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 الجريدة الرسمية

وإعادة تصدير املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول  واسترياد استخدامتعليمات ضبط 
ال وتعديالته 

َ
( 4الصادرة مبوجب أحكام الفقرتني  )د( و)ف( من املادة ) 2021لسنة مونرتي

 2017( لسنة 6من قانون محاية البيئة رقم )( 30والفقرة )ب( من املادة )
 

وإعادة تصدير المواد الخاضعة  واستيراد استخدامتسمى هله التعليمات )تعليمات ضبط   -1المادة

نشرها ( ويعمل بها من تاريخ  2021لسنة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال وتعديالته 

 .في الجريدة الرسمية

 

ات المعاني المخصصة لها يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هله التعليم -2المادة 

 -أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 
  .قانون حماية البيئة :  :القانون

 وزارة البيئة. : :الوزارة

 وزير البيئة. : :الوزير

 أمين عام الوزارة. : :األمين العام

 .في الوزارة وحدة االوزون الوطنية :  :الوحدة

مااااااان الغااااااالف الجاااااااوي  الطبقااااااة الثانيااااااة : :طبقة األوزون

الستراتوسااافير ويتركاااز فيهاااا غااااز األوزون 

وهااااي عبااااارة عاااان ثااااالث ذرات أوكسااااجين 

(O3 وتقااع هااله الطبقااة علااى ارتفاااع ماان )

( كاام ماان سااطح األرض وهااي درع 20-30)

واٍق للحياااة علااى سااطح األرض ماان أضاارار 

 األشعة فوق البنفسجية.
ن والتااي فيينااا لحمايااة طبقااة األوزو اتفاقيااة :  االتفاقية:

ـعَـااـت بتاريـااـخ  فااي مدينااة  1985-3-22ُوقَـّ
 فيينا /النمسا.

فااي  اعتمااادهبروتوكااول مونتااـريَال الاالي تاام  : :البروتوكول
ومااا  1987-9-16مدينااة مونتريَااال بتاااريخ

 طرأ عليه من تعديالت.
        :بروتوكاااولالتعاااديالت 
  

بما فيها  التغيرات والتعديالت على البرتوكول
ها الاااادول تعتمااااداكيجااااالي التااااي تعااااديالت 

األطااراف بشااأن إضااافة مااواد جدياادة خاضااعة 
للرقابة أو الجداول الزمنية للاتخلص منهاا أو 

  .الخفض التدريجي لها
 :الدول األطراف

  
 : :دول المادة الخامسة

 لالتفاقياةالدول التاي صاادقت علاى االنضامام 
 والبروتوكول.

 فيهااا ماان الاادول التااي معاادل اسااتهالك الفاارد
 قاال مااانألطبقاااة االوزون  ةالمااواد المسااتنزف

الحصااااااول علااااااى  وتسااااااتحقكغاااااام  (0,3)
 االمساعدات المالية والتقنية والفنية بماا فيها

 نقل التكنولوجيا والتدريب من الصندوق.
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لياة صندوق مونتريَال متعدد األطاراف هاو اآل : :الصندوق

 المالية لتنفيل متطلبات البروتوكول.

صااااندوق والمشااااكلة بموجااااب اللجنااااة إدارة  : :اللجنة التنفيلية

 البروتوكول.

اللجنة المشكلة بموجاب البروتوكاول لضامان  : :لجنة التنفيل

الدول األطراف لتنفيل أحكام  بالتزاماتالوفاء 

 البروتوكول.

الوكااااالت التاااي اعتمااادتها اللجناااة التنفيلياااة  : :الوكاالت المنفلة

والمشاااااريع التنفياااال لتنفياااال قاااارارات لجنااااة 

الباااارامج لمساااااعدة دول المااااادة الخامسااااة و

 للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول.

المواد المستنزفة لطبقة 

 األوزون:

الملحاق ( 1المواد المبيناة فاي الجادول رقام )

والمدرجة ضمن البروتوكاول بهله التعليمات 

وتعديالتاااااه وتتمياااااز هاااااله الماااااواد بثباتهاااااا 

الكيمياااائي وتحتاااوي علاااى ذرة أو أكثااار مااان 

الكلااور أو البااروم أو كليهمااا معاااً وتباادأ فااي 

تفاااعالت متسلساالة فااي طبقااة الستراتوساافير 

 وتؤدي إلى نفاذ األوزون.

الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواد 

الكلورفلوروكربونياااااااااة  

(CFC‘s): 

المااواد المسااتنزفة لطبقااة األوزون والمبينااة 

، الملحق بهله التعليمات (1في الجدول رقم )

 وكربون. وفلور وتحتوي على كلور

د الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا

 الهيدروكلورفلور

وكربونياااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

(HCFCs): 

 

 المواد الهيدروفلور

 :(HFCsوكربونية )

 

مااواد مسااتنزفة لطبقااة األوزون وهااي عبااارة 

كلاور،  عن غاازات وتتكاون مان هيادروجين،

 (2فلور، كربون، والمبينة في الجادول رقام )

 .الملحق بهله التعليمات

كرباون ومان هيادروجين وفلاور  ةمواد مكون

ى طبقة االوزون لكان لهاا معامال ال تؤثر علو

احتاارار عااالمي والتااي تاام اخضاااعها للرقابااة 

بموجاااااااااب تعاااااااااديالت كيجاااااااااالي بتااااااااااريخ 

، والمبينااة فااي الجاادول رقاام 26/10/2016

 .الملحق بهله التعليمات (2)

 معامل االحترار العالمي

(GWP): 

غاازات المقياس نسبي للحارارة التاي تحادثها 

قاارن كمياة الدفيئة في الغالف الجاوي حياث ت

الحرارة المحصاورة بكتلاة محادودة مان غااز 

بااالحرارة المحصااورة باانفس الكتلااة ماان غاااز 

ثاااااني اكساااايد الكربااااون وتحسااااب احتماليااااة 

حاادوث االحتاارار العااالمي خااالل فتاارة زمنيااة 

ً عاماااا (20)محااااددة وغالبااااا مااااا تكااااون  أو  ا

 عام. (500) عام أو( 100)
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 :المواد الممنوعة

 

 

 

ر المساموح بإساتيرادها المواد أو الخالئط غي

او اعاااادة تصاااديرها او االجهااازة والمعااادات 

التي تحتوي عليهاا وفقاا الحكاام البروتوكاول 

( 1رقاام ) ينوتعديالتااه والمبينااة فااي الجاادول

 بهله التعليمات. ين( الملحق2ورقم )

برومياااااااااااد الميثيااااااااااال 

(CH3Br): 

مااااادة كيميائيااااة مسااااتنزفة لطبقااااة األوزون 

روتوكاااااول وخاضاااااعة للرقاباااااة بموجاااااب الب

وتساااتخدم فاااي مجاااال مكافحاااة آفاااات الترباااة 

وتعقاايم المااواد مااا قباال الشااحن وفااي مجااال 

 الحجر الصحي والزراعي.

مااواد مسااتنزفة لطبقااة األوزون وهااي مااواد  :الهالونات

كربونيااة فلوريااة بروميااة تامااة الهلجنااة ذات 

 منشأ صناعي وتستخدم إلطفاء الحرائق.

هاا ماواد مساتنزفة مركبات كيميائياة يادخل في :الخالئط

 لطبقة األوزون ومواد ذات احتباس حراري.  

األجهااازة والمعااادات المساااتوردة والمصااانعة  :األجهزة والمعدات

محلياً التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على 

مااواد خاضااعة للرقابااة بموجااب البروتوكااول 

 وتعديالته.

المااااااااااواد الخاضااااااااااعة 

 :للرقابة

ماااواد  ماااواد كيماوياااة أو خالئاااط يااادخل فيهاااا

كيماوية تخضع لجداول زمنية للتخلص منهاا 

أو خفضااااها تاااادريجياً بموجااااب البروتوكااااول 

( 2رقاام ) ينوتعديالتااه والمبينااة فااي الجااداول

  .بهله التعليماتين الملحق (3ورقم )

المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكاول  :المواد المعاد تدويرها

 وتعديالتااه والتااي ساابق أن أعيااد تنقيتهااا ماان

 الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.

 :التخلص التدريجي

 

 

 

 

 

 :الخفض التدريجي

البرنامج الزمناي الالي حادده البروتوكاول أو 

 تعديالتاااااااااااه للاااااااااااتخلص مااااااااااان الماااااااااااواد

( HCFCsالهيدروكلوروفلوروكربونياااااااااة )

بموجااب البروتوكااول وتعديالتااه الااوارد فااي 

 ( من هله التعليمات.5المادة )

 

الالي حادده  تعاديل كيجاالي البرنامج الزمناي 

علااااااى البروتوكااااااول وتعديالتااااااه للخفااااااض 

 ةالتاااااادريجي لمااااااواد الهيدروفلوروكربونياااااا

(HFCs( الاااوارد فاااي الماااادة )مااان هاااله 6 )

 التعليمات.
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المواد التي تساتخدم كبادائل للماواد الخاضاعة  :المواد البديلة

للرقابااة بموجااب البروتوكااول وتعديالتااه بمااا 

تتميااز بقلااة أو انعاادام فيهااا تعااديل كيجااالي و

تأثيرها على طبقاة األوزون أو قلاة أو انعادام 

معامل االحترار العالمي لها كما هو مبين فاي 

 .( الملحق بهله التعليمات3الجدول رقم )

التقنيااات والمعاادات التااي تااؤدي إلااى الحااد أو  :التكنولوجيا البديلة

خفاااض أو انعااادام انبعااااث الماااواد الخاضاااعة 

 للرقابة.

سااااااس لماااااواد خاااااط األ

 الهيدوكلوروفلور

 وكربونية 
HCFCS: 

 

خاااااط األسااااااس لماااااواد 

 :الهيدروفلوروكربونية

متوسط استهالك الدولاة مان مركباات وماواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونياااااااة المساااااااتنزفة 

 .2010-2009لطبقة األوزون لعامي 
 

 
متوساااااط اساااااتهالك الدولاااااة مااااان مركباااااات 

  ةالهيدروفلوروكربونيااااااة للساااااانوات الثالثاااااا

( مضاااااااااافا الياااااااااه 2020-2021-2022)

% مااااااااان خاااااااااط االسااااااااااس للماااااااااواد 65

 (.HCFCsالهيدروكلوروفلوروكربونية)

اإلنتااااج مضاااافاً إلياااه الاااواردات مااان الماااواد  :االستهالك

الخاضاااااعة للرقاباااااة بموجاااااب البروتوكاااااول 

 مطروحاً منه الكميات المعاد تصديرها.

تجمياااااد مساااااتوى االساااااتهالك مااااان الماااااواد  :التجميد

رقاباااااة بموجاااااب البروتوكاااااول الخاضاااااعة لل

وتعديالتااااه بمااااا فيهااااا تعااااديل كيجااااالي عنااااد 

مستويات خط األساس وفقاً للجداول الزمنياة 

 التي اعتمدتها الدول األطراف.

 

مساجل لادى المعناوي الطبيعاي أو الشخص ال :المستورد

 الحاصاااال علااااى رخصااااةالجهااااات المعنيااااة 

أن اساااااتورد الماااااواد لاااااه وسااااابق اساااااتيراد 

أو باااادائلها أو األجهاااازة الخاضااااعة للرقابااااة 

 والمعدات التي تحتوي عليها.

كميااااااة المااااااواد أو المركبااااااات أو الخالئااااااط  :الحصة

الخاضااااعة للرقابااااة التااااي تحااااددها الااااوزارة 

والمسااموح باسااتيرادها ماان قباال المسااتورد 

وتتغير هله الكمية من فتارة إلاى أخارى وفقااً 

للجاااداول الزمنياااة التاااي حاااددها البروتوكاااول 

 وتعديالته.

 

 



1075 
 
 

 

 الجريدة الرسمية

الموافقااااة المساااابقة التااااي تمنحهااااا الااااوزارة  :ستيرادإذن اال

يحاادد فيهااا الكميااة وأنااواع والتااي للمسااتورد 

الغاااازات المساااموح باساااتيرادها أو األجهااازة 

والمعاااادات التااااي تسااااتخدم هااااله المااااواد أو 

 تحتوي عليها.

الموافقااااة المساااابقة التااااي تمنحهااااا الااااوزارة  :إذن التصدير

د الخاضااعة لمااوااتصاادير أو إعااادة تصاادير ل

للرقاباااة واألجهااازة والمعااادات التاااي تحتاااوي 

 عليها من قبل المستورد.

ج الشاااااااحنة اخاااااااراأو  ادخاااااااالإجاااااااراءات  :التخليص

المسااتوردة أو المعاااد تصااديرها ماان المنافاال 

الجمركيااة بعااد التأكااد ماان اسااتيفائها لشااروط 

لاااادى دائاااارة الجمااااارك  ،الموافقااااة المساااابقة

 موافقة الجهات المعنية.و

خاضاااعة للرقاباااة الماااواد ال اخاااراجأو  ادخاااال :غير المشروع اإلتجار

بموجاااب البروتوكاااول وتعديالتاااه بماااا فيهاااا 

تعديل كيجالي دون موافقة الوزارة والجهاات 

 المعنية.

االستخدامات التي ال يتوفر لها بدائل مناسابة  :االستخدامات الحرجة

 من الناحية االقتصادية والبيئية والفنية.

لحمايااة طبقااة فااي الااوزارة اللجنااة المشااكلة  :اللجنة الوطنية

  األوزون وفق أحكام هله التعليمات.
 

 -برئاسة األمين العام وعضوية كل من: تسمى )اللجنة الوطنية(  لجنة تشكل في الوزارة -أ -3المادة 

 نائبًا للرئيس.  -في الوزارة  مدير وحدة األوزون .1
 .يسميه وزيرها وزارة الصناعة والتجارة والتموينممثل عن  .2
 . ي يسميه وزيرهاوزارة التخطيط والتعاون الدولممثل عن  .3
 . ممثل عن دائرة الجمارك العامة يسميه مديرها .4
 .يسميه وزيرها وزارة الزراعةممثل عن  .5
 ممثل عن مديرية صحة البيئة في الوزارة يسميه مديرها.  .6
 يسميه وزيرها. وزارة الطاقة والثروة المعدنيةممثل عن  .7
 . في وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها قسم التعليم الفني عنممثل  .8
 . يسميه رئيسها قتصادية الخاصةمنطقة العقبة االسلطة  ممثل عن .9
 .يسميه مديرها من العاممديرية األ في الدفاع المدني ممثل عن .10
 .يسميه مديرها مؤسسة المواصفات والمقاييس ممثل عن .11
 .يسميه رئيسها هارات المهنية والتقنيةهيئة تنمية وتطوير الم ممثل عن .12
 . يسميه رئيسها غرفة صناعة األردن ممثل عن .13
 .يسميه رئيسها غرفة تجارة األردن ممثل عن .14

  -تتولى اللجنة الوطنية المهام التالية: -ب  

تفاقياااااة رامج المتعلقاااااة بتنفيااااال متطلباااااات االعتمااااااد السياساااااات والخطاااااط والباااااا .1

 ةالوطنياة واالقليميا امان الوفااء بالتزاماتها المملكة والبروتوكول وتعديالته لتمكين

 . والدولية
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 . بشأنهادراسة التعديالت التي تطرأ على البروتوكول وتقديم التوصيات الالزمة  .2
اعتماااد مراكااز التاادريب المؤهلااة لتنفياال باارامج الااوزارة التدريبيااة بالتنساايق مااع  .3

 الجهات ذات العالقة.
والفنيين لتنفيل البروتوكول وتعديالته بالتنسايق  ربينللمداعتماد البرامج التدريبية  .4

  .مع الجهات المعنية
 اعتماد أسس ومعايير تراخيص ورش صيانة أجهزة ومعدات التكييف والتبريد. .5
سس ومعايير منح شاهادات مزاولاة المهان للفنياين وورش صايانة أجهازة أاعتماد  .6

 ختصاص. ومعدات التبريد والتكييف بالتنسيق مع الجهات ذات اال
اعتماااد كميااات المااواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب البروتوكااول وتعديالتااه بمااا فيهااا  .7

 سنويا. باستيرادهاتعديل كيجالي المسموح 
 

كال اربعاة أشااهر أو كلماا دعات الحاجاة بادعوة مان رئيسااها أو الوطنياة تجتماع اللجناة   -1-ج   

ى ان يكاون الارئيس أو علا اعضاائهااكثرياة  بحضاورقانونيااً  هاايكاون اجتماع، ونائبه

 نائبه من بينهم. 
في حال تساوي االصوات الحاضرين و ئهاأصوات اعضا بأغلبيةتتخل اللجنة قراراتها    -2

  .يرجح الجانب اللي صوت معه رئيس االجتماع
بماان تااراه مناسااباً ماان الخبااراء حسااب الحاجااة دون أن يكااون لااه حااق االسااتعانة للجنااة  -3

 التصويت. 
 

 -المهام والصالحيات التالية:ى الوحدة تتول -4المادة 

التنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص والصندوق والوكاالت المنفلة فيما يتعلق  .أ 

 المملكااة لتمكااين  ةالمشاااريع وتنفياال االسااتراتيجيات والخطااط والباارامج الالزماا باااقتراح

 . والبروتوكول االتفاقيةبموجب  ابالتزاماتهمن الوفاء 
االستراتيجيات الوطنية للتخلص والخفض التدريجي مان الماواد الخاضاعة  متابعة تنفيل .ب 

للرقابة بموجب البروتوكول  وتعديالتاه بماا فيهاا تعاديل كيجاالي بالتنسايق ماع الجهاات 

 المعنية.
 متابعة تنفيل قرارات الدول األطراف ولجنة التنفيل واللجنة التنفيلية إلدارة الصندوق.  .ج 
درات والااواردات ماان المااواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب إعااداد البالغااات حااول الصااا .د 

 البروتوكول وإرسالها إلى أمانة األوزون لدى برنامج األمم المتحدة  للبيئة.
إعداد البالغات إلى سكرتاريا الصندوق وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل اللجنة التنفيلية   .ه 

ت المنفالة حاول التقادم فاي ساير وإعداد التقارير الدورية إلى اللجناة التنفيلياة والوكااال

  عمل المشاريع.
وإعاااادة تصااادير الماااواد الخاضاااعة للرقاباااة بموجاااب  اساااتيرادمااانح الموافقاااات علاااى  .و 

 البروتوكول واألجهزة والمعدات التي تحتوي عليها. 
وإعااادة تصاادير المااواد الخاضااعة للرقابااة  باسااتيرادجمااع وتحلياال البيانااات المتعلقااة  .ز 

 د التي تحتوي عليها بشكل ربعي.بموجب البروتوكول والموا
مان الماواد الخاضاعة  باساتيرادهاوضع قائمة بأسماء المستوردين والكميات المسموح  .ح 

 للرقابة بموجب البروتوكول بشكل سنوي بما فيه توزيع الحصص على كل مستورد.
نشر المعلومات حول التقنيات والتقارير العلمياة والماواد البديلاة والتكنولوجياا الرفيقاة  .ط 

 بالبيئة. 
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بناااء القاادرات الوطنيااة ماان خااالل تنفياال الباارامج التدريبيااة علااى المسااتوى الاااوطني  .ي 

 والدولي. 
تعزيااز الااوعي البيئااي بأهميااة المحافظااة علااى طبقااة األوزون وكافااة القضااايا المتعلقااة  .ك 

 والبروتوكول وتعديالته بما فيها تعديالت كيجالي  باالتفاقية
 ةوالمشاريع والبرامج التدريبياة والجهاات ذات العالقاعمل قاعدة معلومات باالتفاقيات  .ل 

 وكل ما يتعلق بالبروتوكول.
 إبالغ لجنة التنفيل عن حاالت اإلتجار غير المشروع في حالة حدوثها. .م 

 

العاام والخااص لتنفيال برناامج الاتخلص التادريجي مان  ينلوحادة بالتنسايق ماع القطااعاتقوم  -5المادة 

عتمااادتها الااادول األطاااراف فاااي ا( والتاااي HCFCsبونياااة )الماااواد الهيدروكلوروفلوروكر

  -في الجدول التالي:البروتوكول وتعديالته  كما هو مبين 

 (HCFCS) ةجدول التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

 . 2013االستهالك    تجميد

 من خط االساس. 2015% خالل 10التخفيض           بنسبة 
 من خط االساس. 2020% خالل 35 التخفيض            بنسبة
 من خط االساس. 2025% خالل 67.5التخفيض           بنسبة 
 من خط االساس. 2030خالل  97.5التخفيض           بنسبة 

 .2040قطاع الصيانة خالل في من استهالك المواد  % 2.5التخلص            من 
 

تنفياال برنااامج الخفااض ماان المااواد لعااام والخاااص ال ينتقااوم الوحاادة بالتنساايق مااع القطاااع  -6المااادة 

( والتي اعتمدتها الدول األطراف فاي تعاديالت كيجاالي كماا HFCsالهيدروفلوروكربونية )

 -:في الجدول المبين ادناههو مبين 

 (HFCsبرنامج الخفض من المواد الهيدروفلوروكربونية )

 .2028-2024التجميد  

 .2034- 2029% خالل 10تخفيض بنسبة   

 . 2039-2030% خالل 30تخفيض بنسبة   

 .2044-2040% خالل  50تخفيض بنسبة   

 .2045% خالل 80تخفيض بنسبة   

 

يحظر إقامة منشآت صناعية جديدة تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجاب البروتوكاول  -أ -7المادة 

 ( الملحق بهله التعليمات. 2والمبينة في الجدول رقم )
أي خطوط إنتاج جديدة في المنشآت الصناعية القائمة والتاي يساتخدم فيهاا يحظر إضافة  -ب

( الملحاق بهاله 2المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمبينة في الجادول رقام )

التعليمات او اي مواد تعتمدها الدول االطراف في البروتوكول وتساري عليهاا احكاام هاله 

 التعليمات.
 

أو إعااااادة تصاااادير المااااواد  اسااااتيرادالشااااركات والمصااااانع وأي مسااااتورد يحظاااار علااااى  -8المااااادة 

( والهالونات البكر واألجهزة والمعدات التي تحتوي عليها CFC’sالكلوروفلوروكربونية )

( الملحق بهله التعليمات اوتداولها وبخالف ذلك فانه يتم اعادة 1والمبينة في الجدول رقم )

 تصديرها على نفقته الخاصة. 
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الماادورة  (CFC’s) وتصاادير المااواد الكلوروفلوروكربونيااة اسااتيراديجااوز للمسااتورد  -أ -9ة الماااد

 -والهالونات المدورة ضمن الشروط التالية:

 أن يكون لديه سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية.  -1
 أو التصدير.  لالستيراداألسباب الموجبة  -2
 االستيراد منها أو التصدير إليها. موافقة الدولة المراد  -3
 أو التصدير.  االستيرادالموافقة المسبقة من الوزارة على  -4
الحرجااة أو االحتياجااات  االسااتخدامات احتياجاااتلتغطيااة  االسااتيرادأن تكااون غايااة  -5

 المحلية.

( المااادورة CFC’sيلتااازم المساااتورد بإعاااادة تصااادير الماااواد الكلوروفلوروكربونياااة ) -ب

ونات المدورة وغير المطابقة للمواصفات القياساية والقواعاد الفنياة وعلاى نفقتاه والهال

 الخاصة خالل خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.

يلتزم المستورد بإعاادة تصادير األجهازة والمعادات أو األنظماة التاي تحتاوي علاى الماواد  -ج

الملحاق بهاله التعليماات ( 1( والمبينة في الجدول رقام )CFC’sالكلوروفلوروكربونية )

ساتيراد مناه مباشارة وعلاى نفقتاه الخاصاة وخاالل مادة بلد المنشأ أو البلد اللي تم اال إلى

 خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
يلتزم المستورد بإعادة تصدير األجهزة والمعدات أو األنظمة التي تحتاوي علاى الهالوناات  -د

مناه مباشارة وعلاى نفقتاه الخاصاة وخاالل مادة  االساتيرادتام  إلى بلد المنشأ أو البلد الالي

  خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
 

الحااالت مان ي والتبريد ألمنح رخصة مزاولة المهنة في ورش صيانة أجهزة التكييف ت -أ  -10المادة 

   -التالية:

 بريد.تالتكييف والتخصص في حاصل على شهادة التوجيهي الصناعي الفني لل -1

الجامعات والمعاهد التقنية البوليتكنك في مجال الهندساة ذات العالقاه  يخريجل -2

  .بالتكييف والتبريد

 المهنية في مستوى مهني. ةحاصل على شهادة التلملالفني لل -3

 في مستوى ماهر. ةالمهني ةشهادة التلملللفني الحاصل على  -4

مادة ال تقال عان  فاي مجاال مهناة التكيياف والتبرياد ةللشخص الالي لدياه خبار -5

 .سنتين

مااع مراعاااة مااا ورد فااي الفقاارة )أ( ماان هااله المااادة، يشااترط للحصااول علااى رخصااة   - ب

 .بنجاحاللي تنظمه الجهة المختصة  االختبارمزاولة المهنة اجتياز 
 

تاوفير جمياع المتطلباات التاي تحاددها التكيياف والتبرياد ة جهازأفي ورش صيانة يشترط     -11الماده 

  ة.الجهة المختص

 

تلتزم مشاغل صيانة أجهزة التكييف والتبريد التاي ياتم تزويادها مان قبال الاوزارة بااألجهزة  -12المادة

  -الخاصة بالتدوير واالسترجاع وأي اجهزة أخرى بما يلي:

 تزويد الوزارة بكميات الغازات التي يتم استرجاعها وإعادة استخدامها بشكل شهري. - أ
الملوثااة( الناتجااة عاان عمليااات االسااترجاع لغااازات تزويااد الااوزارة بكميااات )المااواد  - ب

 التبريد.
 المحافظة على أجهزة التدوير واالسترجاع وعدم العبث فيها. -ج
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على صاحب المشغل فاي حاال اغالقاه أو بيعاه اعاالم الاوزارة خاالل اسابوع مان تاريخاه  -د

 بللك.

تاريخااه بااللك علااى صاااحب المشااغل فااي حااال افالسااه اعااالم الااوزارة  خااالل اساابوع ماان  -ه

 واعادة األجهزة والمعدات التي تم تزويده بها من قبل الوزارة سليمة وجيدة.

 

جهزة والمعدات للوزارة في حال قياام المشااغل بتفكياك أو بياع تلتزم المشاغل بدفع ثمن األ -13لمادة ا

 التي تم تزويدهم بها.او تعطيلها و االجهزة

 

يحظار اساتيراد الماواد الخاضاعة للرقاباة ة )ب( مان هاله الماادة، مع مراعاة أحكاام الفقار -أ -14لمادة ا

 الملحق بهله التعليمات.( 2المبينة في الجدول رقم )
( الملحااق بهااله 2يجااوز اسااتيراد المااواد الخاضااعة للرقابااة المبينااة فااي الجاادول رقاام ) -ب             

 -التعليمات وفق الشروط التالية:

  .ستيراداالموافقة الوزارة المسبقة على  -1
 شهادة المنشأ األصلية وفاتورة الشراء األصلية المعتمدة.  -2
مطابقااااً لأللااوان المتعاااارف عليهاااا دوليااااً والبياناااات  األساااطوانةأن يكااون لاااون  -3

 بشكل واضح وغير قابل لإلزالة.  األسطوانةوالمعلومات مثبتة على 
 صلية. بوليصة الشحن األ -4
 كتالوجات لألجهزة والمعدات المستوردة.  -5
أو األجهاازة والمعاادات التااي  األسااطواناتمطابقااة التحالياال المخبريااة لمحتويااات  -6

تحتااوي علااى المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة وفقاااً للمواصاافات القياسااية 

 الوطنية والقواعد الفنية. 
 

  -ما يلي:شحنة من المواد الخاضعة للرقابة بعد توافر   يجوز اإلفراج عن أي -15 المادة
 أو إعادة التصدير.  االستيرادلوزارة على موافقة ا .أ 
 سجل تجاري ورخصة مهن وبطاقة مستورد من الجهات المعنية.  وجود .ب 
 أو إذن تصدير ساري المفعول. استيرادرخصة  .ج 
 فاتورة الشراء األصلية وشهادة المنشأ.  .د 
ت مطابقاً لأللوان المتعارف عليهاا دوليااً والبياناات والمعلوماا األسطوانةأن يكون لون  .ه 

  بشكل واضح وغير قابل لإلزالة. األسطوانةعلى  ةمثبت
  .بيانات المعاينة الجمركية .و 
 كتالوجات لألجهزة والمعدات المستوردة أو المعاد تصديرها.  .ز 
مطابقة للتحاليال المخبرياة وبطاقاة البياان لمحتوياات االساطوانات أو أن تكون الشحنة  .ح 

روكلوروفلوروكربونياااة وفقااااً األجهااازة والمعااادات التاااي تحتاااوي علاااى الماااواد الهيد

 .للمواصفات القياسية الوطنية والقواعد الفنية والدولية المعتمدة
 

وإعااادة تصاادير واإلفااراج عاان الخالئااط الكيماويااة واألجهاازة  اسااتيرادشااروط علااى تطبااق  -16المااادة 

المااادتين أحكاام والمعادات التاي تحتاوي علاى ماواد خاضااعة للرقاباة بموجاب البروتوكاول 

  ( من هله التعليمات.14( و)9)
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  -وزارة ما يلي:البالتنسيق مع  تتولى وزارة الزراعة -17المادة 
ماان غاااز بروميااد الميثياال ساانوياً لغايااات الحجاار  باسااتيرادهاتقاادير الكميااات المسااموح  .أ 

 الصحي وما قبل الشحن.
ي وما مادة بروميد الميثيل لغايات الحجر الصح باستخدامتحديد الجهات المسموح لها   .ب 

 .قبل الشحن
إال للغاياات  اساتخدامهمتابعة مستوردي غاز بروميد الميثيل والتأكاد مان عادم بيعاه أو  .ج 

 . المحددة له
 .حسب التشريعات النافلة لديها باستيرادهاللكمية المسموح  االستيرادمنح أذونات   .د 

الميثيل  وبيانات اإلدخال لكمية غاز بروميد االستيرادتزويد الوزارة بصور عن أذونات  .ه 

 .المستوردة
 

 : التنسيق مع دائرة الجمارك بما يليوبتقوم الوزارة   -أ -18المادة 

تزوياااد دائااارة الجماااارك باااأي معلوماااات ذات عالقاااة باااالمواد الخاضاااعة للرقاباااة  .1

 .بموجب البروتوكول وتعديالته
أجهزة فحاص  استخدامتدريب موظفي دائرة الجمارك في المنافل الحدودية على  .2

الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعزيز الاوعي البيئاي لاديهم فاي  الغازات

 .هلا المجال
وضااع الرمااوز الخاصااة للمااواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب البروتوكااول موضااع  .3

 التنفيل.
مكافحااة اإلتجااار غياار المشااروع للمااواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب البروتوكااول  .4

ام الترمياز أو أي إجاراءات ياتم واألجهزة والمعدات التي تعمل بها من خاالل نظا

 عليها. االتفاق
لمكافحة اإلتجار غيار المشاروع وإحكاام الالزمة تزويد دائرة الجمارك باألجهزة  .5

 الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
  

اد وإعادة تصدير المو باستيرادتقوم دائرة الجمارك بتزويد الوزارة بالبيانات المتعلقة   -ب  

سنوياً وخالل شهر شباط من كل  استوردتالخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول التي 

 عام.
 

 -الوزارة بما يلي:مع  بالتنسيقوتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس  -أ -19المادة 

إعااداد وإصاادار المواصاافات والقواعااد الفنيااة للمااواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب  -1

 .هاالبروتوكول والمواد البديلة ل

إعااداد وإصاادار مواصاافات األجهاازة والمعاادات التااي تحتااوي علااى مااواد خاضااعة  -2

 للرقابة بموجب البروتوكول.
تزوياد الااوزارة بقائمااة بااالمواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب البروتوكااول واألجهاازة  -3

أو إعادة تصديرها سانوياً وخاالل  استيرادهاوالمعدات التي تحتوي عليها التي تم 

 م.شهر شباط من كل عا

  -:بما يليمؤسسة المواصفات والمقاييس مع بالتنسيق وتقوم الوزارة  -ب     

تدريب موظفي مؤسسة الموصفات والمقاييس على أجهزة فحص المواد الخاضاعة  -1

 .للرقابة بموجب البروتوكول
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تزويد مؤسسة المواصفات والمقاييس باألجهزة الالزمة لبيان مدى مطابقاة الماواد  -2

بموجاااب البروتوكاااول وبااادائلها للمواصااافات والقواعاااد الفنياااة الخاضاااعة للرقاباااة 

 .الوطنية أو الدولية

 

 الوزارة بما يلي:غرف الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع تقوم  -أ -20لمادة ا

تزويد الوزارة بالصناعات القائمة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة بموجب  -1

 البروتوكول.

أسااماء ورش صاايانة األجهاازة والمعاادات التااي تتضاامن تزويااد الااوزارة بقائمااة  -2

 تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.

أسااماء التجااار المسااتوردين للمااواد الخاضااعة  تتضاامنتزويااد الااوزارة بقائمااة  -3

 للرقابة بموجب البروتوكول.
تعزيااز الاااوعي البيئاااي للعااااملين لااادى القطااااعين الصاااناعي والتجااااري باااالمواد  -4

والمساااموحة والخاضاااعة للرقاباااة بموجاااب البروتوكاااول واألجهااازة الممنوعاااة 

 والمعدات التي تعمل عليها.

 

األجهاازة والمعاادات التااي تسااتخدم  اسااتخدامتقااوم الااوزارة بتاادريب الصااناعيين علااى  -ب

 المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
 

 ة بما يلي:الوزاروبالتنسيق مع تقوم مؤسسة التدريب المهني  -أ -21لمادة ا

إعداد دليل إرشادي لتدريب المهنيين العااملين باورش صايانة األجهازة والمعادات  -1

 .التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول

 واسااتدامةلبناااء القاادرات الوطنيااة فااي مجااال صاايانة المؤسسااة تاادريب ماادربي  -2

 .البروتوكولاألجهزة والمعدات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة بموجب 
 

 

  -بما يلي:تقوم الوزارة  -ب 

تزوياااد ورش الصااايانة بااااألجهزة والمعااادات الالزماااة وإعاااادة تااادوير الغاااازات  -1

 .الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول

عدم السماح لورش الصيانة بمزاولة المهنة ما لم تكن حاصلة على موافقة مان  -2

 لديها مؤهلين.ن والمؤسسة والجهات ذات العالقة وأن يكون العامل
 

تقااوم الااوزارة ماان خااالل الوحاادة وبالتنساايق مااع الجهااات ذات العالقااة بتنفياال متطلبااات  -22المااادة 

البروتوكول لتقديم الدعم الفني والتقني واألجهزة والمعادات الالزماة لتمكيانهم مان القياام 

 بمهامهم.

 

ة بموجاب البروتوكاول وبادائلها على جمياع القطاعاات المساتخدمة للماواد الخاضاعة للرقابا -23المادة 

 لهله المواد. االستهالكتزويد الوزارة بالمعلومات عن مستوى 

 

 ةعلااى جميااع الشااركات والمصااانع التااي تنااتج منتجااات تعماال أو تحتااوي علااى مااواد خاضااع -24المااادة 

التجاااري والعلمااي علااى هااله  المنتجااات  االسااماو صااديقة للبيئااة أن تقااوم بكتابااة  ةللرقاباا

 ضع ملصق وفقاً للمواصفات التي تصدرها مؤسسة المواصفات والمقاييس.وكللك و
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وإعاادة  اساتيرادبالتنسيق مع  مديرية االمن العام /الدفاع المدني فاي مجاال وتقوم الوزارة  -25المادة 

  تصدير الهالونات المدورة بما يلي:

ماان  حرجااة اسااتخداماتتحديااد الجهااات والمؤسسااات المصاانفة كمؤسسااات تحتاااج إلااى  .أ 

 .الهالونات المدورة
 الجهات من الهالونات المدورة سنوياً. احتياجاتتقدير كمية  .ب 
 .الهالونات المدورة أو إعادة تصديرها الستيرادمنح الموافقات المسبقة  .ج 
  عنها. االستغناءأو  استبدالهاجمع وتخزين الهالونات المستخدمة في األنظمة التي يتم  .د 
ياااات حرياااق وأنظماااة إطفااااء حرياااق تحتاااوي علاااى إلااازام المؤسساااات التاااي لاااديها طفا .ه 

 بأنظمة بديلة صديقة للبيئة. باستبدالهاالهالونات 
 

 -والتعليم بما يلي: ةبالتنسيق مع وزارة التربيو ةتقوم الوزار -أ -26المادة

 

بااالتكييف والتبريااد وفقااا  ةالتربيااة والتعلاايم بكافااة المعلومااات المتعلقاا ةتزويااد وزار -1

 ةوالمعاادات الالزماا ةباااالجهز هاتزوياادوال وتعااديل كيجااالي  لبروتوكااول مونترياا

حسااب االمكانيااات فااي الماادارس الصااناعية لتطااوير مختباارات التكييااف والتبريااد 

 .من الصندوق اوفقا للمشاريع التي سيتم تمويله ةالمتاح

 

تدريب المهندساين والفنياين نظرياا وعملياا بالمواضايع ذات العالقاه باالبروتوكول  -2

  .وتعديالته
 

  -تقوم وزارة التربية والتعليم بما يلي: –ب 

الاوزارة ومؤسساة التادريب المهناي ادها مع المصادر العلمية التي تم اعد اعتماد -1

 .وحسب االمكانيات المتاحة ةكمصادر ووسائل مساعد

تعزيز الوعي لدى الطلبة وخاصة في المدارس الصناعية بالمفاهيم والممارسات  -2

 . السليمة بيئيا

 

بالتنسايق ماع هيئاة تنمياة وتطاوير المهاارات المهنياة والتقنياة فيماا يتعلاق وتقوم الوزارة  -27 ةالماد

بتنفيل االستراتيجيات الوطنية الخاصاة باالمواد الخاضاعة للرقاباة بموجاب البروتوكاول بماا 

 يلي:

تطوير وتحديث البرامج التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة المهنة للعاملين فاي  - أ

 .جهزة التكييف والتبريد وحسب االمكانيات المتاحةأنة ورش صيا

 سس شهادات مزاولة المهنة لاورش التكيياف والتبرياد أتطوير وتحديث اشتراطات و - ب

وفقا للمتطلبات البروتوكول بما في ذلك تطوير منهاج فحص الفنيين بهدف الحصول 

لحصااول علااى شااتراطات الالزمااة للااراغبين للتقاادم لاالعلااى شااهادة مزاولااة المهنااة و

 .شهادت مزاولة المهنة ان امكن
 

مسابقة اعتباارا مان الاوزارة اللمواد الهيدروفلوركربونية اخل موافقاة على كل مستورد ل -أ -28المادة 

 .خ سريان احكام هله التعليماتتاري
 مااان تحاادد الكمياااة المسااموح باساااتيرادها اعتباااارا ماان االول مااان شاااهر كااانون الثااااني  -ب              

 .2024ام ع
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ساس مواد الهيدروفلوركربونية علاى المساتوردين وفقاا لألالتوزيع الحصص من  يعتمد - ج

وحسب  2024عام من مدها الوحدة اعتبارا من االول من شهر كانون الثاني تالتي ستع

 .( من هله التعليمات6الجداول الزمنية المبينة في المادة )

 

( أو HCFCs 141bادة الهيدروكلوروفلوروكربونياة )يمناع اساتيراد او اعاادة تصادير ما -29الماادة 

الخالئااط التااي تحتااوي عليهااا والمسااتخدمة فااي مجااال العاازل الحااراري اعتبااارا ماان تاااريخ 

خااالف ذلااك بفااي حااال االنتهاااء ماان تنفياال المشااروع الممااول ماان الصااندوق و 1/1/2022

ساتيراد واساتخدام ابللشاركات  فتارة الساماحتمديد  ةالوطني ةللوزير بناء على تنسيب اللجن

 .هله المواد لحين االنتهاء من تنفيل المشروع

 

 يحظااار إطاااالق الماااواد الممنوعاااة والمساااتنزفة لطبقاااة االوزون والمبيناااة فاااي الجااادول -أ -30الماااادة 

والمواد الخاضعة  للرقاباة  والمبيناة فاي الجادول رقام الملحق بهله التعليمات ( 1رقم ) 

جااب البروتوكااول إلااى الغااالف الجااوي، ويتوجااب علااى بمو الملحااق بهااله التعليمااات (2)

الااورش والمحااالت التااي تقااوم بإصااالح وصاايانة أجهاازة ومعاادات التبريااد والتكييااف، 

استرجاع تلك المواد باألجهزة والوسائل التقنية المتعارف عليها وفقاً لألسس والمعايير 

 واالشتراطات البيئية.

 االسااترجاعأجهاازة  باسااتخداموالتبريااد تلتاازم ورش ومحااالت صاايانة أجهاازة التكييااف  -ب

وعادم يهاا مان الاوزارة والمحافظاة علاياهاا وإعادة تدوير غازات التبريد التي تم منحها 

التصرف بها أو بأي جزء منها، وبخالف ذلك يتحمل صاحب الورشة أو المحل ثمن هله 

  األجهزة.
 

اد الخاضاااعة للرقاباااة بموجاااب تلتااازم الشاااركات والمؤسساااات والجهاااات المساااتوردة للماااو -31الماااادة 

البروتوكاااول بتقاااديم كشاااوفات نصاااف سااانوية وسااانوية للاااوزارة بالكمياااات المساااتوردة 

والمباعة والمستخدمة والمتبقية واألجهزة والمعدات والضاغطات والكمياات المساتخدمة 

 من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.

 

فاي  اساتخدامها( لغاياات HCFC’sروكلوروفلوروكربونية )يحظر إستيراد المواد الهيد -أ -32المادة 

 ( وأجهاااااااااازة التكييااااااااااف Chillersصااااااااااناعة أنظمااااااااااة التكييااااااااااف المركاااااااااازي )

(Air Conditioning اعتباااراً ماان تاااريخ )وبخااالف ذلااك يلتاازم  ،31/12/2016

منه مباشارة وعلاى نفقتاه  ةالمستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو البلد المستورد

وخااالل ماادة خمسااة وأربعااين يااوم عماال ماان تاااريخ القاارار ويتحماال أي تبعااات  الخاصااة

 وال يسمح بإتالفها داخل المملكة. ،قانونية ومالية خالف ذلك
معدات وأجهزة وأنظمة التكييف المركازي أو مكيفاات  باستيراديلتزم كل مستورد يقوم  -ب

د الهااااااااواء التااااااااي تحتااااااااوي علااااااااى المااااااااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااااااااة بعاااااااا

منه مباشارة وعلاى  ةبإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستورد 31/12/2016تاريخ

 نفقته الخاصة وخالل مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
 

أجهزة وأنظمة التكييف اإلفرادي والمركزي المستعملة أو أجهزة وأنظمة  استيراديحظر  -أ -33المادة 

 اسااتيرادهاناتهااا )الضاااغطات ووحاادات التكييااف( وفااي حااال التبريااد المسااتعملة أو مكو

منه وخالل مدة خمسة وأربعين يومااُ مان  ةيلتزم المستورد بإعادتها إلى البلد المستورد

  تاريخ القرار وعلى نفقته الخاصة.
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يحظاار علااى كاال شااخص إنتاااج أجهاازة ومعاادات وأنظمااة التكييااف المركاازي أو مكيفااات   -ب      

 31/12/2016مد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعاد تااريخ الهواء التي تعت

  وبخالف ذلك سيتم التخلص منها بطرق آمنة بيئياً وعلى نفقته الخاصة.
 

( الملحااق بهااله 2يلتاازم المسااتورد للمااواد الخاضااعة للرقابااة المبينااة فااي الجاادول رقاام )  -34المااادة 

هاله الماواد الخاضاعة للرقاباة  اساتيرادباشارة التعليمات عند التوقف كليااً أو جزئيااً عان م

اإلفالس أو غير ذلك بإخطار الوزارة بهلا سبب بموجب البروتوكول واألجهزة والمعدات ب

التوقااف خااالل شااهر ماان تاااريخ توقفااه ويكااون للااوزارة الحااق فااي التصاارف بالحصااة 

 المصلحة العامة.  تفتضيهالمخصصة له وفقاً لما 

 

الماواد الخاضاعة  باساتيرادلمساتورد الالي لدياه موافقاة مسابقة مان الاوزارة يحظار علاى ا  -35المادة 

( الملحااق بهااله التعليمااات أن 2للرقابااة بموجااب البروتوكااول المبينااة فااي الجاادول رقاام )

يتنازل عان حصاته أو جازء منهاا لصاالح الغيار إال بعاد الحصاول علاى موافقاة خطياة مان 

 الوزارة بللك.

 

أي من الماواد معدات تحتوي على  وأأجهزة  وأأي مواد  باستيرادرد يقوم يلتزم كل مستو  -36المادة 

بإعادتهااا إلااى بلااد  ،هااله التعليماااتالملحقااين ب(  2رقاام )و( 1رقاام ) ينالمبينااة فااي الجاادول

منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخاالل مادة خمساة وأربعاين  ةالمنشأ أو البلد المستورد

 يوم عمل من تاريخ القرار. 

 

ماادة  اساتخدامعلى الجهات التي استفادت من منح البروتوكول للتحاول التكنولاوجي فاي  -أ -37دة الما

 -أو مواد خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول القيام بما يلي:

تفكيااك األجهاازة القديمااة وتاادميرها تحاات إشااراف الااوزارة والوكالااة المنفاالة أو  -1

 .وقصندالإحداهما وفقاً لإلجراءات المعتمدة لدى 

هله المادة أو المواد أو أي ماواد  استخدامعدم العودة بأي حال من األحوال إلى  -2

أخاارى ماان المااواد الخاضااعة للرقابااة بموجااب البروتوكااول أو إنتاااج أجهاازة أو 

 .( الملحق بهله التعليمات2معدات تحتوي عليها والمبينة في الجدول رقم )

 ةلاتخلص أو خفاض الماواد الخاضاعاالصاندوق  مان المساتفيدةالشركات والمصانع على  -ب     

 تحاات طائلااة ةللرقاباا ةالباادائل التااي تعيااد اسااتخدام المااواد الخاضااعالااى تحااول ال ةللرقاباا

 اغالقها لحين تصويب اوضاعها.
 

الجهااات المعنيااة بااإدارة النفايااات الصاالبة أو الخطاارة الااتخلص ماان األجهاازة أو  يمنااع علااى -38المااادة 

ياً التي تحتوي على المواد الخاضاعة للرقاباة بموجاب البروتوكاول المعدات المستخدمة محل

 .اعتمادهاإال بعد موافقة الوزارة وفقاً لإلجراءات التي يتم 

 

ي اتفاقياات ياتم أتساري احكاام هاله التعليماات واالتفاقياات الموقعاة ماع اللجناة التنفيلياة و  -39المادة 

الشاركات والمصاانع والمشاااغل ، علااى نفالةتوقيعهاا ماع اللجناة التنفيليااة او الوكااالت الم

فاي مجاال   ةللرقابا ةالمختلفة التي تساتخدم الماواد الخاضاع بأنواعهاوالمؤسسات العاملة 

تصنيع الثالجات التجارية والمنزلية ومكيفات الهواء والشركات والمؤسسات العاملاة فاي 

  .المختلفة بأنواعهامجال العزل 

 



1085 
 
 

 

 الجريدة الرسمية

جهاازة التكييااف والتبريااد المسااتخدمة للمااواد ألمصااانع وورش صاايانة تلتاازم الشااركات وا  -40المااادة 

باادائل هااله المااواد ببهااله التعليمااات  ين( الملحقاا3( ورقاام )2) رقاام ينالمبينااة فااي الجاادول

تشااريعات ذات عالقااة بالسااالمة العامااة وبتنفياال خطااة االدارة وبالوالتكنولوجيااات الجدياادة 

 البيئية . 

 

يخاالف أي مان أحكاام هاله التعليماات مان الشاركات والمصاانع ومشااغل كل من تتخل بحق  -41المادة 

 -:االجراءات التاليةالصيانة والمستوردين 

إغااالق المنشااأة التااي تقااوم بتصاانيع أجهاازة التكييااف والتبريااد وورش صاايانة أجهاازة  - أ

غاازات التبرياد والتكيياف لحاين  اساترجاعالتكييف والتبريد والتي تم تزويادها باأجهزة 

 اعها. تصويب أوض
 سحب اذن االستيراد من المستوردين لمدة سنة كاملة.  -ب

سحب أجهزة التدوير والفحص التي تم تزوياد المشااغل بهاا مان قبال الاوزارة وعادم  - ج

 إعادتها إليها تحت أي ظرف كان.
 

تلتزم الشركات والمصاانع التاي تقاوم بانتااج أجهازة ومعادات تحتاوي علاى أي مان الماواد   -42المادة 

بوضع ملصاقات غيار الملحقين بهله التعليمات، ( 3( ورقم )2رقم ) ينة في الجدولالوارد

تبين فيها معلومات حول كفاءة الطاقة ونوع  ،قابلة لإلزالة والمعتمدة محلياً على األجهزة

 الغاز وأي معلومات أخرى تشترطها الجهات ذات العالقة. 
 

األجهزة والمعدات التي تحتوي  وأ ةلمواد المستورديلتزم المستورد في حال عدم مطابقة ا  -43المادة 

 (3( ورقام )1رقام ) ينالواردة في الجادولأو كانت من المواد عليها للمواصفات المعتمدة 

إلاى بلاد المنشاأ أو البلاد المساتورد مناه وعلاى نفقتاه  بإعادتها الملحقين بهله التعليمات، 

  رار.الخاصة وخالل خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ الق
 

( مان هاله التعليماات 16يلتزم المستورد في حال استيراد الخالئط المشار إليها في الماادة ) -44المادة 

بإعادتهااا إلااى بلااد الملحقااين بهااله التعليمااات، ( 2( ورقاام )1رقاام ) ينفااي الجاادول ةوالمبيناا

عمال  منه وعلى نفقته الخاصة وخالل مدة خمساة وأربعاين ياوم ةالمنشأ أو البلد المستورد

 من تاريخ القرار.

 

( الملحقاين بهاله 3( ورقام )2ين رقام )يجوز إستيراد الخالئط الكيماوية المبينة في الجداول -45المادة 

( والمااواد HCFC’sوالتااي تحتااوي علااى المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة )التعليمااات 

هااااله ( ماااان 14( ضاااامن الشااااروط الااااواردة فااااي المااااادة )HFCsالهيدروفلوروكربونيااااة)

  التعليمات.
 

( HCFCS)ربونياة كتعتبر الشركات والمصانع التاي تساتخدم الماواد الهيدروكلوروفلورو -46ادة الم

 .من الصندوق للتمويل ةغير مؤهل 2007والتي تم انشاؤها بعد عام 
 

 والتي تام( HFCs)تعتبر الشركات والمصانع التي تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية  -47 المــادة

 .من الصندوق للتمويل ةغير مؤهل 2020انشاؤها بعد عام 
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 والتي تستخدم المواد  2007تعتبر جميع المصانع والشركات التي تم انشاؤها قبل عام  -أ -48المــادة 

 .مؤهلة للتمويل من الصندوق( HCFCs)الهيدروكلوروفلوروكربونيه 

تام ( التاي HFCs)خدم ماواد الهيدوفلوروكربونياه الشركات والمصاانع التاي تساتتعتبر  -ب              

للتمويل من الصندوق  بغض النظر عان  عادد عملياات  ةمؤهل 2020انشاؤها قبل عام 

والتااي حصاالت عليهااا تلااك  ةاالولااى والثانياا ةالتحااول وحصااولها علااى التموياال للمرحلاا

 .المصانع والشركات سابقا

 

( ماان هااله التعليمااات 3المبينااة فااي الجاادول رقاام ) يساامح للمسااتوردين باسااتيراد المااواد  -49المااادة 

 ألحكااامبالكميااات التااي يطلبونهااا شااريطة مطابقتهااا للمواصاافات الوطنيااة والدوليااة وفقااا 

 .من هله التعليمات (14( و)9المادتين )
 

تقديم البيان الموجز واجراءات التخلص المسبق اجراءات بروتوكول مونتريال بيعتبر نظام  -50المادة 

 ا يخص البروتوكول وتعديالته جزء ال يتجزأ من هله التعليمات.في م

 

 للوزير بناًء على تنسيب اللجنة الوطنية تعديل هله التعليمات حسب مقتضى الحال.  -51المادة 

 

تلغاى تعليماات ضابط اساتخدام واساتيراد واعاادة تصادير الماواد الخاضاعة للرقاباة بموجاب  -52الماادة 

المنشاورة علاى  2016الجهزة والمعدات التي تحتوي عليهاا لسانة بروتوكول مونتريال وا

  (5410 ) مااااااااااااان عااااااااااااادد الجريااااااااااااادة الرسااااااااااااامية رقااااااااااااام( 3951)الصااااااااااااافحة 

  .17/7/2016تاريخ 

 
 وزيـــر البيئـــة 
 نبيـــل مصاروه 
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(:المواد الممنوعة والمستنزفة لطبقة االوزون1جدول رقم )  
 

O DS 
 

Chemical Name 
HS Code 

EU 
2012 

CAS Number 

CFC-11 (CCl3F) Trichlorofluoromethane 2903.77 75-69-4 
CFC-12 (CCl2F2) Dichlorodifluoromethane 2903.77 75-71-8 

CFC-113 (C2F3Cl3) 1,1,2-
Trichlorotrifluoroethane 

2903.77 76-13-1 

CFC-114 (C2F4Cl2) 
Dichlorotetrafluoroethane 

2903.77 76-14-2 

CFC-115 (C2F5Cl) 
Monochloropentafluoroethane 

2903.77 76-15-3 

Halon 1211 (CF2ClBr) 
Bromochlorodifluoromethane 

2903.76 353-59-3 

Halon 1301 (CF3Br) Bromotrifluoromethane 2903.76 75-63-8 
Halon 2402 (C2F4Br2) 

Dibromotetrafluoroethane 
2903.76 124-73-2 

CFC-13 (CF3Cl) Chlorotrifluoromethane 2903.77 75-72-9 
CFC-111 (C2FCl5) 

Pentachlorofluoroethane 
2903.77 354-56-3 

CFC-112 (C2F2Cl4) 
Tetrachlorodifluoroethane 

2903.77 76-12-0 

CFC-211 (C3FCl7) 
Heptachlorofluoropropane 

2903.77 422-78-6 

CFC-212 (C3F2Cl6) 
Hexachlorodifluoropropane 

2903.77 3182-26-1 

CFC-213 (C3F3Cl5) 
Pentachlorotrifluoropropane 

2903.77 2354-06-5 

CFC-214 (C3F4Cl4) 
Tetrachlorotetrafluoropropane 

2903.77 29255-31-0 

CFC-215 (C3F5Cl3) 
Trichloropentafluoropropane 

2903.77 4259-43-2 

CFC-216 (C3F6Cl2) 
Dichlorohexafluoropropane 

2903.77 661-97-2 

CFC-217 (C3F7Cl) 
Chloroheptafluoropropane 

2903.77 422-86-6 

CCl4 Carbon tetrachloride 2903.14 56-23-5 
Methyl 

Chloroform 
(C2H3Cl3) 1,1,1-trichloroethane 2903.19 71-55-6 

R-500 CFC-12/HFC-152a 3824.1 75-71-8 
75-37-6 

R-502 HCFC22/CFC-115 3824.71 75-45-6 
76-15-3 

Methyl 
Bromide* 

يسمح باستيراده فقط 

لغايات الحجر الصحي 

 والشحن

 (CH3Br) 
 
 

74-83-9 2903,39 



1088 
 
 

 

 الجريدة الرسمية

  

(: المواد الخاضعة للرقابة2جدول رقم )  

Commercial 
Name 

Chemical Name CAS NUMBER 

 
 

HS CODE 
EU 

 
HCFC-22 

 
CHF2Cl 75-45-6 2903.71 

HCFC-123 
 

C2HF3Cl2 306-83-2  
2903.712 

HCFC-141,141b  1717-00-6 2903.73 
HCFC-142,142b 

 
 

C2H3F2Cl  
75-68-3 

 
2903.74 

HCFC-
225,225ca,225cb 

 

C3HF5Cl2  
127564-92-5 

 
2903.75 

R-401A 
 

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

75-45-6 
75-37-6 

2837-89-0 

3824.74 

R-406A 
 
 

R-22 / 
R-600a / 

R-142b(55/04/41) 

75-45-6 
75-28-5 
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 
2837-89-0 
75-68-3 

 

3824.74 

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 
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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-
125 and HFC-

143a (50%, 50%) 

 
 

 
 each 

substance 
in the 

mixture in 
the   table 

- 3824.78 70 

R-507 series Mixture of HFC-
125 and HFC-

143a 

3824.78 10 - 

R-404A Mixture of HFC-
125, HFC-143a 
and HFC-134a 

(44%, 52%, 4%) 

- 3824.78 10 

R-404 series Mixture of HFC-
125, HFC-143a 
and HFC-134a 

3924.78 20 - 

R-410A Mixture of HFC-
125, HFC-32 
(50%, 50%) 

- 3824.78 40 

R-407C Mixture of HFC-
125 and HFC-32 

3824.78 30 - 

R-407 series Mixture of HFC-
125, HFC-32 and 

HFC-134a 
(40%, 20%, 40%) 

- 3924.78 20 

R-417A Mixture of HFC-
125, HFC-32 and 

HFC-134a 
(25%, 23%, 52%) 

- 3824.78 30 
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(:المواد المسموح باستيرادها3جدول رقم)  

Common Name Chemical Name CAS 
NUMBER 

HS code 
Ashare 

R-1,2,3,4y HFC-1,2,3,4yf 
OR CF3 
CF=CH2 

 
754-12-1 

2903.39 31 

R-717 Ammonia NH3 7664-41-7 2814.10 

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-

trifluoropropene 

102687-65-0 - 


