
 

 
  

   1999لسنة ) 1(قرار رقم 
  بشأن التحكم في المواد المستنفدة لطبقة األوزون 

  

  وزير اإلسكان والبلديات والبيئة
  

   ، بشأن البيئة1996لسنة ) 21(     بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم 
ا لح         1990لسنة  ) 10(     وعلى المرسوم رقم          ة فيين ى اتفاقي ة   بشأن انضمام دولة البحرين إل ماي

ستنفدة         1985 مارس عام    22طبقة األوزون المحررة في      واد الم  وبروتوآول مونتريال بشأن الم
   ، وتعديالته،1987 سبتمبر عام 16لطبقة األوزون المحرر في 

  ، بإعادة  تنظيم وزارة اإلسكان والبلديات والبيئة1996لسنة ) 21(     وعلي المرسوم رقم 
  ،عام لشئون البيئة     وبناء على عرض المدير ال

  
  :قـرر اآلتـي 

  )1(مـادة 
  

  :في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين آل منها 
  

  : المواد المستنفدة لطبقة األوزون  )1(
هي المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغالف الجوي القريب من سطح 

لى ذرة أو أآثر من الكلور أو البروم أو آليهما معًا وتبدأ في األرض وتحتوي ع
  .تفاعالت متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي تؤدي إلى نفاد األوزون 

 
  :المواد الخاضعة للرقابة  )2(

ه                ال وتعديالت ات بروتوآول مونتري ة المدرجة في ملحق  سواء آانت     ،هي المواد الكيميائي
  .مخلوط قائمة بذاتها أو موجودة في 

  
  :األيروسوالت  )3(

صناعات   ات بعض  ال وات وقنين ي عب ة ف واد دافع ستخدم آم ي ت سائلة الت ازات ال هي الغ
ل ضرات مث ة،والمستح ون الحالق شعر، معج ات ال دات ، أو مجفف ور، أو المبي  أو العط

  .الحشرية أو غيرها 
  

  : المواد البديلة )4(
ضار            هي المواد التي تستخدم آبديل للمواد الخاضعة للرقاب         ا ال دام تأثيره ة أو إنع ز بقل ة وتتمي

  .على طبقة األوزون 
  
  :المواد المعاد تدويرها  )5(

  .هي المواد التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها
  
  : المواد المخلوطة  )6(
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واد الخاضعة لل                      ا الم دخل فيه ة ي ة مختلف ات آيميائي ة  هي المواد التي تتكون من مرآب رقاب
  .بأي نسبة 

  
  : األجهزة والمعدات الضارة بطبقة األوزون  )7(

ل          هي األجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستنفدة لطبقة األوزون مث
ات ردات،الثالج ق، أو المب اء الحري زة وأدوات إطف زل، أو أجه ائق الع واح ورق  أو ، أو أل
  . بما فيها مكيفات السيارات  أو أجهزة التكييف بأنواعها،الحاسوبات

  
  : الدول األطراف  )8(

هي الدول التي قامت بالتصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوآول 
  . يومًا 90 ومضى على تصديقها ،مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  
  )2(مـادة 
  

ة األ         ات           ال يجوز استيراد األجهزة والمعدات الضارة بطبق شاحنات والمرآب ك ال ا في ذل وزون بم
و       ى النح ة عل ة والمبين المواد الخاضعة للرقاب ل ب وي أو تعم ي تحت والت الت ات األيروس أو قنين

  :التالي
  :مجموعة مرآبات الكلورية الفلورية وهي ) 1(

CFC- 11  ,  CFC- 12  ,  CFC- 113  ,  CFC-114  ,  CFC- 115 
  
  :مجموعة الهالونات وهي ) 2(

Halon 1211  ,  Halon 1301  ,  Halon 2402  
  
  :مجموعة مرآبات الكربون الكلورية الفلورية األخرى آاملة الهلجنة وهي ) 3(

CFC- 13  , CFC- 111  , CFC- 112  , CFC- 211 , CFC- 212 , CFC213  , 
CFC- 214  ,  CFC- 215  ,  

CFC- 216  ,  CFC- 217   
 Carbon  Tetra  Chloride  ( CCl 4)   )4 (بون مجموعة رابع آلوريد الكر:

  
  ) :آلوروفورم الميثيل ( مجموعة ثالثي آلور اإليثان ) 5(

Methyl  Chloroform  ( CH 3 CCl 3 ) 
  

 HBFCS  )6 ( مجموعة مرآبات الكربون الهيدروبرومية فلورية :
  

Methyl  Bromide  ( CH 3  Br )  …  بروميد الميثيل ) 7(
  

ير هذه األجهزة والمعدات الضارة بطبقة األوزون بما في ذلك آما ال يجوز تصد
.الشاحنات أو المرآبات أو القنينات سالفة الذآر إلى دول ليست طرفًا في بروتوآول مونتريال

  
  )3(مـادة 
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يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد 
المادة السابقة أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منهـا، إال بعد الخاضعة للرقابة المشار إليها في 

  . الحصول على موافقة آتابية من جهاز البيئة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض 
  

  )4(مـادة 
  

للحصول علي الموافقة الكتابية من جهاز البيئة يجب على صاحب الشأن تقديم المستندات 
  :والبيانات التالية 

  
ان االسم          شهادة ب   )1( د تتضمن بي لد المنشأ مصدق عليها من جهة رسمية مختصة في هذا البل

شأ هو                          د المن ان بل ادة إذا آ ذه الم ة ه صدير، وآمي تيراد أو الت ادة موضوع االس العلمي للم
اد          ة أو مع ت مخلوط ا إذا آان ا، وم ة نقاوته ادة ودرج ذه الم ات ه صدر، ومكون د الم البل

ة             تدويرها ونسب آل مادة من الموا      د المصدر والجه ا والبل ة األوزون فيه د المستنفدة لطبق
  .المستوردة  لها 

 مصدق عليها من جهة رسمية مختصة         ، شهادة  من البلد المصدر إذا آان غير بلد المنشأ           )2(
ا إذا                       صدير، وم تيراد أو الت ادة  موضوع االس ة الم ستوردة  وآمي ة الم ا الجه ا فيه فيه مبين

ديالت       آان قد أدخلت عليها تعديالت   ذه التع ة ه ان ماهي ه وبي أو إضافات آيميائية من عدم
ة األوزون      أو اإلضافات في حالة حصولها ونسب ونوع آل مادة من المواد المستنفدة لطبق

  .فيها 
  

  . صورة من شهادة التسجيل لدى جهاز البيئة  )3(
ة إال                      دائرة الجمرآي واد من ال ذه الم ستوردة من ه شحنة الم د  وال يسمح باإلفراج عن ال  بع

تيرادها                 ستندات إس الحصول على موافقة آتابية على اإلفراج من جهاز البيئة بعد فحص م
  .شاملة المستندات سالفة الذآر 

  
 وله في ،ويجوز لجهاز البيئة في جميع األحوال أن يطابق هذه المستندات على الطبيعة

  .سبيل ذلك إجراء التحاليل الالزمة على عينات من الشحنة 
  

  )5(مـادة 
  

ال تخل أحكام هذا القرار بضرورة إتباع اإلجراءات والحصول على التراخيص 
والموافقات التي تفرضها القوانين بشأن ممارسة إستيراد أو تصدير األجهزة والمعدات الضارة 

  . بطبقة األوزون المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار 
  

  )6(مـادة 
  

اد الخاضعة للرقابة في أية صناعات أو إنشاءات جديدة  أو يحظر تصنيع أو إستخدام المو
في توسعة منشآت قائمة، أو في عمليات التنظيف شاملة تنظيف المالبس وتنظيف الدوائر 

  . وفي التعقيم ،اإللكترونية المطبوعة وتنظيف أنظمة التكييف والتبريد
  

  )7(مـادة 
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يجي للمواد الخاضعة للرقابة وذلك يقوم جهاز البيئة بإعداد جدول زمني للتخلص التدر
وفقًا ألحكام بروتوآول مونتريال وتعديالته، ويقوم الجهاز بتحديث هذا الجدول سنويًا وفقًا لما 

  .تسمح به قواعد هذا البرتوآول 
  

وعلى الجهاز إخطار المنشآت والجهات المعنية بهذا الجدول في شهر أآتوبر من آل عام 
للعمل به اعتبارا من بداية العام الذي يليه وهكذا بالنسبة لجميع  وذلك ،بموجب خطابات مسجلة

  .سنوات التخلص التدريجي 
  
  )8(مـادة 

  
آل شخص طبيعي أو معنوي يتعامل في المواد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا 

 يومًا 45 القيام بتسجيل إسمه لدى جهاز البيئية في خالل ،القرار، ولديه تراخيص إستيراد بشأنها
مـن تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك بموجـب نماذج التسجيل التي يعدها الجهاز المذآور 

  .لهذا الغرض موقعة عليها من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا 
  

لديه شاملة آافة وعلى جهاز البيئة قيد أسماء هؤالء األشخاص في سجالت خاصة 
  . البيانات المدونة بنماذج التسجيل 

  
  )9(مـادة 

  
يقوم جهاز البيئة خالل الشهر التالي النقضاء ميعاد التسجيل المذآور في المادة السابقة 
بتقسيم الكمية المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة خالل السنة التالية لتاريخ العمل 

فقًا لبروتوآول مونتريال وتعديالته وجدول التخلص التدريجي لها إلى بأحكام هذا القرار و
   وذلك تبعًا لحجم ،حصص محددة توزع على المستوردين المسجلين لديه حتى تاريخ التوزيع

  
نشاط آل منهم على ضوء بيناتهم الثابتة لدى الجهاز وما يراه هذا الجهاز محققًا للصالح العام، 

 أآتوبر من آل عام بتوزيع الكمية المسموح باستيرادها في العام الذي آما يقوم الجهاز في شهر
يليه من هذه المواد وفقًا لذات البروتوآول والجداول المشار إليها على المستوردين المسجلين 

  .لدى الجهاز في تاريخ التوزيع وبذات الضوابط المذآورة  
  

 في أول توزيع ، بعد تمام التوزيعوتدخل المنشآت الجديدة التي يتم تسجيلها لدى الجهاز
  .تال لتاريخ تسجليها 

  
ويراعي في تحديد الحصص الموزعة أن تشتمل على أية آمية من المواد يكون أي 

وإذا آانت هذه الكمية تزيد على . مستورد قد تعاقد عليها ولم ترد إليه قبل صدور هذا القرار 
لزائدة  من حصته في العام التالي وما قد  تخصم الكمية ا،الحصة التي خصصت لهذا  المستورد

  .يليه حسب األحوال 
  

  )10(مادة 
  

على جهاز البيئة اخطار جميع المستوردين للمواد موضوع الرقابة محل التوزيع بصورة 
يوما من انقضاء الشهر ) 15(من آشف التوزيع وذلك بخطابات مسجلة بعلم الوصول خالل 

  .التالي النقضاء ميعاد التسجيل 
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ائي                ع النه ويكون للجهاز المذآور حق تعديل هذا الكشف وإخطار المستورد بكشف التوزي
ة عشرة                   على ضوء ما تسفر عنه التظلمات التي قد ترفع بشأن التوزيع المبدئي وفقا للمادة الحادي

  .من القرار 
  

وبر                     ع في شهر أآت سجيل وحصص التوزي ات الت وعلى هذا الجهاز مراجعة وتحديث بيان
ل  شآتمن آ ن من ستجد أو ينقضي م ا ي ى ضوء م ام عل تيرادها ،ع سموح باس ة الم ا للكمي  وتبع

  .سنويا ووفقا للجدول التخلص التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة 
  
  )11(مـادة 

  
يجوز لصاحب الشأن الذي تضرر من توزيع المواد الخاضعة للرقابة ومن مقدار الحصة 

يومًا ) 15(الل ــًا لوزير اإلسكان والبلديات والبيئة في خ أن يقدم تظلم،التي حددها جهاز البيئة
  .من تاريخ إخطاره بصورة  من آشف التوزيع 

  
يومًا من تاريخ رفعه ) 15(ويصدر الوزير قراره في التظلم بالقبول أو الرفض خالل 

  . ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائيا ،إليه
  

  )12(مـادة 
  

معنوي سواء أآان مستوردا أو مصدرا للمواد الخاضعة على آل شخص طبيعي أو 
للرقابة أن يقدم إلى جهاز البيئة تقريرًا دوريًا آل ثالثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا 

 متضمنًا  آل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة وأي تصرف ،القرار
دويرها منها والمواد البديلة لها التي يحددها جهاز البيئة  وذلك  والمواد المعاد ت،يتم بشأنها

بالنسبة لما يتم استيراده أو تصديره أو بيعه أو التصرف فيه على أي وجه من آل هذه المواد 
أو (والرصيد المخزون منها مع بيان مكان اإلنتاج والمصدر ونوعية المادة المستوردة 

  .لها والمستهلكين الرئيسيين ) المصدرة
  

وعلى جميع المستوردين والمصدرين تحديث أو تأآيد بياناتهم السابق إخطار جهاز البيئة 
  .بها عند التسجيل وذلك خالل شهر سبتمبر من آل عام 

  
وإذا تخلف أي مستورد عن تقديم تقريرين متتاليين أو لم يخطر جهاز البيئة بتحديث 

 ويكون ،حقه فيما لم يستورده من الحصة المقررة لهبياناته أو تأآيدها في الميعاد المذآور يسقط 
  .للجهاز حق توزيعها على باقي المنشآت التي تباشر ذلك النشاط المسجلة لديه 

  
 ،يومًا من تاريـخ حدوثه) 15(وعلى الجهاز إخطار صاحب الشأن بهذا التوزيع في خالل 

  . من هذا القرار ولألخير حق التظلم من هذا التوزيع وفقًا للمادة الحادية عشرة
  
  )13(مـادة 

  
 وتتوقف آليًا أو جزئيًا عن ،على آل منشأة تباشر نشاطها في المواد الخاضعة لهذا القرار
 أن تخطـر جهـاز البيئة بهذا ،مباشرة هذا النشاط أو تنقضي بالحل أو اإلفالس أو غيـر ذلك
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يومًا من تاريخ ) 15(وعلى جهاز البيئة إخطار صاحب الشأن بهذا التوزيع في خالل 

  .حدوثه ولألخير حق التظلم من هذا التوزيع وفقًا للمادة الحادية عشرة من هذا القرار 
  

  )14(مـادة 
  

يجب على جميع الورش التي تقوم بإصالح وصيانة األجهزة والمعدات التي تحتوي على 
 أن تستخدم جهازا واحدا على األقل من األجهزة الخاصة باسترجاع ،المواد الخاضعة لهذا القرار

 ويحظر تفريغ المواد المشار إليها من األجهزة والمعدات محل اإلصالح أو الصيانة ،هذه المواد
  .الهواء في 

  
  
  
  

  
  )15(مـادة 

  
تستثني من تطبيق أحكام هذا القرار جميع اإلحتياجات الضرورية من األجهزة والمعدات 

 بشرط الحصول على موافقة ،والمواد الكيميائية التي تستخدم في المختبرات واألغراض الطبية
  .آتابية مسبقة من جهاز البيئة في هذا الشأن 

  
  )16(مـادة 

  
 بشأن 1996لسنة ) 21(من المرسوم بقانون رقم ) 26(ل بحكم المادة مع عدم اإلخال

من هذا القرار بالعقوبات ) 2،3،6،12،13،14( يعاقب مل من يخالف أحكام المواد ،البيئة
  .من القانون المذآور ) 29(المنصوص عليها في المادة 

  
  )17(مـادة 

  
مل به من تاريخ نشره في الجريدة  ويع،على المدير العام لجهاز البيئة تنفيذ هذا القرار

  .الرسمية 
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالد بن عبداهللا آل خليفة
  وزير اإلسكان والبلديات والبيئة
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  هـ1419/ 10/ 27:  صدر في 
  م1999/ 13/2:  الموافـق 
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	وزير الإسكان والبلديات والبيئة 
	(1) مجموعة مركبات الكلورية الفلورية وهي : 
	CFC- 11  ,  CFC- 12  ,  CFC- 113  ,  CFC-114  ,  CFC- 115 
	Halon 1211  ,  Halon 1301  ,  Halon 2402 
	CFC- 214  ,  CFC- 215  ,  CFC- 216  ,  CFC- 217  



