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ّ،األول الوزير إنّ 

 

 وا والبيئةّالعمرانية التهيئة وزير تقرير على بناءّ-

ّ،دينةلم

 

 3ّ-ّ  85ادتانلما سيما ال ،الدستور على وبناءّ-

ّ،منه 2)  الفقرة125(و

ّ

 برمةلماّاألوزون طبقة لحماية فيينا اتفاقية قتضىبموّ-

 إليها انضمتّوالتي 1985 سنة مارس 22 يوم فيينا في

خالم92ّ-354ّرقمّالرئاسي رسوملما وجب. الجزائر  ؤر 

ل ربيع 25 في ّسنة سبتمبر23ّّوافقلم ا 1413عامّاألو 

1992،ّ

ّ

 ستنفذةلماّوادلما بشأن مونريال بروتوكول قتضىبموّ-

 سبتمبر 16ّيومّمونريال في أبرم الذي األوزون لطبقة

ّلندن 1987 سنة ّسنة 29 و 27 وتعديالته(  يونيو

 رسوملماّوجببم الجزائر إليهما انضمت واللذين 1990)

خلما 355-92ّّرقم الرئاسي لّربيع 25 في ؤر   عام األو 

ّ،1992ّّّسنة سبتمبر 23 وافقلما 1413

 

 النفاياتّنقل في التحكم بشأن بازل اتفاقية قتضىبموّ-

 إليها انضمتّوالتيّالحدود عبر منها والتخلص الخطرة

-98ّرقمّالرئاسي رسوملماّوجببمّبتحفظ الجزائر

خلما158  مايو16 وافقلما1419 ّعام محرم19ّفي ؤر 

ّ،1998ّّسنة

 

 عليه وافقّالذي مونتريال بروتوكول تعديل قتضىبموّ-

 23ّ-25ّفيّبكوبنهاجن لألطراف الرابع االجتماع

 رسومملاّوجببمّعليه صادقلموا 1992 سنة نوفمبر

خلما115ّ- 99 رقم الرئاسي ّعام صفر 29 في ؤر 

ّ،1999ّ سنة يونيو 14ّوافقلماّ 1420

 

 نقلّفي التحكم بشأن بازل اتفاقية تعديل قتضىبموّ-

 عتمدلماّالحدود عبر منها والتخلص الخطرة النفايات

ّعليهّصادقلموا 1995 سنة سبتمبر 22 يوم بجنيف

خلم ا 170ّ-06ّ رقم الرئاسي رسومالم ّوجببم ّفي ؤر 

ّ،2006ّسنة مايو 22 وافقلما1427 عام الثاني ربيع 24

 

 اعتمدهّالذي مونتريال بروتوكول تعديل قتضىبموّ-

71ّ-51ونتريالبم لألطراف التاسع االجتماع  سبتمبر،

 الرئاسيّرسوملما وجببمّعليه صادقلموا 1997 سنة

خلما 93 - 07 رقم  وافقلما1428ّّ عام صفر 29ّفي ؤر 

ّ،2007ّسنة مارس 19

 

 وادلماّبشأن مونتريال بروتوكول تعديل قتضىبموّ-

 ديسمبر3 فيّينببيج عتمدالم األوزون لطبقة ستنفذةلما

 الرئاسيّرسوملما وجببم عليه صادقلموا 1999 سنة

خلما94ّّ-07 رقم  وافقلما1428ّ عام صفر 29ّفي ؤر 

ّّ،2007 سنة مارس 19

ّ

خلم ا  07-79رقمّ القانون قتضىبموّ-  شعبان26ّفي ؤر 

ّتضمنلموا 1979 سنة يوليو 21 وافقلما 1399 عام

ملموا عد للما ، الجمارك قانون ّ، تم 

 

خلما 19ّّ-ّ 01 رقم القانون قتضىبموّ- 27ّ في ؤر 

 سنة ديسمبر 12 وافقلما 1422 عام رمضان

ّ،وإزالتها ومراقبتها النفايات بتسيير تعلقلموا2001

 

خلم ا04ّ-03ّرقم األمر قتضىبموّ- ّجمادى 19ّفي ؤر 

2003ّّسنة يوليو 19 وافقلم ا 1424عام األولى

 استيراد عملياتّعلى طبقةملاّالعامة بالقواعدّتعلقلموا

ّ،وتصديرهاّالبضائع

 

خلم ا10ّ-03رقم القانون قتضىبموّ-  جمادى19ّّفي ؤر 

 و2003ّسنة يوليو 19 وافقلما 1424عام األولى

ّ،ستدامةلماّالتنمية إطار في البيئة بحماية تعلقلما

 

خلما325ّ-12ّرقم الرئاسي رسوملما قتضىبموّ-  فيّؤر 

ال16 2012ّسنة سبتمبر 3وافقالم 1433 عام شو 

ّ،األولّالوزير ينتعي تضمنلموا

 

خلما 326-12 رقم الرئاسي رسوملما قتضىبموّ-  فيّؤر 

ال 17   2012 سنة سبتمبر 4 وافقلم اّ 1433 عام شو 

ّ،الحكومة أعضاءينّتعي تضمنلموا

 

خلما405ّ-95ّرقم التنفيذي رسوملما قتضىبموّ-  فيّؤر 

 سنة ديسمبر2ّّوافقالم 1416 عام رجب9



 ذات النباتية الصحة مواد برقابة تعلقلموا1995

ملموا عد للما ،الفالحيّاالستعمال ّ، تم 

 

خلما 451-03 رقم التنفيذي رسوملما قتضىبموّ-  فيّؤر 

ال 7 ل وافقالم 1424 عام شو   سنة ديسمبر أو 

ّالنشاطات على تطب ق التي األمن قواعد يحد د الذي2003

ّوأوعية الخطرة الكيميائية نتوجاتلموا وادلمبا تصلةلما

ملموا عد ل،المضغوطةلما الغاز ّ،تم 

 

خلما207ّ-07رقم التنفيذي رسوملما قتضىبموّ-  فيّؤر 

ّّسنة يونيو30ّ وافقلما 1428 عام الثانية جمادى 15

ّلطبقة ستنفذةلما وادلما استعمال ينظم الذيّ 2007

 تحتوي التيّنتجاتلموا وأمزجتها األوزون

ّ،عد للما،عليها

 

 ،الجمهورية رئيس موافقة وبعدّ-ّ

 

 : يأتي ما يرسم

 

  األولى اّدةلما

 

 10-03رقمّالقانونّمن 47 و 46 ينادتلما ألحكام تطبيقا

 19 وافقلما1424ّعام األولى جمادى 19 في ؤرخلما

 هذا أحكامّتهدف ، أعالهّذكورلموا 2003 سنة يوليو

 لطبقةّستنفذةلما وادلما استعمالّتنظيم إلى رسوملما

ّخاضعة" رسوملم ا هذا في تدعىّالتي األوزون  مواد

ّممأو زوجةمم كانت سواء "للرقابة ّوادبمّزوجةغير

ّ.عليها تحتوي التي نتجاتلم ا وكذا ، أخرى

 

ّ 2 اّدةلما
ّ

ّ: ّيأتي امب يقصد

 

 أوّللصحة ضروري استخدام كل : أساسي استخدام

 للمجتمعّالحسن للسير عنه يستغنى ال الذي أو ، السالمة

 أو تقنياّمجدياّيكون استخالف أو بديل له يوجد وال

 والصحيةّالبيئية الناحيةّمن مقبوال يكون أو اقتصاديا

ّ.بهّعموللما للتنظيم ومطابقا

 

ّللرقابةّالخاضعة وادلما وتخزين جمع : االسترجاع

 حفظهاّأثناء التجهيزات أو نتجاتلما عن الناجمة

ّ.تدميرها أو تجديدها أو رسكلتها قبل أو أوصيانتها

 

ّللرقابة خاضعة مادة استعمال إعادة : لّرسكلةا

ّ.أساسية تنظيف عملية بعد ومسترجعة

 

 مسترجعةّللرقابة خاضعة مادة معالجة إعادة : التجديد

 والتقطيرّوالتجفيف كالتصفية عمليات خالل من

 مساوية نجاعةّتحقيقّأجل من وذلك الكيميائية عالجةلموا

ّإلى جديدةّمادة تعطيها التي لتلك  ا االستعمال بالنظر

ّ.قصودلم

 

 أو النهائيّالتحول إلى تؤدي معالجة عملية كل  :التدمير

 هام جزء أوّمسترجعةّللرقابةّخاضعة ادةلم الكل ي التفكك

ّ.تجديدها أوّرسكلتها إمكانيةّإلى تسمح ال والتي منها

 

 األول الفصل

 

 واستيرادها للرقابة ضعةالخا وادلم ا نتاجإ

 وتصديرها

 

 األول القسم

 

 االستيراد حصص

 

  3 اّدةلما

ّ

 .للرقابةّّالخاضعة وادلم ا وتصدير إنتاج يحظر

ّ

  الماّدة 4

 سترجعةلماّللرقابة الخاضعة وادلما تصدير يخضع

 الجزائر اللتزاماتّطبقا التجديد أو للتدمير وجهةلموا

ّ،بالبيئة كلفلما الوزيرّمنّمسبق ترخيص إلى ،الدولية

 ؤرخلما 19-01رقم القانونّمن26ّّادةلما ألحكام طبقا

ّّرمضان 27في ّسنة ديسمبر 12 الموافق1422عام

ّ.أعاله والمذكور2001

ّ

   5لماّدة ا

ّ

 أوّستعملةالمّللرقابة الخاضعة وادلماّاستيراد يحظر 

ّ.ددةلمجا أو رسكلةلا أو سترجعةلما

 

   6لماّدة ا

ّ

 أدناهّبينةلماّللرقابة الخاضعة وادلما استيراد يحظر

ل لحقلما في ذكورةلموا  في ذكورةالمّأمزجتها وكذا األو 

ّ:المرسوم بهذا الثالث لحقلما

 

 ،(HBFC)الهيدروبروموفليوروكربونّ-

 ،البروموكلوروميثانّ-

 CFCّ)ّ (الكلوروفليوروكربونّ-



ّ (CFCّالهلجنة كاملة األخرى الكلوروفليوروكربونّ-

 ،)أخرى

 ،الهالوناتّ-

ّ.الكربون كلور رباعيّ-

 

   7الماّدة 

ّ

 الوزارةّمصالحّتعدها التي التأشيرة عن النظر بغض 

 - 03 رقم التنفيذيّرسوملما ألحكام طبقا بالطاقة، كلفةلما

ل وافقلما1424ّعام شوال 7 في ؤرخلم ا451  أو 

ملمواّعد للما 2003،سنة ديسمبر  ،أعالهّذكورلموا تم 

 بهذاّالثاني لحقلم ا في المحد دة الحظرّتواريخ غاية وإلى

ّبينةلماّللرقابة الخاضعة وادلما استيراد يخضعّ،رسوملما

 ذكورةالمّأمزجتها وكذا لحقلما نفس في ذكورةلموا أدناه

ّ: سنويةّاستيراد لحصص الثالث لحقلما في

 

 ،HCFC )ّ( الهيدروكلوروفليوروكربونّ-

 ،الكلوروفورم ميثيلّ-

 ،يثيللما بروميرّ-

 عندماّللرقابة الخاضعة وادلما على الحكم هذا يطبق ال

 لنقلها يستعملّالذي الوعاء غير مصن ع منتوج في تتواجد

ّ.تخزينها أو

 

  8لماّدة ا

ّ

 فيّذكورةلماّللرقابة الخاضعة وادلما استيراد يتم ال

 نفسّعلى أمضت التي الدول من إال ّ أعاله 7 ادةلما

ّ.األوزونّطبقة حماية بشأن الدولية الجزائر التزامات

 

   9لماّدة ا

 

 كلفةلماّالوزارةّمصالح قبل من إعالن سنويا يباشر

 استيراد حصةّطلب في الراغبة ؤسساتلما إلى بالبيئة

 ينجريدت فيّاإلعالنّوينشرّ.للرقابة الخاضعة وادلما

ّ.األقلّعلى ينوطنيت ينيوميت

 

ّطلبّوكيفيات شروط أعاله ذكورالمّاإلعالن يحدد

ّ.للرقابة الخاضعةّوادلماّاستيراد حصص منح وتبليغ

ّ

  10لماّدة ا

ّ

 حسب للرقابةّالخاضعةّالمواد استيراد حصة طلب يحرر 

 ويودعّ.رسوملماّبهذاّالرابع لحقلمبا رفقلما النموذج

 ،استالم وصل مقابلّبالبيئةّكلفةلما الوزارة لدى الطلب

ّوجهلما اإلعالن فيّعليها نصوصلماّالكيفيات حسب

ّ.أعاله9 ادةلما في ذكورلموا للمستوردين

 

   11لماّدة ا

ّ

ينّبّللرقابةّالخاضعة وادلما استيراد حصص توزع 

 وادلما لجنة "طرف من ،بالطلب تقدمت التي ؤسساتالم

 من 19 ادةلماّأحكامّبموجب المنشأة " للرقابة الخاضعة

ّ.رسوملما هذا

 

 وعدلّشفافية من "للرقابة الخاضعة وادلما لجنة" تتأكد

ّ.االستيراد حصص توزيع آليات وشرعية

 

ّمنحّحول "للرقابة الخاضعة وادلما لجنة" قرار بعد

ّتبليغ تحريرّيتم ،للرقابة الخاضعة وادلما استيراد حصة

ّ،بالبيئة كلفةلما الوزارةّمصالح طرف من الحصة منح

ّ.رسوملما بهذا الخامس لحقلمباّرفقلما النموذج حسب

 

   12اّدةلما

 ّ

 الخاضعةّوادلماّاستيراد حصة حائز كل على ينيتع

 بعد "للرقابةّالخاضعةّوادلما للجنة" التصريح ،للرقابة

 منح تبليغّصالحية مدة انقضاءّمن حد كأقصى شهر

ّالمواد ادةلما بكمياتّ،االستيراد حصة  الخاضعةّأو

ّمكان أو/وّالدخول نقطة وتحديد، فعليا ستوردةلماّللرقابة

ّ.جمركتها

 

ّ   13اّدةلما
 ،للرقابةّالخاضعةّوادلما استيراد حصة حائزيتعينّعلىّ

 وادلما لجنة"إخطارّاالستيراد من تمك نه عدم حالة في

 من ،حد كأقصى أشهر(4)ّأربعة قبل " للرقابة الخاضعة

 منح إعادة أجل منّالمنح، تبليغّصالحية مدة انقضاء

ّ.آخر مستوردّإلى حصته

 

    14اّدةلما

ّ

 لم ،للرقابةّالخاضعة وادلما استيراد حصة حائز كل 

 وادلما بكميات"ّللرقابة الخاضعة وادلماّلجنة " يخطر

 ،االستيراد بإلغاءّأو فعليا ستوردةلما للرقابة الخاضعة

 الخاضعة للمواد للمستوردينّالوطنية البطاقية من يشطب

 .للرقابة

 

 الثاني القسم

 

 االستيراد لحظر استثناءات
 

   15اّدةلما

 ّ

 الخاضعةّوادلماّاستيراد حظر تواريخ انقضاء بعد

ل لملحقينا في المحددة للرقابة  بهذاّوالثانيّاألو 



 منّاالستيراد لحظرّاستثناءات تسل م أن كنيمّ،رسوملما

فة هي كماّاألساسية االستخدامات أجل ّهذا في معرَّ

ّ.رسوملما

 

 وكذا االستيرادّلحظر استثناء طلب وكيفيات شروط تحدد

رات منح كيفيات  الوزراء ينب بقرارمشتركّاالستثناء مقر 

ّ.والتجارةّوالطاقة بالبيئة ينكلفلما

 

 الثالث القسم

 وادلما على تحتوي التي نتجاتلما على طبقةلما األحكام

 للرقابة الخاضعة

 

   16ّدةلماا

 

 لحقلما في ذكورةلم اّنتجاتلما وتصدير استيراد يحظر

 ،للرقاب الخاضعةّوادلما على تحتوي التي السادس

ّ:ّعلى تحتوي التي نتجاتلما باستثناء

 

 ،HCFC) ّ(ّالهيدروالكلوروفليوروكربونّ -

 ،الكلوروفورم ميثيلّ -

ّ.يثيللم ا بروميرّ -

 

    17اّدةلما

ّ

 وادلما علىّتحتوي التي نتجاتلما استيراد يتم ال

 من ،ّإال ّأعاله 16 ادةلما في ذكورةلما للرقابة الخاضعة

 الجزائرّالدولية التزامات نفس على أمضت التي الد ول

ّ.األوزون طبقة حماية مجال في

ّ

    18اّدةلما

ّ

 ينكلفلما الوزراءينّب مشترك بقرار االقتضاء عند تحدد 

 نتجاتلما حظراستيرادّكيفيات والتجارة والطاقة بالبيئة

 (HCFC) الهيدروكلوروفليوركربونّعلى تحتوي التي

ّحماية مجال في الدولية الجزائر التزاماتّأساسّعلى

 .األوزونّطبقة

 الرابع القسم

 

 للرقابة ضعةالخا وادلما لجنة
 

   19اّدةلما

 

 مشتركةّوزارية لجنة،ّ بالبيئة كلفةلما الوزارة لدى تنشأ

ّ:ّيأتي ابم وتكلف "للرقابةّالخاضعة وادلم ا ّلجنة" تدعى

 

 للرقابةّالخاضعة وادلما استيراد حصص طلبات دراسةّ-

،ّ

 

 ينبّللرقابة الخاضعة وادلما استيراد حصص توزيعّ-

ل من متدةلما للفترة ،ستوردينلما 31ّّغايةّإلى يناير أو 

 حدودّاحترام تضمنّبطريقة ،دنيةلما السنة من ديسمبر

ّ،الجزائرّفي استيرادهاّسموحلما السنوية الكميات

 

 وإعادةّللرقابة الخاضعة وادلما استيراد متابعة ضمانّ -

ّ،االقتضاءّّعند ستوردةلما غير الحصص توزيع

 

ّوادلما استيراد حظر استثناءات طلبات دراسةّ-

ّ،للرقابة الخاضعة

 

ّللرقابة الخاضعة وادلما تصدير طلبات دراسةّ-

ّ،التجديد أو للتدمير وجهةلموا سترجعةلما

 

 للمواد صدرينلمواّللمستوردين الوطنية البطاقية إعدادّ-

ّللرقابة. الخاضعة

ّ

 الخاضعةّوادلمبا يتعلق نزاع أو خالف كل عرض كنيم

 وادلما لجنةّعلى ،عليهاّتحتوي التي نتجاتلمبا أو للرقابة

ّ.للرقابة الخاضعة

 

   20اّدةلما

 ّ

 ثلممّيرأسهاّالتي للرقابة الخاضعة وادلما لجنة تتكون

ّ: ّذكرهمّاآلتي األعضاء من بالبيئة كلفلم ا الوزير

 

 ،الوطني الدفاع وزير عن (1 ) ثلمم -

 والجماعات الداخلية وزير عن (1) ثلمم -

 ،المحلية

 ،اليةلمبا كلفلما الوزير عن (1 ) ثلمم -

 ،بالطاقة كلفلم ا الوزير عن (1 ) ثلمم -

 ،بالفالحة كلفلما الوزير عن (1 ) ثلمم -

 ،بالتجارة كلفلما الوزير عن (1 ) ثلمم -

 ،بالصحة كلفلما الوزير عن (1 ) ممثل -

ّ.بالصناعة كلفلم ا الوزير عن (1 ) ممثل -

 

ّ  21اّدةلما
 ّ

 قرار وجببمّللرقابة الخاضعة وادلما لجنة أعضاء يعي ن

 السلطات من اقتراحّعلىّبناء ،بالبيئة كلفلما الوزير من

 ،للتجديد قابلة سنوات(3 ) ثالثّدةلمّإليها ينتمون التي

ّ.نفسهاّاألشكال حسبّاستخالفهم ويتم

 



 للجنة الدائمةّاألمانة بالبيئة كلفةلما الوزارة مصالح تتولى

ّ.للرقابة الخاضعة وادلم ا

 

ّتستع أن كنيم ّعندّ،للرقابة الخاضعة وادلما لجنةين

ّ.أشغالهاّفي مساعدتها شأنه من شخص بكل ،الحاجة

 

     22 اّدةلما

ّ

 الضرورةّدعتّكلما للرقابة الخاضعة وادلما لجنة تجتمع

 (8) ثمانية قبلّرئيسها من استدعاء على بناء ،ذلك إلى

 .االجتماعّانعقاد من األقل على أيام

ر ّوادلماّلجنة أشغال نتيجة جلسة كل نهاية في وتحر 

ّ.اللجنة أعضاءّيوقعها محاضر في للرقابة الخاضعة

 

ّإال ّ للرقابة الخاضعة وادلما لجنة مداوالت تصح ال

ّاكتمال عدم حالة وفي .األعضاء أغلبية بحضور

 (8)ّثمانيةّمدة انقضاء بعد جديد اجتماع ينعقد ،النصاب

ّعدد يكن مهماّحينئذ اللجنة مداوالت وتصحّ أيام.

ّالبسيطة باألغلبية داوالتلماّوتتخذ .الحاضرين األعضاء

ّصوت يكون األصوات عدد تساويّحالة وفي لألصوات

ّ.مرجحاّالرئيس

 

 الثاني الفصل

 

 للرقابة لخاضعةا وادلما باستعمال تتعلق أحكام

 

 األول القسم

 

 عامة أحكام
 

     23 اّدةلما

 ّ

 فيّذكورةلما للرقابةّالخاضعة وادلما استعمال يحظر

لينّلحقلما  لحقلما فيّذكورةلماّأمزجتها أو والثاني األو 

 في ذكورةلماّنتجاتلماّلصنع ،رسوملما بهذا الثالث

 االستيراد حظرّتواريخّمن ابتداء ،السادس لحقلما

ل الحقلما في المحددة ّ.والثالث والثانيّاألو 

 

ّ:استعمال على الحكم هذا يطبق ال

 

ّأوّرسكلةلما أو سترجعةلما للرقابة الخاضعة وادلماّ-

ّأجهزةّوصيانة حفظ لغرض استعمالها عند د دةلمجا

ّ،الهواء تكييف أو التبريد

 

 ضمنّد دةلمجا أو رسكلةلما أو سترجعةلما الهالوناتّ-

ّطريق عنّيحدد تاريخ غاية إلى وجودةلم ا األنظمة

ّ.التنظيم

 

ّفيّذكورةلما للرقابة الخاضعة وادلما عرض يحظر

ّلحقلما لين ّوكذا السوقّفي رسوملماّبهذا والثاني األو 

ّالمحد دة اآلجال منّابتداء ،عليها تحتوي التي نتجاتلما

لينّلحقلما في ّ.والثاني األو 

 

   24 اّدةلما

 ّ

 فيّللرقابةّالخاضعةّللمواد متعمد بإفراز القيام يحظر

 للعقوباتّالحكم لهذا الفونلمخا ويتعرضّ.الجو

-10ّرقم القانونّمن 84 ادةلما في عليها نصوصلما

 وافقلما 1424 عام األولىّجمادى 19 في ؤرخلما03

ّ.أعاله ذكورلموا 2003ّسنة يوليو19

 

    25 المادة

ّ

ّ: ّفي وجودةلما للرقابة الخاضعة وادلما

 

ّ،الهواء تكييف أو التبريد أجهزةّ-

 

ّ.الحرائقّإطفاء وأجهزة الحرائق من الحماية أنظمة-

 

ّ:ّأن أجل من تسترجع أن يجب

 

ّهذهّوصيانة حفظ عمليات خالل تجد د أو ترسكلّ-

ّاألجهزة هذه إزالة أو تفكيك قبل أو األجهزة

ّ،ستعملةلمغيرا

 

 تلكّسي ما ال ،بيئيا مقبولة تقنيات بواسطة تدمر أوّ-

ّ.الدولية الجزائر اللتزامات طابقةلما

 

    26 المادة

 ّ

ّورسكلة استرجاعّتنظيم إلى الرامية التدابير تحد د

 إجراءاتّوكذا ،للرقابةّالخاضعة وادلماوتدمير وتجديد

 ،أدناه مذكور استعمالّكلّبها تعلقةلما الرقابة وكيفيات

 والوزير بالبيئة كلفلماّالوزير ينب مشترك بقرار

ّ.عنيلما

 

 وادلماّتسرب وتقليص إزالة إلى التدابير هذه وتهدف

ّ:ّيأتي فيماّوبالخصوصّحد أقصى إلى للرقابة الخاضعة

 

 تجاريةّألغراض ستعملةلموا الثابتة التبريد أجهزةّ-

ّ،الهوائي التكييف وأجهزة وصناعية



ّ،تنقلةلما الهوائي والتكييف التبريد أجهزةّ-

 

ّ،الحرائق من الوقاية أنظمةّ-

 

 استخدامّخاللهاّمن يتم التي والعملياتينّالتدخ منشآتّ-

 .يثيللما برومير

 

 

 الثاني القسم

 

 بالهالونات الخاّصة األحكام
 

 

    27المادة

ّ

لّلحقلماّفي ذكورةلما الهالونات عرض يحظر   في األو 

 أو مرسكلة أو مسترجعةّكانت إذا إال ّ ،واستعمالهاّالسوق

 األمر تعلق إذا أوّتواجدةلماّاألجهزة في مجددة

ينّب مشترك قرارّوجببم تحددّحاسمة باستخدامات

ّ.بالطاقة والوزيرّالمكلف بالبيئةّكلفلما ّالوزير

ّ

ّ 28المادة
ّ

 التي اإلطفاء وأجهزةّالحرائق من الوقاية أنظمة توضع

 الذي التاريخ قبل ،الخدمةّخارج الهالونات على تحتوي

 في عليه نصوصلما شتركلماّالقرارّوجببمّتحديده يتم

ّالوزارية الدوائر مع التشاورّوبعد أعاله 27ادةلما

 التزاماتّأساس وعلى عنيةلماّوالهيئات ؤسساتلموا

 .الدولية الجزائر

 

 

 الثالث الفصل

 

 ةـــــــختامي امـــــأحك

 

   29المادة

 ّ

 بقرارّ،الحاجةّعند ،رسوملما هذا تطبيق كيفيات تحد د

ّ.المعنيينوالوزراءّّبالبيئة كلفلما لوزيرينّاب مشترك

ّّ

 المادة 30 

 في ؤرخلما207ّ-07رقمّالتنفيذي المرسوم أحكام تلغى

 ،سنة يونيو30ّوافقلما1428ّعام الثانية جمادى15

ّ.أعاله ذكورلموا عد للما2007ّ

 

  31المادة

 

سمي ةّالجريدة في رسوملما هذا ينشر  للجمهوري ةّالر 

ّ.الش عبي ة قراطي ةيمالد ّ الجزائري ة

 

 وافقلما1434ّعام األولى جمادى 5 في بالجزائر حرر

ّّ. 2013سنة مارس 17

ّ

عبد المالك ساللّّ

 

 

 

،   2013سنة  مارس  17  وافقالم  1434  عام  األولى  جمادى  5  في  مؤرخ  13 - 110  رقم  تنفيذي  مرسوم

 ) استدراك  ( عليها  تحتوي  التي  نتجاتالم  وأمزجتها  األوزون  لطبقة  ستنفذةالم وادالم  استعمال  ينظم

 

 

  15  بتاريخ  الصادر  17  العدد  -  الرسمية  الجريدة

 سنة  مارس  27  الموافق  1434  عام  األولى  جمادى

2013  

 " -  ميثان  كلورو  برومو  " خانة  11 -  الصفحة 1 - 

  2 : العمود

  : "CH2BrCel" من  بدال - 

  : "CH2BrCl" يقرأ - 

  3 : العمود  عنوان  -  الجدول  17 -  الصفحة 2 - 

 ،" طلوبةالم  الحصة  : " من  بدال - 

الممنوحة  الحصة  : " يقرأ - 

 

 

 

 

 

 



 األول الملحق

 

 االستيراد من منوعةالم للرقابة الخاضعة وادالم قائمة

 

 

 نعلما تاريخ

  من

 االستيراد
 

 

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 للرقابة الخاضعة ادةالم تعيين
 

 

 مجموعة  المواد  تعيين

 للرقابة الخاضعة
 

 الكيميائية التسمية

 

 االسم

 التقني

 

الصيغة 

 الكيميائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل  1996 يناير أو 

  CHFBr2  بروموفليوروميثان ثنائي 2903.79.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نهيدروبروموفليوروكربو  

(HBFC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HBFC-22 B1 CHF2Br فليوروبروموميثان ثنائي 2903.79.30

 CH2FBr بروموفليوروميثان 2903.79.30

 C2HFBr4 بروموفليوروايثان رباعي 2903.79.30

 C2HF2Br3 فليوروايثانبروموثنائيّ ثالثي 2903.79.30

 C2HF3Br2 ثالثيّفليوروايثان برومو ثنائي 2903.79.30

 C2HF4Br فليوروايثان برومورباعي 2903.79.30

 C2H2FBr3 بروموفليوروايثان ثالثي 2903.79.30

 بروموثنائي ثنائي 2903.79.30

 فليوروايثان

C2H2F2Br2 

 C2H2F3Br فليوروايثان بروموثالثي 2903.79.30

 C2H3FBr2 فليوروايثان برومو ثنائي 2903.79.30

 C2H3F2Br فليوروايثان ثنائي برومو 2903.79.30

 C2H4FBr فليوروايثان برومو 2903.79.30

 C3HFBr6 بروموّفليوروبروبان سداسي 2903.79.30

 ثنائي برومو خماسي 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3HF2Br5 

 ثالثي برومو رباعي 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3HF3Br4 

 رباعي برومو ثالثي 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3HF4Br3 

 خماسي برومو ثنائي 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3HF5Br2 

 سداسي برومو 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3HF6Br 

 فليورو برومو خماسي 2903.79.30

 بروبان

C3H2FBr5 

 ثنائي برومو رباعي 2903.79.3

 فليوروبروبان

C3H2F2Br4 

 ثالثي برومو ثالثي 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3H2F3Br3 

 رباعي برومو ثنائي 2903.79.30

 فليوروبروبان

C3H2F4Br2 

 فليورو خماسي برومو 2903.79.30

 بروبان

C3H2F5Br 

 فليورو برومو رباعي 2903.79.30

 بروبان

C3H3FBr4 

 فليورو ثنائي برومو ثالثي 2903.79.30

 بروبان

C3H3F2Br3 

 فليورو ثالثي برومو ثنائي 2903.79.30

 بروبان

C3H3F3Br2 

 C3H3F4Br بروبان فليورو رباعي برومو 2903.79.30

 C3H4FBr3 بروبان فليورو برومو ثالثي 2903.79.30



ّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 فليورو ثنائي برومو ثنائي 2903.79.30

 بروبان

C3H4F2Br2 

 C3H4F3Br بروبان فليورو ثالثي برومو 2903.79.30

 C3H5FBr2 بروبان فليورو برومو ثنائي 2903.79.30

 C3H5F2Br بروبان فليورو ثنائي برومو 2903.79.30

 C3H6FBr بروبان فليورو برومو 2903.79.30

ل  ميثان كلورو برومو BCM CH2BrCel ميثان كلورو برومو 2903.79.91 2002 يناير أو 
ّ

ّ

ّ

ّ

ل 2010ّ يناير أو 

 

ّ CFC-11 CFCl3 ميثان كلورو برومو 2903.77.90

ّ

 ّفليورو كلورو

 (CFC ) كربون

 فليورو ثنائي كلورو ثنائي 2903.77.90

 ميثان

CFC-12 CF2Cl2 

 فليورو ثالثي كلورو ثالثي 2903.77.90

 ايثان

CFC-113 C2F3Cl3 

 فليورو رباعي كلورو ثنائي 2903.77.90

 ايثان

CFC-114 C2F4Cl2 

 CFC-115 C2F5Cl ايثان فليورو خماسي كلورو 2903.77.90
 

 

 

 

 

 

ل  2010 يناير أو 

ّ CFC-13 CF3Cl ميثان فليورو ثالثي كلورو 2903.77.11

ّ

ّ

ّ

ّ

 كربونّفليورو كلورو

 كليا مهلجنةّأخرى

 ( CFCأخرى) 

 CFC-111 C2FCl5 ايثان كلوروفليورو خماسي 2903.77.12

 فليورو ثنائي كلورو رباعي 2903.77.13

ّايثان

CFC-112 C2F2Cl4 

ّبروبان فليورو كلورو سباعي 2903.77.21 CFC-211 C3FCl7 
 فليورو كلوروثنائي سداسي 2903.77.22

ّبروبان

CFC-212 C3F2Cl6 

 فليورو ثالثي كلورو خماسي 2903.77.31

ّبروبان

CFC-213 C3F3Cl5 

 فليورو رباعي كلورو رباعي 2903.77.32

ّبروبان

CFC-214 C3F4Cl4 

 فليورو خماسي كلورو ثالثي 2903.77.41

ّبروبان

CFC-215 C3F5Cl3 

 فليورو سداسي كلورو ثنائي 2903.77.42

ّبروبان

CFC-216 C3F6Cl2 

ّبروبان فليورو سباعي كلورو 2903.77.43 CFC-217 C3F7Cl 
 

 

ل  2010 يناير أو 

 فليورو بروموكلوروثنائي 2903.76.00

ّميثان

Halon-1211 CF2BrCl ّ

ّ

ّهالونات
ّميثان فليورو ثالثي برومو 2903.76.00 Halon-1301 CF3Br 

 فليورو رباعي برومو ثنائي 2903.76.00

ّايثان

Halon-2402 C2F4Br2 

ل ّالكربون كلورور رباعي 2903.14.00 2010 يناير أو  TCC CCl4 ّالكربون كلورور رباعي



 الثاني الملحق

 

 االستيراد من الممنوعة للرقابة الخاضعة المواد قائمة

 

 

المنع  تاريخ

 من 

 االستيراد
 

 

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 للرقابة الخاضعة المادة تعيين
 

 

 مجموعة  المواد  تعيين

 للرقابة الخاضعة
 

 الكيميائية التسمية

 

 االسم

 التقني

 

الصيغة 

 الكيميائية

ل  ايثان كلورو ثالثيّ-1ّ ،1،1ّ 2903.19.10 2015يناير أو 

 فورم( الكلورو )ميثيل

MC C2H3Cl3 (1) ميثيل 

 الكلوروفورم

ل  بروموميثانّ)برومورّّ 2903.39.10 2015 يناير أو 

 لميثيل( ا
MB CH3Br الميثيل برومور 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ل 2030ّ يناير أو 

ّ HCFC-21 CHFCl2 كلوروفليوروميثان ثنائي 2903.79.20

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 كلورو هيدرو

 كربون فليورو

(HCFC)ّ

 HCFC-22 CHF2Cl ميثان فليورو كلوروثنائي 2903.71.00

 HCFC-31 CH2FCl كلوروفليوروميثان 2903.79.20

 HCFC-121 C2HFCl4 كلوروفليوروايثان رباعي 2903.79.20

 فليورو كلوروثنائي ثالثي 2903.79.20

ّايثان

HCFC-122 C2HF2Cl3 

 فليورو كلوروثالثي ثنائي 2903.72.00

ّايثان

HCFC-123 C2HF3Cl2 

 فليورو كلوروثالثي ثنائي 2903.72.00

ّايثان

HCFC-123 CH Cl2CF3 

 HCFC-124 C2HF4Cl ايثان فليورو رباعي كلورو 2903.79.10

 HCFC-124 CHFClCF3 ايثان فليورو رباعي كلورو 2903.79.10

 HCFC-131 C2H2FCl3 كلوروفليوروايثان ثالثي 2903.79.20

 فليورو ثنائي كلورو ثنائي 2903.79.20

ّايثان

HCFC-132 C2H2F2Cl2 

 HCFC-133 C2H2F3Cl ايثان فليورو ثالثي كلورو 2903.79.20

 HCFC-141 C2H3FCl2 ايثان فليورو كلورو ثنائي 2903.73.00

 - 1 - كلورو ثنائيّ-1ّ،1 2903.73.00

ّفليوروايثان

HCFC-141b CH3CFCl2 

ّايثان فليورو ثنائي كلورو 2903.74.00 HCFC-142 C2H3F2Cl 

 ثنائيّ- 1 ،1  -كلوروّ -1 2903.74.00

ّايثان فليورو

HCFC-142b CH3CF2Cl 

ّايثان فليورو كلورو 2903.79.20 HCFC-151 C2H4FCl 

 فليورو كلورو سداسي 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-221 C3HFCl6 

 ثنائي كلورو خماسي 2903.79.20

ّبروبان فليورو

HCFC-222 C3HF2Cl5 

 فليورو ثالثي كلورو رباعي 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-223 C3HF3Cl4 

 رباعي كلورو ثالثي 2903.79.20

ّفليوروبروبان

HCFC-224 C3HF4Cl3 

 خماسي كلورو ثنائي 2903.75.00

ّبروبان فليورو

HCFC-225 C3HF5Cl2 

 ،1،2، 1 ّ-ثنائيّكلوروّّ-3 ،3 2903.75.00

ّبروبانّخماسيّفليوروّ-ّ 2

HCFC-225ca CF3CF2CH

Cl2 

ّخماسي -كلورو ثنائي ّ-1ّ،3ّ 2903.75.00

 فليورو3ّ-1،1ّ،2،2،3

ّبروبان

HCFC-225cb CF2ClCF2C

HClF 



 

 

 ايثان كلورو ثالثيّ-1،1،2ّّعلى الصيغة تشير ال (1)

  

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ل 2030ّ يناير أو 

 فليورو سداسي كلورو 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-226 C3HF6Cl ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 كلورو هيدرو

 كربون فليورو

(HCFC)ّ

ّ)تابع(

 فليورو كلورو خماسي 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-231 C3H2FCl5 

 فليورو ثنائي كلورو رباعي 2903.79.20

 بروبان

HCFC-232 C3H2F2Cl4 

 فليورو ثالثي كلورو ثالثي 2903.79.20

 بروبان

HCFC-233 C3H2F3Cl3 

 فيلورو رباعي كلورو ثنائي 2903.79.20

 بروبان

HCFC-234 C3H2F4Cl2 

 فليورو خماسي كلورو 2903.79.20

 بروبان

HCFC-235 C3H2F5Cl 

 HCFC-241 C3H3FCl4 كلوروفليوروبروبان رباعي 2903.79.20

 فليورو ثنائي كلورو ثالثي 2903.79.20

 بروبان

HCFC-242 C3H3F2Cl3 

 فليورو ثالثي كلورو ثنائي 2903.79.20

 بروبان

HCFC-243 C3H3F3Cl2 

 فليورو رباعي كلورو 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-244 C3H3F4Cl 

 فليورو كلورو ثالثي 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-251 C3H4FCl3 

 فليورو ثنائي كلورو ثنائي 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-252 C3H4F2Cl2 

 فليورو ثالثي كلورو 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-253 C3H4F3Cl 

ّبروبان كلوروفليورو ثنائي 2903.79.20 HCFC-261 C3H5FCl2 

 فليورو ثنائي كلورو 2903.79.20

ّبروبان

HCFC-262 C3H5F2Cl 

ّبروبان فليورو كلورو 2903.79.20 HCFC-271 C3H6FCl 



 

 الثالث الملحق

 

 للرقابة الخاضعة المواد أمزجة قائمة
 

 

  

 

 المنع من  تاريخ

 االستيراد
 

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 للرقابة الخاضعة المواد أمزجة تعيينّمجموعة
 

ل  (HBFC) الهيدروبروموفليوروكربون على تحتوي أمزجة 3824.73.00 1996 يناير أو 

 

ل  البروموكلوروميثان على تحتوي أمزجة 3824.77.20 2002 يناير أو 

 

ل  ( CFC ) الكلوروفليوروكربون على تحتوي أمزجة 3824.71.00 2010 يناير أو 

ّّ(HCFC)ّّوالهيدروكلوروفليوروكربون

ّ

ل أوّ فليوروميثان ثنائي البروموكلورو على تحتوي أمزجة 3824.72.00 2010 يناير أو 

ّايثان فليورو برومورباعي ثنائي أو البروموثالثيّّفليوروميثان

ّ

ل ّالكربون كلورور رباعي على تحتوي أمزجة 3824.75.00 2010 يناير أو 

 

ل ّالكلوروفورم ميثيل على تحتوي أمزجة 3824.76.00 2015 يناير أو 

 

ل ّالميثيل برومور على تحتوي أمزجة 3824.77.10 2015 يناير أو 

 

ل  ( HCFC ) كربون فليورو كلورو الهيدرو على تحتوي أمزجة 3824.74.00 2030ينايرّ أو 

CFCّ ) )ّ كربون الكلوروّّفليورو على وليس

ّ



 

 الرابع الملحق

 
 

 

 

 للرقابة الخاضعة المواد استيراد حصة طلب
 

 

ّ.............................................................................................................: الطالب شركة اسم أو واسم لقب

ّ

ّّ...............................................................................................................................:الممارس النشاط

ّ

ّ..............................................................................: ................................................ّالهاتفّ: العنوان

ّ

ّعليها( مصادق التجاري السجل من نسخة بالطلب )ترفقّّّّّ......التجاري..................................... السجل مراجع

ّ

ّ...........................................................................بتاريخّ الصادرّ................................................رقمّ

ّّ

ّ(عليها مصادق الجبائي التعريف بطاقة من نسخة بالطلب ترفقّ)ّ...........................................الجبائي التعريف رقم
 

 

 

 الدخول نقطة

 مكان أو/و

 الجمركة

 توقعالم

 

 االستعمال وصف

 تاالستعماال أو

 رتقبةالم

 

 ّونممال تعيين 

(2) 

 التصدير وبلد

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 الحصة

 طلوبةالم

 (كلغ)

 

 التسمية

 /الكيميائية

 الصيغة

 الكيميائية

 

 لتعيينا

 التجاري

(1) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

ّ.كتلية مائوية بنسب للرقابة الخاضعة وادالم أو للمادة يشار ، لألمزجة بالنسبة(1ّ)

 

ّ.جديدة للرقابة الخاضعة وادالم أو ادةالم بأن وجبهابمّيشهد وردالم يسل مها شهادة الحصة بطلب ترفق أن يجبّ(2 )

 

ّ.صحيحة الطلب هذا في الواردة وماتالمعل بأن بشرفي أشهد

 

ّ(ّوقعالم صفة و اسم ، لقب)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ...............بتاريخ...................بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 (الختم و التوقيع)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 



 الملحق الخامس

ّ

ّالشعبيــــــــة  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريــــــة
 

 

 لمدينة ا  و  البيئة  و  العمرانية  التهيئة  وزارة
 

 

 

 للرقابة الخاضعة المواد استيراد حصة منح عن تبليغ

 20....ديسمبر  31  غاية إلى صالح ........ بتاريخ ... رقم

 

 

ّ...........................................................................ّ،ّالكائنةـــب ........................................ّممثلةالمؤسسةّ

ّ ............................. ّوالية ،ّّ ...........................................بلدية،ّّ .................................................ــــب

 .............................................. بتاريخ الصادر ............................................... رقم التجاري السجل صاحبة

 ............................................................. لنشاط رسة،ّالمما ّ.................................. ّالجبائي التسجيل ورقم

.....................................................................................................................................................ّ
 

 

 

 

 الدخول نقطة

 مكان أو/و

 الجمركة

 المتوقع

 

 االستعمال وصف

 االستعماالت أو

 المرتقبة

 

 الممّون تعيين 

 التصدير وبلد

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 الحصة

 المطلوبة

 )كلغ(

 

 التسمية

 /الكيميائية

 الكيميائية الصيغة

 

 التعيين

 التجاري

(1) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

ّ.كتلية مائوية بنسب للرقابة الخاضعة المواد أو للمادة يشار ، لألمزجة (ّبالنسبة1)
 

 

 

 (الختم و التوقيع)
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السادس الملحق

 للرقابة خاضعة مواد على تحتوي أن مكني التي المنتجات قائمة
  

 

  التعريفةتعيين 

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 على تحتوي أن يمكن التي المنتجات

 للرقابة خاضعة مواد

 السيارات والشاحنات هواء تكييف أجهزة-  I 8701.20.90 غيرهاّ- -

 

 ) علىّالكلوروفليوروكربون تحتوي عندما

CFC ) الملحق في إليها المشار أوّأمزجته 

 في أوّعازل/و مبرد كمائع والثالث األول

 .المنتج

 8701.90.90 غيرهاّ- -

 8702.10.20 السائق احتساب مع ، مقعدا 18 من بأقلّ- -

 8702.90.20 السائق احتساب مع ، مقعدا 18 من بأقلّ- -

 8702.90.90 غيرهاّ- -

 و الثلج على للسير خصيصا مصممة مركبات

 أرضيات على األفراد لنقل سياراتّخاصة

 اثلة.مركباتّ و القولف

8703.10.00 

 8703.90.00 غيرهاّ-

 8704.10.90 غيرهاّ- -

 8704.90.00 غيرها-

 8705.10.00 رافعة شاحناتّ-

 8705.90.90 غيرهاّ- -



 

II ّ -وتجاري منزلي استعمال ذات حرارية مضخات /الهواء وتكييف التبريد أجهزة : 

 والثالث األول ينلحقلما في إليها شارالم أمزجته أو ( CFC ) الكلوروفليوروكربون على األجهزة هذه تحتوي عندما

 .نتجالم في أوعازل/و مبرد كمائع
 

 

  التعريفةتعيين 

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 على تحتوي أن يمكن التي المنتجات

 للرقابة خاضعة مواد

ّ 8418.10.19 غيرها- -

II   -الثالجات – أ 

 
 8418.21.19 غيرها- -

 8418.29.19 غيرهاّ- - -

 وأجهزة آالت عدا حرارية مضخاتّ -

 84.15 البند في الداخلةّالهواءّ تكييف

8418.61.00 

 8418.69.00 غيرها - -

ّ 8418.10.19 غيرهاّ- -

ّ

ّ

ّ

ّ

II   - مداتلمجا – ب 
 

 8418.21.19 غيرهاّ- - -

 8418.29.19 غيرهاّ- - -

 8418.30.90 غيرهاّ- -

 8418.40.19 غيرهاّ- - -

 8418.40.90 غيرهاّ- -

 8418.50.90 غيرهاّ- -

 وأجهزة آالت عدا حرارية مضخاتّ -

 84.15 البند في الداخلةالهواءّّ تكييف

8418.61.00 

 8418.69.00 غيرها - -

  8415.10.90 غيرهاّ- -

 

II   - الرطوبة من الحد أجهزة – ج 
 ركاب لراحة المستخدم النوع منّ-

 السيارات

8415.20.00 

 8479.60.00 بالتبخير تعمل ، الهواء تبريد أجهزةّ-

 8479.89.00 غيرهاّ- -

 أوّالغازات الهواء لتمييع وأجهزة آالتّ -

 األخرى

8419.60.00 II   - الماء ومبردات الغاز مميعات – د 

 8419.89.00 غيرهاّ - -

  8418.10.19 غيرهاّ - -

 

II   - المثلجات صنع آالت – ه 
 8418.30.90 غيرهاّ - -

 8418.40.19 غيرهاّ - -

 8418.40.90 غيرهاّ - -

 8418.50.90 غيرهاّ - -

  8415.10.90 غيرهاّ - -

 

II   - الهواء و تكييف أجهزة  -و 

 الحرارية المضخات
 

 ركاب لراحة لمستخدم ا النوع منّ -

 السيارات

8415.20.00 

 8415.82.90 غيرهاّ - - -

 وأجهزة آالت عدا حرارية مضخاتّ - -

 84.15ّ البند في الهواءّالداخلة تكييف

8418.61.00 

 8418.69.00 غيرهاّ - -



 

 تابع( السادس) الملحق

 

III - طبية ألألغراض المصنوعة تلك غير ، الّرذّاذة المنتجات : 

 والثالث األول ينلحقالم في إليها المشار أمزجته أو ( CFC ) الكلوروفليوروكربون على لمنتجات ا هذه تحتوي عندما

 

 

  التعريفةتعيين 

 

 التعريفة رقم

 الجمركية

 

 على تحتوي أن يمكن التي المنتجات

 للرقابة خاضعة مواد

  00 90 0404 غيرهاّ-

III  - 1517.90.00 غيرهاّ- الغذائية المنتجات - أ 

 2106.90.99 غيرهاّ- - -

  3208.10.10 دهاناتّ - -

 

 

 

 

 

 

 

 

III  - والطالء الدهانات - ب 
 

 

 3208.10.20 طالءّ - -

 3208.20.10 دهاناتّ - -

 3208.20.20 طالءّ - -

 من 4 المالحظة في محددة محاليلّ - -

 الفصل هذا

3208.20.30 

 3208.90.10 دهاناتّ - -

 3208.90.20 طالءّ - -

 من 4 المالحظة في محددة محاليلّ - -

 الفصل هذا

3208.90.30 

 3209.10.10 دهاناتّ - -

 الصناعات في المستعمل النوع منّ - - -

 فينولية( اإليبوكسي)ّالغذائية

3209.10.21 

 3209.10.29 غيرهاّ - - -

 3209.90.10 دهاناتّ - -

 3209.90.20 طالء - -ّ

 3210.00.20 أخرى دهاناتّ -

 3210.00.30 طالءّ -

 معروضة أخرى ملونة ومواد أصبغةّ - -

 بالتجزئة للبيع معد ة أوّأغلفة أشكال في

3212.90.20 

  3303.00.10 كحولية غير عطورّ -

 

 

 

ّ

III  - العطور ومواد مستحضرات - ج 

 والنظافة التجميل

 3303.00.20 كحولية عطورّ -

 3303.00.30 كحولية غير عطرية مياهّ -

 3303.00.40 كحولية عطرية مياهّ -

 اليدين بأظافر للعناية مستحضراتّ -

 والرجلين

3304.30.00 

 3304.99.00 غيرهاّ - -

 3305.10.00 الشعر غسوالتّ -

 3305.90.00 غيرهاّ -

 3306.10.00 األسنان معجوناتّ -

 3306.90.00 غيرهاّ -

 وبعد وأثناء قبل تستعمل مستحضراتّ -

 ، الل حية حلق

3307.10.00 



 مستحضراتّاالستحمام و معطرة أمالحّ-

 األخرى

3307.30.00 

 3307.49.00 غيرهاّ - -

 3307.90.00 غيرهاّ -

 3402.20.00 بالتجزئة للبيع معبأة مستحضراتّ -

ّ 
III  - األجسام السائلة مستحضرات - د 

 التمدد في المفرطة

ّصانعالم من خروجها لدىّ - - -

 الجمركيةّللمراقبة الخاضعة

3403.11.10  

 

 

 

 

III  - دهنية مستحضرات - ه 

 3403.11.20 االستيراد لدىّ - - -

المصانعّ من خروجها لدىّ - - -

 الخاضعةّللمراقبةّالجمركية

3403.19.10 

 3403.19.20 االستيراد لدىّ - - -

 النسيجية المواد معالجة مستحضراتّ - -ّ

 األخرى أوّالمواد أوّالِفراء الجلود أو

3403.91.00 

 3403.99.00 غيرهاّ - -

 الجلود أو األحذية طالء وكريات دهانّ-

 المماثلةالمستحضراتّ و

3405.10.00  

 

 

 

 

III  - الصيانة منتجات - و 

ّمماثلة شمعية ملمعاتّ-  ومستحضرات

ّالخشبي لصيانة  األرضيات أو األثاث

 الخشبي التلبيس أو الخشبية

3405.20.00 

 لتلميع مماثلة ومستحضرات ملمعاتّ-

عات العربات  المعادن عداُّملم 

3405.30.00 

 التنظيف ومحضرات ومساحيق ، عجائن-

 األخرى

3405.40.00 

 3405.90.00 غيرهاّ -

 للبيع أغلفة أو أشكال في معروضةّ- -

 كغ 1  الصافي يساويّمحتواها بالتجزئة

 األكثر على

3808.50.10  

 

 

 

 

 

 

 

ّ

III - الحشرات ومبيدات مبيدات - ز 

 ومبيدات ومبيدات الفطر القوارض

 ... إلخ األعشاب

 
 

 3808.50.90 غيرهاّ- -

 بروموميثان على تحتويّ- - - -

 أوّبروموكلوروميثان (الميثيل برومور)

3808.91.11 

 3808.91.19 غيرهاّ- -

 البروموميثان على تحتويّ- - - -

 أوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

3808.91.91 

 3808.91.99 غيرهاّ- -

 البروموميثان على تحتويّ- - - -

 البروموكلوروميثانأوّ )برومورالميثيل(

3808.92.11 

 3808.92.19 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

 أوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

3808.92.91 

 3808.92.99 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

 أوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

 

3808.93.11 

 



 3808.93.19 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

ّأوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

3808.93.91 

 3808.93.99 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

ّأوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

3808.94.11 

 3808.94.19 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

ّأوّالبروموكلوروميثان برومورالميثيل()

3808.94.91 

 3808.94.99 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

ّأوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

3808.99.11 

 3808.99.19 غيرهاّ- -

البروموميثانّ على تحتويّ- - - -

ّأوّالبروموكلوروميثان )برومورالميثيل(

3808.99.91 

 3808.99.99 غيرهاّ- -

ّ 3809.10.00 أميالسي أساس ذاتّ-

ّ

III - والصقل التجهيز منتجات - ح 

 ... إلخ  

 أو النسيج صناعة في مستعملة أنواعّ- -

 الصناعاتّالمماثلة في

3809.91.00 

 الورقّأو صناعة في مستعملة أنواعّ- -

 الصناعاتّالمماثلة في

3809.92.00 

 الجلودّأو صناعة في مستعملة أنواعّ-ّ-

 الصناعاتّالمماثلة في

3809.93.00 

 ثنائي البروموكلورو على تحتوي

 فليوروميثان أوّالبروموثالثي فليوروميثان

 ايثان برومورباعيّفليورو ثنائي أو

3813.00.10 ّ

ّ

ّ

III - أجهزة  وشواحن مركبات - ط

 الحرائق إطفاء
علىّ تحتويّ-

الهيدروبروموفليوروكربورالميثانّأوّ

  (HBFCالبروبان) أو االيثان

3813.00.20 

  البروموكلوروميثان على تحتويّ -

3813.00.40 

 

 على تحتويّ -

 أو االيثان أو الكلوروفليوروكربورالميثان

علىّ وحتى ( CFC ) البروبان

 (HCFC)ّ الهيدروكلوروفليوروكربور

 

3814.00.10 

ّ

 

III - المركبة العضوية محلالت - ي 

 ... إلخ

 أو الكربون كلورور رباعي على تحتوي

 ثالثيّ-1،1ّ، 1أو البروموكلوروميثان

 كلوروفورم( ايثانّ)ميثيل كلورو

 

3814.00.30 

 وسوائل للتجمد مضادة مستحضرات

 إلذابةّالصقيع محضرة

 

3820.00.00 

 

 

III - إلذابة الصقيع محضرة سوائل- ك 

  



 

 أولية أشكال في سيليكونات

 

3910.00.00 

 

ّ

III  - شكلها األولي في سيليكونات - ل 

 

 

 معبأة كانت وإن الحرائق إطفاء معداتّ-

 

 

8424.10.00 

 

 IV - المنقولة الحرائق إطفاء معدات 

علىّ األجهزة هذه تحتوي عندما

 فيّإليها المشار أمزجتها أو الهالونات

 إطفاءّكعامل والثالث األول الملحقين

ّ 3917.21.00  اإليثلين جزيئات متعدد منّ-

ّ

V - وحاميات ألواح ، عازلة ألواح 

ّّاألنابيب
علىّ األجهزة هذه تحتوي عندما

 (ّأوأمزجتهCFCالكلوروفليوروكربونّ)

 الثالث و الملحقيناألول في إليها المشار

 عزل كعامل

 3917.39.00 غيرهاّ- -

 غير أو/و الحرارة الرتفاع مسبب غيرّ- -

 سامّ 

3920.10.10 

 3920.10.90 غيرهاّ- -

 3921.11.00 الستيرين جزيئات متعدد منّ- -

 3921.90.00 غيرهاّ-

 3925.90.00 غيرهاّ-

 3926.90.90 غيرهاّ- -

 

 

 0,94 من أقل كثافة ذو اإليثلين متعددّ -

 

 

3901.10.00 

 

VI - للبلمرة السابقة المركبات 

ّعلى األجهزة هذه تحتوي عندما

ّأو (CFC) الكلوروفليوروكربون

 األولينّلحقالم في إليها شارالم أمزجته

 منف خ كعامل الثالث و

 

 

 


