
اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

          

وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة

قــرار وزاري

رقـم 2013/107

باإ�صـدار لئحـة حمايـة طبقـة الأوزون

ا�ستنـــــادا اإلـــى املر�ســـــــوم ال�سلطانـــــي رقـــــم 98/73 باملوافقــــة علـــى ان�سمــــام �سلطنـــــة عمـــــان 

امل�ستنفــــذة  املواد  ب�ساأن  ، وبروتوكول مونرتيال  الأوزون  اتفاقية فيينا حلماية طبقة  اإىل 

لطبقة الأوزون ،

واإىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ،

واإىل لئحـــة مراقبـــة واإدارة املــــواد امل�ستنفــــدة لطبقـــة الأوزون ال�ســــادرة بالقــــرار الـــــوزاري 

رقم 2005/243 ،

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب كتابها رقم ت . د/3728/1/8 بتاريخ 2013/4/6م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن حماية طبقة الأوزون باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2005/243 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صدر فـي :   7  من حمــــــــرم 1435هـ

املوافــــق : 11 من نوفمبــــــر 2013م

مـحمــد بن �صـالـم بن �صعيد التوبي

وزيــــــــر البيئـــــــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيــــــــــة
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لئحــة حمايــة طبقـــة الأوزون 

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�ض 

عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ، 

كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كـــل منهــــا ما لــم يقت�ض �سيــــاق 

الن�ض معنـــى اآخر : 

الــــ�زارة : 

وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية .

املــــديــــريــة : 

املديرية العامة لل�سوؤون املناخية . 

اجلهة املخت�صة باملديرية : 

ق�سم حماية طبقة الأوزون باملديرية .

جهة الخت�صا�ص : 

اأي جهة لها عالقة بتطبيق اأحكام لئحة حماية طبقة الأوزون .

التفاقيـــــــة : 

اتفاقية فيينا ب�ساأن حماية طبقة الأوزون التي اعتمدت بتاريخ 22 مار�ض 1985م .

الربوتوكــــول : 

فـي  عليه  الت�سديـــق  تــم  الذي  لالأوزون  امل�ستنفــــدة  املواد  ب�ساأن  مونرتيال  بروتوكول 

1990م ،  1987م ، وتعديالتــــه فــــي كــــل من لنـــــــدن فـي عــــــــام  مونرتيال بكنـــــدا فـي عــــام 

وكوبنهاجــــــن فـي عام 1992م ، ومونرتيال فـي عام 1997م ، وبكني فـي عام 1999م .

الــــدول الأطــــراف :

الــدول التي م�ســى )90( ت�سعـــون يومــا على اإيداعها �سك الت�سديــق اأو القبــول اأو املوافقــة 

اأو الن�سمام لالتفاقية والربوتوكول . 
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طـبقـة الأوزون : 

طبقـــة من طبقـــات الغـــلف اجلـــوي للأر�ض تقــع فـي طبقـــة ال�سرتاتو�سفيــــر ، وحتتـــــوي 

التعر�ض للجزء  ، وتقوم بحماية الأر�ض من  على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون 

ال�سار من الأ�سعة فوق البنف�سجية القادمة من ال�سم�ض . 

املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون : 

املواد التي تتميز بثباتها الكيميائي فـي طبقة الغلف اجلوي القريبة من �سطح الأر�ض ، 

وحتتوي على ذرة اأو اأكرث من الكلور اأو الربوم اأو كليهما معا ، وتبداأ فـي تفاعلت مت�سل�سلة 

فـي طبقة ال�سرتاتو�سفري اجلوية ، وتوؤدي اإىل ا�ستنفاد الأوزون ، وت�سمل :

اأ ، ب ، ج ، هـ ( من املرفق  املواد املدرجة فـي امللحق )  1 - املواد اخلا�سعة للرقابة : 

رقـــــم )1( من هذه اللئحة ، �سواء كانت قائمة بذاتها 

اأو موجودة فـي املخلوط باأي ن�سبة .

املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون التي جتمع من الآلت  2 - املـــــــــــــــــــــواد امل�ستعـــــــــــــــــادة : 

واملعـــدات واأوعيــــة الحتــــواء خـــلل ال�سيانــــة اأو قبــــل 

التخل�ض منها .

املـــواد امل�ستنفــــدة لطبقــة الأوزون امل�ستعــادة مــن وحـــدة  3 - املـــواد املعـــــاد تدويـرهــــــــا : 

معينة بغر�ض اإعادة ا�ستخدامها بعد تنقيتها عن طريق 

الرت�سيح والتجفيف .

املـــواد امل�ستنفــــدة لطبقــة الأوزون املدمــرة مــن خـــلل  4 - املــــــــــــــــــــــواد املدمــــــــــــــــــــــرة : 

تكنولوجيا تدمري معتمدة وفقا لأحكام الربوتوكول .

املـــواد امل�ستنفــــدة لطبقــة الأوزون التــي متــت معاجلتهــا  5 - املـــــــــــــــواد امل�ستخـل�ســـــــــــــة : 

اإلــى م�ستـــوى عـــال من اجلــودة عن طريـــق الرت�سيـــح 

والتجفيف والتقطري اأو املعاجلة الكيميائية . 

اأكرث من مادة م�ستنفدة  مركب كيميائي يحتوي على  6 - املــــــــــــــــواد املخلوطـــــــــــــــــــة : 

لطبقة الأوزون .

البدائــــــل : 

املواد غري امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون .
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الأجـهــزة واملعـدات واملنتجات : 

الأجهزة واملعدات واملنتجات التي حتتوي اأو تعتمد فـي ت�سغيلها على املواد امل�ستنفــــدة لطبقة 

الأوزون املدرجة فـي امللحق )د( من املرفق رقم )1( من هذه الالئحة .

الحتياجات الأ�صا�صية : 

ال�ستخدامـــات التي يوافـــق عليها موؤمتر الــدول الأطــراف للمــواد امل�ستنفــــدة لالأوزون ، 

والتـــي تكــــون فيهـــا هــذه املواد �سروريــة لل�سحة اأو ال�سالمـة اأو لقيــام املجتمـع بوظائفـه ، 

ولي�ض لها بدائل مقبولة .

ترخي�ص ال�صوؤون املناخية : 

ت�سغيل  اإجراءات  با�ستكمال  للمالك  ال�سماح  وتت�سمن   ، املديرية  ت�سدرها  التي  املوافقة 

امل�ســدر اأو منطقـــة العمــل وفــــق ال�سرتاطـــات املحـــددة وال�سوابــط امل�سمــوح بهــا للتحكــم 

فـي انبعاث الغازات الدفيئة ولتقليل الآثار ال�سارة لتغري املناخ .

ترخيــ�ص حماية طبقة الأوزون : 

املوافقة التي ت�سدرها اجلهة املخت�سة ، وتت�سمن �سروطا ت�سمح للمالك با�سترياد اأو ت�سدير 

اأو اإعادة ت�سدير املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون اأو البدائل اأو الأجهزة واملعدات واملنتجات 

املحتوية عليهما ، وي�سمل ترخي�ض حماية طبقة الأوزون الأنواع الآتية :

ترخي�ض ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون .  - 1

ترخي�ض ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير البدائل .  - 2

ترخي�ض ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية   - 3

على املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون و/ اأو البدائل .

املــادة ) 2 ( 

يجب على كافة املن�ساآت القائمة التي يعتمد اإنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفــــدة لطبقة 

، ويحظر  املناخية  ال�سوؤون  ، احل�سول على ترخي�ض  املحتوية عليها  املنتجات  اأو  الأوزون 

الرتخيـــ�ض بقيـــام اأي من�ساآت جديدة اأو تو�سعة من�ساآت قائمة تعتمـــد على ا�ستخــدام املواد 

اأو املنتجات املذكورة .
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املــادة ) 3 ( 

يحظر ا�ستيـراد اأو ت�سديـــر اأو اإعادة ت�سديـــر املواد امل�ستنفــــدة لطبقـــة الأوزون والبدائـــل ، 

اإل بعد الت�سجيل لدى اجلهة املخت�سة ، واحل�سول على ترخي�ص حماية طبقة الأوزون .

املــادة ) 4 ( 

يقدم طلب ت�سجيل املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون والبدائل ، اإىل اجلهة املخت�سة على 

النموذج املعد لهذا الغر�ص ، مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :

وت�سدير  ا�سترياد  اأن�سطة  ملزاولة  الخت�سا�ص  جهة  من  املفعول  �سارية  رخ�سة  اأ - 

واإعادة ت�سدير تلك املواد .

�سهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول . ب - 

�سهادة النت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان �سارية املفعول . ج - 

اأ�سماء املخولني بالتوقيع ، مع مناذج التوقيع . د - 

اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى تطلبها اجلهة املخت�سة . هـ - 

املــادة ) 5 ( 

يقدم طلب ترخيــ�ص حمايــة طبقة الأوزون ، اإلــى اجلهة املخت�ســة على النموذج املعــد لهــذا 

الغر�ص ، مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات الآتية :

فاتورة ال�سراء الأ�سلية . اأ - 

اأ�سل بطاقة ال�سالمة الكيميائية احلديثة .  ب - 

�سهادة بلد املن�ساأ م�سادقا عليها . ج - 

ترخي�ص من الدولة امل�سدرة . د - 

كتيب املوا�سفات )الكتالوج( لالأجهزة واملعدات واملنتجات . هـ - 

اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى تطلبها اجلهة املخت�سة . و - 

املــادة ) 6 ( 

ت�سدر اجلهة املخت�سة ترخيـــ�ص حماية طبقة الأوزون وفقا لل�سيا�سات والأهداف الواردة 

فـي ال�سرتاتيجيـــة الوطنيــة للتخلــ�ص التدريجــي من املــواد امل�ستنفــــدة لطبقـــة الأوزون ، 

ومبا يحقق متطلبات التزام ال�سلطنة بالربوتوكول .
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املــادة ) 7 ( 

يحظر ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون من واإىل الدول 

غري الأطراف فـي الربوتوكول .

املــادة ) 8 ( 

يحظر ا�سترياد الأجهزة واملعدات امل�ستعملة ، التي ت�ستخدم فيها املواد امل�ستنفــــدة لطبقة 

الأوزون ، اإل لأغرا�ص ال�ستخدام ال�سخ�سي .

املــادة ) 9 ( 

حت�سل اجلهة املخت�سة ر�سوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون اأو املوافقة على نقل ح�س�ص 

ا�سترياد املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون ، وفقا للمرفق رقم )2( من هذه الالئحة .

املــادة ) 10 ( 

تكون مدة �سالحية تراخي�ص حماية طبقة الأوزون على النحو الآتي :

ترخيــ�ص ا�ستيــراد اأو ت�سديــر اأو اإعــادة ت�سديـر املــواد امل�ستنفــدة لطبقـة  اأ - 

الأوزون : 

�سالح ملرة واحدة فقط ، وتنتهي �سالحيته فـي 31 من دي�سمرب من �سنة الإ�سدار .

ب - ترخي�ص ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير البدائل : 

�سالح ملرة واحدة فقط ، وتنتهي �سالحيته فـي 31 من دي�سمرب من �سنة الإ�سدار .

ترخي�ص ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير الأجهزة واملعدات واملنتجات  ج - 

املحتوية على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون اأو البدائل : 

�سالح ملدة �سنة واحدة من تاريخ الإ�سدار ، اأو حتى نفاد العدد اأو الكمية املرخ�ص 

بها .

املــادة ) 11 ( 

تتولــى اجلهــة املخت�ســة اتخـاذ الإجراءات الالزمــة حلمايــة طبقـة الأوزون وفقــا للو�سائـــل 

والإمكانيات املتاحة ، وذلك على النحو الآتي : 

اتخاذ التدابري الت�سريعية والإدارية املنا�سبة . اأ - 

تن�سيــق ال�سيا�ســـات ملراقبـــة اأو حتديــد اأو خفــ�ص اأو منــع الأن�سطــة الب�سريــة املوؤثــرة  ب - 

على طبقة الأوزون .
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التعاون من اأجل و�ضع تدابري واإجراءات ومعايري متفق عليها لتنفيذ متطلبات  ج - 

االتفاقية والربوتوكول .

د - التعاون ب�ضاأن تقييم اآثار االأن�ضطة الب�ضرية على طبقة االأوزون .

مراجعة وتقييم طلبات احل�ضول على تراخي�ص حماية طبقة االأوزون ، والتاأكد  هـ - 

من  ا�ضتيفائها للبيانات وامل�ضتندات املطلوبة .

اإ�ضدار تراخي�ص حماية طبقة االأوزون .  و - 

القيام بالزيارات امليدانية ملعاينة مواقع تخزين وا�ضتخدام املواد امل�ضتنفــــدة لطبقة  ز - 

االأوزون .

الت�ضدير  واإعادة  وت�ضدير  با�ضترياد  املتعلقــة  واملعلومـات  البيانـات  وحفـظ  جمع  ح - 

وا�ضتخدام املواد امل�ضتنفــــدة لطبقة االأوزون والبدائل ، فـي قاعدة بيانات خا�ضة بها .

التعــــاون مع املنظمــــات والهيئـــات الدوليـــة املخت�ضــة الأغـــرا�ص تنفيـــذ االتفاقيـــــة  ط - 

والربوتوكول .

املــادة ) 12 ( 

يجـب التخلــ�ص من املــواد امل�ضتنفــــدة لطبقــة االأوزون وفقــا جلــدول التخلــ�ص التدريجــي 

الوارد فـي املرفق رقم )3( من هذه الالئحة و/ اأو االلتزامات املعتمدة فـي اال�ضرتاتيجية 

الوطنية للتخل�ص من املواد امل�ضتنفــــدة لطبقة االأوزون .

املــادة ) 13 ( 

با�ضتريادها  للمالك  امل�ضموح  واحل�ض�ص  بالكميات  جداول  باإعداد  املخت�ضة  اجلهة  تقوم 

الربوتوكـــول  وفـــق  االلتزامــات  مع  يتوافــق  مبا   ، االأوزون  لطبقـــة  امل�ضتنفــــدة  املواد  مـــن 

واال�ضرتاتيجية الوطنية للتخل�ص التدريجي من املواد امل�ضتنفــــدة لطبقة االأوزون ، على 

اأن يتم اإخطار امل�ضتوردين بح�ض�ضهم للعام التايل قبل نهاية كل عام .

املــادة ) 14 (

يجـــوز نقــــل الكميــات واحل�ض�ص املرخ�ص بهــا ال�ضتيــراد املـــواد امل�ضتنفــــدة لطبقـــة االأوزون 

من م�ضتورد الآخر ، وذلك بعد تقدمي طلب كتابي من املالكني مو�ضحا به االأ�ضباب واملربرات 
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الداعيـــة لذلك ، وتقـــوم اجلهــة املخت�ســة بدرا�ســة وتقييم الطلب ، ثم اإبداء راأيها حوله ، 

وفـي حال املوافقة على الطلب يتم خ�سم الكمية املنقولة من ح�سة امل�ستورد الأ�سلي .

املــادة ) 15 ( 

يجب على �سركات نقل املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون قبل عبور منافذ ال�سلطنة تقدمي 

طلب اإىل اجلهة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، مرفقا به ن�سخة من امل�ستندات 

الآتية :

�سهادة بلد املن�ساأ . اأ - 

ت�سريح الت�سدير من الدولة امل�سدرة . ب - 

ت�سريح ال�سترياد من الدولة امل�ستوردة . ج - 

اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى تطلبها اجلهة املخت�سة . د - 

املــادة ) 16(

 يجب اتخاذ اإجراءات التخلي�ض اجلمركي فـي املنفذ اجلمركي املبني فـي ترخي�ض حماية 

طبقة الأوزون .

املــادة ) 17 ( 

الإبالغ  تقارير  اأو  الأوزون  تراخي�ض حماية طبقة  فـي طلبات  امل�ستخدمة  القيا�ض  وحدة 

عن الكميات امل�ستوردة اأو امل�سدرة اأو املعاد ت�سديرها من املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون 

والبدائل ، هي الكيلو جرام .

املــادة ) 18 ( 

باأ�سماء املواد امل�ستنفــــدة لطبقة   ، يجب على املالك تقدمي تقرير �سنوي للجهة املخت�سة 

الأوزون والبدائـــل ، ونوعهـــــا ، وكمياتهـــا ، وتواريــــخ ا�ستريادهــــــا اأو ت�سديــرهــــا اأو اإعـــــادة 

ت�سديرها ، وامل�ستخدمني النهائيني لها .

املــادة ) 19 ( 

يجــــب على من�ســــاآت مزاولـــــة اأعمــــال �سيانـــة واإ�ســـالح وخدمـة اأجهــزة التربيــد املحتويــة 

على املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون ، تطبيق اأف�سل املمار�سات ، مبا فـي ذلك توفري اأجهزة 
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امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون  املواد  انبعاثات  الغازات والتحكم فـي  ا�ستخدام  ا�ستعادة واإعادة 

وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمدة من قبل جهة الخت�سا�ض .

املــادة ) 20 ( 

حتـــدد جهــة الخت�سـا�ض املوا�سفـــات القيا�سيــة املتعلقــة بجميــع املـــواد والأجهــزة واملعـــدات 

اأحكام هذه  ، مبا يتفق مع  امل�سنعة  اأو  املعاد ت�سديرها  اأو  امل�سدرة  اأو  امل�ستوردة  واملنتجات 

الالئحة .

املــادة ) 21 ( 

يلتــزم م�ستــوردو ا�سطوانــات وحاويــات املواد امل�ستنفــــدة لطبقــة الأوزون والبدائــل ، بو�ســـع 

بطاقـــات بيانـــات وا�سحة ودقيقـــة ، عن نـــوع تلك املـــواد ، وكمياتهــا ، وحالتها ، وا�سم بلـد 

املن�ساأ ، على اأن تكون كل �سحنة م�ستوردة م�سفوعة بجميع الوثائق وامل�ستندات املوؤكدة لتلك 

البيانات . 

 ، والتكييـــف  التربيد  اأجهزة  وا�سحة على جميع  تو�سع بطاقات ومل�سقات  اأن  كما يجب 

وعبـــوات الإيرو�ســـول ، واملنتجـات الأخرى التي يتم ا�ستريادهــا ، تو�سح خلوهــا من املواد 

امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون .

املــادة ) 22 ( 

تتوىل كل من اجلهة املخت�سة والإدارة العامة للجمارك ب�سرطة عمان ال�سلطانية ، ت�سجيل 

كميـات ال�ستهــالك من املـــواد امل�ستنفــــدة لطبقـــة الأوزون والبدائــل ، ومراجعــة وفحـــ�ض 

البيانات اخلا�سة بالإفراج عن هذه ال�سحنات ب�سفة دورية وبحد اأق�سى كل �سنة . 

املــادة ) 23 ( 

يخ�سع الفنيون املخت�سون بت�سليح و�سيانة اأجهزة الثالجات واملكيفات ومعدات الوقاية 

واإعادة   ، الأوزون  لطبقة  امل�ستنفــــدة  املواد  ا�سرتجاع  باأعمال  القائمني  اأو   ، احلريق  من 

ا�ستخدامها ، لختبار فني ، جتريه جهة الخت�سا�ض قبل مزاولتهم املهنة .
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املــادة ) 24 ( 

اأو الأجهـــزة واملعـــدات  املــواد امل�ستنفــــدة لطبقــة الأوزون  اأو التخلـــ�ض مـن  يحظــر تدميــر 

واملنتجات املحتوية عليها ، اإل بعد احل�سول على موافقة م�سبقة من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 25 (  

يلتــزم امل�ستـــورد باإعـــادة ال�سحنـــة امل�ستوردة من املــــواد امل�ستنفــــدة لطبقــة الأوزون والبدائـــل 

اأو الكميــــة الزائــدة منها عن الكميــة املرخــ�ض بها ، بح�ســب الأحــوال ، اإىل الدولــة امل�سـدرة 

على نفقته اخلا�سة ، وذلك فـي اأي من احلالتني الآتيتني :

اأ - ال�سترياد دون ترخي�ض .

ب - عدم مطابقة ال�سحنة امل�ستوردة لبيانات الرتخي�ض .

املــادة ) 26 ( 

يحظر على املتعاملني مع املواد امل�ستنفــــدة لطبقة الأوزون ما ياأتي :

تقدمي معلومات كاذبة اأو م�سللة اإىل الوزارة . اأ - 

الأجهزة  اأو  الأوزون  لطبقة  امل�ستنفــــدة  املواد  تهريب  على  امل�ساعدة  اأو  تهريب  ب - 

واملعدات واملنتجات ال�سارة بطبقة الأوزون .

الغ�ض التجاري كا�ستبدال نوعية الغازات امل�ستخدمة فـي اأجهزة التربيد والتكييف  ج - 

بغــازات اأخـرى غري تلك املخ�س�سـة لها من قبل ال�سركة امل�سنعـة اأو ا�سترياد مواد 

اأو اأجهزة اأو منتجات غري مطابقة للموا�سفات املرفقة بطلب الرتخي�ض .

املــادة ) 27 ( 

يجب على جهات الخت�سا�ض التن�سيق مع الوزارة ب�ساأن تطبيق اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 28 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 اأو اأي قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه 

الالئحة بغرامة اإدارية ل تزيد على )5000 ( خم�سة اآلف ريال عماين .
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- 1 -

مرفـــــق رقــــم )1(

مالحـــــــق بروتوكــــــــول مونتريـــــــال 

للمواد الخا�ضعة للرقابة والمعـدات ال�ضـــارة بطبقــة الأوزون

الملحق ) اأ ( : المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون .

قدرة ا�ضتنفاد الأوزون*املادة الكيميائيةاملجموعة

املجموعة الأوىل

CFCl3)CFC-11(1.0
CF2Cl2)CFC-12(1.0
C2F3Cl3)CFC-113(0.8
C2F4Cl2)CFC-114(1.0
C2F5Cl)CFC-115(0.6

املجموعة الثانية

CF2BrCl)halon-1211(3.0
CF3Br)halon-1301(10.0

C2F4Br2)halon-2402(6.0

 ، املتاحة  العلمية  املعلومات  اإىل  م�ستندة  تقديرات  هي  الأوزون  ا�ستنفاد  قدرات  دالت   *
و�سوف يتم ا�ستعرا�ض هذه القدرات وتنقيحها ب�سكل منتظم .
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تابع : مرفـــــق رقــــم )1(

الملحق ) ب ( : المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون .

قدرات ا�ضتنفاد الأوزوناملادة الكيميائيةاملجموعــــة

املجموعة الأوىل

CF3Cl)CFC-13(1.0
C2FCl5)CFC-111(1.0
C2F2Cl4)CFC-112(1.0
C3FCl7)CFC-211(1.0
C3F2Cl6)CFC-212(1.0
C3F3Cl5)CFC-213(1.0
C3F4Cl4)CFC-214(1.0
C3F5Cl3)CFC-215(1.0
C3F6Cl2)CFC-216(1.0
C3F7Cl)CFC-217(1.0

املجموعة الثانية

CCl4
مركبات الكربون 

رباعية الكلور
1.1

املجموعة الثالثة

C2H3Cl3
ثالثي كلور الإيثان * 

)ميثيل كلوروفورم ( 

0.1

* ل ت�سري هذه الرتكيبة اإىل ثالثي كلور الإيثان 1,1,2 .
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تابع : مرفـــــق رقــــم )1(

الملحق ) ج ( : المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون .

املـــــــــادةاملجموعــــة
عدد 

الأي�ضومرات

القدرة على 

ا�ضتنفاد الأوزون*

املجموعة الأوىل

CHFCl2**)HCFC-21(10.04
CHF2Cl**)HCFC-22(10.055
CH2FCl)HCFC-31(10.02
C2HFCl4)HCFC-121(20.01-0.04
C2HF2Cl3)HCFC-122(30.02-0.08
C2HF3Cl2)HCFC-123(30.02-0.06
CHCl2CF3**)HCFC-123(-0.02
C2HF4Cl)HCFC-124(20.02-0.04

CHFCICF3**)HCFC-124(-0.022
C2H2FCl3)HCFC-131(30.007-0.05
C2H2F2Cl2)HCFC-132(40.008-0.05
C2H2F3Cl)HCFC-133(30.02-0.06
C2H3FCl2)HCFC-141(30.005-0.07
CH3CFCl2**)HCFC-141b(-0.11
C2H3F2Cl)HCFC-142(30.008-0.07
CH3CF2Cl**)HCFC-142b(-0.065
C2H4FCl)HCFC-151(20.003-0.005
C3HFCl6)HCFC-221(50.015-0.07
C3HF2Cl5)HCFC-222(90.01-0.09
C3HF3Cl4)HCFC-223(120.01-0.08
C3HF4Cl3)HCFC-224(120.01-0.09
C3HF5Cl2)HCFC-225(90.02-0.07

CF3CF2CHCl2**)HCFC-225ca(  -0.025
CF2ClCF2CHClF**)HCFC-225cb(-0.033
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تابع : مرفـــــق رقــــم )1(

تابع : الملحق ) ج ( : المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون .

املــــــــــادةاملجموعــــة
عدد 

الأي�ضومرات

القدرة على  

ا�ضتنفاد الأوزون*

املجموعة الأوىل

C3HF6Cl)HCFC-226(50.02-0.10
C3H2FCl5)HCFC-231(90.05-0.09
C3H2F2Cl4)HCFC-232(160.008-0.10
C3H2F3Cl3)HCFC-233(180.007-0.23
C3H2F4Cl2)HCFC-234(160.01-0.28
C3H2F5Cl)HCFC-235(90.03-0.52
C3H3FCl4)HCFC-241(120.004-0.09
C3H3F2Cl3)HCFC-242(180.005-0.13
C3H3F3Cl2)HCFC-243(180.007-0.12
C3H3F4Cl)HCFC-244(120.009-0.14
C3H4FCl3)HCFC-251(120.001-0.01
C3H4F2Cl2)HCFC-252(160.005-0.04
C3H4F3Cl)HCFC-253(120.003-0.03
C3H5FCl2)HCFC-261(90.002-0.02
C3H5F2Cl)HCFC-262(90.002-0.02
C3H6FCl)HCFC-271(50.001-0.03

املجموعة الثانية

CHFBr2)HBFC-22B1(11.00
CHF2Br10.74
CH2FBr10.73
C2HFBr420.3-0.8
C2HF2Br330.5-1.8
C2HF3Br230.4-1.6
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تابع : مرفـــــق رقــــم )1(

تابع : الملحق ) ج ( : المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون .

املــــــــــادةاملجموعــــة
عدد 

الأي�ضومرات

القدرة على  

ا�ضتنفاد الأوزون*

املجموعة الثانية

C2HF4Br20.7-1.2
C2H2FBr330.1-1.1
C2H2F2Br240.2-1.5
C2H2F3Br30.7-1.6
C2H3FBr230.1-1.7
C2H3F2Br30.2-1.1
C2H4FBr20.07-0.1
C3HFBr650.3-1.5
C3HF2Br590.2-1.9
C3HF3Br4120.3-1.8
C3HF4Br3120.5-2.2
C3HF5Br290.9-2.0
C3HF6Br50.7-3.3
C3H2FBr590.1-1.9
C3H2F2Br4160.2-2.1
C3H2F3Br3180.2-5.6
C3H2F4Br2160.3-7.5
C3H2F5Br80.9-1.4
C3H3FBr4120.08-1.9
C3H3F2Br3180.1-3.1
C3H3F3Br2180.1-2.5
C3H3F4Br120.3-4.4
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تابع : مرفـــــق رقــــم )1(

تابع : الملحق ) ج ( : المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون .

املـــــــــــادةاملجموعــــة
عدد 

الأي�ضومرات

القدرة على  

ا�ضتنفاد الأوزون*

املجموعة الثانية

C3H4FBr3120.03-0.3
C3H4F2Br2160.1-1.0
C3H4F3Br120.07-0.8
C3H5FBr290.04-0.4
C3H5F2Br90.07-0.8
C3H6FBr50.02-0.7

املجموعة الثالثة

CH2BrCl10.12بروموكلورو امليثان

اأعلى قيمة فـي ذلك املدى  عند الإ�ســـارة اإىل مدى قـــدرات ا�ستنفـــاد الأوزون ت�ستخـدم   *
واحدة حيث  كقيمة  الأوزون  ا�ستنفاد  ترد قدرات   ، الربوتوكول  اأغرا�ض هذا  لتحقيق 

مت حتديدها بناء على احل�سابات القائمة على قيا�سات املختربات . اأما القدرات الواردة 

باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ، ومن ثم فهي تتميز بعدم تيقن اأكرب ، ويتعلق 

املدى مبجموعة اأي�سومورية . والقيمة العليا هي تقدير القدرة على ا�ستنفاد الأوزون 

لالأي�سومور ذي القدرة املنخف�سة على ا�ستنفاد الأوزون .

** حتـــدد اأكرث املواد ال�ساحلــة جتاريــا على اأن تـــدرج مقابلها قيــم القــدرة على ا�ستنفــاد 
الأوزون ل�ستخدامها لأغرا�ض هذا الربوتوكول .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

الملحق ) د (*: قائمـة بالمنتجــات* * المحتوية على مــواد خا�ضعة للرقابة 

محددة في الملحق ) اأ ( من هذا المرفق .

الرقم ال�ضفري للجماركاملنتجـــات

وحـــــدات تكييــــف هـــــواء ال�سيــــــارات وال�ساحنـــــات 1 - 

)�سواء كانت هذه الوحدات مدجمة فـي ت�سميم 

املركبات اأم ل(

معــدات التربيـــد وتكييـــف الهــواء/�ســخ التدفئــة 2 - 

املنزلية والتجارية ***

مثل : 

الثالجــــــــــــــــــــــــــــــات .  

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــدات .  

مزيالت الرطوبة .  

مبــــــــردات امليــــــــــاه .  

اآلت �سنـــــع الثلــج .  

وحدات تكييف الهواء و�سخ التدفئة .  

منتجات الأيرو�سول ، فيما عدا العبوات الطبية .3 - 

معدات اإطفاء احلرائق املتنقلة .4 - 

األواح  ورقائق العزل واأغطية الأنابيب .5 - 

املركبات �سابقة على البلمرة .6 - 

* اعتمد الجتماع الثالث لالأطراف هذا امللحق فـي نريوبي فـي 21 حزيران/ يونيو 1991م ح�سبما 
تقت�سي الفقرة )3( من املادة )4( من الربوتوكول .

** ول ي�سري عليها اإذا كانت منقولة فـي �سحنات من الأمتعة ال�سخ�سية اأو العائلية اأو فـي احلالت 
غري التجارية املماثلة التي تعفى عادة من املعامالت اجلمركية .

*** عندما حتتوي على مواد خا�سعة للرقابة مدرجة فـي امللحق ) اأ ( ت�ستخدم كمربد و/اأو فـي املادة 
العازلة لهذا املنتج .

القدرة على ا�ضتنفاد الأوزوناملادةاملجموعــــة

املجموعة الأوىل

CH3Br0.6بروميد امليثيل

امللحق ) هـ ( : املواد امل�ضتنفدة لطبقة الأوزون .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

المرفق رقم )2(

ر�ضوم تراخي�ص حماية طبقة الأوزون

اأ - ر�ســـوم تراخيـــ�ض حمايـــة طبقـــة الأوزون ب�ساأن ا�ستيــــراد اأو ت�سديـــر اأو اإعـــادة ت�سديـــر 

المواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون اأو منتجات الرغاوي م�سبقة الخلط المحتوية عليها :

الر�ضم بالريال العماينالكمية امل�ضتوردة بالكيلوجرام

50من )1( اإىل )1000(

100اأكرب من )1000(  اإىل )5000(

200اأكرب من )5000( اإىل )15000(

300اأكـرب من )15000(

ب - ر�ســــوم تراخيــــــ�ض حمايــــــة طبقــــــة الأوزون ب�ســــــاأن ا�ستيـــــراد اأو ت�سديـــــــر اأو اإعــــــــــــادة  

ت�سديــــر البدائل :

الر�ضم بالريال العماينالكمية امل�ضتوردة بالكيلوجرام

25من )1( اإىل )5000(           

50اأكرث من )5000(

ج - ر�سوم تراخي�ض حماية طبقة الأوزون ب�ساأن ا�ستيراد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير اأجهزة 

التبريد و�سواغط الهواء الخا�سة بها :

الر�ضم بالريال العماينعدد اأجهزة التربيد و�ضواغط الهواء اخلا�ضة بها

دون ر�سوم ل يزيد على )20(  جهازا منزليا لال�ستخدام ال�سخ�سي فقط 

20 من )1( اإىل )5000(  

30 اأكرث من )5000(    اإىل ) 10000  ( 

 50اأكرث من   ) 10000  ( 

د- ر�سوم الموافقة على نقل ح�س�ض ال�ستيراد للمواد الم�ستنفدة لطبقة الأوزون :

     )50( خم�سون ريال عمانيا ، تح�سل من الطرف المنقولة اإليه الح�سة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

المرفق رقم )3(

جدول التخل�ص التدريجي من المواد الم�ضتنفدة لطبقة الأوزون

بموجب البروتوكول )دول املادة 5(

برنامج التخفي�صاملــــــــادةامللحق

امللحق اأ

مركبات الكلوروفلوروكربونات

 )املجموعة  1 ( :

CFC 11  CFC 12  CFC 113
CFC 114   CFC 115

اأ - التجميد : 1 من يوليو 1999م

)ل يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�ض

   من 1995- 1997(

ب - 50%   : 2005/1/1م

ج  - 85 %  : 2007/1/1م

د  - 100% : 2010/1/1م

الهالونات

)املجموعـة 2( :

هالون 1211

هالون 1301

هالون 2402

اأ -  التجميد : 1 /2002/1م

)ل يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�ض

   من 1995- 1997(

ب - 50 % : 2005/1/1م

ج  - 100% : 2010/1/1م

امللحق ب

مركبات الكلوروفلوروكربونات 

)املجموعة 1( :

 CFC 13   CFC 111  CFC 112
 CFC 211   CFC 212  CFC 213

CFC 214   CFC 215  CFC 216  CFC 217 

اأ  -  20 %  : 2003/1/1م

ب -  85 %  : 2007/1/1م

ج  - 100%  : 2010/1/1م

رابع كلوريد الكربون

 )املجموعة 2( :

اأ  -  85%  : 2005/1/1م

ب - 100% : 2010/1/1م

ثالثي كلور الإيثان -1.1.1

)كلوروفورم امليثيل (

)املجموعة 3( :

اأ - التجميد : 1 من يناير  2003م

ب - 30%  : 2005/1/1م

ج  - 70% : 2010/1/1م

د  - 100%: 2015/1/1م

امللحق ج

مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونات

)املجموعة 1( :

اأ - التجميد  : 1 من يناير  2013م 

   )ل يتعدى متو�سط فرتة الأ�سا�ض

     من  2009 - 2010 (

ب - 10  % :  2015/1/1م

ج  - 35 % : 2020/1/1م

د  - 67.5 % : 2025/1/1م

هـ - 100% : 2030/1/1م

مركبات الهيدروبروموفلوروكربونات

)املجموعة 2( :
 100% : 1996/1/1م

برموكلوروميثان

)املجموعة 3( :
 100% : 1 يناير 2002م

بروميد امليثيلامللحق هـ

 اأ  -  التجميد : 2002/1/1م

ب - 20%  : 2005/1/1م

ج  - 100% : 2015/1/1م

1.2
1.2 1.2

1.2 1.2 1.2

1.2 1.2

1.2

1.2

1.2 1.2
1.2
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