تدابير تنظيمية لتشجيع إدخال الضواغط )هـ(    و

ة منزلياألخرى ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع تصنيع األجهزة ال

 .2025عام أقصاه في موعد  المستقلةوالتجارية 

 

 وبناء القدرات والجاهزيةبشأن تحول السوق اليونيب  عنصر

 

في بالمواد الهيدروفلوروكربونية المتعلقة  اتعور إلى المشراشأ)ز(  78/3ضحت األمانة أن المقرر أو  -34

المتعلق بتحويل  ال يمكن النظر في العنصر، ومن ثم ساس بأنواع التكنولوجيا المختلفة، دون المقطاع التصنيع فقط

في إطار المشروع الحالي. واتفقت اليونيدو  أمريكي دوالر 53,000 بقيمة قدرالمناء القدرات وب والجاهزيةالسوق 

ات بمساعدة مصادر من المشروع ودراسة الفرص المتاحة لتنفيذ أنشطة بناء القدر العنصرواليونيب على سحب هذا 

 لمصر. 134a -للهيدروفلوروكربون، بما في ذلك خطة التخفيض التدريجي التمويل األخرى

 R-600a المادة الطاقة في الضواغط القائمة على استخدام كفاءة

 

غط أكثر كفاءة في سيؤدي تلقائيًا إلى تصنيع ضوا R-600a المادة وأوضحت اليونيدو أن التحويل إلى  -35

سيخلق فرصة لزيادة تحسين  R-600a المادة ، وأن تحسين تصميمات الضواغط الجديدة القائمة علىاستخدام الطاقة

 شركةسيتطلب ذلك جهود بحث وتطوير إضافية واستثمارات من ئة. في الما 60إلى  45الطاقة بنحو استخدام كفاءة 

MCMC 1,20 -1,00، من المتوقع أن يرتفع معامل األداء من المستوى الحالي البالغ حوالي الحالي للمقترح؛ ووفقًا 

 .1,75 -1,60إلى حوالي 

 التكاليف المقترحة ومستوى التمويل المتفق عليه

 

، إلى حد كبير، متوافقة مع تلك الخاصة MCMC شركة كانت التكاليف اإلضافية المقترحة للتحويل في  -36

 اللجنة التنفيذية. المعتمدة منتصنيع الضواغط السابقة  اتعوبمشر

ضاغط آخر تم االنتهاء من تنفيذه في عام قارنت األمانة تكاليف المشروع الحالي بتكاليف مشروع تحويل   -37

ي مرفق التصنيع )على سبيل المثال، محرك الضاغط وطلبت توضيًحا بشأن التكاليف المرتبطة بالتغييرات ف 2020

اليونيدو أوضحت و، ومرافق االختبار والتدريب. ومكونات أخرى(، في إعادة تصميم المنتج الكرنكعمود والمكبس و

، تبلغ بعد المناقشاتومعدات المختبرات. للتعديل المحرك الكهربائي و امشترك تمويال ستقدم MCMC شركة أن

 طن متري 150 إزالة دوالر أمريكي 1,305,536التكاليف اإلضافية المتفق عليها لتحويل عملية تصنيع الضاغط 

موضح في ال لنحوعلى ا، 134a -الهيدروفلوروكربونطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من  214,500)
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 سيساهم التمويل المشترك من الشركة في معظم التكاليف المتعلقة بالمحرك الكهربائي وتعديالت المختبر.. 4الجدول 

 لتكاليف اإلضافية المتفق عليها لتحويل مكونات تصنيع الضاغط )دوالر أمريكي(ا -4الجدول 
 حسبما اتفق عليه حسبما قدمت البند

 1,020,000 1,020,000 نظام التعليق إلى الدعم السفلي وترقيةتطوير األجزاء الميكانيكية لمضخة جديدة 

 1,404,000 1,404,000 خط انتاج واحدلتعديل محرك كهربائي 

 336,000 336,000 الشركةمختبرات  تعديالت

 260,000 540,000 نقل المعرفة الفنية للتصميم الجديد

 3,020,000 3,300,000 التكاليف الرأسمالية اإلضافيةإجمالي 

 302,000 330,000 %(10الطوارئ )

 3,322,000 3,630,000 5ملكية غير العاملة بالمادة القبل خصم  التكاليف الرأسمالية اإلضافيةإجمالي 

 (352,464) (385,143) 5المادة ب العاملةملكية غير ال خصم

 2,969,536 3,244,857 إجمالي التكاليف

 (1,664,000) (1,664,000) التمويل المشترك

 1,305,536 1,580,857 إجمالي العنصر االستثماري

 - 53,000 اليونيببرنامج التوعية وتقييم جاهزية السوق من قبل 

 1,305,536 1,633,857 المجموع الكلي

 

 2021-2019 للفترة خطة العمل

 

 1,605,000بقيمة  2023-2021 للفترة متعدد األطرافالللصندوق  عملهذا المشروع مدرج في خطة   -38

ة أنه بعد تعديالت التكلفة، . وتالحظ األمان134a -الهيدروفلوروكربونطن متري من  150 إلزالةدوالر أمريكي 

المدرجة دوالر أمريكي من القيمة  208,076 أقل بقيمة ، هوالتمويل المطلوب، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة يكون

 في خطة العمل.

 توصيةال

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:  -39

 

لى إلى مقترح المشروع الخاص بتحويل مرفق تصنيع الضواغط من الضواغط القائمة ع اإلشارة (أ)

ركة مصر لتصنيع شفي  R-600a المادة ضواغط قائمة علىإلى  134a -الهيدروفلوروكربون

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/25، الوارد في الوثيقة مصر( في MCMCالضواغط )

 

دوالر  1,305,536في الفقرة الفرعية )أ( أعاله بمبلغ  المذكورالموافقة على مقترح المشروع و (ب)

 :أنه ى أساس، علدوالر أمريكي لليونيدو 91,388 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكي

 

 

 إلى أن للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضلن يتاح أي تمويل إضافي لمشروعات   (1)

 ؛حدة في نيويوركيتلقى الوديع صك تصديق حكومة مصر في مقر األمم المت

 

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من  214,500) طن متري 150أن يتم خصم و (2)

للمواد تدام لبداية للتخفيض الكلي المسمن نقطة ا 134a -الهيدروفلوروكربون

 ؛تحديد نقطة البداية الهيدروفلوروكربونية فور

 

 ير، وسيقدم تقرا من تحويل األموال إلى اليونيدوشهر 24في غضون  سيكتملأن المشروع و (3)

 معلومات مفصلة عن:بنجاز في غضون ستة أشهر من اكتمال المشروع اإل شامل عن
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لك تي ذلك اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بما فالتكاليف الرأسمالية  -أ

 ؛لم يتم تمويلها في إطار المشروع التي

 

 ؛تكاليف التشغيل اإلضافيةو -ب

 

، مثلذ )لتنفيأي وفورات محتملة تم تحقيقها أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي سهلت او -ج

 ار /قد خضعت لعملية عرض أسع مركبةأو  /و مشتراهأي معدات أو تجهيزات ما إذا كانت 

 ؛ عطاءات تنافسية وتفاصيل ذلك(

 

ت صلة ذا الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأي سياساتاستخدام التغييرات في كفاءة و -د

 ؛تتخذها الحكومة المصرية

 

 التزمت بما يلي: الشركةأن و (4)

 

لتصنيع وحدات  134a -الهيدروفلوروكربونوقف تصنيع ومبيعات الضواغط القائمة على  -أ

ولجعل قدرة تصنيع الضواغط القائمة على مستقلة جديدة تجارية منزلية وتبريد 

 1حول في موعد أقصاه غير صالحة لالستعمال في الخط الم 134a -الهيدروفلوروكربون

 ؛2025 كانون الثاني /يناير

 

بما ال يزيد  134a -يدروفلوروكربونالهالحد من التصنيع السنوي للضواغط القائمة على  -ب

 وحدة 100,000، وما ال يزيد عن 2027و  2025ة في السنة بين عامي وحد 150,000عن 

 -كربونالهيدروفلورو، لخدمة المعدات الحالية القائمة على 2029و  2028ا في عامي سنويً 

134a ؛حصرا 

 

جعل قدرة و 134a -كربونالهيدروفلورووقف تصنيع ومبيعات جميع الضواغط القائمة على  -ج

غير صالحة  134a -الهيدروفلوروكربون القائمة على ضواغطالالخط الثاني على تصنيع 

لى ، دون أي تكلفة إضافية ع2030 كانون الثاني /يناير 1لالستعمال في موعد أقصاه 

 ؛متعدد األطرافالالصندوق 

 

 R-600a المادة باستخدامأن تنفذ حكومة مصر تدابير تنظيمية لتشجيع إدخال الضواغط و  (5)

ع تصني وغازات التبريد األخرى ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع

 ؛ 2025عام  أقصاهفي موعد  المستقلةاألجهزة المنزلية والتجارية 

 

 دة بعدمتعدد األطراف في موعد ال يتجاوز سنة واحالأي أموال متبقية إلى الصندوق  وستعاد (6)

 المشروع. إنجازتاريخ 

 

 
________________ 


