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قرار رقم ( )1ل�سنة 2015
ب�ش�أن معايير وا�شتراطات نظام الح�ص�ص الخا�صة بال�شركات
وكيفية توزيع ح�صة مملكة البحرين من مواد HCFC
رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى
للبيئة،
وعلى القانون رقم ( )54ل�سنة  2014ب�ش�أن املوافقة على قانون (النظام) املوحد ب�ش�أن
املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وبناء على عر�ض الرئي�س التنفيذي،

قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار يق�صد بالعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها مامل
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
اململكة :مملكة البحرين.
املجل�س :املجل�س الأعلى للبيئة.
االدارة املخت�صة� :إدارة التقومي والرقابة البيئية باملجل�س الأعلى للبيئة.
بروتوكول مونرتيال :يق�صد به الربوتوكول الذي مت اعتماده عام  1987يف مدينة مونرتيال
بكندا ب�ش�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
تعديالت بروتوكول مونرتيال :يق�صد بها التغيريات على بروتوكول مونرتيال التي تعتمدها
الدول الأطراف ب�ش�أن �إ�ضافة مواد جديدة خا�ضعة للرقابة وتعديل اجلداول الزمنية ب�ش�أن
التخل�ص من بع�ض املواد اخلا�ضعة للرقابة ،وال تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما مل ت�صادق
عليه ،وباملقابل ف�إن الدولة التي ال ت�صادق على ذلك التعديل تعترب غري طرف فيه وت�سري عليها
جميع الأحكام اخلا�صة بغري الأطراف بالن�سبة لذلك التعديل.
مواد  :HCFCاملواد الهيدروفلوروكربونية امل�ستنفدة لطبقة الأوزون.
طبقة االوزون :يق�صد بها �إحدى طبقات الغالف اجلوي ،تقع يف طبقة "ال�سرتاتو�سفري"
وحتتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأر�ض من اجلزء ال�ضار من
الأ�شعة فوق البنف�سجية.
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املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون :يق�صد بها املواد التي تتميز بثباتها الكيميائي يف طبقة الغالف
اجلوي القريب من �سطح الأر�ض وحتتوي على ذرة �أو �أكرث من الكلور �أو الربوم �أو كليهما مع ًا،
وتبد�أ يف تفاعالت مت�سل�سلة يف طبقة ال�سرتاتو�سفري اجلوي ت�ؤدي �إلى نفاد الأوزون.
ح�ص�ص اال�سترياد :تعني التحديد ال�سنوي لكمية معينة بالكيلو جرام من �أي مادة من املواد
اخلا�ضعة للرقابة لكل م�ستورد �سجل لدى الإدارة املخت�صة ومت قبول ت�سجيله  ،وتقوم الإدارة
املخت�صة �سنوي ًا بتحديد هذه الكمية (احل�صة) بح�سب املعلومات املتوفرة لديها عن حجم ن�شاط
امل�ستورد.

مادة ()2

يهدف هذا القرار �إلى و�ضع معايري وا�شرتاطات لل�شركات امل�ستوردة للمواد امل�ستنفدة
لطبقة الأوزون بغية التخل�ص التدريجي التام من ا�ستهالك هذه املواد و�إحالل البدائل الآمنة
مبا يتوافق مع امل�صالح الوطنية ململكة البحرين وفق ًا لأحكام بروتوكول مونرتيال والتعديالت
التي �أدخلت عليه.

مادة ()3

يحدد املجل�س يف �شهر دي�سمرب من كل عام �إجمايل الكمية ال�سنوية (بالكيلو جرام)
امل�سموح للمملكة با�ستريادها وفق ًا للحدود الرقابية لربوتوكول مونرتيال ويف �إطار اتفاقية
تنفيذ ا�سرتاتيجية التخل�ص من مواد  HCFCواملعتمدة من اللجنة التنفيذية لل�صندوق املتعدد
الأطراف لربوتوكول مونرتيال.

مادة ()4

يتم تخ�صي�ص ن�سبة  %5من �إجمايل الكمية امل�سموح بها �سنوي ًا ال�ستخدامها يف احلاالت الطارئة
واال�سرتاتيجية يف اململكة على �أن يتم تخ�صي�صها مبعرفة املجل�س يف الطلبات التي ترد �إليه من
اجلهات احلكومية باململكة ووفق ًا ل�ضوابط عامة ي�ضعها املجل�س للمحافظة على التزامات اململكة
وكذلك ل�ضمان ا�ستمرار عمل �أجهزة ومن�ش�آت اململكة دون ا�ضطراب خالل �سنوات اخلف�ض
التدريجي لهذه املواد.

مادة ()5

يتم احت�ساب ح�صة كل �شركة بدء ًا من هذا العام ( )2015وفق ًا ملعدل ح�صتها من اال�سترياد
الكلي للمملكة ملواد  HCFCخالل الأعوام ال�سابقة من ( 2011-2007خم�س �سنوات).

مادة ()6

يجب �أن تقدم ال�شركات املتقدمة للح�صول على ح�صة ا�ستريادية من مواد  HCFCبدء ًا
من هذا العام  2015بياناتها اال�ستريادية لهذه املواد عن الفرتة ال�سابقة من عام � 2007إلى عام
 2011مدعومة بالوثائق الثبوتية لذلك.
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مادة ()7

يتم احت�ساب ن�سبة احل�صة اال�ستريادية عن ال�سنوات املطلوبة واملدعمة ب�أوراق ثبوتية فقط،
ويلتفت عن ال�سنوات املطلوبة غري املدعمة بالأوراق الثبوتية ،وذلك لل�شركات املتقدمة لطلب
احل�صول على ح�صة ا�سترياد ولديها �سابق خربة خالل ال�سنوات املذكورة يف املادة ( )6من هذا
القرار.

مادة ()8

تقوم الإدارة املخت�صة مبراجعة احل�ص�ص املقررة كل (� )3سنوات يف �ضوء مراجعة �إجمايل
امل�ستورد لكل �شركة مقارنة باحل�صة املمنوحة لل�شركة خالل ال�سنوات التي ت�سبق املراجعة.

مادة ()9

ال ي�سمح با�سترياد مواد  HCFCالتي مل ي�سبق الرتخي�ص با�ستريادها عدا احلاالت الطارئة
(احلاجات اال�سرتاتيجية/ال�سيادية) والتي يقدرها املجل�س وفق ًا للمادة ( )4من هذا القرار.

مادة ()10

ال ي�سمح بنقل وتداول احل�ص�ص بني ال�شركات امل�سجلة يف نظام احل�ص�ص �إال بعد موافقة
املجل�س ووفق ًا للمعايري واال�شرتاطات الواردة بهذا القرار.

مادة ()11

تقوم الإدارة املخت�صة مبخاطبة ال�شركات امل�ستوردة التي متلك ح�صة من مواد  HCFCيف
�شهر �أغ�سط�س من كل عام ،وذلك للت�أكد من رغبتها يف ا�ستكمال ا�سترياد احل�صة املمنوحة لها
بالكامل ،ويف حالة عدم رغبتها با�سترياد ح�صتها �أو املتبقي منها خالل نف�س العام يتم توزيع
هذه احل�صة – من قبل املجل�س -فقط على ال�شركات امل�سجلة يف نظام احل�ص�ص والتي ترغب
باال�ستفادة منها وذلك وفق ًا للآتي:
 .1الن�سب املقررة من ح�صة كل م�ستورد يف حال رغبة كل �أو بع�ض امل�ستوردين امل�سجلني بنظام
احل�ص�ص اال�ستفادة من هذه الكمية الإ�ضافية.
� .2إعادة توزيع الن�سب على امل�ستوردين الراغبني فقط يف اال�ستفادة من هذه الكمية الإ�ضافية
بعد ا�ستبعاد ن�سب غري الراغبني يف هذه الكمية.
 .3ي�ضاف لهذه الكمية الإ�ضافية املتبقي من ن�سبة الـ %5التي مت تخ�صي�صها للحاالت الطارئة
واال�سرتاتيجية ومل يتم اال�ستفادة منها خالل نف�س العام.

مادة ()12

يقوم املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات املعنية على و�ضع �آلية حلماية الأ�سواق من زيادة الأ�سعار
ب�صورة غري طبيعية عن متو�سط ال�سعر العاملي والإقليمي.
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مادة ()13

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 17 :ذي القعدة 1436هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 1 :س ـ ــبتـمـبـ ـ ــر 2015م

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة
عبداهلل بن حمد بن عي�سى �آل خليفة

