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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة

قــرار وزاري

رقـم 2015/67

بتعديــل بعـ�ض اأحكــام لئحــة حمايــة طبقــة الأوزون

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 98/73 باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية 

فـيينا حلماية طبقة الأوزون ، وبروتوكول مونرتيال ب�ساأن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ، 

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

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/18 بتحديد اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل لئحة حماية طبقة الأوزون ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2013/107 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

 جترى التعديالت املرفقة على لئحة حماية طبقة الأوزون امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

 يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي :  1  من ربيــــع الأول 1437هـ

الموافــق : 13 من دي�صمبـــــــــر 2015م

مـحمــد بن �صـالـم بن �صعيد التوبي

وزيــــــــر البيئـــــــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيــــــــــة
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تعديـالت على بعـ�ض اأحكـام

 لئحــــة حمايـــــة طبقــــة الأوزون

ي�ستبدل بتعريف "الأجهزة واملعدات واملنتجات" الوارد باملــــادة )1( من لئحة حماية  اأوال  : 

طبقة الأوزون امل�سار اإليها التعريف الآتي :

الأجهـــزة واملعـــدات واملنتجـــات :

الأجهــــزة واملعـــــدات واملنتجــــات املدرجـــــة فـــي امللحـــــق )د( مــــن املرفــــــق رقــــــم )1( 

مــن هــذه الالئحة التي حتتوي اأو تعتمد فـي ت�سغيلهـا علـى املـواد امل�ستنفــدة لطبقــة 

الأوزون وبدائلها .

ي�ستبــــــــــــدل بن�ســــــــــــو�ض املــــــــــــــــواد )2( و )3( و )15( و )19( و )23( و )24( و )26(  ثانيا : 

مــــن لئحـــة حمايــة طبقـــة الأوزون امل�ســــار اإليهـــا الن�ســـو�ض الآتيــــة :

املــادة ) 2 (

يجب على كافة املن�ساآت القائمة ، التي يعتمد اإنتاجها على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة 

لطبقة الأوزون وبدائلها اأو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها ، احل�ســول 

علــى ترخيـــ�ض ال�سوؤون املناخية ، ويحظـــر الرتخيـــــ�ض بقيام اأي من�ســــاآت جديــــدة 

اأو تو�سعة من�ساآت قائمة تعتمد على ا�ستخدام املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون .

املــادة ) 3 (

يحظـــر ا�ستيـــراد اأو ت�سديـــر اأو اإعـــادة ت�سديــــر املـــــواد امل�ستنفــدة لطبقــة الأوزون 

وبدائلهـــا والأجهــزة واملعـــدات واملنتجــات املحتويـة عليهــا ، اإل بعــد الت�سجيــل لـــدى 

اجلهـــة املخت�ســة واحل�سول على ترخي�ض حماية طبقة الأوزون .
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املــادة ) 15 (

يجب على �سركات نقل املواد امل�ستنفــدة لطبقة الأوزون وبدائلها قبل عبــور منافــذ 

ال�سلطنة تقدمي طلــب اإلـــى اجلهــــة املخت�ســــة علـــى النمــــوذج املعد لهذا الغـــر�ض ، 

مرفقـــا بــــه ن�سخـــة 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 ) 19 (

يجب على من�ساآت مزاولة اأعمال �سيانة واإ�سالح وخدمة اأجهزة التربيد والتكييف 

املحتوية على مواد م�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها ، تطبيق اأف�سل املمار�سات ، 

مبا فـي ذلك توفري اأجهزة ا�ستعادة واإعادة ا�ستخدام الغازات والتحكـم فــي انبعاثــات 

املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ، وفقا ملعايري ممار�سة املهنة املعتمـدة مـن قـبل جهــة 

الخت�سا�ض .

املــادة ) 23 (

يخ�ســـــع الفنيــــــون املخت�ســـــون بت�سليـــــح و�سيانـــــة اأجــهـــزة التربيــــد والتكييـــــف ، 

اأو القائمون باأعمال ا�سرتجاع املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون والبدائـــــل ، واإعــــــادة 

ا�ستخدامهـا ، لختبــــار فنـــي ، جتريـه جهــــــة الخت�ســـــا�ض قبــل مزاولتهــم املهنــة .

املــادة ) 24 (

يحظر تدمري اأو التخل�ض من املــواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهـــا اأو الأجهزة 

واملعـــــدات واملنتجـــــات املحتويـــــة عليهــــا ، اإل بعد احل�ســــول علـــى موافقــــة م�سبقـــة 

من اجلهة املخت�سة .
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املــادة ) 26 (

يحظر على املتع�ملني مع املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائله� م� ي�أتي :

اأ - تقدمي معلوم�ت ك�ذبة اأو م�سللة اإىل الوزارة .

تهريـــب اأو امل�س�عدة على تهريــــب املـــواد امل�ستنفـــدة لطبقـــة الأوزون وبدائلهــــ�  ب - 

اأو الأجهزة واملعدات واملنتج�ت املحتوية عليه� . 

الغــ�ش التجـــ�ري ك��ستبـدال نوعية الغ�زات امل�ستخدمـــة فـي اأجهــــزة التربيـــد  ج - 

والتكييف بغــــ�زات اأخـــرى غري تلك املخ�س�سة لهــــ� من قبـــل ال�سركة امل�سنعـــة 

اأو ا�سترياد مـــواد اأو اأجهزة اأو منتج�ت غري مط�بقة للموا�سف�ت املرفقة بطلب 

الرتخي�ش . 

ا�ستخـــدام اأو تخزيــن املــــواد امل�ستنفدة لطبقــــة الأوزون وبدائلهــــ� دون وجــــود   د - 

الفواتري املو�سحة مل�سدر �سرائه� .

ي�ستبدل بعنوان امللحق )د( مـــن املرفـق رقم )1( مـــن لئحـــة حم�يـــة طبقـــة الأوزون  ثالثا : 

امل�س�ر اإليه� العنوان الآتي :

امللحــق ) د (

ق�ئمة ب�لأجهزة واملعدات واملنتج�ت التي حتتوي اأو تعتمد فـي ت�سغيله� على املــواد 

امل�ستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلهــ� .




