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وزارة اﻟﺒﻴــــــﺌﺔ

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد
االمير الحسين بن عبداهلل الثاني المعظم

تقديــــــــــــــم
لقــد اطلــق العلــاء يف اواخــر الســبعينات ناقــوس
الخطــر بدالئــل تشــر اىل تــاكل طبقــة االوزون مــا
ادى اىل زيــادة حــاالت رسطــان الجلــد وتراكيــز
االشــعه فــوق البنفســجيه عــى ســطح االرض.
ولقــد كان اســتجابة الــدول حاســمه حيــث تبنــت
اتفاقيــة فيينــا لحاميــة طبقــة االوزون يف عــام 1985
وبروتوكــول مونرتيــال يف عــام . 1987ومبوجــب
االتفاقيــه والربوتوكــول عملــت الحكومــات والعلــاء
والصناعــه معــا للتخلــص من املواد املســتنزفه لطبقــة االوزون يف كافة القطاعات املســتخدمه
لهــا ,لتلتئــم هــذه الطبقــه يف منتصــف هــذا القــرن وتســرد عافيتهــااىل قيــم ماقبــل عــام
.1980واســتكامال الهــداف الربوتوكــول ســيعمل تعديــل كيجــايل الــذي دخــل حيــز التنفيــذ
يف عــام  2019للحــد مــن قــدرات مركبــات الهيــدرو فلــورو كربونيــة عــى التاثــر عــى املنــاخ
واالرضار بالبيئــه .واميانــا مــن االردن بقيادتــه الهاشــمية باهميــة مشــاركة االرسة الدوليــة
وحاميــة ملصالحنــا ولتمكــن صناعتنــا الوطنيــه مــن تطويــر قدراتهــا الفنيــه والتكنولوجيــه
فقــد وقــع االردن عــى اتفاقيــة فينــا وبروتوكــول مونرتيــال يف عــام  1989واالردن طــرف
يف كافــة التعديــات التــي ط ـرات عــى الربوتوكــول مبــا فيــه تعديــل كيجــايل الــذي صــادق
عليــه االردن يف عــام  2019ودخــل حيــز التنفيــذ يف كانــون الثــاين يف عــام  2020حيــث اصبــح
االردن مؤهــا لالســتفادة مــن التمويــل املتوفــر لــدى صنــدوق مونرتيــال للخفــض التدريجــي
للمــواد الهيــدو فلــورو كربونيــة وبنفــس املنهجيــة التــي حصــل فيهــا االردن عــى الدعــم
املــايل والتقنــي للتخلــص مــن املــواد الكلــورو فلــوروا كربونيــة واملــواد الهيــدو كلــورو فلــورو
كربونيــة  .ويف نهايــة القــرن املــايض ادركــت دول العــامل اهميــة العمــل املشــرك مــن اجــل
حاميــة طبقــة االوزون والتصــدي لتغــر املنــاخ حاميــة لصحــة االنســان والنظــم االيكولوجيــة
وتحقيــق تنميــة مســتدامة لنــا ولالجيــال القادمــة.
ونحــن عاقــدون العــزم عــى املــي قدمــا بتعزيــز التشــاركيه مــع القطاعــن العــام والخــاص
للوفــاء بالتزاماتنــا الدوليــة وتحقيــق اهدافنــا املشــركة وتحقيــق بيئــه نظيفــة خاليــة مــن
كل اشــكال التلــوث يف ظــل حــرة صاحــب الجاللــه امللــك عبــد اللــه الثــاين حفظــه اللــه
ورعــاه .
وزير البيئة
نبيل مصاروة
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تقديم
ان الهــدف الرئيــي مــن اتفاقيــة فينــا وبروتوكــول مونرتيــال
هــو حاميــة طبقــة االوزون مــن خــال اتخــاذ تدابــر ملراقبــة
االنتــاج العاملــي واالســتهالك االجــايل للمــواد املســتنزفة
لطبقــة االوزون مــع االبقــاء عــى الهــدف النهــايئ املتمثــل
يف التخلــص مــن هــذه املــواد عــن طريــق تطويــر املعــارف
العلميــة والتكنولوجيــة الرفيقــة بالبيئــة واعتــاد ترشيعــات
وانظمــة تراخيــص تنظــم عمليــة اســتخدام واســترياد واعــادة
تصديــر املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكول.ولغايــة
الســيطرة عــى حــوايل مئــة مــادة كيامويــة خاضعــة للرقابــة
فقــد تــم تصنيفهــا ضمــن مجموعــات وقــد حــدد الربوتوكــول لــكل مجموعــة مــن هــذه
املجموعــات جــدوال زمنيــا للتخلــص التدريجــي مــن انتاجهــا واســتهالكها وذلــك بهــدف
التخلــص منهــا يف بدايــة عــام  . 2030ولهــذه الغايــة وبدعــم مــايل وتقنــي مــن صنــدوق
مونرتيــال فقــد متكــن االردن مــن تنفيــذ املرحلــة االوىل والثانيــة مــن االسـراتيجية الوطنيــة
والتــي مبوجبهــا تخلــص مــن املــواد الكلــورو فلــورو كربونيــة املســتخدمة يف كافــة القطاعات
الصناعيــة يف عــام  2007والتخلــص مــن مــادة بروميــد امليثيــل املســتخدمة يف مكافحــة
افــات الرتبــة يف وآفــات التمــور يف عــام . 2015ووفقــا لتنقيــح بروتوكــول مونرتيــال والــذي
تــم اعتــاده مــن قبــل مؤمتــر االط ـراف يف عــام  2007فقــد تــم اخضــاع املــود الهيــدرو
كلــورو فلــورو كربونيــة للرقابــة والتخلــص التــام منهــا بحلــول  2030و ضمــن الجــداول
الزمنيــة التــي حددهــا الربوتوكــول ,.وبفضــل التشــاركية التــي تــم تعزيزهــا وتعظيمهــا مــع
القطاعــن العــام والخــاص فــان االردن ســيتمكن مــن التخلــص مــن حــوايل  %70مــن هــذه
املــواد بحلــول . 2021وفياميتعلــق بتعديــل كيجــايل واملتضمــن الخفــض التدريجــي للمــواد
الهيــدرو فلــورو كربونيــة فــان الــوزارة ســتبارش باعــداد اسـراتيجة الخفــض التدريجــي لهــذه
املــواد مبــا يتفــق تعديــل كيجــايل وخفــض مانســبته  %85بحلــول عــام , 2045ومــن الجديــر
بالذكــر فــان وزارة البيئــة قــد اصــدرت التعليــات الالزمــه مبوجــب تعديــل كيجــايل ملراقبــة
االســتخدام والــواردات والصــادرات لهــذه املواد,ســائال املــوىل العــي القدير ان يحفــظ االردن
عزي ـزا مزده ـرا بقيادتــه الهاشــمية امللــك عبــد اللــه الثــاين حفظــه اللــه ورعــاه.
عطوفة االمني العام لوزارة البيئة
د .محمد الخشاشنة
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تعليــات ضبــط إســتخدام وإســترياد وإعــادة تصديــر املــواد الخاضعــة
للرقابــة مبوجــب بروتوكــول مونرتيَــال وتعديالتــه لســنة  2021الصــادرة
مبوجــب أحــكام الفقرتــن (د) و(ف) مــن املــادة ( )4والفقــرة (ب) مــن
قانــون حاميــة البيئــة رقــم ( )6لســنة 2017
>> املادة (:)1
تســمى هــذه التعليــات (تعليــات ضبــط إســتخدام وإســترياد وإعــادة تصديــر املــواد
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب بروتوكــول مونرتيَــال وتعديالتــه) ويعمــل بهــا اعتبــارا ً مــن
تاريــخ نرشهــا بالجريــدة الرســمية.

املادة (:)2
يكــون للكلــات والعبــارات التاليــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين
املخصصــة لهــا أدنــاه مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
قانون حامية البيئة
القانون :
وزارة البيئة.
الوزارة :
وزير البيئة.
الوزير :
أمني عام الوزارة.
األمني العام :
وحدة االوزون الوطنية يف الوزارة
الوحدة :
الطبقــة الثانيــة مــن الغــاف الجــوي السرتاتوســفري
طبقة األوزون :
ويرتكــز فيهــا غــاز األوزون وهــي عبــارة عــن ثــاث ذرات
أوكســجني ( )O3وتقــع هــذه الطبقــة عــى ارتفــاع مــن
( )30-20كــم مــن ســطح األرض وهــي درع واقٍ للحيــاة
عــى ســطح األرض مــن أرضار األشــعة فــوق البنفســجية .
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اإلتفاقية :

إتفاقيــة فيينــا لحاميــة طبقــة األوزون والتــي ُوقَّــ َعــــت
بتاريــــخ  1985-3-22يف مدينــة فيينــا /النمســا .

الربوتوكول :

بروتوكــول مونتـــريَال الــذي تــم إعتــاده يف مدينــة
مونرتيَــال بتاريــخ  1987-9-16ومــا طــرأ عليــه مــن
تعديــات .

تعديالت بروتوكول :

التغـرات والتعديــات عــى الربتوكــول مبــا فيهــا تعديالته
كيجــايل التــي اعتمدتهــا الــدول األط ـراف بشــأن إضافــة
مــواد جديــدة خاضعــة للرقابــة أو الجــداول الزمنيــة
للتخلــص منهــا أو الخفــض التدريجــي لهــا ،

الدول األطراف :

الــدول التــي صادقــت عــى االنضــام لإلتفاقيــة
والربوتوكــول.

دول املادة الخامسة :

هــي الــدول التــي معــدل اســتهالك الفــرد فيهــا مــن
املــواد املســتنزفة لطبقــة االوزون اقــل مــن 3,0كغــم
ســنويا تســتحق الحصــول عــى املســاعدات املاليــة
والتقنيــة والفنيــة مبــا فيــه نقــل التكنولوجيــا والتدريــب
مــن الصنــدوق.
صنــدوق مونرتيَــال متعــدد األط ـراف هــو االليــة املاليــة
لتنفيــذ متطلبــات الربوتوكــول.

اللجنة التنفيذية :

لجنــة إدارة الصنــدوق واملشــكلة مبوجــب ق ـرار الــدول
األطــراف يف الربوتوكــول.

لجنة التنفيذ :

اللجنــة املشــكلة مبوجــب قــرار الــدول األطــراف يف
الربوتوكــول لضــان الوفــاء بإلتزامــات الــدول األط ـراف
لتنفيــذ أحــكام الربوتوكــول.

الصندوق :
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الــوكاالت التــي اعتمدتهــا اللجنــة التنفيذيــة لتنفيــذ
الوكاالت املنفذة :
قراراتهــا و املشــاريع والربامــج ملســاعدة دول املــادة
الخامســة للوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب الربوتوكــول.
املــواد املســتنزفة لطبقــة هــي املــواد املبينــة يف الجــدول رقــم ( )1واملدرجــة ضمن
الربوتوكــول وتعديالتــه وتتميــز هــذه املــواد بثباتهــا
األوزون :
الكيميــايئ وتحتــوي عــى ذرة أو أكــر مــن الكلــور أو
الــروم أو كليهــا مع ـاً وتبــدأ يف تفاعــات متسلســلة يف
طبقــة السرتاتوســفري وتــؤدي إىل نفــاذ األوزون.
املواد الكلورفلوروكربونية هــي املــواد املســتنزفة لطبقــة األوزون واملبينــة يف
,
الجــدول رقــم ( ،)1وتحتــوي عــى كلوروفلــورو كربــون
)(CFC s
و تتميــز هــذه املــواد بثباتهــا الكيميــايئ و تبــدأ يف
تفاعــات متسلســلة يف طبقــة السرتاتوســفري و تــؤدي اىل
نفــاذ األوزون .
املواد
الهيدروكلورفلوروكربونية
,
)(HCFC s

هــي مــواد مســتنزفة لطبقــة األوزون وهــي عبــارة عــن
غــازات وتتكــون مــن هيدروجــن  ،كلــور  ،فلــور  ،كربــون
 ،واملبينــة يف الجــدول رقــم (.)2

املواد
الهيدروفلوروكربونية
,
)(HFC s

هــي مــواد مكونــه مــن هيدروجــن وفلــور كربــون ال
تؤثــر عــى طبقــة االوزون لكــن لهــا معامــل احــرار
عاملــي والتــي تــم اخضاعهــا للرقابــة مبوجــب تعديــات
كيجــايل بتاريــخ  ،2016/10/26واملبينــة يف الجــدول رقــم
(.)2
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معامل االحرتار العاملي
)(GWP

مقيــاس نســبي للحـرارة التــي تحدثهــا غــازات الدفيئة يف
الغــاف الجــوي حيــث تقــارن كميــة الحـرارة املحصــورة
بكتلــة محــدودة مــن غــاز بالح ـرارة املحصــورة بنفــس
الكتلــة مــن غــاز ثــاين اكســيد الكربــون وتحســب
احتامليــة حــدوث االح ـرار العاملــي خــال فــرة زمنيــة
محــددة وغالبــا مــا تكــون  20عــام أو  100عــام أو500
عــام .

املواد املمنوعة

املــواد أو الخالئــط البكــر غــر املســموح بإســتريادها او
اعــادة تصديرهــا او االجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي
عليهــا وفقــا الحــكام الربوتوكــول وتعديالتــه واملبينــة يف
الجــدول رقــم ( )1امللحــق بهــذه التعليــات .

بروميد امليثيل
)(CH3Br

مــادة كيميائيــة مســتنزفة لطبقــة األوزون وخاضعــة
للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول وتســتخدم يف مجــال
مكافحــة آفــات الرتبــة وتعقيــم املــواد مــا قبــل الشــحن
ويف مجــال الحجــر الصحــي والزراعــي .

الهالونات

مــواد مســتنزفة لطبقــة األوزون وهــي مــواد كربونيــة
فلوريــة بروميــة تامــة الهلجنــة ذات منشــأ صناعــي
وتســتخدم إلطفــاء الحرائــق.

الخالئط

عبــارة عــن مركبــات كيميائيــة يدخــل فيهــا مــواد
مســتنزفة لطبقــة األوزون ومــواد ذات احتبــاس حـراري .

األجهزة واملعدات

األجهــزة واملعــدات املســتوردة واملصنعــة محليــاً التــي
تحتــوي و/أو تعتمــد يف تشــغيلها عــى مــواد خاضعــة
للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه.
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املواد الخاضعة للرقابة

هــي عبــارة عــن مــواد كيامويــة أو خالئــط يدخــل فيهــا
مــواد كيامويــة تخضــع لجــداول زمنيــة للتخلــص منهــا
أو خفضهــا تدريجيــاً مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه
واملبينــة يف الجــداول رقــم ( )2والجــدول رقــم ( )3
امللحقــه بهــذه التعليــات

املواد املعاد تدويرها

يقصــد بهــا املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول
وتعديالتــه والتــي ســبق أن أعيــد تنقيتهــا مــن الشــوائب
واملــواد غــر املرغــوب فيهــا.
الربنامــج الزمنــي الــذي حــدده الربوتوكــول أو تعديالتــه
للتخلــص مــن املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة
( )HCFCsمبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه الــوارد يف
املــادة ( )5مــن هــذه التعليــات .

الخفض التدريجي

الربنامــج الزمنــي الــذي حــدده تعديــل كيجــايل عــى
الربوتوكــول وتعديالتــه للخفــض التدريجــي ملــواد
الهيدروفلوروكربونيــه ( )HFCsالــوارد يف املــادة ( )6مــن
هــذه التعليــات.

املواد البديلة

املــواد التــي تســتخدم كبدائــل للمــواد الخاضعــة للرقابــة
مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه مبــا فيهــا تعديــل كيجــايل
وتتميــز بقلــة أو انعــدام تأثريهــا عــى طبقــة األوزون أو
قلــة أو انعــدام معامــل االح ـرار العاملــي لهــا كــا هــو
مبــن يف الجــدول رقــم ( )3امللحــق بهــذه التعليــات

التكنولوجيا البديلة

هــي التقنيــات واملعــدات التــي تــؤدي إىل الحــد أو
خفــض أو انعــدام انبعــاث املــواد الخاضعــة للرقابــة.

التخلص التدريجي
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هــو متوســط اســتهالك الدولــة مــن مركبــات املــواد
خط األساس ملواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونيــة املســتنزفة لطبقــة األوزون
لعامــي .2010 - ٢٠٠٩
HCFCS
خط األساس ملواد
الهيدروفلوروكربونية

هــو متوســط اســتهالك الدولــة مــن مركبــات
الهيدروفلوروكربونيــة للســنوات الثالثــه ( -2021-2020
 ) 2022مضافــا اليــه  %65مــن خــط االســاس للمــواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيــة (.)HCFCs
يقصــد بــه اإلنتــاج مضافــاً إليــه الــواردات مــن املــواد
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول مطروحــاً منــه
الكميــات املعــاد تصديرهــا.

التجميد

تجميــد مســتوى االســتهالك مــن املــواد الخاضعــة للرقابة
مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه مبــا فيهــا تعديــل كيجــايل
عنــد مســتويات خــط األســاس وفق ـاً للجــداول الزمنيــة
التــي اعتمدتهــا الــدول األطـراف.

املستورد

الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي املســجل لــدى الجهــات
املعنيــة ويســمح لــه لحاصــل عــى رخصة اســترياد وســبق
لــه ان اســتورد املــواد الخاضعــة للرقابــة أو بدائلهــا أو
األجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عليهــا.

الحصة

كميــة املــواد أو املركبــات أو الخالئــط الخاضعــة للرقابــة
التــي تحددهــا الــوزارة واملســموح باســتريادها مــن قبــل
املســتورد وتتغــر هــذه الكميــة مــن فــرة إىل أخــرى وفقاً
للجــداول الزمنيــة التــي حددهــا الربوتوكــول وتعديالتــه.

االستهالك
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إذن اإلسترياد

املوافقــة املســبقة التــي متنحهــا الــوزارة للمســتورد يحدد
فيهــا الكميــة وأنــواع الغــازات املســموح باســتريادها
أو األجهــزة واملعــدات التــي تســتخدم هــذه املــواد أو
تحتــوي عليهــا.

إذن التصدير

املوافقــة املســبقة التــي متنحهــا الــوزارة عــى التصديــر
و إعــادة التصديــر املــواد الخاضعــة للرقابــة واألجهــزة
واملعــدات التــي تحتــوي عليهــا مــن قبــل املســتورد.

التخليص

اجــراءات دخــول أو خــروج الشــحنة املســتوردة أو
املعــاد تصديرهــا مــن املنافــذ الجمركيــة بعــد التأكــد
مــن اســتيفائها لــروط املوافقــة املســبقة لــدى دائــرة
الجــارك وموافقــة الجهــات املعنيــة

اإلتجار غري املرشوع

يقصــد بــه دخــول أو خــروج مــواد خاضعــة للرقابــة
مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه مبــا فيهــا تعديــل كيجــايل
دون موافقــة الــوزارة والجهــات املعنيــة.

االستخدامات الحرجة

االســتخدامات التــي ال يتوفــر لهــا بدائــل مناســبة مــن
الناحيــة االقتصاديــة والبيئيــة والفنيــة.

اللجنة الوطنية

اللجنــة املشــكلة لحاميــة طبقــة األوزون وفــق أحــكام
هــذه التعليــات .
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املادة (:)3
أ -تشــكل يف الــوزارة لجنــة تســمى اللجنــة الوطنيــة برئاســة األمــن العــام وعضويــة
ممثــل عــن كل مــن:
 -١ممثل عن وحدة االوزون يف الوزارة نائبا للرئيس يسميه الوزير .
 -٢ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها
 -٣ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدويل يسميه وزيرها.
 -٤ممثل عن دائرة الجامرك العامة يسميه مديرها
 -٥ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزيرها
 -٦ممثل عن مديرية صحة البيئة يف وزارة الصحة يسميه وزيرها
 -٧ممثل عن وزارة الطاقة والرثوة املعدنية يسميه وزيرها
 -٨ممثل عن ادارة التعليم املهني يف وزارة الرتبية والتعليم يسميه وزيرها
 -٩ممثل عن سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة يسميه رئيسها
 -١٠ممثل عن الدفاع املدين يف مديرية االمن العام يسميه مديرها
 -١١ممثل عن مؤسسة املواصفات واملقاييس يسميه مديرها.
 -١٢ممثل عن هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنيةيسميه رئيسها
 -١٣ممثل عن غرفة صناعة األردن يسميه رئيسها.
 -١٤ممثل عن غرفة تجارة األردن.
ب -تتوىل اللجنة الوطنية املهام التالية :
 -١إعتــاد السياســات والخطــط والربامــج املتعلقــة بتنفيــذ متطلبــات اإلتفاقيــة
والربوتوكــول وتعديالتــه لتمكــن االردن مــن الوفــاء بالتزاماتــه الوطنيــة واالقليميــه
والدوليــة .
 -٢دراســة التعديــات التــي تطــرأ عــى الربوتوكــول وتقديــم التوصيــات الالزمــة
بخصوصهــا.
 -٣اعتــاد مراكــز التدريــب املؤهلــة لتنفيــذ الربامــج الــوزارة التدريبيــة وبالتنســيق
مــع الجهــات ذات العالقــة.
 -٤اعتــاد الربامــج التدريبيــة للمدربيــن والفنيــن لتنفيــذ الربوتوكــول وتعديالتــه
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وبالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة
 -٥اعتامد أسس ومعايري تراخيص ورش صيانة أجهزة ومعدات التكييف والتربيد .
 -٦اعتــاد اســس ومعايــر منــح شــهادات مزاولــة املهــن للفنيــن وورش صيانــة أجهــزة
ومعــدات التربيــد والتكييــف وبالتنســيق مــع الجهــات ذات االختصــاص .
 -٧اعتــاد الكميــات املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه مبــا
فيهــا تعديــل كيجــايل املســموح بإســتريادها ســنويا .
ج -تجتمــع اللجنــة كل اربعــة أشــهر أو كلــا دعــت الحاجــة بدعــوة مــن رئيســها أو
نائبــه.
 -١يكــون اجتامعهــا قانونيــاً بحضــور اكرثيــة االعضــاء عــى ان يكــون الرئيــس أو
نائبــه مــن بينهــم .
 -٢تتخــذ اللجنــة قراراتهــا باغلبيــة أصــوات االعضــاء الحارضيــن و يف حالــة تســاوي
االصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتــاع
 -٣للجنــة االســتعانة مبــن ت ـراه مناســباً مــن الخ ـراء حســب الحاجــة دون أن يكــون
لــه حــق التصويــت.

املادة (:)4
تتوىل الوحدة باملهام والصالحيات التالية:
 -١التنســيق بــن مؤسســات القطــاع العــام والخــاص والصنــدوق والــوكاالت املنفــذة
فيــا يتعلــق بإق ـراح املشــاريع وتنفيــذ االس ـراتيجيات والخطــط والربامــج الالزمــة
لتمكــن اململكــة مــن الوفــاء بالتزماتــه مبوجــب اإلتفاقيــة والربوتوكــول.
 -٢متابعــة تنفيــذ االســراتيجيات الوطنيــة للتخلــص والخفــض التدريجــي مــن
املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه مبــا فيهــا تعديــل كيجــايل
وبالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.
 -٣متابعــة تنفيــذ قـرارات الــدول األطـراف ولجنــة التنفيــذ واللجنــة التنفيذيــة إلدارة
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الصنــدوق.
 -٤إعــداد البالغــات الوطنيــة حــول الصــادرات والــواردات مــن املــواد الخاضعــة للرقابة
مبوجــب الربوتوكــول وإرســالها إىل أمانــة األوزون لــدى برنامــج األمــم املتحــدة للبيئة.
 -٥إعــداد البالغــات إىل ســكرتاريا الصنــدوق وفقـاً للنــاذج املعتمــدة مــن قبــل اللجنة
التنفيذيــة وإعــداد التقاريــر الدوريــة إىل اللجنــة التنفيذيــة والــوكاالت املنفــذة حــول
التقــدم يف ســر عمــل املشــاريع.
 -٦منــح املوافقــات عــى إســترياد وإعــادة تصديــر املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب
الربوتوكــول واألجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عليهــا.
 -٧جمــع وتحليــل البيانــات املتعلقــة بإســترياد وإعــادة تصديــر املــواد الخاضعــة
للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول واملــواد التــي تحتــوي عليهــا بشــكل ربعــي.
 -٨وضــع قامئــة بأســاء املســتوردين والكميــات املســموح بإســتريادها مــن املــواد
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول بشــكل ســنوي مبــا فيــه توزيــع الحصــص عــى
كل مســتورد.
 -٩نــر املعلومــات حــول التقنيــات والتقاريــر العلميــة واملــواد البديلــة والتكنولوجيــا
الرفيقــة بالبيئــة.
 -١٠بنــاء القــدرات الوطنيــة مــن خــال تنفيــذ الربامــج التدريبيــة عــى املســتوى
الوطنــي والــدويل.
 -١١تعزيــز الوعــي البيئــي بأهميــة املحافظــة عــى طبقــة األوزون وكافــة القضايــا
املتعلقــة باإلتفاقيــة والربوتوكــول وتعديالتــه مبــا فيهــا تعديــات كيجــايل
 -١٢عمــل قاعــدة معلومــات باالتفاقيــات و املشــاريع والربامــج التدريبيــة والجهــات
ذات العالقــه وكل مــا يتعلــق بالربوتوكــول.
 -١٣إبالغ لجنة التنفيذ عن حاالت اإلتجار غري املرشوع يف حالة حدوثها .

املادة (:)5
تقــوم الوحــدة بالتنســيق مــع القطاعــن العــام والخــاص لتنفيــذ برنامــج التخلــص
التدريجــي مــن املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة ( )HCFCsوالتــي أعتمدتهــا
الــدول األطــراف يف الربوتوكــول وتعديالتــه كــا هــو مبــن ادنــاه .
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جدول التخلص من املواد الهيدروكلوروفلوروكربونيه ()HCFCS
تجميد االستهالك . 2013
التخفيض بنسبة  %10خالل  2015من خط االساس.
التخفيض بنسبة  %35خالل  2020من خط االساس.
التخفيض بنسبة  %67.5خالل  2025من خط االساس.
التخفيض بنسبة  97.5خالل  2030من خط االساس.
التخلص من % 2.5من استهالك املواد بقطاع الصيانة خالل . 2040

املادة (:)6
تقــوم الوحــدة بالتنســيق مــع القطاعــن العــام والخــاص لتنفيــذ برنامــج الخفــض
مــن املــواد الهيدروفلوروكربونيــة ( )HFCsوالتــي اعتمدتهــا الــدول األطــراف يف
تعديــات كيجــايل كــا هــو مبــن ادنــاه:
برنامــج الخفــض التدريجــي مــن املــواد الهيدروفلوروكربونيــة ( )HFCsوفقــا لخــط
االســاس
التجميد .2028-2024
تخفيض بنسبة  %10خالل .2034- 2029
تخفيض بنسبة  %30خالل . 2039-2030
تخفيض بنسبة  % 50خالل .2044-2040
تخفيض بنسبة  %80خالل .2045

املادة (:)7
أ -يحظــر إقامــة منشــآت صناعيــة جديــدة تســتخدم املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب
الربوتوكــول واملبينــة يف الجــدول رقــم ( )2امللحــق بهــذه التعليــات.
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ب -يحظــر إضافــة أي خطــوط إنتــاج جديــدة يف املنشــآت الصناعيــة القامئــة والتــي
يســتخدم فيهــا املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول واملبينــة يف الجــدول رقــم
( )2امللحــق بهــذه التعليــات او ايــة مــواد تعتمدهــا الــدول االطـراف يف الربوتوكــول
وتــري عليهــا احــكام هــذه التعليــات.

املادة (:)8
يحظــر عــى الــركات واملصانــع وأي مســتورد إســترياد أو إعــادة تصديــر املــواد
الكلوروفلوروكربونيــة ( )CFC’sوالهالونــات البكــر واألجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي
عليهــا واملبينــة يف الجــدول رقــم ( )1امللحــق بهــذه التعليــات اوتداولهــا وبخــاف
ذلــك فانــه يتــم اعــادة تصديرهــا عــى نفقتــه الخاصــة

املادة (:)9
أ -يجــوز للمســتورد إســترياد وتصديــر املــواد الكلوروفلوروكربونيــة( )CFC’sاملــدورة
والهالونــات املــدورة ضمــن الــروط التاليــة:
 -١أن يكــون لديــه ســجل تجــاري ورخصــة مهــن وبطاقــة مســتورد مــن الجهــات
املعنيــة.
 -٢األسباب املوجبة لإلسترياد أو التصدير.
 -٣موافقة الدولة املراد االسترياد منها أو التصدير إليها.
 -٤املوافقة املسبقة من الوزارة عىل اإلسترياد أو التصدير.
 -٥أن تكــون غايــة اإلســترياد لتغطيــة إحتياجات اإلســتخدامات الحرجــة أو االحتياجات
املحلية.
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ب -يلتــزم املســتورد بإعــادة تصديــر املــواد الكلوروفلوروكربونيــة ( )CFC’sاملــدورة
والهالونــات املــدورة وغــر املطابقــة للمواصفــات القياســية والقواعــد الفنيــة وعــى
نفقتــه الخاصــة خــال خمســة وأربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ الق ـرار.
ج -يلتــزم املســتورد بإعــادة تصديــر األجهــزة واملعــدات أو األنظمــة التــي تحتــوي عــى
املــواد الكلوروفلوروكربونيــة ( )CFC’sواملبينــة يف الجــدول رقــم ( )1إىل بلــد املنشــأ أو
البلــد الــذي تــم اإلســترياد منــه مبــارشة وعــى نفقتــه الخاصــة وخــال مــدة خمســة
وأربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ القـرار.
د -يلتــزم املســتورد بإعــادة تصديــر األجهــزة واملعــدات أو األنظمــة التــي تحتــوي عــى
الهالونــات إىل بلــد املنشــأ أو البلــد الــذي تــم اإلســترياد منــه مبــارشة وعــى نفقتــه
الخاصــة وخــال مــدة خمســة وأربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ القـرار.

املادة (:)10
أ -متنــح رخصــة مزاولــة املهنــة يف ورش صيانــة اجهــزة التكييــف والتربيــد الي مــن
الحــاالت التاليــة:
 -١للفني الحاصل عىل شهادة التوجيهي الصناعي يف تخصص تكييف وتربيد.
 -٢لخريجــي الجامعــات واملعاهــد التقنيــة البوليتكنــك يف مجــال الهندســة ذات
العالقــه بالتكييــف والتربيــد
 3للفني الحاصل عىل شهادة التلمذه املهنية يف مستوى مهني .
 -4للفني الحاصل عىل شهادة التلمذه املهنيه يف مستوى ماهر .
 -5للشــخص الــذي لديــه خــره يف مجــال مهنــة التكييــف والتربيــد مــدة ال تقــا عــن
ســنتني.
ب -مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،يشــرط للحصــول عــى
رخصــة مزاولــة املهنــة اجتيــاز االختبــار الــذي التنظمــه الجــة املختصــة بنجــاح.
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املاده (:)11
يشــرط يف ورش صيانــة أجهــزة التكييــف والتربيــد مبــا فيــه الــروط التــي تحددهــا
الجهــة املختصــة للحصــول عــى الدعــم مــن الصنــدوق مــا يــي :
 -١مساحة الورشة و ارتفاعها.
 -٢االجهزه و املعدات الالزم توفرها يف الورشه و معدات السالمة العامة للعاملني.
 -٣عدد العاملني الفنيني و االداريني.
 -٤ان تكون الورشة حاصله عىل رخصة مزاولة املهنه من الجهات املعنية.

املادة (:)12
تلتــزم مشــاغل صيانــة أجهــزة التكييــف والتربيــد والتــي يتــم تزويدهــا مــن قبــل
الــوزارة باألجهــزة الخاصــة بالتدويــر واالســرجاع وأيــة أجهــزة أخــرى مبــا يــي:
 -١أن تقــوم املشــاغل بتزويــد الــوزارة بشــكل شــهري بكميــات الغــازات التــي تــم
إســرجاعها وإعــادة إســتخدامها.
 -٢تلتــزم املشــاغل بتزويــد الــوزاة  /الوحــدة بكميــات (املــواد امللوثــة) الناتجــة عــن
عمليــات االســرجاع لغــازات التربيــد.
 -٣املحافظة عىل اجهزة التدوير واالسرتجاع وعدم العبث فيها.
 -٤عــى صاحــب املشــغل يف حــال اغالقــه او بيعــه يجــب اعــام الــوزارة خــال اســبوع
مــن تاريخــه بذلــك
 -٥عــى صاحــب املشــغل يف حــال افالســه اعــام الــوزارة خــال اســبوع مــن تاريخــه
بذلــك واعــادة االجهــزة واملعــدات التــي تــم تزويــده بهــا مــن قبــل الــوزارة عــى أن
تكــون ســليمة وجيــدة

املادة (:)13
تلتــزم املشــاغل بدفــع مثــن االجهــزة واملعــدات للــوزارة يف حــال قيــام املشــاغل بتفكيك
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أو بيــع االجهــزة او تعطيلهــا والتــي تــم تزويدهــم بها.

املادة (:)14
يســمح باســترياد او اعــادة تصديــر املــواد الخاضعــه للرقابــه واملــواد املســموح بهــا
واملبينــه يف الجدولــن رقــم ( )2ورقــم ( )3امللحقــن بهــذه التعليــات وفقــا للــروط
التاليــه:
 -1موافقة الوزاره املسبقه عىل االسترياد او اعادة التصدير.
-2إرفاق شهادة املنشأ االصلية وفاتورة الرشاء االصلية املعتمده .
 -3ان يكــون لــون االســطوانه مطابقــا لاللــوان املتعــارف عليهــا دوليــا والبيانــات
واملعلومــات مثبتــه عــى االســطوانه بشــكل واضــح وغــر قابــل لالزالــه .
-4إرفاق بوليصة الشحن االصليه.
 -5إرفاق كتالوجات لالجهزه واملعدات املستورده .
 -6مطابقــة التحاليــل املخربيــه ملحتويــات االســطوانات او االجهــزه واملعــدات التــي
تحتــوي عــى املــواد الهيدروكلــورو فلوروكربونيــة وفقــا للمواصفــات القياســيه الوطنيه
والقواعــد الفنيــه االردنيــة .

املاده (:)15
يجــوز اإلف ـراج عــن أيــة شــحنة مــن املــواد الخاضعــة للرقابــة بعــد توافــر مــا يــي
التاليــة:
 -١موافقة من الوزارة عىل اإلسترياد أو إعادة التصدير.
 -٢وجودسجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات املعنية.
 -٣رخصة إسترياد أو إذن تصدير ساري املفعول.
 -٤فاتورة الرشاء األصلية وشهادة املنشأ.
 -٥يجــب أن يكــون لــون اإلســطوانة مطابقـاً لأللــوان املتعــارف عليهــا دوليـاً والبيانــات
واملعلومــات مثبتــه عــى اإلســطوانة بشــكل واضــح وغــر قابــل لإلزالــة.
 -٦بيانات املعاينة الجمركية
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 -٧كتالوجات لألجهزة واملعدات املستوردة أو املعاد تصديرها.
 -٨ان تكــون الشــحنة مطابقــة للتحاليل املخربيــة وبطاقة البيان ملحتويات االســطوانات
أو األجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عــى املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة وفقــاً
للمواصفــات القياســية الوطنيــة والقواعــد الفنيــة و الدوليــة املعتمــدة.

املادة (:)16
تطبــق رشوط إســترياد او إعــادة تصديــر او اإلفـراج عــن املــواد و الخالئــط الكيامويــة
واألجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عــى مــواد خاضعــة للرقابــة و املســموح بهــا و
املبينــه يف الجدولــن رقــم ( )٢و رقــم ( )٣امللحقــن بهــذه التعليــات احــكام املــاده
( )١٤مــن هــذه التعليــات و تطبــق عــى املــواد املــدوره و املبينــه يف الجــدول رقــم
( )١امللحــق بهــذه التعليــات احــكام املــاده ( )٩مــن هــذه التعليــات.

املادة (:)17
تتوىل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارة ما ييل:
 -١تقديــر الكميــات املســموح بإســتريادها مــن غــاز بروميــد امليثيــل ســنوياً لغايــات
الحجــر الصحــي ومــا قبــل الشــحن.
 -٢تحديــد الجهــات املســموح لهــا بإســتخدام مــادة بروميــد امليثيــل لغايــات الحجــر
الصحــي ومــا قبــل الشــحن.
 -٣متابعــة مســتوردي غــاز بروميــد امليثيــل والتأكــد مــن عــدم بيعــه أو إســتخدامه إال
للغايــات املحــددة لهــا.
 -٤مبنــح أذونــات اإلســترياد للكميــة املســموح بإســتريادها حســب الترشيعــات النافــذة
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لديها.
 -٥بصــور عــن أذونــات اإلســترياد وبيانــات اإلدخــال لكميــة غــاز بروميــد امليثيــل
املســتوردة.

املادة (:)18
تقوم الوزارة بالتنسيق مع دائرة الجامرك مبا ييل:
 -١تزويــد دائــرة الجــارك بــأي معلومــات ذات عالقــة باملــواد الخاضعــة للرقابــة
مبوجــب الربوتوكــول وتعديالتــه .
 -٢تدريــب موظفــي دائــرة الجــارك يف املنافــذ الحدوديــة عــى إســتخدام أجهــزة
فحــص الغــازات الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول وتعزيــز الوعــي البيئــي لديهــم
يف هــذا املجــال.
 -٣وضــع الرمــوز الخاصــة للمــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول موضــع
التنفيــذ.
 -٤مكافحــة اإلتجــار غــر املــروع للمــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول
واألجهــزة واملعــدات التــي تعمــل بهــا مــن خــال نظــام الرتميــز أو أي إجـراءات يتــم
اإلتفــاق عليهــا.
 -٥تقــوم دائــرة الجــارك االردنيــة بتزويــد الــوزارة بالبيانــات املتعلقة بإســترياد وإعادة
تصديــر املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول التــي أســتوردت ســنوياً وخــال
شــهر شــباط مــن كل عــام.
 -٦تزويــد دائــرة الجــارك باألجهــزة ملكافحــة اإلتجــار غــر املــروع وإحــكام الرقابــة
عــى املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول.
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 -٧تقــوم دائــرة الجــارك االردنيــة بتزويــد الــوزارة بالبيانــات املتعلقة بإســترياد وإعادة
تصديــر املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول التــي أســتوردت ســنوياً وخــال
شــهر شــباط مــن كل عــام.

املادة (: )19
أ -تقوم مؤسسة املواصفات واملقاييس مع الوزارة مبا ييل:
 -١إعــداد وإصــدار املواصفــات والقواعــد الفنيــة للمــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب
الربوتوكــول واملــواد البديلــة لهــا.
 -٢إعــداد وإصــدار مواصفــات األجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عــى مــواد خاضعــة
للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول.
 -٣تزويــد الــوزارة بقامئــة باملــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول واألجهــزة
واملعــدات التــي تحتــوي عليهــا التــي تــم إســتريادها أو إعــادة تصديرهــا ســنوياً وخــال
شــهر شــباط مــن كل عــام.
ب -تقوم الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة املوصفات واملقاييس مبا ييل:
 -١تدريــب موظفــي مؤسســة املواصفــات واملقاييــس عــى أجهــزة فحــص املــواد
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول.
 -٢تزويــد مؤسســة املواصفــات واملقاييــس باألجهــزة الالزمــة لبيــان مــدى مطابقــة
املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول وبدائلهــا للمواصفــات والقواعــد الفنيــة
الوطنيــة أو الدوليــة.
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املادة (:)20
أ -تقوم غرفة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الوزارة مبا ييل
 -١تزويــد الــوزارة بالصناعــات القامئــة التــي تســتخدم املــواد الخاضعــة للرقابــة
مبوجــب الربوتوكــول.
 -٢تزويــد الــوزارة بقامئــة بأســاء ورش صيانــة األجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عــى
املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكول.
 -٣تزويــد الــوزارة بقامئــة بأســاء التجــار املســتوردين للمــواد الخاضعــة للرقابــة
مبوجــب الربوتوكــول.
 -٤تعزيــز الوعــي البيئــي للعاملــن لــدى القطاعــن الصناعــي والتجــاري باملــواد
املمنوعــة واملســموحة والخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول واألجهــزة واملعــدات
التــي تعمــل عليهــا.
ب -تقــوم الــوزارة بتدريــب الصناعيــن عــى إســتخدام األجهــزة واملعــدات التــي
تســتخدم املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول

املادة (:)21
أ -تقوم مؤسسة التدريب املهني بالتنسيق مع الوزارة مبا ييل:
 -١بإعــداد دليــل إرشــادي لتدريــب املهنيــن العاملــن بــورش صيانة األجهــزة واملعدات
التــي تحتــوي عــى مــواد خاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكول.
 -٢تدريــب مــدريب املؤسســة لبنــاء القــدرات الوطنيــة يف مجــال صيانــة واســتدامة
االجهــزة والعــدات التــي تحتــوي عــى املــواد خاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول.
ب -تقوم الوزارة مبا ييل:
 -1بتزويــد ورش الصيانــة باألجهــزة واملعــدات الالزمــة وإعــادة تدويــر الغــازات
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول.
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 -2عــدم الســاح لــورش الصيانــة مبزاولــة املهنــة مــا مل تكــن حاصلــة عــى موافقــة مــن
املؤسســة والجهــات ذات العالقــة وأن يكــون العاملــن لديهــا مؤهلني.
املادة (:)22
تقــوم الــوزارة مــن خــال الوحــدة وبالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بتنفيــذ
متطلبــات الربوتوكــول لتقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي واألجهــزة واملعــدات الالزمــة
لتمكينهــم مــن القيــام مبهامهــم.

املادة (:)23
عــى جميــع القطاعــات املســتخدمة للمــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول
وبدائلهــا تزويــد الــوزارة باملعلومــات عــن مســتوى اإلســتهالك لهــذه املــواد.

املادة (:)24
عــى جميــع الــركات واملصانــع التــي تنتــج منتجــات تعمــل أو تحتــوي عــى مــواد
خاضعــه للرقابــه او صديقــة للبيئــة أن تقــوم بكتابــة اإلســم التجــاري والعلمــي عــى
هــذه املنتجــات وكذلــك وضــع ملصــق وفق ـاً للمواصفــات التــي تصدرهــا مؤسســة
املواصفــات واملقاييــس.

املادة (:)25
 -١تقــوم الــوزارة وبالتنســيق مــع مديريــة االمــن العــام /الدفــاع املــدين يف مجــال
إســترياد وإعــادة تصديــر الهالونــات املــدورة مبــا يــي:
 -٢تحديــد الجهــات واملؤسســات املصنفــة كمؤسســات تحتــاج إىل إســتخدامات حرجــة
مــن الهالونات املــدورة.
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 -٣تقدير كمية إحتياجات الجهات من الهالونات املدورة سنوياً.
 -٤منح املوافقات املسبقة إلسترياد الهالونات املدورة أو إعادة تصديرها.
 -٥جمــع وتخزيــن الهالونــات املســتخدمة يف األنظمــة التــي يتــم إســتبدالها أو
اإلســتغناء عنهــا.
 -٦إل ـزام املؤسســات التــي لديهــا طفايــات حريــق وأنظمــة إطفــاء حريــق تحتــوي
عــى الهالونــات بإســتبدالها بأنظمــة بديلــة صديقــة للبيئــة.

املادة(:)26
أ -تقوم الوزاره وبالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم مبا ييل-:
 -1تزويــد وزاره الرتبيــة والتعليــم بكافــة املعلومــات املتعلقــه بالتكييــف والتربيــد وفقا
لربوتوكــول مونرتيــال وتعديــل كيجــايل وتزويدهــا باالجهــزه واملعــدات الالزمــه لتطويــر
مختـرات التكييــف والتربيــد يف املــدارس الصناعيــة حســب االمكانيــات املتاحــه وفقــا
للمشــاريع التــي ســيتم متويلــه مــن الصنــدوق .
 -2تدريــب املهندســن والفنيــن نظريــا وعمليــا باملواضيــع ذات العالقــه بالربوتوكــول
وتعديالتــه.
ب -تقوم وزارة الرتبية والتعليم مبا ييل:
 -١اعتــاد املصــادر العلميــة التــي تــم اعدهــا بالتنســيق مــا بــن الــوزارة ومؤسســة
التدريــب املهنــي كمصــادر ووســائل مســاعده وحســب االمكانيــات املتاحــة .
 -٢تعزيــز الوعــي لــدى الطلبــة وخاصــة يف املــدارس الصناعيــة باملفاهيــم واملامرســات
الســليمة بيئيــا .

املاده (:)27
31

تقــوم الــوزارة مــن خــال الوحــدة وبالتنســيق مــع هيئــة تنميــة وتطويــر املهــارات
املهنيــة والتقنيــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ االســراتيجيات الوطنيــة الخاصــة باملــواد
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول مبــا يــي:
 -١تطويــر وتحديــث الربامــج التدريبيــة الخاصــة مبنــح شــهادات مزاولــة املهنــة
للعاملــن يف ورش صيانــة اجهــزة التكييــف والتربيــد وحســب االمكانيــات املتاحــة .
 -٢تطويــر وتحديــث اشــراطات واســس شــهادات مزاولــة املهنــة لــورش التكييــف
والتربيــد وفقــا للمتطلبــات الربوتوكــول مبــا يف ذلــك تطويــر منهــاج فحــص الفنيــن
بهــدف الحصــول عــى شــهادة مزاولــة املهنــة واش ـراطات الالزمــة للراغبــن للتقــدم
للحصــول عــى شــهادت مزاولــة املهنــة ان امكــن.

املادة (:)28
 -١عــى كل مســتورد للمــواد الهيدروفلوركربونيــة اخــذ موافقــة الــوزارة املســبقة
اعتبــارا مــن تاريــخ رسيــان احــكام هــذه املــادة .
 -٢تحديــد الكميــة املســموح باســتريادها اعتبــارا مــن االول مــن شــهر كانــون الثــاين
مــن عــام .2024
 -٣يعتمــد توزيــع الحصــص مــن املــواد الهيدروفلوركربونيــة عــى املســتوردين وفقــا
لالســس التــي ســتعتمدها الوحــدة اعتبــارا مــن االول مــن شــهر كانــون الثــاين مــن عــام
 2024وحســب الجــداول الزمنيــة املبينــة يف املــادة ( )6مــن هــذه التعليــات.

املادة (:)29
مينــع اســترياد او اعــادة تصديــر مــادة الهيدروكلوروفلوروكربونيــة ()HCFCS 141b
أو الخالئــط التــي تحتــوي عليهــا واملســتخدمة يف مجــال العــزل الحــراري اعتبــارا
مــن تاريــخ  2022/1/1يف حــال االنتهــاء مــن تنفيــذ املــروع املمــول مــن الصنــدوق
وبخــاف ذلــك للوزيــر بنــاءا عــى موافقــة اللجنــه التنفيذيــه متديــد فــرة الســاح
للــركات باســترياد واســتخدام هــذه املــواد لحــن االنتهــاء مــن تنفيــذ املــروع و
للــرورة التــي يقتضيهــا واقــع الحــال.
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املادة (:)30
أ -يحظــر إطــاق املــواد املمنوعــة واملســتنزفة لطبقــة االوزون واملبينــة يف الجــدول رقم
( )1واملــواد الخاضعــة للرقابــة واملبينــة يف الجــدول رقــم ( )2امللحــق بهــذه التعليامت
مبوجــب الربوتوكــول إىل الغــاف الجــوي  ،ويتوجــب عــى الــورش واملحــات التــي
تقــوم بإصــاح وصيانــة أجهــزة ومعــدات التربيــد والتكييــف  ،اســرجاع تلــك املــواد
باألجهــزة والوســائل التقنيــة املتعــارف عليهــا وفق ـاً لألســس واملعايــر واالش ـراطات
البيئيــة.
ب -تلتــزم ورش ومحــات صيانــة أجهــزة التكييــف والتربيــد باإلســتخدام واملحافظــة
عــى أجهــزة اإلســرجاع وإعــادة تدويــر غــازات التربيــد التــي تــم منحهــا مــن الــوزارة
وعــدم التــرف بهــا أو بــأي جــزء منهــا  ،وبخــاف ذلــك يتحمــل صاحــب الورشــة أو
املحــل مثــن هــذه األجهــزة.

املادة (:)31
تلتــزم الــركات واملؤسســات والجهــات املســتوردة للمــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب
الربوتوكــول بتقديــم كشــوفات نصــف ســنوية وســنوية للــوزارة بالكميــات املســتوردة
واملباعــة واملســتخدمة واملتبقيــة واألجهــزة واملعــدات والضاغطــات والكميــات
املســتخدمة مــن املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول.

املادة (:)32
 -١يحظــر إســترياد املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة ( )HCFC’sلغايــات
إســتخدامها يف صناعــة أنظمــة التكييــف املركــزي ( )Chillersوأجهــزة التكييــف (Air
 )Conditioningاعتبــارا ً مــن تاريــخ  .2016/12/31وبخــاف ذلــك يلتــزم املســتورد
بإعــادة تصديرهــا إىل بلــد املنشــأ أو البلــد املســتورد منــه مبــارشة وعــى نفقتــه
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الخاصــة وخــال مــدة خمســة وأربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ الق ـرار ويتحمــل أي
تبعــات قانونيــة وماليــة خــاف ذلــك .وال يســمح بإتالفهــا داخــل حــدود اململكــة.
 -٢يلتــزم كل مســتورد يقــوم بإســترياد معــدات وأجهــزة وأنظمــة التكييــف املركــزي
أو مكيفــات الهــواء التــي تحتــوي عــى املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة بعــد
تاريــخ 2016/12/31بإعادتهــا إىل بلــد املنشــأ أو البلــد املســتورد منــه مبــارشة وعــى
نفقتــه الخاصــة وخــال مــدة خمســة وأربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ الق ـرار.

املادة (:)33
.1يحظــر إســترياد أجهــزة وأنظمــة التكييــف اإلفـرادي واملركــزي املســتعملة أو أجهــزة
وأنظمــة التربيــد املســتعملة أو مكوناتهــا (الضاغطــات ووحــدات التكييــف) ويف حــال
إســتريادها يلتــزم املســتورد بإعادتهــا إىل البلــد املســتورد منــه وخــال مــدة خمســة
وأربعــن يومـاُ مــن تاريــخ القـرار وعــى نفقتــه الخاصــة.
.2يحظــر عــى كل شــخص إنتــاج أجهــزة ومعــدات وأنظمــة التكييــف املركــزي أو
مكيفــات الهــواء التــي تعتمــد عــى املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة بعــد تاريــخ
 2016/12/31وبخــاف ذلــك ســيتم التخلــص منهــا بطــرق آمنــة بيئي ـاً وعــى نفقتــه
الخاصــة.

املادة (:)34
يلتــزم املســتورد للمــواد الخاضعــة للرقابــة املبينــة يف الجــدول رقــم ( )2امللحــق بهــذه
التعليــات عنــد التوقــف كليـاً أو جزئيـاً عــن مبــارشة إســترياد هــذه املــواد الخاضعــة
للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول واألجهــزة واملعــدات باإلفــاس أو غــر ذلــك بإخطــار
الــوزارة بهــذا التوقــف خــال شــهر مــن تاريــخ توقفــه ويكــون للــوزارة الحــق يف
التــرف بالحصــة املخصصــة لــه وفق ـاً ملــا تقتضيــه املصلحــة العامــة.
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املادة (:)35
يحظــر عــى املســتورد الــذي لديــه موافقــة مســبقة مــن الــوزارة بإســترياد املــواد
الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول املبينــة يف الجــدول رقــم ( )2امللحــق بهــذه
التعليــات أن يتنــازل عــن حصتــه أو جــزء منهــا لصالــح الغــر إال بعــد الحصــول عــى
موافقــة خطيــة مــن الــوزارة بذلــك.

املادة (:)36
يلتــزم كل مســتورد يقــوم باســترياد اي مــواد بكــر او اجهــزه او معــدات تحتــوي عــى
اي مــن املــواد املبينــه يف الجــدول رقــم ( )1امللحــق بهــذه التعليــات باعادتهــا اىل بلــد
املنشــأ او البلــد املســتورده منــه مبــارشة وعــى نفقتــه الخاصــه وخــال مــدة خمســه
واربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ القـرار.

املادة (:)37
أ -عــى الجهــات التــي اســتفادت مــن منــح الربوتوكــول للتحــول التكنولوجــي يف
إســتخدام مــادة أو مــواد خاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول القيــام مبــا يــي:
 .1تفكيــك األجهــزة القدميــة وتدمريهــا تحــت إرشاف الــوزارة والوكالــة املنفــذة أو
إحداهــا وفقــاً لإلجــراءات املعتمــدة لــدى الصنــدوق
 .2عــدم العــودة بــأي حــال مــن األحــوال إىل إســتخدام هــذه املــادة أو املــواد أو أي
مــواد أخــرى مــن املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب الربوتوكــول أو إنتــاج أجهــزة أو
معــدات تحتــوي عليهــا واملبينــة يف الجــدول رقــم ( )2امللحقــة بهــذه التعليــات.
ب -عــى الــركات واملصانــع التــي اســتفادت مــن الصنــدوق للتخلــص او خفــض
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املــواد الخاضعــه للرقابــه واملبينــه يف الجــدول رقــم ( )2امللحــق بهــذه التعليــات
وتحولــت اىل البدائــل و تعيــد اســتخدام هــذه املــواد اغالقهــا لحــن تصويــب اوضاعهــا.

املادة (:)38
مينــع عــى الجهــات املعنيــة بــإدارة النفايــات الصلبــة أو الخطــرة منــع التخلــص مــن
األجهــزة أو املعــدات املســتخدمة محليـاً التــي تحتــوي عــى املــواد الخاضعــة للرقابــة
مبوجــب الربوتوكــول إال بعــد موافقــة الــوزارة مــن خــال والوحــدة وفق ـاً لإلج ـراءات
التــي يتــم إعتامدهــا.

املادة (:)39
تــري احــكام هــذه التعليــات واالتفاقيــات املوقعــة مــع اللجنــة التنفيذيــة واي
اتفاقيــات يتــم توقيعهــا مــع اللجنــة التنفيذيــة او الــوكاالت املنفــذة عــى الــركات
واملصانــع وكذلــك عــى املشــاغل واملؤسســات العاملــة بانواعهــا املختلفــة والتــي
تســتخدم املــواد الخاضعــه للرقابــه يف مجــال تصنيــع الثالجــات التجاريــة واملنزليــة
ومكيفــات الهــواء والــركات واملؤسســات العاملــة يف مجــال العــزل بانواعهــا املختلفــة.

املادة (:)40
تلتــزم الــركات واملصانــع وورش صيانــة اجهــزة التكييــف والتربيــد املســتخدمة للمواد
املبينــة يف الجــدول رقــم( ) 2والجــدول رقــم ( )3امللحقــه بهــذه التعليــات وبدائــل
هــذه املــواد والتكنولوجيــات الجديدةوبالريعــات ذات عالقــة بالســامة العامــة
وبتنفيــذ خطــة االدارة البيئيــة .

املادة (:)41
تتخــذ بحــق كل مــن يخالــف اي مــن احــكام هــذه التعليــات مــن الــركات واملصانع
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و ورش الصيانــة واملســتوردين االجـراءات التالية:
 -١إغــاق املنشــأة بعــد مخاطبتهــا خطي ـاً التــي تقــوم بتصنيــع أجهــزة التكييــف
والتربيــد وورش صيانــة أجهــزة التكييــف والتربيــد والتــي تــم تزويدهــا بأجهــزة
إســرجاع غــازات التربيــد والتكييــف لحــن تصويــب أوضاعهــا.
 -٢سحب اذن االسترياد من املستوردين ملدة سنة كاملة .
 -٣ســحب أجهــزة التدويــر والفحــص التــي تــم تزويــد ورش الصيانــه بهــا مــن قبــل
الــوزارة وعــدم إعادتهــا إليهــا تحــت أي ظــرف كان.

املادة (:)42
تلتــزم الــركات واملصانــع التــي تقــوم بانتــاج أجهــزة ومعــدات تحتــوي عــى أي مــن
املــواد الــواردة يف الجــدول رقــم ( )2والجــدول رقــم ( )3بوضــع ملصقــات غــر قابلــة
لإلزالــة واملعتمــدة محلي ـاً عــى األجهــزة تبــن فيهــا معلومــات حــول كفــاءة الطاقــة
ونــوع الغــاز وأي معلومــات أخــرى تشــرطها الجهــات ذات العالقــة.

املادة (:)43
يلتــزم املســتورد يف حــال عــدم مطابقــة املــواد املســتورده او االجهــزه واملعــدات التــي
تحتــوي عليهــا للمواصفــات املعتمــده واملبينــه يف الجدولــن رقــم ( )2ورقــم ()3
امللحقــن بهــذه التعليــات باعادتهــا اىل بلــد املنشــأ وعــى نفقتــه الخاصــه وخــال
خمســة واربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ الق ـرار.

املادة (:)44
يلتــزم املســتورد يف حــال اســترياد او اعــادة تصديــر املــواد والخالئــط واالجهــزه
واملعــدات التــي تحتــوي عليهــا و املشــار اليهــا يف املــاده ( )16مــن هــذه التعليــات
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واملخالفــه لهــا باعادتهــا اىل بلــد املنشــأ او البلــد املســتورده منــه وعــى نفقتــه الخاصــه
وخــال مــدة خمســة واربعــن يــوم عمــل مــن تاريــخ الق ـرار.

املادة (:)45
يجــوز إســترياد الخالئــط الكيامويــة املبينــة يف الجــداول ذوات االرقــام (2و) 3
والتــي تحتــوي عــى املــواد الهيدروكلوروفلوروكربونيــة (  ) HCFC’sواملــواد
الهيدروفلوروكربونيــة( )HFCsضمــن الــروط الــواردة يف املــادة رقــم (  ) 14مــن
هــذه التعليــات.

املاده (:)46
تعتــر الــركات واملصانــع التــي تســتخدم املــواد الهيدروكلوروفلوروربونيــة ال
 HCFCSوالتــي تــم انشــاؤها بعــد عــام  2007غــر مؤهلــه للتمويــل مــن الصنــدوق

املاده (:)47
تعتــر الــركات واملصانــع التــي تســتخدم املــواد الهيدروفلوروكربونيــة ال HFCs
والتــي تــم انشــاؤها بعــد عــام  2020غــر مؤهلــه للتمويــل مــن الصنــدوق

املاده( :)48
 -١تعتــر جميــع املصانــع والــركات والتــي تــم انشــاؤها قبــل عــام  2007والتــي
تســتخدم املــواد الهيــدرو كلوروفلوروكربونيــه  HCFCsمؤهلــة للتمويــل مــن
الصنــدوق.
 -٢تعتــر الــركات واملصانــع والتــي تســتخدم مــواد الهيدوفلوروكربونيــه ال HFCs
وتــم انشــاؤها قبــل عــام  2020مؤهلــه للتمويــل مــن الصنــدوق بغــض النظــر عــن
عــدد عمليــات التحــول وحصولهــا عــى التمويــل للمرحلــه االوىل والثانيــه والتــي
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حصلــت عليهــا تلــك املصانــع والــركات ســابقا

املادة (:)49
يســمح للمســتوردين باســترياد املــواد املبينــة يف الجــدول رقــم ( )3من هــذه التعليامت
بالكميــات التــي يطلبونهــا رشيطــة مطابقتهــا للمواصفــات الوطنيــة والدوليــة وفقــا
الحــكام املادتــن ( )9و(. )14

املادة(:)50
تــري عــى املــواد الخاضعــة للرقابــة مبوجــب هــذه التعليــات احــكام نظــام تقديــم
البيــان املوجــز و أجـراءات التخليــص املســبق.

املادة (:)51
للوزيــر بنــا ًء عــى تنســيب اللجنــة الوطنيــة تعديــل هــذه التعليــات حســب مقتــى
الحال.

املادة (:)52
تلغــى تعليــات ضبــط اســتخدام واســترياد واعــادة تصديــر املــواد الخاضعــة للرقابــة
مبوجــب بروتوكــول مونرتيــال واالجهــزة واملعــدات التــي تحتــوي عليهــا لســنة 2016
املنشــورة عــى الصفحــة  3951مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم  5410تاريــخ
. 2016/7/17
39

40

املواد املمنوعة واملستنزفة لطبقة االوزون:)1( جدول رقم
O DS

Chemical Name

CFC-11

(CCl3F) Trichlorofluoromethane

CFC-12
CFC-113
CFC-114
CFC-115
Halon 1211
Halon 1301
Halon 2402
CFC-13
CFC-111
CFC-112
CFC-211
CFC-212
CFC-213
CFC-214

HS Code
EU
2012

CAS
Number

2903.77

75-69-4

(CCl2F2) Dichlorodifluoromethane
(C2F3Cl3) 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
(C2F4Cl2) Dichlorotetrafluoroethane
(C2F5Cl) Monochloropentafluoroethane
(CF2ClBr) Bromochlorodifluoromethane
(CF3Br) Bromotrifluoromethane

2903.77

75-71-8

2903.77

76-13-1

2903.77

76-14-2

2903.77

76-15-3

2903.76

353-59-3

2903.76

75-63-8

(C2F4Br2) Dibromotetrafluoroethane
(CF3Cl) Chlorotrifluoromethane

2903.76

124-73-2

2903.77

75-72-9

(C2FCl5)
Pentachlorofluoroethane
(C2F2Cl4) Tetrachlorodifluoroethane
(C3FCl7) Heptachlorofluoropropane
(C3F2Cl6) Hexachlorodifluoropropane
(C3F3Cl5) Pentachlorotrifluoropropane
(C3F4Cl4) Tetrachlorotetrafluoropropane

2903.77

354-56-3

2903.77

76-12-0

2903.77

422-78-6

2903.77

3182-26-1

2903.77

2354-06-5

2903.77

29255-31-0
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CFC-215

(C3F5Cl3) Trichloropentafluoropropane
(C3F6Cl2) Dichlorohexafluoropropane
(C3F7Cl) Chloroheptafluoropropane
Carbon tetrachloride

2903.77

4259-43-2

2903.77

661-97-2

2903.77

422-86-6

2903.14

56-23-5

Methyl Chlo- (C2H3Cl3) 1,1,1-trichloroethane
roform
R-500
CFC-12/HFC-152a

2903.19

71-55-6

3824.1

R-502

HCFC22/CFC-115

3824.71

(CH3Br)

7483-9

75-71-8
75-37-6
75-45-6
76-15-3

CFC-216
CFC-217
CCl4

Methyl Bromide*
يسمح باسترياده
فقط لغايات الحجر
الصحي والشحن

42

2903.39

 املواد الخاضعة للرقابة:)2( جدول رقم
Commercial
Name

Chemical Name

HCFC-22

CHF2Cl

CAS
NUMBER
75-45-6

HCFC-123

C2HF3Cl2

306-83-2

HCFC142,142b

C2H3F2Cl

75-68-3

2903.74

HCFC225,225ca,
225cb

C3HF5Cl2

12756492-5

2903.75

R-401A

HCFC-22 /
HFC-152a /
HCFC-124

75-45-6
3824.74
75-37-6
2837-89-0

R-406A

R-22 /
75-45-6
R-600a /
75-28-5
R-142b(55/04/41) 75-68-3

3824.74

R-408A( FX
10 )

HCFC-22 /
HCFC-134a /
HFC-125

75-45-6
420-46-2
354-33-6

3824.74

R-409A ( FX
50 )

HCFC-22 /
HCFC-124 /
HCFC-142b

75-45-6
3824.74
2837-89-0
75-68-3

HCFC141,141b

HS CODE
EU
2903.71

2903.712
1717-00-6 2903.73
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R-415B

R-22 /
R-152a (25/75)

75-45-06
75-37-6

3824.74

R-134a

HFC-134a OR
CH2FCF3

354-33-6

2903.39 26

2903.39 22

R-143a

HFC-152 OR
CH3CF3

811-97-2

-

2903.39 25

R-32

HFC-32 OR
CH2F2

75-37-6

2903.39 21

2903.39 14

R-23

HFC-23 OR
CHF3

75-10-5

2903.39 23

2903.39 12

R-152a

HFC-152 OR
CH3CHF2

420-46-2

2903.39 25

2903.39 21

R-116

C2F

76-16-4

2903.39 29

2903.39 996

R-245fa

HFC-245fa OR
CF3 CH2 CHF2

460-73-1

2903.39 27

-

HFC-125

CF3CHF2

354-33-6

2903.39

R-507

Mixture of HFC- each
125 and HFCsubstance
143a (50%, 50%) in the
mixture in
the table

3824.78 70

R-507 series

Mixture of HFC125 and HFC143a

3824.78 10

-

R-404A

Mixture of HFC125, HFC-143a
and HFC-134a
(44%, 52%, 4%)

-

3824.78 10

44

R-404 series

Mixture of HFC125, HFC-143a
and HFC-134a

3924.78 20

-

R-410A

Mixture of HFC125, HFC-32
(50%, 50%)

-

3824.78 40

R-407C

Mixture of HFC125 and HFC-32

3824.78 30

-

R-407 series

Mixture of HFC125, HFC-32 and
HFC-134a
(40%, 20%, 40%)

-

3924.78 20

R-417A

Mixture of HFC125, HFC-32 and
HFC-134a
(25%, 23%, 52%)
C3hf7
431-89-0

-

3824.78 30

hfc227ea (FM200)

heptafluropropane
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2903.3990

املواد املسموح باستريادها:)3(جدول رقم
Common Name

Chemical Name

cyclopentane

C5H10

CAS
NUMBER
287-923

R-717

Ammonia NH3

7664-41-7

R-744

Carbon dioxide CO2 124-38-9

2811.21

HC-600

Butane CH3 CH2
CH2 CH

106-97-8

2901.10*

HC-600a

Iso-Butane C4 H10

75-28-5

2901.10*

HC-290

Propane C3 H8

74-98-6

2711.12

HFO-1234ze

C3H2F4

29118-24-9

-

HFO-1234yf

C3H2F4

754-12-1

-

HFO-1233zd(E)

trans-1-Chloro-3,3,3- 102687-65-0
trifluoropropene
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HS code
Ashare
2902.19
2814.10

-
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