اجلريدة الر�سمية العدد ()1035

وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقـم 2013/107
ب�إ�صـدار الئحـة حمايـة طبقـة الأوزون
ا�ستن ـ ــادا �إل ــى املر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ـ ــم  98/73باملوافقـ ــة عل ــى ان�ضمـ ــام �سلطن ـ ــة عم ـ ــان
�إىل اتفاقية فيينا حلماية طبقة الأوزون  ،وبروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفـ ــذة
لطبقة الأوزون ،
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل الئح ــة مراقب ــة و�إدارة املـ ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون ال�صـ ــادرة بالقـ ــرار ال ـ ــوزاري
رقم ، 2005/243
و�إىل موافقة وزارة املالية مبوجب كتابها رقم ت  .د 3728/1/8/بتاريخ 2013/4/6م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن حماية طبقة الأوزون ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2005/243امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :من حمــــــــرم 1435هـ
املوافــــق  11 :من نوفمبــــــر 2013م

مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة
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الئحــة حمايــة طبقـــة الأوزون
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين ك ــل منهـ ــا ما لــم يقت�ض �سيـ ــاق
الن�ص معن ــى �آخر :
الــــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
املــــديــــريــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون املناخية .
اجلهة املخت�صة باملديرية :
ق�سم حماية طبقة الأوزون باملديرية .
جهة االخت�صا�ص :
�أي جهة لها عالقة بتطبيق �أحكام الئحة حماية طبقة الأوزون .
االتفاقيـــــــة :
اتفاقية فيينا ب�ش�أن حماية طبقة الأوزون التي اعتمدت بتاريخ  22مار�س 1985م .
الربوتوكــــول :
بروتوكول مونرتيال ب�ش�أن املواد امل�ستنفـ ــدة للأوزون الذي تــم الت�صدي ــق عليه فـي
مونرتيال بكن ـ ــدا فـي عـ ــام 1987م  ،وتعديالتـ ــه فـ ــي كـ ــل من لن ـ ـ ــدن فـي عـ ـ ـ ــام 1990م ،
وكوبنهاجـ ـ ــن فـي عام 1992م  ،ومونرتيال فـي عام 1997م  ،وبكني فـي عام 1999م .
الــــدول الأطــــراف :
الــدول التي م�ضــى ( )90ت�سع ــون يومــا على �إيداعها �صك الت�صديــق �أو القبــول �أو املوافقــة
�أو االن�ضمام لالتفاقية والربوتوكول .
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طـبقـة الأوزون :
طبق ــة من طبق ــات الغ ــالف اجل ــوي للأر�ض تقــع فـي طبق ــة ال�سرتاتو�سفيـ ــر  ،وحتت ـ ــوي
على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون  ،وتقوم بحماية الأر�ض من التعر�ض للجزء
ال�ضار من الأ�شعة فوق البنف�سجية القادمة من ال�شم�س .
املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون :
املواد التي تتميز بثباتها الكيميائي فـي طبقة الغالف اجلوي القريبة من �سطح الأر�ض ،
وحتتوي على ذرة �أو �أكرث من الكلور �أو الربوم �أو كليهما معا  ،وتبد�أ فـي تفاعالت مت�سل�سلة
فـي طبقة ال�سرتاتو�سفري اجلوية  ،وت�ؤدي �إىل ا�ستنفاد الأوزون  ،وت�شمل :
 - 1املواد اخلا�ضعة للرقابة  :املواد املدرجة فـي املالحق ( �أ  ،ب  ،ج  ،هـ ) من املرفق
رق ـ ــم ( )1من هذه الالئحة � ،سواء كانت قائمة بذاتها
�أو موجودة فـي املخلوط ب�أي ن�سبة .
 - 2امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل�ستع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  :املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون التي جتمع من الآالت
واملع ــدات و�أوعيـ ــة االحتـ ــواء خ ــالل ال�صيانـ ــة �أو قبـ ــل
التخل�ص منها .
 - 3امل ــواد املع ـ ــاد تدويـرهـ ـ ـ ــا  :امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون امل�ستعــادة مــن وح ــدة
معينة بغر�ض �إعادة ا�ستخدامها بعد تنقيتها عن طريق
الرت�شيح والتجفيف .
 - 4املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد املدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  :امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون املدمــرة مــن خ ــالل
تكنولوجيا تدمري معتمدة وفقا لأحكام الربوتوكول .
 - 5امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل�ستخـل�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون التــي متــت معاجلتهــا
�إلــى م�ست ــوى ع ــال من اجلــودة عن طري ــق الرت�شي ــح
والتجفيف والتقطري �أو املعاجلة الكيميائية .
 - 6املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد املخلوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :مركب كيميائي يحتوي على �أكرث من مادة م�ستنفدة
لطبقة الأوزون .
البدائــــــل :
املواد غري امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
-3-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1035

الأجـهــزة واملعـدات واملنتجات :
الأجهزة واملعدات واملنتجات التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون املدرجة فـي امللحق (د) من املرفق رقم ( )1من هذه الالئحة .
االحتياجات الأ�سا�سية :
اال�ستخدام ــات التي يواف ــق عليها م�ؤمتر الــدول الأطــراف للمــواد امل�ستنفـ ــدة للأوزون ،
والت ــي تكـ ــون فيه ــا هــذه املواد �ضروريــة لل�صحة �أو ال�سالمـة �أو لقيــام املجتمـع بوظائفـه ،
ولي�س لها بدائل مقبولة .
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية :
املوافقة التي ت�صدرها املديرية  ،وتت�ضمن ال�سماح للمالك با�ستكمال �إجراءات ت�شغيل
امل�صــدر �أو منطق ــة العمــل وفـ ــق اال�شرتاط ــات املح ــددة وال�ضوابــط امل�سمــوح بهــا للتحكــم
فـي انبعاث الغازات الدفيئة ولتقليل الآثار ال�ضارة لتغري املناخ .
ترخيــ�ص حماية طبقة الأوزون :
املوافقة التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة  ،وتت�ضمن �شروطا ت�سمح للمالك با�سترياد �أو ت�صدير
�أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون �أو البدائل �أو الأجهزة واملعدات واملنتجات
املحتوية عليهما  ،وي�شمل ترخي�ص حماية طبقة الأوزون الأنواع الآتية :
 - 1ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
 - 2ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير البدائل .
 - 3ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية
على املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون و� /أو البدائل .
املــادة ( ) 2
يجب على كافة املن�ش�آت القائمة التي يعتمد �إنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون �أو املنتجات املحتوية عليها  ،احل�صول على ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية  ،ويحظر
الرتخي ــ�ص بقي ــام �أي من�ش�آت جديدة �أو تو�سعة من�ش�آت قائمة تعتم ــد على ا�ستخــدام املواد
�أو املنتجات املذكورة .
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املــادة ( ) 3
يحظر ا�ستيـراد �أو ت�صدي ــر �أو �إعادة ت�صدي ــر املواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون والبدائ ــل ،
�إال بعد الت�سجيل لدى اجلهة املخت�صة  ،واحل�صول على ترخي�ص حماية طبقة الأوزون .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب ت�سجيل املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون والبدائل � ،إىل اجلهة املخت�صة على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
�أ  -رخ�صة �سارية املفعول من جهة االخت�صا�ص ملزاولة �أن�شطة ا�سترياد وت�صدير
و�إعادة ت�صدير تلك املواد .
ب � -شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول .
ج � -شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية املفعول .
د �	-أ�سماء املخولني بالتوقيع  ،مع مناذج التوقيع .
هـ �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 5
يقدم طلب ترخيــ�ص حمايــة طبقة الأوزون � ،إلــى اجلهة املخت�صــة على النموذج املعــد لهــذا
الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :
أ�  -فاتورة ال�شراء الأ�صلية .
ب �	-أ�صل بطاقة ال�سالمة الكيميائية احلديثة .
ج � -شهادة بلد املن� أش� م�صادقا عليها .
د  -ترخي�ص من الدولة امل�صدرة .
هـ  -كتيب املوا�صفات (الكتالوج) للأجهزة واملعدات واملنتجات .
و �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 6
ت�صدر اجلهة املخت�صة ترخي ــ�ص حماية طبقة الأوزون وفقا لل�سيا�سات والأهداف الواردة
فـي اال�سرتاتيجي ــة الوطنيــة للتخلــ�ص التدريجــي من املــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون ،
ومبا يحقق متطلبات التزام ال�سلطنة بالربوتوكول .
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املــادة ( ) 7
يحظر ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون من و�إىل الدول
غري الأطراف فـي الربوتوكول .
املــادة ( ) 8
يحظر ا�سترياد الأجهزة واملعدات امل�ستعملة  ،التي ت�ستخدم فيها املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون � ،إال لأغرا�ض اال�ستخدام ال�شخ�صي .
املــادة ( ) 9
حت�صل اجلهة املخت�صة ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون �أو املوافقة على نقل ح�ص�ص
ا�سترياد املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،وفقا للمرفق رقم ( )2من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 10
تكون مدة �صالحية تراخي�ص حماية طبقة الأوزون على النحو الآتي :

�أ  -ترخيــ�ص ا�ستيــراد �أو ت�صديــر �أو �إعــادة ت�صديـر املــواد امل�ستنفــدة لطبقـة
الأوزون :

�صالح ملرة واحدة فقط  ،وتنتهي �صالحيته فـي  31من دي�سمرب من �سنة الإ�صدار .

ب  -ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير البدائل :

�صالح ملرة واحدة فقط  ،وتنتهي �صالحيته فـي  31من دي�سمرب من �سنة الإ�صدار .

ج  -ترخي�ص ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير الأجهزة واملعدات واملنتجات
املحتوية على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون �أو البدائل :

�صالح ملدة �سنة واحدة من تاريخ الإ�صدار � ،أو حتى نفاد العدد �أو الكمية املرخ�ص
بها .
املــادة ( ) 11
تتولــى اجلهــة املخت�صــة اتخـاذ الإجراءات الالزمــة حلمايــة طبقـة الأوزون وفقــا للو�سائ ــل
والإمكانيات املتاحة  ،وذلك على النحو الآتي :
أ�  -اتخاذ التدابري الت�شريعية والإدارية املنا�سبة .
ب  -تن�سيــق ال�سيا�س ــات ملراقب ــة �أو حتديــد �أو خفــ�ض �أو منــع الأن�شطــة الب�شريــة امل�ؤثــرة
على طبقة الأوزون .
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ج  -التعاون من �أجل و�ضع تدابري و�إجراءات ومعايري متفق عليها لتنفيذ متطلبات
االتفاقية والربوتوكول .
د  -التعاون ب�ش�أن تقييم �آثار الأن�شطة الب�شرية على طبقة الأوزون .
هـ  -مراجعة وتقييم طلبات احل�صول على تراخي�ص حماية طبقة الأوزون  ،والت�أكد
من ا�ستيفائها للبيانات وامل�ستندات املطلوبة .
و �	-إ�صدار تراخي�ص حماية طبقة الأوزون .
ز  -القيام بالزيارات امليدانية ملعاينة مواقع تخزين وا�ستخدام املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون .
ح  -جمع وحفـظ البيانـات واملعلومـات املتعلقــة با�سترياد وت�صدير و�إعادة الت�صدير
وا�ستخدام املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون والبدائل  ،فـي قاعدة بيانات خا�صة بها .
ط  -التعـ ــاون مع املنظمـ ــات والهيئ ــات الدولي ــة املخت�صــة ألغ ــرا�ض تنفي ــذ االتفاقي ـ ــة
والربوتوكول .
املــادة ( ) 12
يجـب التخلــ�ص من املــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون وفقــا جلــدول التخلــ�ص التدريجــي
الوارد فـي املرفق رقم ( )3من هذه الالئحة و� /أو االلتزامات املعتمدة فـي اال�سرتاتيجية
الوطنية للتخل�ص من املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 13
تقوم اجلهة املخت�صة ب�إعداد جداول بالكميات واحل�ص�ص امل�سموح للمالك با�ستريادها
م ــن املواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون  ،مبا يتوافــق مع االلتزامــات وف ــق الربوتوك ــول
واال�سرتاتيجية الوطنية للتخل�ص التدريجي من املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،على
�أن يتم �إخطار امل�ستوردين بح�ص�صهم للعام التايل قبل نهاية كل عام .
املــادة ( ) 14
يج ــوز نقـ ــل الكميــات واحل�ص�ص املرخ�ص بهــا ال�ستيــراد امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون
من م�ستورد لآخر  ،وذلك بعد تقدمي طلب كتابي من املالكني مو�ضحا به الأ�سباب واملربرات
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الداعي ــة لذلك  ،وتق ــوم اجلهــة املخت�صــة بدرا�ســة وتقييم الطلب  ،ثم �إبداء ر�أيها حوله ،
وفـي حال املوافقة على الطلب يتم خ�صم الكمية املنقولة من ح�صة امل�ستورد الأ�صلي .
املــادة ( ) 15
يجب على �شركات نقل املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون قبل عبور منافذ ال�سلطنة تقدمي
طلب �إىل اجلهة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات
الآتية :
أ� � -شهادة بلد املن� أش� .
ب  -ت�صريح الت�صدير من الدولة امل�صدرة .
ج  -ت�صريح اال�سترياد من الدولة امل�ستوردة .
د �	-أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( )16
يجب اتخاذ �إجراءات التخلي�ص اجلمركي فـي املنفذ اجلمركي املبني فـي ترخي�ص حماية
طبقة الأوزون .
املــادة ( ) 17
وحدة القيا�س امل�ستخدمة فـي طلبات تراخي�ص حماية طبقة الأوزون �أو تقارير الإبالغ
عن الكميات امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أو املعاد ت�صديرها من املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون
والبدائل  ،هي الكيلو جرام .
املــادة ( ) 18
يجب على املالك تقدمي تقرير �سنوي للجهة املخت�صة  ،ب�أ�سماء املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة
الأوزون والبدائ ــل  ،ونوعه ـ ــا  ،وكمياته ــا  ،وتواريـ ــخ ا�ستريادهـ ـ ــا �أو ت�صديــرهـ ــا �أو إ�ع ـ ــادة
ت�صديرها  ،وامل�ستخدمني النهائيني لها .
املــادة ( ) 19
يجـ ــب على من�ش ـ ـ�آت مزاول ـ ــة �أعمـ ــال �صيان ــة و�إ�ص ــالح وخدمـة �أجهــزة التربيــد املحتويــة
على املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،تطبيق �أف�ضل املمار�سات  ،مبا فـي ذلك توفري �أجهزة
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ا�ستعادة و�إعادة ا�ستخدام الغازات والتحكم فـي انبعاثات املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون
وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمدة من قبل جهة االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 20
حت ــدد جهــة االخت�صـا�ص املوا�صف ــات القيا�سيــة املتعلقــة بجميــع امل ــواد والأجهــزة واملع ــدات
واملنتجات امل�ستوردة �أو امل�صدرة �أو املعاد ت�صديرها �أو امل�صنعة  ،مبا يتفق مع �أحكام هذه
الالئحة .
املــادة ( ) 21
يلتــزم م�ستــوردو ا�سطوانــات وحاويــات املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون والبدائــل  ،بو�ض ــع
بطاق ــات بيان ــات وا�ضحة ودقيق ــة  ،عن ن ــوع تلك امل ــواد  ،وكمياتهــا  ،وحالتها  ،وا�سم بلـد
املن� أش�  ،على �أن تكون كل �شحنة م�ستوردة م�شفوعة بجميع الوثائق وامل�ستندات امل�ؤكدة لتلك
البيانات .
كما يجب �أن تو�ضع بطاقات ومل�صقات وا�ضحة على جميع �أجهزة التربيد والتكيي ــف ،
وعب ــوات الإيرو�س ــول  ،واملنتجـات الأخرى التي يتم ا�ستريادهــا  ،تو�ضح خلوهــا من املواد
امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون .
املــادة ( ) 22
تتوىل كل من اجلهة املخت�صة والإدارة العامة للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية  ،ت�سجيل
كميـات اال�ستهــالك من امل ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبق ــة الأوزون والبدائــل  ،ومراجعــة وفح ــ�ص
البيانات اخلا�صة بالإفراج عن هذه ال�شحنات ب�صفة دورية وبحد �أق�صى كل �سنة .
املــادة ( ) 23
يخ�ضع الفنيون املخت�صون بت�صليح و�صيانة �أجهزة الثالجات واملكيفات ومعدات الوقاية
من احلريق � ،أو القائمني ب�أعمال ا�سرتجاع املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون  ،و�إعادة
ا�ستخدامها  ،الختبار فني  ،جتريه جهة االخت�صا�ص قبل مزاولتهم املهنة .
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املــادة ( ) 24
يحظــر تدميــر �أو التخل ــ�ص مـن املــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون �أو الأجه ــزة واملع ــدات
واملنتجات املحتوية عليها � ،إال بعد احل�صول على موافقة م�سبقة من اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 25
يلتــزم امل�ست ــورد ب�إع ــادة ال�شحن ــة امل�ستوردة من املـ ــواد امل�ستنفـ ــدة لطبقــة الأوزون والبدائ ــل
�أو الكميـ ــة الزائــدة منها عن الكميــة املرخــ�ص بها  ،بح�ســب الأحــوال � ،إىل الدولــة امل�صـدرة
على نفقته اخلا�صة  ،وذلك فـي �أي من احلالتني الآتيتني :
أ�  -اال�سترياد دون ترخي�ص .
ب  -عدم مطابقة ال�شحنة امل�ستوردة لبيانات الرتخي�ص .
املــادة ( ) 26
يحظر على املتعاملني مع املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون ما ي�أتي :
�أ  -تقدمي معلومات كاذبة �أو م�ضللة �إىل الوزارة .
ب  -تهريب �أو امل�ساعدة على تهريب املواد امل�ستنفـ ــدة لطبقة الأوزون �أو الأجهزة
واملعدات واملنتجات ال�ضارة بطبقة الأوزون .
ج  -الغ�ش التجاري كا�ستبدال نوعية الغازات امل�ستخدمة فـي �أجهزة التربيد والتكييف
بغــازات أ�خـرى غري تلك املخ�ص�صـة لها من قبل ال�شركة امل�صنعـة �أو ا�سترياد مواد
�أو �أجهزة �أو منتجات غري مطابقة للموا�صفات املرفقة بطلب الرتخي�ص .
املــادة ( ) 27
يجب على جهات االخت�صا�ص التن�سيق مع الوزارة ب�ش�أن تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2001/114أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه
الالئحة بغرامة �إدارية ال تزيد على ( ) 5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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مرفـــــق رقــــم ()1
مالحـــــــق بروتوكــــــــول مونتريـــــــال
للمواد الخا�ضعة للرقابة والمعـدات ال�ضـــارة بطبقــة الأوزون
الملحق ( أ� )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعة

املادة الكيميائية

قدرة ا�ستنفاد الأوزون*

املجموعة الأوىل
CFCl3

()CFC-11

CF2Cl2

()CFC-12

C2F3Cl3

()CFC-113

C2F4Cl2

()CFC-114

C2F5Cl

()CFC-115

1.0
1.0
0.8
1.0
0.6

املجموعة الثانية
CF2BrCl

()halon-1211

CF3Br

()halon-1301

C2F4Br2

()halon-2402

3.0
10.0
6.0

* داالت قدرات ا�ستنفاد الأوزون هي تقديرات م�ستندة �إىل املعلومات العلمية املتاحة ،
و�سوف يتم ا�ستعرا�ض هذه القدرات وتنقيحها ب�شكل منتظم .
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تابع  :مرفـــــق رقــــم ()1
الملحق ( ب )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املادة الكيميائية

قدرات ا�ستنفاد الأوزون

املجموعة الأوىل
CF3Cl

()CFC-13

C2FCl5

()CFC-111

C2F2Cl4

()CFC-112

C3FCl7

()CFC-211

C3F2Cl6

()CFC-212

C3F3Cl5

()CFC-213

C3F4Cl4

()CFC-214

C3F5Cl3

()CFC-215

C3F6Cl2

()CFC-216

C3F7Cl

()CFC-217

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

املجموعة الثانية
CCl4

مركبات الكربون
رباعية الكلور

1.1

املجموعة الثالثة
C2H3Cl3

ثالثي كلور الإيثان *
(ميثيل كلوروفورم )

* ال ت�شري هذه الرتكيبة �إىل ثالثي كلور الإيثان . 1,1,2
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)1035( اجلريدة الر�سمية العدد

)1(  مرفـــــق رقــــم: تابع
.  المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون: ) الملحق ( ج
عدد
*الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون
القدرة على

0.04
0.055
0.02
0.01-0.04
0.02-0.08
0.02-0.06
0.02
0.02-0.04
0.022
0.007-0.05
0.008-0.05
0.02-0.06
0.005-0.07
0.11
0.008-0.07
0.065
0.003-0.005
0.015-0.07
0.01-0.09
0.01-0.08
0.01-0.09
0.02-0.07
0.025
0.033

1
1
1
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
5
9
12
12
9
-

املـــــــــادة

املجموعــــة
املجموعة الأوىل

**)HCFC-21(
**)HCFC-22(
)HCFC-31(
)HCFC-121(
)HCFC-122(
)HCFC-123(
**)HCFC-123(
)HCFC-124(
**)HCFC-124(
)HCFC-131(
)HCFC-132(
)HCFC-133(
)HCFC-141(
**)HCFC-141b(
)HCFC-142(
**)HCFC-142b(
)HCFC-151(
)HCFC-221(
)HCFC-222(
)HCFC-223(
)HCFC-224(
)HCFC-225(
**)HCFC-225ca(
**)HCFC-225cb(
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CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
CHCl2CF3
C2HF4Cl
CHFCICF3
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
CH3CFCl2
C2H3F2Cl
CH3CF2Cl
C2H4FCl
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
CF3CF2CHCl2
CF2ClCF2CHClF

)1035( اجلريدة الر�سمية العدد

)1(  مرفـــــق رقــــم: تابع
.  المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون: )  الملحق ( ج: تابع
عدد
*الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون
القدرة على

0.02-0.10
0.05-0.09
0.008-0.10
0.007-0.23
0.01-0.28
0.03-0.52
0.004-0.09
0.005-0.13
0.007-0.12
0.009-0.14
0.001-0.01
0.005-0.04
0.003-0.03
0.002-0.02
0.002-0.02
0.001-0.03
1.00
0.74
0.73
0.3-0.8
0.5-1.8
0.4-1.6

5
9
16
18
16
9
12
18
18
12
12
16
12
9
9
5
1
1
1
2
3
3

املــــــــــادة

املجموعــــة
املجموعة الأوىل

)HCFC-262(

C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl
C3H5FCl2
C3H5F2Cl

)HCFC-271(

C3H6FCl

)HCFC-226(
)HCFC-231(
)HCFC-232(
)HCFC-233(
)HCFC-234(
)HCFC-235(
)HCFC-241(
)HCFC-242(
)HCFC-243(
)HCFC-244(
)HCFC-251(
)HCFC-252(
)HCFC-253(
)HCFC-261(

املجموعة الثانية
)HBFC-22B1(

CHFBr2
CHF2Br
CH2FBr
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
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تابع  :مرفـــــق رقــــم ()1
تابع  :الملحق ( ج )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املــــــــــادة

عدد
الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون*
القدرة على

املجموعة الثانية
2
3
4
3
3
3
2
5
9
12
12
9
5
9
16
18
16
8
12
18
18
12

C2HF4Br
C2H2FBr3
C2H2F2Br2
C2H2F3Br
C2H3FBr2
C2H3F2Br
C2H4FBr
C3HFBr6
C3HF2Br5
C3HF3Br4
C3HF4Br3
C3HF5Br2
C3HF6Br
C3H2FBr5
C3H2F2Br4
C3H2F3Br3
C3H2F4Br2
C3H2F5Br
C3H3FBr4
C3H3F2Br3
C3H3F3Br2
C3H3F4Br

-15-

0.7-1.2
0.1-1.1
0.2-1.5
0.7-1.6
0.1-1.7
0.2-1.1
0.07-0.1
0.3-1.5
0.2-1.9
0.3-1.8
0.5-2.2
0.9-2.0
0.7-3.3
0.1-1.9
0.2-2.1
0.2-5.6
0.3-7.5
0.9-1.4
0.08-1.9
0.1-3.1
0.1-2.5
0.3-4.4
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تابع  :مرفـــــق رقــــم ()1
تابع  :الملحق ( ج )  :المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املـــــــــــادة

عدد
الأي�سومرات ا�ستنفاد الأوزون*
القدرة على

املجموعة الثانية
12
16
12
9
9
5

C3H4FBr3
C3H4F2Br2
C3H4F3Br
C3H5FBr2
C3H5F2Br
C3H6FBr

0.03-0.3
0.1-1.0
0.07-0.8
0.04-0.4
0.07-0.8
0.02-0.7

املجموعة الثالثة
CH2BrCl

بروموكلورو امليثان

1

0.12

* عند الإ�ش ــارة �إىل مدى ق ــدرات ا�ستنف ــاد الأوزون ت�ستخـدم �أعلى قيمة فـي ذلك املدى
لتحقيق �أغرا�ض هذا الربوتوكول  ،ترد قدرات ا�ستنفاد الأوزون كقيمة واحدة حيث
مت حتديدها بناء على احل�سابات القائمة على قيا�سات املختربات � .أما القدرات الواردة
باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات  ،ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن �أكرب  ،ويتعلق
املدى مبجموعة �أي�سومورية  .والقيمة العليا هي تقدير القدرة على ا�ستنفاد الأوزون
للأي�سومور ذي القدرة املنخف�ضة على ا�ستنفاد الأوزون .
** حت ــدد �أكرث املواد ال�صاحلــة جتاريــا على �أن ت ــدرج مقابلها قيــم القــدرة على ا�ستنفــاد
الأوزون ال�ستخدامها لأغرا�ض هذا الربوتوكول .
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الملحق ( د )* :قائمـة بالمنتجــات* * المحتوية على مــواد خا�ضعة للرقابة
محددة في الملحق ( أ� ) من هذا المرفق .
الرقم ال�شفري للجمارك

املنتجـــات
-1

وح ـ ــدات تكييـ ــف ه ـ ــواء ال�سيـ ـ ــارات وال�شاحن ـ ــات
(�سواء كانت هذه الوحدات مدجمة فـي ت�صميم
املركبات �أم ال)
معــدات التربي ــد وتكيي ــف الهــواء�/ضــخ التدفئــة
املنزلية والتجارية ***
مثل :
الثالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات .
مزيالت الرطوبة .
مبـ ـ ـ ــردات امليـ ـ ـ ـ ــاه .
	�آالت �صن ـ ــع الثلــج .
وحدات تكييف الهواء و�ضخ التدفئة .
منتجات الأيرو�سول  ،فيما عدا العبوات الطبية .

-4

معدات �إطفاء احلرائق املتنقلة .

-5

�ألواح ورقائق العزل و�أغطية الأنابيب .

-6

املركبات �سابقة على البلمرة .

-2

-3

* اعتمد االجتماع الثالث للأطراف هذا امللحق فـي نريوبي فـي  21حزيران /يونيو 1991م ح�سبما
تقت�ضي الفقرة ( )3من املادة ( )4من الربوتوكول .
** وال ي�سري عليها �إذا كانت منقولة فـي �شحنات من الأمتعة ال�شخ�صية �أو العائلية �أو فـي احلاالت
غري التجارية املماثلة التي تعفى عادة من املعامالت اجلمركية .
*** عندما حتتوي على مواد خا�ضعة للرقابة مدرجة فـي امللحق ( �أ ) ت�ستخدم كمربد و�/أو فـي املادة
العازلة لهذا املنتج .

امللحق ( هـ )  :املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .
املجموعــــة

املادة

القدرة على ا�ستنفاد الأوزون

املجموعة الأوىل
CH3Br

بروميد امليثيل
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المرفق رقم ()2
ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون
أ�  -ر�س ــوم تراخي ــ�ص حماي ــة طبق ــة الأوزون ب�ش�أن ا�ستيـ ــراد �أو ت�صدي ــر �أو �إع ــادة ت�صدي ــر
المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون �أو منتجات الرغاوي م�سبقة الخلط المحتوية عليها :
الكمية امل�ستوردة بالكيلوجرام

الر�سم بالريال العماين

من (� )1إىل ()1000

50

�أكرب من (� )1000إىل ()5000
�أكرب من (� )5000إىل ()15000
�أكـرب من ()15000

100
200
300

ب  -ر�سـ ــوم تراخيـ ـ ــ�ص حمايـ ـ ــة طبقـ ـ ــة الأوزون ب�ش ـ ـ ـ�أن ا�ستي ـ ــراد �أو ت�صدي ـ ـ ــر �أو إ�عـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ت�صديـ ــر البدائل :
الكمية امل�ستوردة بالكيلوجرام

الر�سم بالريال العماين

من (� )1إىل ()5000
�أكرث من ()5000

25
50

ج  -ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون ب�ش�أن ا�ستيراد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير �أجهزة
التبريد و�ضواغط الهواء الخا�صة بها :
عدد �أجهزة التربيد و�ضواغط الهواء اخلا�صة بها

الر�سم بالريال العماين

ال يزيد على ( )20جهازا منزليا لال�ستخدام ال�شخ�صي فقط

دون ر�سوم

من (� )1إىل ()5000
�أكرث من (� )5000إىل ( ) 10000
�أكرث من ( ) 10000

20
30
50

د -ر�سوم الموافقة على نقل ح�ص�ص اال�ستيراد للمواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون :
( )50خم�سون رياال عمانيا  ،تح�صل من الطرف المنقولة �إليه الح�صة .
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المرفق رقم ()3
جدول التخل�ص التدريجي من المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون
بموجب البروتوكول (دول املادة )5
برنامج التخفي�ض
املــــــــادة
امللحق
مركبات الكلوروفلوروكربونات
(املجموعة : ) 1
CFC 11.2 CFC 12.2 CFC 113.2
CFC 114.2 CFC 115
1

1

امللحق �أ

1

1

الهالونات
(املجموعـة : )2
هالون 1211
هالون 1301
هالون 2402
مركبات الكلوروفلوروكربونات
(املجموعة : )1
CFC 13.2 CFC 111.2 CFC 112.2
CFC 211.2 CFC 212.2CFC 213.2
CFC 214.2 CFC 215.2CFC 216. CFC 217
امللحق ب رابع كلوريد الكربون
(املجموعة : )2
ثالثي كلور الإيثان 1.1.1-
(كلوروفورم امليثيل )
(املجموعة : )3
1

1

1

1

1

2

1

1

1

�أ 2003/1/1 : % 20 -م
ب 2007/1/1 : % 85 -م
ج 2010/1/1 : %100 -م

1

مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات
(املجموعة : )1

امللحق ج
مركبات الهيدروبروموفلوروكربونات
(املجموعة : )2
برموكلوروميثان
(املجموعة : )3

امللحق هـ

�أ  -التجميد  1 :من يوليو 1999م
(ال يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�س
من )1997 -1995
ب 2005/1/1 : %50 -م
ج 2007/1/1 : % 85 -م
د 2010/1/1 : %100 -م
أ�  -التجميد 2002/1/ 1 :م
(ال يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�س
من )1997 -1995
ب 2005/1/1 : % 50 -م
ج 2010/1/1 : %100 -م

�أ 2005/1/1 : %85 -م
ب 2010/1/1 : %100 -م
�أ  -التجميد  1 :من يناير 2003م
ب 2005/1/1 : %30 -م
ج 2010/1/1 : %70 -م
د 2015/1/1 :%100 -م
أ�  -التجميد  1 :من يناير 2013م
(ال يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�س
من ) 2010 - 2009
ب 2015/1/1 : % 10 -م
ج 2020/1/1 : % 35 -م
د 2025/1/1 : % 67.5 -م
هـ 2030/1/1 : %100 -م
1996/1/1 : %100م
 1 : %100يناير 2002م
أ�  -التجميد 2002/1/1 :م
ب 2005/1/1 : %20 -م
ج 2015/1/1 : %100 -م

بروميد امليثيل
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