
 

 30الموافق  1428جمادى الثانية عام  15مؤرخ في  207-2007مرسوم تنفيذي رقم 

، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة األوزون و أمزجتها و المنتجات 2007يونيو سنة 

 التي تحتوي عليها،

………………… 

    
 إن وزير الحكومة،

 

بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية و البيئة و 

 ة،السياح
 

و  4-85وبناء على الدستور، ال سيما المادتان  -

 ( منه،2)الفقرة  125
 

المؤرخ في  10-2003وبمقتضى القانون رقم  -

يوليو  19الموافق  1424جمادى األولى عام  19

و المتعلق بحماية البيئة في إطار  2003سنة 

 التنمية المستدامة،
 

 354-92وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

الموافق  1413ربيع األول عام  25في  المؤرخ

و المتضمن االنضمام  1992سبتمبر سنة  23

إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون المبرمة 

 ،1985مارس سنة  22في فيينا يوم 
 

 355-92وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

الموافق  1413ربيع األول عام  25المؤرخ في 

ن االنضمام و المتضم 1992سبتمبر سنة  23

إلى البروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة 

 16لطبقة األوزون الذي أبرم في مونتريال يوم 

و  27و إلى تعديالته )لندن  1987سبتمبر سنة 

 ،(1990يونيو سنة  29
 

 115-99وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 14الموافق  1420صفر عام  29المؤرخ في 

متضمن المصادقة على و ال 1999يونيو سنة 

تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه 

-23االجتماع الرابع لألطراف بكوبنهاجن في 

 ،1992نوفمبر سنة  25
 

 172-2007وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 1428جمادى األولى عام  18المؤرخ في 

و المتضمن تعيين  2007يونيو سنة  4الموافق 

 رئيس الحكومة،

 

 173-2007ضى المرسوم الرئاسي رقم وبمقت -

 1428جمادى األولى عام  18المؤرخ في 

و المتضمن تعيين  2007يونيو سنة  4الموافق 

 أعضاء الحكومة،
 

 405-95وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 2الموافق  1416رجب عام  9المؤرخ في 

و المتعلق برقابة مواد  1995ديسمبر سنة 

ستعمال الفالحي، المعدل الصحة النباتية ذات اال

 و المتمم،
 

 451-2003وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الموافق أول  1424شوال عام  7المؤرخ في 

الذي يحدد قواعد األمن التي  2003ديسمبر سنة 

تطبق على النشاطات المتصلة بالموارد و 

المنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز 

 المضغوطة،

 

 : تييرسم ما يأ

 

 المادة األولى 

-2003من القانون رقم  46تطبيقا ألحكام المادة 

 1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في  10

و المذكور أعاله،  2003يوليو سنة  19الموافق 

تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تنظيم استعمال 

المواد المستنفذة لطبقة األوزون تدعى في صلب 

سواء كانت قائمة النص "مواد خاضعة للرقابة" 

بذاتها أو ممزوجة بمواد أخرى باإلضافة إلى 

 .المنتجات التي تحتوي عليها

 

  2المادة 

 : يقصد بما يأتي

المواد المذكورة في  مواد خاضعة للرقابة"" -

 الملحق األول من هذا المرسوم،

 

 : " كل استخداماستخدام حاسم"-

 



 

ضروري للصحة أو السالمة أو هام للسير  -1

 .ن للمجتمعالحس

 

لم تتوفر له بدائل مجدية تقنيا و اقتصاديا أو  -2

مقبولة من الناحية البيئية و الصحية و مطابقة 

 .للتنظيم المعمول به

 

 : " كل استخداماستخدام ضروري"-

 

ضروري للصحة أو السالمة أو هام للسير  -1

 .الحسن للمجتمع

 

 لم تتوفر له بدائل مجدية تقنيا و اقتصاديا أو -2

مقبولة من الناحية البيئية و الصحية و مطابقة 

 .للتنظيم المعمول به

 

اتخذت له جميع التدابير لتقليل استخدامه و  -3

 .كذا أي انبعاث لهذه المادة في الجو

 

إذا كانت المادة الخاضعة للرقابة غير متوفرة  -4

بكمية و نوعية كافية من المخزون الموجود من 

المعاد استعمالها طبقا  المادة الخاضعة للرقابة

أدناه و اعتبارا  16و  15ألحكام المادتين 

 .لالحتياجات الوطنية من المواد الخاضعة للرقابة

 

 الفصل األول
 

 االستيراد و التصدير و إنتاج

 المواد الخاضعة للرقابة
 

 القسم األول

 رخص االستيراد
 

  3المادة 

يحظر إنتاج المواد الخاضعة للرقابة و 

 .تصديرها

 

غير أنه ال يحظر تصدير المواد الخاضعة 

للرقابة المسترجعة و الموجهة للتدمير طبقا 

 .اللتزامات الجزائر الدولية

 

  4المادة 

تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد و 

المنتجات المذكورة في الملحق األول و الملحق 

الثالث دون اإلخالل باألحكام التشريعية و 

سارية المفعول المطبقة التنظيمية األخرى ال

 .عليها

 

  5المادة 

يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة، بصفة 

انتقالية و خالل اآلجال المحددة في الملحق الثاني 

 .بهذا المرسوم، إلى الحصول على رخصة

 

  6المادة 

 ال يتم استيراد المواد الخاضعة للرقابة و كذلك

على  المواد التي تحتوي

إال من  (HCFC) ليوروكربونالهيدروكلوروف

الدول التي أمضت على نفس التزاماتالجزائر 

 .  الدولية بشأن حماية طبقة األوزون

 

  7المادة 

تسلم الرخصة المنصوص عليها في أحكام المادة 

أعاله، بناء على طلب يحتوي المعلومات  5

  :اآلتية

 

االسم و اللقب أو العنوان التجاري لصاحب  -

 الطلب،

 من السجل التجاري،نسخة  -

 االسم الكيميائي و التجاري للمادة المستوردة، -

 قم التعريفة الجمركية للمادة المستوردة،ر -

 الكمية المستوردة بالكيلوغرام، -

اسم الممون و الدولة التي استوردت منها  -

 المادة،

 .شرح لالستخدام أو االستخدامات الممكنة -

 

لوزير المكلف تسلم الرخصة بقرار مشترك بين ا

بالبيئة والوزير المكلف بالتجارة والوزير 

 .المعني

 

 القسم الثاني

 استثناءات االستيراد
 

  8المادة 

يمكن أن تسلم استثناءات استيراد بعد تاريخ إزالة 

المواد الخاضعة للرقابة المحددة في الملحق 

الثاني بهدف تلبية طلب السوق الستخدامات 

 .ضرورية



 

  9المادة 

كيفيات طلب االستثناء و دراسة ملفات تحدد 

االستثناءات و كذا كيفيات منحها بقرار من 

 .الوزير المكلف بالبيئة

 

 القسم الثالث

 األحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي

 على مواد خاضعة للرقابة

 

  10المادة 

يحظر استيراد و تصدير المنتجات التي تحتوي 

لمذكورة في على المواد الخاضعة للرقابة ا

الملحق األول من هذا المرسوم باستثناء 

المنتجات التي تحتوي على 

 (HCFC) الهيدروكلوروفليوروكربون

 .المذكورة في الملحق األول

 

 الفصل الثاني
 

 األحكام لمتعلقة باستعمال

 المواد الخاضعة للرقابة

 

 القسم األول

 األحكام العامة

 

  11المادة 

ضعة للرقابة المذكورة يحظر استخدام المواد الخا

في الملحق األول بهذا المرسوم لصنع المنتجات 

المذكورة في الملحق الثالث ابتداء من تاريخ 

 .اإلزالة المذكورة في الملحق الثاني

 

 : ال يطبق هذا الحكم على استعمال

 

المواد الخاضعة للرقابة عندما تستعمل  -

ألغراض حفظ و صيانة أجهزة التبريد أو تكييف 

 لهواء،ا

 

الهالونات المسترجعة و المعاد استعمالها أو  -

المتجددة في األنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ 

محدد لالستخدامات الحاسمة المحددة في أحكام 

 .أدناه 17المادة 

 

 

  12المادة 

يحظر القيام بطرح المواد الخاضعة للرقابة في 

 .الجو

 

  13المادة 

 : بة الموجودة فيتسترجع المواد الخاضعة للرقا

 

 أجهزة التبريد و تكييف الهواء،- 

 

أنظمة الوقاية من الحريق و أجهزة إطفاء - 

 .الحرائق

 

بواسطة تقنيات مقبولة بيئيا، ال سيما تلك 

 : المطابقة اللتزامات الجزائر الدولية من أجل أن
 

 .تدمر *
 

أو يعاد استعمالها أو تجدد خالل عمليات حفظ  *

 .جهزة أو قبل تفكيكها أو إزالتهاوصيانة هذه األ

 

  14المادة 

تحدد التدابير الرامية إلى تنظيم المواد الخاضعة 

للرقابة و تقنين استرجاعها و إعادة استعمالها و 

تجديدها و تدميرها و كذا إجراءات و كيفيات 

الرقابة المتعلقة بها، بقرار مشترك بين الوزير 

لتجارة و المكلف بالبيئة و الوزير المكلف با

 .الوزير المعني

 

ترمي هذه التدابير إلى إزالة و تقليص تسرب  

المواد الخاضعة للرقابة على أقصى حد خاصة 

 :يأتيفيما 

 

 أجهزة التبريد الثابتة،-  

أجهزة التكييف و التبريد التجارية و -  

 الصناعية،

 أنظمة الوقاية من الحريق،-  

م من منشآت التدخين و العمليات التي يت-  

 .خاللها استخدام برومير الميتيل

 

 

 

 

 

 



 

 القسم الثاني

 األحكام الخاصة بالهالونات

 

 

  15المادة 

يحظر استعمال الهالونات المحددة في الملحق 

األول في المنشآت الجديدة و األجهزة الجديدة 

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة 

 .الرسمية

 

  16المادة 

للهالونات يكلف باسترجاع ينشأ بنك وطني 

الهالونات الموجودة في التراب الوطني و إعادة 

استعمالها و تجديدها و تدميرها و تسهيل 

تسييرها لضمان استرجاع و تخزين و تسيير و 

 .تدمير الهالونات بدون خطر على البيئة

 

تحدد كيفيات تنظيم بنك الهالونات و سيره و كذا 

رك بين شروط مراقبته بموجب قرار مشت

 .الوزيرين المكلفين بالبيئة و بالتجارة

 

  17المادة 

باستثناء االستخدامات الحاسمة بمفهوم أحكام هذا 

المرسوم، توضع أنظمة مكافحة الحرائق و 

أجهزة إطفاء الحرائق التي تحتوي على 

الهالونات خارج الخدمة قبل التاريخ الذي يحدد 

و وزير  بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة

التجارة بعد التشاور مع القطاعات الوزارية و 

المؤسسات و الهيئات المعنية و على أساس 

 .التزامات الجزائر الدولية

 

 .أعاله 16تسترجع الهالونات طبقا ألحكام المادة 

 

  18المادة 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 

 .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 1428جمادى الثانية عام  15بالجزائر في حرر 

 .2007يونيو سنة  30الموافق 

 

                                                           

عبد العزيز بلخادم

 

 

 الملحق األول

 

 المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المرسوم

 تعيين مجموعة

 المواد

 الخاضعة

 للرقابة

 المواد الخاضعة

 قابةللر

    

كلوروفليورو 

          كربون

                  

(CFC) 

311)CFCI-(CFC 

2 CI212) CF-(CFC 

3 I3F2113) C-(CFC  

2CI4F2114) C-(CFC 

CI 5F2115) C-(CFC 

        

 الهالونات

BrCI 2) CF1211-هالون( 

Br 3) CF1301-هالون(  

2Br4F2C )2402-هالون(  

 

 مركبات

 ر الكلوروفليو

CI313) CF-(CFC  

  5FCI2111) C-(CFC  



 

كربون  و 

 األخرى

   كاملة الهلجنة

 CFC)خرى(أ 

4CI2F2112) C-(CFC  

 7FCI3211) C-(CFC 

      6CI2F3212) C-(CFC  

5CI3F3213) C-(CFC  

4CI4F3214) C-(CFC 

3CI5F3215) C-(CFC 

2CI6F3216) C-(CFC 

CI7F3217) C-(CFC 

رباعي     

  كلور الكربون

                 

4CCIرباعي كلور الكربون 

 

ميثيل 

 الكلوروفورم

 3 CI3H2C (1)،11،1 ثالثي كلوروإيثان 

 

هيدرو 

 الكلوروفليور

 و كربون

(HCFC) 

221)CHFCI-(HCFC 

CI 222)CHF-(HCFC 

FCI 231)CH-(HCFC 

4HFCI2121) C-(HCFC 

3CI2HF2122) C-(HCFC 

2CI3HF2123) C-(HCFC 

IC4HF2124) C-(HCFC 

3124) CHFCICF-(HCFC 

3FCI2H2131) C-(HCFC 

2CI2F2H2132) C-(HCFC 

CI3F2H2133) C-(HCFC 

2FCI3H2141) C-(HCFC  

2CFCI3141b) CH-(HCFC 

CI2F3H2142) C-(HCFC 

CI2CF3142b) CH-(HCFC  

FCI4H2151) C-(HCFC  

6HFCI3221) C-(HCFC 

5CI2HF3222) C-(HCFC  

4CI3HF3223) C-(HCFC 

3CI4HF34) C22-(HCFC  

2CI5HF3225) C-(HCFC  

2CHCI2CF3225ca) CF-(HCFC 

CHCIF2CICF2225cb) CF-(HCFC 

CI6HF3226) C-(HCFC 

5FCI2H3231) C-(HCFC 

4CI2F2H3232) C-(HCFC  

3CI3F2H3233) C-(HCFC 

2CI4F2H3234) C-(HCFC 

CI5F2H3235) C-(HCFC 



 

4FCI3H3241) C-(HCFC 

3F2CI3H3242) C-(HCFC  

2CI3F3H3243) C-(HCFC  

CI4F3H3244) C-(HCFC 

3FCI4H3251) C-(HCFC  

2CI2F4H3252) C-(HCFC 

CI3F4H3253) C-(HCFC 

2FCI5H3261) C-(HCFC 

CI2F5H3262) C-(HCFC  

FCI6H3271) C-(HCFC 

هيدرو 

        بروموفليورو

     كربون

(HBFC) 

CHFBr2         

(HBFC-22BI)   CHF2Br 

CH2FBr 

C2HFBr4 

C2HF2Br3 

C2HF3Br2 

C2HF4Br 

C2H2FBr3 

C2H2F2Br2 

C2H2F3Br 

C2H3FBr2 

C2H3F2Br 

C2H4FBr 

C3HFBr6 

C3HF2Br5 

C3HF3Br4 

C3HF4Br3 

C3HF5Br2 

C3HF6Br 

C3H2FBr5 

C3H2F2Br4 

C3H2F3Br3 

C3H2F4Br2 

C3H2F5Br 

C3H3FBr4 

C3H3F2Br3 

C3H3F3Br2 

C3H3F4Br 

C3H4FBr3 

C3H4F2Br2 

C3H4F3Br 

C3H5FBr2 



 

 

 

 

                     

   

                                       

                                            

    

                           

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثالثي كلورو إيثان 1،1،2ال تشير هذه التركيبة إلى  (1) 

 

 ــــــــــــــــــ

 الملحق الثاني
 

 المواد الخاضعة للرقابة تواريخ إزالة 
 

 

   زيادة على حظر الهيدروبروموفليورو كربون

(HBFC) يدخل حظر البروموكلوروميثان حيز

التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي 

المتضمن تصديق الجزائر على تعديل بروتوكول 

تماع الحادي مونتريال المصادق عليه في االج

 .عشر لألطراف في بيكين

 
  (CFC) كلوروفليوركربون       2010أول ينار سنة 

 

      الكلوروفليوروكربون  مركبات    2010أول يناير سنة  

 )أخرى (CFC األخرى كاملة الهلجنة                             

  
 الهالونات    2010أول يناير سنة 

 

 رباعي كلورو الكربون     2010أول يناير سنة 

 

 ميثيل الكلوروفورم      2015أول يناير سنة 

 

 برومير الميثيل      2015أول يناير سنة 

 

(HCFC) هيدروكلوروفليورو كربون      2040أول يناير سنة 

 

 

 

C3H5F2Br 

C3H6FBr 

 

بروموكلورو 

 ميثان

BrCI2CH بروموكلوروميثان 

 

يلبرومير الميث  Br  3CH برومير الميثيل 

 

المزيج الذي 

    يحتوي على

االهيدرو كربون   

الالحلقية 

        ببرهالونات

 ت بالفليور و

 الكلور فقط

R500         CFC-12 (74%) 

   HCFC-152a  (26%)       

R505         HCFC-22 (75%) 

 CFC-12  (25%)   

R502         HCFC-22  (49%)   

CFC-115   (51%) 

R503         HCFC-23   (40%) 

CFC-13  (60%) 

R504         HCF-32   (48%) 

CFC-115  (52%) 

R505         CFC-12   (78%) 

HCFC-31   (22%) 

R506         HCFC-31  (55%)  

CFC-114   (45%) 



 

  الملحق الثالث                                                   
 

 التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة قائمة المنتجات             

 

 

 قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي

 على مواد خاضعة للرقابة

رقم التعريفة                        

 الجمركية

 

أجهزة تكييف هواء السيارات و  -1

مدمجا في    الشاحنات )سواء كان التجهيز

 تصميم المركبات أم ال(.

 

 ى كلوروفليورو كربونعندما تحتوي عل

(CFC)  المذكور في الملحق الرابع كسائل

 مبرد و/أو في المادة العازلة لهذا المنتج           

90 20 8701 

90 90 8701 

20 10 8702 

10 90 8702  

90 90 8702  

00 10 8703 

00 90 8703  

90 10 8704 

00 90 8704 

00 10 8705 

90 90 8705 

10 00 8706 

30 00 8706 

90 00 8706 

 

II-  معدات التبريد و تكييف الهواء/ ضخ

 .التدفئة المنزلية و التجارية

عندما تحتوي هذه األجهزة على 

المذكور في  (CFC) كلوروفليوروكربون

الرابع كسائل مبرد و/أو في المادة  الملحق

 .العازلة لهذا المنتج

 

 

II-8418 10 19                    الثالجات                                        -أ 

19 29 8418 

90 50 8418 

00 61 8418 

00 69 8418 

II- المجمدات                                                           -ب

                                                       

                  

00 69 8418 

19 21 8418 

90 30 8418 

19 40 8418     

90 40 8418 

90 50 8418       

00 61 8418 

00 69 8418 



 

II- 8415 10 90 أجهزة الحد من الرطوبة                                             -ج 

00 20 8415  

00 60 8415 

00 89 8479  

 

II -8419 60 00      مبردات الماء و مميعات الغاز                                     -د 

00 89 8419 

II-8414 29 00 آالت صنع المثلجات                                                  -هـ 

19 10 8418 

90 30 8418 

19 40 8418 

90 40 8418 

90 50 8418 

00 61 8418 

00 69 8418 

II - أجهزة تكييف الهواء و المضخات  -و

             الحرارية                   

90 10 8415 

20 10 8415  

90 82 8415 

00 61 8418 

00 69 8418 

- III منتجات األيروسول، فيما عدا  

 : أيرسول الطبي

عندما تحتوي هذه المنتجات على 

المذكور في  (CFC) كلوروفليوروكربون

 .الرابع كعامل دافع  الملحق

 

 

III - 0404 90 00                               المواد الغذائية                     -أ  

00 90 1517  

99  90 2106   

III - الدهانات و الطالء و المواد  -ب

 الملونة بالماء المستحضر، و كذا الصبغة.    

10 10 3208 

20 10 3208  

30 20 3208  

10 20 3208  

20 20 3208 

30 20 3208 

30 20 3208  

10 90 3028  

20 90 3208  

30 90 3208  

10 10 3209  

20 10 3209 

21 10 3209  

29 10 3209 

10 90 3209  

20 90 3209 



 

20 00 3210 

30 00 3212 

20 90 3212 

III -مستحضرات العطور و مواد  -ج

 التجميل                                  

10 00 3333  

20 00 3303  

30 00 3303  

40 00 3303 

00 30 3304  

00 99 3304  

00 10 3305  

00 90 3305  

00 10 3306  

00 90 3306 

00 10 3307  

00 30 3307  

00 49 3307  

00 49 3307 

III- مستحضرات األجسام السائلة  -د

 المفرطة في التمدد.                        

00 20 3402  

III  - 3403 11 10    مستحضرات مزيتة                                               -هـ 

20 11 3403  

10 19 3403  

20 19 3403  

00 91 3403  

00 99 3403 

III- 3405 10 00 مواد الصيانة                                                     -و  

00 20 3405  

00 30 3405  

00 40 3405  

00 90 3405  

III - مبيدات الحشرات، مبيدات  -ز

الفطر و مبيدات األعشاب  القواضم، مبيدات

 إلخ...                                                               

10 10 3808 

90 10 3808  

10 20 3808 

90 20 3808 

10 30 3808 

90 30 3808  

10 40 3808  

90 40 3808 

10 90 3808  

90 90 3808 

- III  3809 10 00                            مواد التجهيز و الصقل إلخ...           -ح 

00 91 3809 

00 93 3809 

III- المحلالت العضوية المركبة إلخ. -ط 

                                      

00 00 3814 



 

III- سوائل مستحضرة من أجل اإلذابة -ي 

                                      

00 00 3814 

III- اعة الكيمياوية و كذا منتجات الصن -ك

 الصناعات المرتبطة بها  

            

00 90 3824 

III- سيليكونات في شكلها األولي -ل 

                                           

00 00 3824 

IV - معدات إطفاء الحرائق المنقولة  . 

عندما تحتوي هذه األجهزة على الهالونات 

 بع كعامل إطفاءالمذكورة في الملحق الرا

                                        

00 10 8424 

V -  الواح و رقائق العزل و أغطية

 .   األنابيب

عندما تحتوي هذه األجهزة على 

 المذكورة         (CFC) كلوروفليوروكربون

 في الملحق الرابع كعامل عزل                              

00 21 3917 

00 40 3917 

10 10 3920  

90 10 3920 

00 11 3921 

00 90 3921 

00 10 3925 

00 90  3925 

90 90 3926  

VI -                                         .3901 10 00 المركبات السابقة على البلمرة 

00 90 3911 

 

 

 

 الملحق الرابع             

 وادقائمة أرقام التعريفات الجمركية المتعلقة بالم

 الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحق األول

 

تعيين مجموعة   

 المواد الخاضعة

 لرقابةل

رقم التعريفة                        

 الجمركية

 

تعيين المادة الخاضعة 

 للرقابة

 

     كلوروفليورو

 كربون

(CFC) 

29 03 4100 

 

 

29 03 4200 

 

 

29 03 4300 

 

 

29 03 4400 

 

 

ي كلوروفليورو ثالث

 ميثان

 

ثالثي كلوروثنائي فليورو 

 ميثان

 

ثالثي كلورو ثنائي 

 فليورو ايثان

 

ثالثي كلورورباعي 

 فليورو ايثان

 



 

كلوروخماسي فليورو  4400 03 29

 ايثان

 

        مركبات

    كلورو فليورو

األخرى  كربون 

 الهلجنة كاملة 

(CFC )أخرى 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

 

 

2903 45 00 

كلورو ثالثي فليورو 

 ميثان
  

خماسي كلوروفليورو 

 إيثان

 

رباعي كلورو ثنائي 

 فليورو إيثان

 

سباعي كلورو فليورو 

 بروبان

 

سداسي كلورو ثنائي 

 فليورو بروبان

 

خماسي كلورو ثالثي 

 نفليورو بروبا

 

رباعي كلورو خماسي 

 فليورو بروبان
 

ثالثي كلورو خماسي 

 فليورو بروبان

 

ثنائي كلورو سداسي 

 فليورو بروبان

 

كلورو سباعي فليورو 

 بروبان

 

 الهالونات

2903 46 00 

 

 

2903 46 00 

 
 

2903 46 00 

برومو كلورو ثنائي 

 فليورو ميثان

 

برومو ثالثي فليورو 

 ميثان
 

ثنائي برومو رباعي 

 ورو ايثانفلي

 

رباعي كلور 

 الكربون

 رباعي كلور الكربون 00 14 2903



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."يمكن أن يبن هذا الرقم مواد أخرى غير تلك المذكورة في خانة "اسم المادة الخاضعة للرقابة(1)  

 

 

  يلـــــميث

 الكلوروفورم

ثالثي كلورو  1،1،1 (1) 2903 19 00

 ايثان

ر ــــبرومي

 الميثيل

 برومير الميثيل (1) 2903 39 00

 هيدروبرموفل

     يورو كربون

        (HBFC) 

هيدروبروموفليورو  (1) 2903 49 00

 ايثان أو بروبانميثان 

 يدروكلوروفلي

 ورو كربون

(HCFC) 

هيدروكلوروفليورو  (1) 2903 49 00

 ميثان ايثان أو بروبان

 برومو كلورو

 ميثان

 برومو كلورو ميثان (1) 2903 47 00

المزيج الذي 

     يحتوي على

 الهيدروكربونات

الالحقية بير 

 هالونات

 بالفليور

 والكلور فقط

يج الذي يحتوي على المز (1) 3824 71 00

 المواد الموافقة لألرقام

 00أو  2903 41 00

 45 00أو  2903 44

2903 


