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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 

  2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال

 

  

  2016لعام المشروعات عن إتمام موحد تقرير 

 خلفيــة

 المتعددةتفاقيات اال مشروعات في كل من تقارير إنجاز المذكورةلنتائج ا ليقدم ھذا التقرير للجنة التنفيذية استعراض      -1
 .2016 / آذارمارس 21حتى  الواردةالفردية  المشروعات تقارير إنجازوسنوات ال

االجتماع . وفي امسألة تقارير إنجاز المشروعات المعلقة في كل اجتماع من اجتماعاتھ اللجنة التنفيذية عالجت      -2
المشروعات  إنجازم تقارير يقدعلى ت والمنفذةالوكاالت الثنائية  في جملة أمور  جنة التنفيذيةالل ت، حثالخامس والسبعين

التفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواردة في الوثيقة لمشروعات االمتراكمة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7أسباب عدم  عليھا تقديم، في موعدھاتقدم تقارير إنجاز المشروعات  لم ؛ وإذا

 (ب)). 75/5 المقرروالجدول الزمني للتقديم ( تقديمھا

المستحق  جميع تقارير إنجاز المشروعاتل(ب)، أعد كبير مسؤولي الرصد والتقييم قائمة  75/5وفقا للمقرر       -3
المشترك  يالتنسيقماع االجت وفي. 2015 / كانون األولديسمبر 17الثنائية والمنفذة في  الوكاالت إلى أرسلتالتي  تقديمھا

. مواعيدھا أيضاأثار كبير مسؤولي الرصد مسألة تقديم جميع تقارير إنجاز المشروعات المتأخرة في  ، 1بين الوكاالت
ھميتھا في أل نظرانشر الدروس المستفادة و تقديمھا المشروعات المستحق إنجازالمعلومات الواردة في تقارير وأكدت 

 عن المشروعاتحالة التقارير كان يجب تقديم . وعالوة على ذلك، ھاأھمية تقديم على يةالمستقبل المشروعاتتنفيذ 
  تزيد من حجم عمل اللجنة التنفيذية والوكاالت واألمانة.ستقارير إنجاز المشروعات، التي  يتم تقديم إلى أنالمنجزة 

   

                                                 
 .2016مارس/ آذار  2إلى  1مونتريال،    1
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 نطاق الوثيقة

 تحتوي ھذه الوثيقة على خمسة أجزاء:      -4

االتفاقات المتعددة  مشروعات إنجازفي تقارير  المذكورةلنتائج ل استعراضاللجنة التنفيذية  يقدمانالجزأين األول والثاني، 
  2وتقارير إنجاز المشروعات الفردية، على التوالي السنوات

 المشروعات لدروس المستفادة من تقارير إنجازاالجزء الثالث، يعرض التقدم المحرز في تطوير قاعدة بيانات 

تقرير إنجاز مشروعات خطط إدارة إزالة المواد قاعدة بيانات  التوصية بإنشاءالجزء الرابع، يعرض 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 االتفاقات المتعددة السنوات الجزء األول تقارير إنجاز مشروعات

 تقارير إنجاز المشروعات المستلمة عنعامة  لمحة

إنجاز  ا عنتقرير 102المنفذة وثنائية قدمت الوكاالت ال، متعدد السنوات تم إنجازھم اتفاقا 151 بين من      -5
قائمة تقارير إنجاز  ومرفق. 1مبين في الجدول ال تقريرا مستحق تقديمھم على النحو 49 بقاءالمشروعات، مع 

 رير.التقبھذا في المرفق األول  الخامس والسبعينالمشروعات العشرة المقدمة بعد االجتماع 

  التفاقات المتعددة السنوات ا تقارير إنجاز مشروعاتعن  لمحة عامة -1الجدول 

 الوكالة الرئيسية
االتفاقات المتعددة 
 السنوات المنجزة

 تقارير إنجاز مشروعات
التفاقات المتعددة السنوات ا

  المستلمة

 تقارير إنجاز مشروعات
 التفاقات المتعددة السنواتا

 المستحق تقديمھا

 إنجاز مشروعات تقارير
 التفاقات المتعددة السنواتا

المستلمة خالل فترة تقديم 
  التقارير

 0 3 0 3 كندا
 0 5 0 5 فرنسا
 1 3 6 9 ألمانيا
 0 0 1 1 اليابان

برنامج األمم المتحدة 
 اليوئنديبي)(اإلنمائي 

20 19 1 1 

برنامج األمم المتحدة 
 للبيئة (اليونيب)

57 43 14 0 

المتحدة منظمة األمم 
للتنمية الصناعية 

 (اليونيدو)
40 33 7 8 

 0 16 0 16 البنك الدولي
 10 49 102 151 المجموع الكلي

 ).2016 / آذارمارس 21إلى  2015 / كانون األولسبتمبر 12( الخامس والسبعين* بعد االجتماع 

 

االتفاقات تقارير إنجاز مشروعات ل التي تمت إزالتھا المواد المستنفدة لألوزونوالفعلي  الصرفإجمالي  كان      -6
تراوح متوسط  بينما، االتفاقات المتعددة السنواتفي  الموافقة عليھا لتلك التي تمتمشابھة جدا المتعددة السنوات العشرة 

  .2مبين في الجدول ال على النحوشھرا،  32و شھرالتأخير بين 

                                                 
  أرسل مشروع الوثيقة إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة. وأُخذت التعليقات الواردة في االعتبار وقت االنتھاء من إعداد الوثيقة.    2
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التفاقات المتعددة السنوات المقدمة بعد التي تمت إزالتھا لمواد المستنفدة لألوزون الوعامة على الميزانية  لمحة -2الجدول 
  الخامس والسبعيناالجتماع 

 الوكالة الرئيسية
  أموال االتفاقات المتعددة السنوات 

  (دوالر أمريكي)
  متوسط التأخير  أطنان المواد المستنفذة لألوزون التي تمت إزالتھا

  (أشھر)
 حسب التقرير المرحلي اتفاق لكل مصروف معتمد

 1.03 574,49234.032.4 574,492 ألمانيا
برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي 
 25.37 553,797150.0150.0 553,797 اليوئنديبي)(

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية 
 32.25 7,718,0741,727.52,019.0 7,963,152 (اليونيدو)
 28.44 8,846,3631,911.52,201.4 9,091,441 المجموع

  

 المتعددة السنوات تاالتفاقا أسباب التأخير والدروس المستفادة من تقارير إنجاز مشروعات

ملكية والمشاكل التقنية النتيجة لتغير بشكل أساسي اإلدارية  بالمسائل اتالمؤسسب ةالمتعلق اتالتأخيرارتبطت       -7
 وتتوقفتسليم المعدات، يتأخر الموردون في في بعض الحاالت، وتسليم). الالضغط عند  قصور في مقياس، مثل(

 على معداتالعمليات طرح العطاءات. وفقا لذلك، أثر تأجيل تسليم طول و المتضاربةالمدفوعات بسبب النظم اإلدارية 
ؤسسية بسبب اإلجراءات اإلدارية المعقدة الم اتتم اإلبالغ عن التأخيروالتبريد.  اتاألخرى مثل تدريب الالحقةالعمليات 

 التباعوقت واستغراق مجزأة المطول وضريبة القيمة المضافة أو اللوائح ال(على سبيل المثال، التخليص الجمركي 
الوعي والتعاون بين أصحاب المصلحة.  نقصالثنائية والمنفذة بسبب  وتأخرت الوكاالتسياسات أطول من المتوقع). ال
  الوطني.تدھور الوضع األمني  في جملة أمور منھا  ألسباب مختلفة، اتالتأخيرحدثت الوطني،  على المستوىو

أھميتھا من  التدليل على منالدروس المستفادة من برامج التدريب والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة تكثر       -8
أھداف  منالتحقق المستقل ويقلل التآزر. وتعزز الشراكة وھي تقوي نقل التكنولوجيا).  مثلبداية المشروع إلى التنفيذ (

زيارات ميدانية قبل توقيع العقد من خطر وجود تناقضات في جمع إجراء عملية وال ةيشفافالذي يضمن ستھالك اال
 البيانات.

جاز مشروعات االتفاقات جميع تقاريرھا عن إن(اليونيب واليونيدو والبنك الدولي) ة ثالثالالمنفذة  الوكاالتلم تقدم       -9
إنجاز مشروعات  تقريرين عناليونيدو تقديم  وأجلت. المحددوفقا للجدول الزمني  المستحق تقديمھا المتعددة السنوات

الجمھورية بدال من ذلك (الجبل األسود و ينتقريرين إضافي ھا قدمت(الصين ومصر) ولكن االتفاقات المتعددة السنوات
 يذكري ذوكالة المتعاونة (البنك الدولي)، الال من(تونس) ر تقديم تقرير آخر عن إنجاز المشروع وينتظ). ةسوريالعربية ال

االتفاقات المتعددة عدم تقديم تقارير إنجاز مشروعات  والبنك الدولي أسبابيقدم اليونيب لم ومشاكل قاعدة البيانات التقنية. 
 زمني. ھاوفقا لجدول السنوات

 

 إنجاز المشروعات الفرديةالجزء الثاني تقارير 

 والمستحق تقديمھا المستلمةالمشروعات  إنجازتقارير  نعامة ع لمحة

المشروعات للمشروعات  إنجازاالستثمارية وأربعة تقارير  للمشروعاتالمشروع  عن إنجازواحد ورد تقرير       -10
على التوالي. وترد قائمة تقارير  4و  3جدولين مبين في الال على النحو الخامس والسبعينغير االستثمارية بعد االجتماع 

 ھذه الوثيقة.بفي المرفق الثاني  ةخمسالالمشروعات  إنجاز
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  االستثمارية للمشروعاتتقارير إنجاز المشروعات المقدمة  - 3الجدول 

 المشروعات المنجزة الوكالة
 تقارير إنجاز المشروعات

 المستحق تقديمھا المستلمة
 المستلمة خالل فترة
  1تقديم التقارير

 0 3 122 15 فرنسا
 N/A 0 193 19 ألمانيا
 N/A 0 104 10 إيطاليا
 N/A 0 68 6 اليابان
 N/A 0 1 1 إسبانيا

 N/A 0 1 1  المملكة المتحدة البريطانية وشمال إيرلندا
 N/A 0 2 2 الواليات المتحدة األمريكية

 N/A 0 8935 893برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 (اليونيدو)
446 4466 0 1 

 0 4 4527 456 البنك الدولي
 1 7 1,842 1,849المجموع

 .2016 / آذارمارس 21إلى  2015 / أيلولسبتمبر 12 1
 لمشروع متعدد السنوات. تقرير إنجاز المشروع باإلضافة إلى ذلك، قدمت فرنسا 2
 لمشروع متعدد السنوات. تقرير إنجاز المشروعقدمت ألمانيا  ،باإلضافة إلى ذلك 3
 لمشروع متعدد السنوات. تقرير إنجاز المشروعباإلضافة إلى ذلك، قدمت إيطاليا  4
 لمشروعاتتقارير إتمام المشروعات  3و مشروعات الملغاةلل اتإتمام المشروع يتقرير (اليوئنديبي) باإلضافة إلى ذلك، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 5

 متعددة السنوات.
للمشروعات تقرير إتمام المشروعات  25إللغاء وتقارير عن ا 9و ،مشروعات الملغاةللإتمام المشروعات  يباإلضافة إلى ذلك، قدمت اليونيدو تقرير 6
 متعددة السنوات.ال
 إتمام المشروعات للمشروعات الملغاة. يباإلضافة إلى ذلك، قدم البنك الدولي تقرير 7
  متعددة السنوات.اللمشروعات لإتمام المشروعات  يباإلضافة إلى ذلك، قدمت اليابان تقرير 8
  

  غير االستثمارية* للمشروعاتالمقدمة تقارير إنجاز المشروعات  -4الجدول 

 المشروعات المنجزة الوكالة
 تقارير إنجاز المشروعات

 المستحق تقديمھا المستلمة
المستلمة خالل فترة تقديم 

  1التقارير
 N/A 0 252 25 أستراليا
 N/A 0 1 1 النمسا
 0 2 55 57 كندا

 N/A 0 2 2 جمھورية التشيك
 N/A 0 1 1 الدنمارك

 N/A 0 5 5 فنلندا
 0 17 14 31 فرنسا
 0 3 51 54 ألمانيا

 N/A 0 2 2 إسرائيل
 1 0 13 13 اليابان
 N/A 0 1 1 بولندا

 0 1 0 1 البرتغال
 N/A 0 1 1 جنوب أفريقيا

 N/A 0 3 3 إسبانيا
 N/A 0 53 5 السويد
 N/A 0 3 3 سويسرا

 N/A 0 40 40 الواليات المتحدة األمريكية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (اليوئنديبي)
271 2644 7 1 
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 المشروعات المنجزة الوكالة
 تقارير إنجاز المشروعات

 المستحق تقديمھا المستلمة
المستلمة خالل فترة تقديم 

  1التقارير
برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 (اليونيب)
432 4175 15 0 

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية (اليونيدو)

115 1146 1 2 

 0 3 36 39 البنك الدولي
 4 49 1,053 1,102 المجموع

 التعزيز المؤسسي. ومشروعاتمتعددة السنوات وأنشطة التواصل وتبادل المعلومات ال والمشروعات* باستثناء إعداد المشروعات والبرامج القطرية 

 .2016 / آذارمارس 21إلى  2015 أيلول /سبتمبر 12 1
 .ملغيلمشروع تقرير إتمام المشروع  أسترالياباإلضافة إلى ذلك، قدمت  2
 .للمشروعات المحولةالمشروعات  إتمامتقارير  3متعددة السنوات و ال للمشروعاتتقارير إتمام المشروعات  3باإلضافة إلى ذلك، قدمت السويد  3
مشروع متعدد لتقرير إتمام المشروع و  للمشروعات المحولةإنجاز المشروعات  تقريري (اليوئنديبي) باإلضافة إلى ذلك، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 4
 سنوات.ال
 متعددة السنوات.ال للمشروعاتتقرير إتمام المشروعات  12اليونيب  باإلضافة إلى ذلك، قدم 5
 متعددة السنوات.ال للمشروعاتتقارير إتمام المشروعات  3قدمت اليونيدو  وباإلضافة إلى ذلك، 6

في المئة من النفقات  99,97صرف الكلي كان الاستعراض تقارير إنجاز المشروعات أن الحظت األمانة أثناء       -11
 58,63 تأخير وسطمتبشھرا،  106شھرا إلى  27تتراوح بين لمدة تنفيذ الفي  مشروعاتخمس  وتأخرت لھا، المخطط
 شروعم إلى أصال لھا بالمقارنة مع المخطط التي تمت إزالتھاالفرق في كمية المواد المستنفدة لألوزون يعزى ؛ وشھرا
 ).5اليابان (الجدول  نفذته واحد

  في تقارير إتمام المشروعات المذكورةوالتأخيرات  واإلزالة الميزانيات -5الجدول 

 الوكالة
عدد 

المشروعات
 المتوسط (أشھر) أطنان المواد المستنفذة لألوزون األموال (دوالر أمريكي)

 التأخيرات المدة ما تمت إزالته الواجب إزالته المصروف المعتمد
 106.53 123.80 144,0005.022.0 144,000 1 اليابان

 87.27 116.63 389,44752.352.3 390,000 1 اليوئنديبي
 33.12 55.82 7,783,71262.462.4 7,785,866 3 اليونيدو
 58.63 81.58 8,317,159119.7136.7 8,319,866 5 المجموع

 

  

 المشروعات الفردية المقدمة إنجازوالدروس المستفادة من تقارير  اتأسباب التأخير

 ةمحدودالالمستفيدين  بالمؤسسات بمعرفة المتعلقةتقارير إنجاز المشروعات الفردية ات تأخيرارتبطت       -12
مجموعة من بسبب تسليم وتركيب المعدات من الموردين تأخر في بعض الحاالت، والتكنولوجيا المختارة للتحويل. ب

بدء بعض اإلجراءات الحكومية وأعاقت الموردين).  تأخر حشدالعوامل (على سبيل المثال، تأخر التخليص الجمركي و
بليت بعض العوامل الخارجية دورا في تأخير التنفيذ في المناطق التي  تعبلكما في الوقت المناسب  المشروعات
 أو انعدام األمن. بالحروب

 منذ فكرته حتىالمشروع  علىفي قطاع التبريد  R-290 المشروعات اإليضاحيةالدروس المستفادة من أثرت       -13
 ةالتكنولوجيا الميسر وتطوير ،أخرى جديدة معاييروإدخال المعايير  بتعديل المشروعاتھذه وسمحت . األسواق دخول

تنسيق ووجد أن أنشطة التوعية الزمة لنشر المعرفة. وكانت القابلة لالشتعال.  مواد التبريدوتركيب  خدمةتدريب على الو
شجع ضمن عائدات أكثر ثباتا و هالتنفيذ، ولكن تسبب في تأخيرالتمويل المشترك من أصحاب المصلحة الرئيسيين 

 في بلدان أخرى. المشروعاتالمرونة عند تكرار  أيضا ضرورة لوحظولمشاركة الوطنية. ا
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المستحق إنجاز المشروعات الفردية  ھما عنتقاريرجميع والبنك الدولي)  اليونيب(لم تقدم وكالتان منفذتان       -14
  أسباب عدم تقديمھا. تقدما، ولم المحددالزمني  ھماوفقا لجدول تقديمھا

  تقارير إنجاز المشروعاتالثالث قاعدة بيانات الدروس المستفادة من الجزء 

لتنظر  المقدمةالمشروعات  إنجازاألمانة الدروس المستفادة الواردة في تقارير  استخلصتفي الوثائق السابقة،       -15
قسم الواردة في  الھامةمعلومات التنفيذ المشروع  لم تستخدم الجھات المعنية المشاركة فياللجنة التنفيذية. ومع ذلك، فيھا 

 .بكامل طاقتھاالمشروعات  إنجازتقارير  المستفادة فيالدروس 

لى الدروس المستفادة من عصول حلل اإلنترنتلبحث على ل ااألمانة محرك أنشأت، 3(و) 75/5وفقا للمقرر       -16
، على عندما بسھولة ت المعنية من الحصول عليھالكي تتمكن الجھا، والمتعددة السنواتالمشروعات الفردية  إنجازتقارير 

موقع األمانة على اإلنترنت  منمحركات البحث ويمكن الحصول على مماثلة.  مشروعات تنفذأو  تطور ،سبيل المثال
نوع الفئات، وھي: البلد والوكاالت والقطاع وحسب الالستفسارات با لكي تسمح وھي مصممة 4تحت قسم الرصد والتقييم

 لتسھيل عملية البحث. ت الدالةوالكلما

يمكن استخدام الدروس  لكيالمشروعات  إنجازكافية في تقارير  المنفذة تفاصيالوالثنائية أن تقدم الوكاالت  ينبغي      -17
 وتنفيذھا في المستقبل. المشروعاتالمستفادة أثناء إعداد 

 تقارير إنجاز مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قاعدة بيانات :الجزء الرابع

تقرير إنجاز المشروعات لخطة إدارة إزالة  على شكلفي االجتماع الخامس والسبعين وافقت اللجنة التنفيذية       -18
 كبير مسؤولي الرصد والتقييم المعتمد، أطلق الشكل ). واستنادا إلى75/5المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

 تمت مشاركتھاي ت، ال5تقارير إنجاز مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواألمانة قاعدة بيانات 
 لألمانة. 6قاعدة البيانات على الموقع اإللكترونيويمكن الوصول إلى . بغرض اختبارھاوالمنفذة  ةالثنائيالوكاالت مع 

  

  توصيةال

 :في قد ترغب إن اللجنة التنفيذية      -19

 في الوثيقة ةالوارد 2016لعام  المشروعاتنجاز إلتقارير الموحدة بالعلما اإلحاطة   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7، 

تفاقات مشروعات االلالمتراكمة المشروعات  إنجازتقارير  على تقديمحث الوكاالت الثنائية والمنفذة و  ) ب(
، وإذا لم تقدم تقارير إنجاز إلى االجتماع السابع والسبعين الفردية والمشروعاتمتعددة السنوات ال

 والجدول الزمني للتقديم. تقديمھاأسباب عدم  عليھا تقديم، المستحق تقديمھاالمشروعات 

                                                 
معلومات عن الدروس المستفادة  عن لبحثواستخراج التطوير التطبيق التجريبي  المزيد منلرصد والتقييم ا من مسؤولطلب تللجنة التنفيذية "أن قررت ا   3

السادس تغطية جميع تقارير إنجاز المشروعات التي نظرت فيھا اللجنة التنفيذية، وتقديم تقرير إلى االجتماع من أجل المشروعات  إنجازفي تقارير 
  ".والسبعين

يمكن الوصول إلى محرك البحث لتقارير إنجاز المشروعات الفردية ومشروعات االتفاقات المتعددة السنوات على الموقع اإللكتروني:    4
ual/search.aspxhttp://www.multilateralfund.org/pcrindividhttp://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspxand     

ا وھي في شكل إلكتروني من أجل تم إنشاء قاعدة البيانات استنادا إلى قاعدة بيانات تقارير إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات التي ثبتت كفاءتھ   5
  تيسير تقديم تقارير إنجاز المشروعات. 

 6  http://192.168.0.66:1177/Login.aspx 
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 لكي تسمحالمشروعات  إنجازاستكمال حصتھا من تقارير المتعاونة على حث الوكاالت المنفذة (ج)  و
  وفقا للجدول الزمني. تقديمھابنفذة لوكالة المل

 وافية عند تقديم وواضحة ومكتوبة بشكل جيد دروس  على إدخالالمنفذة وحث الوكاالت الثنائية و  (د)
  إنجاز المشروعات، ألنھا ستظھر "كما ھي" في محركات البحث.  ھا عنتقارير

إلى لمتعددة السنوات والمشروعات الفردية االتفاقات امشروعات دعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ (ھـ)  وت
  المستقبلية. المشروعاتالدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ  مراعاة
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Annex I  

MYA PROJECT COMPLETION REPORTS RECEIVED 

Country Agreement Title Lead Agency Cooperating Agency 
Albania ODS phase out plan UNIDO UNEP 
Bosnia and Herzegovina ODS phase out plan UNIDO 
Indonesia ODS phase out plan Aerosol UNDP IBRD 
Kenya Methyl bromide Horticulture Germany 
Montenegro ODS phase out plan UNIDO 
Morocco Methyl bromide Green Beans and Melon UNIDO Italy 
Nigeria Solvent UNIDO 
Saudi Arabia ODS phase out plan UNIDO UNEP 
Syrian Arab Republic Methyl bromide UNIDO 
Tunisia ODS phase out plan UNIDO IBRD 
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Annex II  

INDIVIDUAL PROJECT COMPLETION REPORTS RECEIVED 

Code Agency Project Title 
CPR/REF/61/DEM/503 UNIDO Demonstration sub-project for conversion from HCFC-22 to 

propane at Midea Room Air-conditioning Manufacturing 
Company 

GLO/SEV/63/TAS/307 UNIDO Resource mobilization fot HCFC phase-out and climate co-
benefits 

PAK/FOA/60/INV/77 UNIDO Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of insulation 
PU rigid foam at United Refrigeration, HNR (Haier), Varioline 
Intercool and Shadman Electronics companies 

BRU/REF/44/TAS/10 UNDP Implementation of the RMP: technical assistance for the 
refrigeration service and MAC sectors 

SRL/PHA/43/TAS/26 Japan National compliance action plan: incentive programme for 
commercial and industrial refrigeration end-users 
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