
 وةارة التجارة والصناعة 

 الوةير

 3000( لعام  396قرار وزاري رقم) 

 بشأن تقنيين استيراد المواد المستنفذة لطبقة األوزون

 وحظر استيراد المنتجات واألجهزة والمعدات التي تحتوى عليها

 

 وةير التجارة والصناعة 

 . بشأن االستيراد 3419( لسنة  91بعد االطالع على القانون رقم )  -

فاا  شااأن الموافقااة علااى اتفاقيااة فيينااا لممايااة طبقااة األوةون وبروتوعااوو  3441( لساانة  319وعلااى مرسااوم بالقااانون رقاام  )  -

 مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوةون .

 . 19/31/3449( المؤرا 392وعلى قرار مجلس الوةرا  رقم )  -

 . 44/  1رقم  وعلى قرار المجلس األعلى للبيئة ف  جلستل -

 وبنا  على ما تقتضيل المصلمة العامة . -

 ررـــــــــــــــــــــــــــــــق

 مادة أولى

 د المستنفذة لطبة األوةون التالية :وايقنن استيراد الم

 المواد العلورية الفلورية العربونية . -3

 ( 339، فريون  339، فريون  331، فريون  31، فريون  33) فريون 

 المواد العربونية الفلورية البرومية . -1

   ( 1921، مالون  3123، مالون  3133)مالون 

  cc 39رابع علوريد العربون  -1

 ميايو علوروفورم . -9

 مرعبات العربون العلورية الفلورية األخرى عاملة الهلجنة ومى : -9

Cfc – 214 , cfc213 , cfc211 , cfc 112 , cfc – 13 ,cfc – 217 ,cfc- 216 ,cfc 215  

 

 مادة ثانية



يمظر اساتيراد المنتجاات والمعادات واألجهاةة التا  تمتاوي وتعماو باالمواد المساتنفذة لطبقاة األوةون الماذعورة فا  الماادة األولاى 

 التال  بيانها :

 ومدة التعييف الهوائ  للسيارات والشامنات ) سوا  مابتة ف  وسائو النقو او غير مابتل ( . -3

معاادات التبريااد المنةلااى والتجاااري ومعاادات التعييااف الهااوائ   / الضااخ المااراري والتاا  تمتااوى علااى مااواد خاضااعة للرقابااة  -1

تالت ضانع  –مباردات الميااة  –ماةيالت الرطوباة  -معدات التجمياد العمياق   –ومدرجة عمواد مبردة  / عاةلة للمنتج ) الاالجات 

 ت المرارية ( . ومدات تعييف الهوا  والمضخا –الالج 

 مرعبات النقو المةود ببرادات . -1

 منتجات األيروصوالت باستانا  االيروصوالت الطبية . -9

 اجهةة إطفا  المريق النقالة . -9

 الواس ولومات العةو واغطية األنابيب .  -1

 البوليمرات األولية او الوسطية . -1

 المواد المفيدة ف  بروتوعوو مونتلاير . المواد العاةلة الت  تمتوى او يدخو ف  ترعيبها -9

 .ويستانى من ذلم قطع الغيار الالةمة لصيانة األجهةة المستخدمة مالياً 

 مادة ثالثة

يجااب علااى مسااتوردى المنتجااات والمعاادات واألجهااةة فاا  مجاااالت التعييااف والتبريااد واإلطفااا  وصااناعة الساافنج والمااواد العاةلااة 

ة والمااواد الالصااقة ارفاااق شااهادة تبااين خلااو المنتجااات المسااتوردة ماان المااواد المسااتنفذة لطبقااة وااليروسااوالت والمااذبيات العضااوي

 األوةون والمذعورة ف  المادة األولى وذلم من جهة معتمدة رسمياً .

 مادة رابعة

قاة األوةون باساتيراد اياا اللجناة الوطنياة لمماياة طب -يتعين على الشرعات والمؤسسات لديها موافقة مسبقة من الهيئة العامة للبيئة  

 من المواد المنصوص عليها ف  المادة األولى من مذا القرار مراجعة الهيئة قبو الشروع باالستيراد .

 مادة خامسة

 تتخذ عافة اإلجرا ات القانونية ضد عو من يخالف مذا القرار .

 مادة سادسة

 رين من تاريخ نشره .على المسئولين عو فيما يخصل تنفيذ مذا القرار ويعمو بل بعد شه

 وةير التجارة والصناعة 

 ووةير الشئون االجتماعية والعمو 

 عبد الوماب مممد الوةان 

 

 


