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وزارة البيئـة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقــم 2019/59
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية ملن�ش�آت مزاولة �أعمال
�صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد
ا�ستنـ ــادا �إل ــى املر�سـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رق ــم  98/73باملوافقـ ــة علــى ان�ضمـ ــام �سلطن ــة عم ـ ــان
�إلــى اتفاقية فـيينا حلمايــة طبق ــة الأوزون و�إلى بروتوكــول مونرتيــال ب�شـ�أن املــواد امل�ستنفدة
لطبق ــة الأوزون ،
و�إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/106بالت�صديق على تعديـ ــل مونرتي ــال  1997وبكني 1999
على بروتوكول مونرتيال حول املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ،
و�إلى الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2013/107
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ�أن تـنـظيـم �إ�ص ــدار ترخي ــ�ص ال�شـ ـ�ؤون املناخي ــة ملن�ش�آت مزاولة �أعمال �صيانة
و�إ�صالح وخدمة �أجهـزة التربيـد والتكييــف والتعامل مع و�سائط التربيد  ،ب�أحكام الالئحة
املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يجـب علـى من�ش�آت مزاولة �أعمال �صيان ــة و�إ�صــالح وخدمــة �أجـه ــزة التربيـد والتكييف
والتعامـل مع و�سائـط التربيـد القائمــة توفـي ــق �أو�ضاعهـ ــا وفقــا لأحكــام الالئحـ ــة املرفق ــة
فـي موعد �أق�صاه (� )6ستـة �أ�شهـر من تـاريـخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كـل مـا يخالـف الالئحـة املرفقـة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :مـن ربيــع الأول 1441هـ
املوافــــــق  21 :مـن نوفمبـــــــــــر 2019م
حممد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة
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الئــحـة تنظيم ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية ملن�ش�آت مزاولة �أعمال
�صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
والئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم  ، 2013/107كما يكون للكلمات
والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منهـا  ،ما لـم يقت�ض �سياق الن�ص معنـى �آخر :
الــوزيــــــر :
وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
اجلهة املخت�صة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون املناخية فـي الوزارة  ،واملديرية العامة للبيئة وال�ش�ؤون املناخية
فـي حمافظة ظفار  ،و�إدارات البيئة وال�ش�ؤون املناخية فـي املحافظات .
اجلـهــات املعنية :
وزارة القوى العاملة  ،ووزارة التجارة وال�صناعة  ،و�أي جهة لها عالقة بتطبيق �أحكام هذه
الالئحة .
الئحة حـماية طبقة الأوزون :
الئحة حماية طبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . 2013/107
�أجهزة التــربيد والتكييف :
الأجهزة التي حتتوي �أو تعتمد فـي ت�شغيلها على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون � ،أو بدائلها
املدرجة فـي امللحق رقم (د) من املرفق ( )1من الئحة حماية طبقة الأوزون �أو تلك الواردة
فـي قائمة املواد اخلا�ضعة للرقابة فـي بروتوكول مونرتيال حول املواد امل�ستنفدة لطبقة
الأوزون .
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الرتخيــ�ص :
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية الذي ت�صدره اجلهة املخت�صة ملالك املن�ش�أة  ،ويت�ضمن �شروطـا
ومعاييـر ت�سمـح بالقيـام مبزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف
واملعـدات واملنتج ـ ــات املحتوية على املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون �أو البدائل �أو التعامل
مع و�سائط التربيد .
املن�شــ�أة :
املن�ش�أة املرخ�ص لها مبزاولة �أعمال �صيانة و�إ�صــالح وخدم ــة �أجـهـ ــزة التربي ـ ــد والتكيي ــف
�أو التعامل مع و�سائـط التربيـد .
املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أحكام الئح ــة حـمايــة طبق ــة الأوزون  ،ت�ســري �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة
علــى كافــة املن�شـ ـ�آت التي تزاول �أعمال �صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيــد والتكيي ــف
�أو التعامل مع و�سائط التربيد املختلفة .
املــادة ( ) 3
ي�صنف حجم املن�ش�آت ح�سب الت�صنيف املبني فـي امللحق (�أ) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
تتولى اجلهة املخت�صة الآتي :
 - 1التـ�أكـد من تطبيـق �أف�ضل املمار�سات املعتمدة فـي جمال خدمـة و�صيانـة �أجهـزة
التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد  ،وحتديثهــا ب�شكل دوري وفقا
ملتطلبات الربوتوكول .
� - 2إعداد دليـل ا�سرت�شادي لأف�ضل املمار�سات امل�ستخدمـة فـي خدمـة و�صيانـة �أجهـزة
التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
� - 3إ�صدار الرتاخي�ص  ،وتوقيع الغرامات الإدارية على املن�ش�آت املخالفة .
املــادة ( ) 5
يجـب على املن�ش�آت تطبيـق التعليمات واال�شرتاطات الفنية التي حتددها اجلهـة املخت�صـة
مبا يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات املعتمدة فـي خدمة و�صيانة الأجهزة واملعدات واملنتج ــات
�أو عند التعامل مع و�سائط التربيد .
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الف�صــل الثانــي
�شروط و�إجراءات الرتخي�ص
املــادة ( ) 6
يجب على كافة املن�ش�آت احل�صول على الرتخي�ص من اجلهة املخت�صة وفقا لأحكام هذه
الالئحة  ،وي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص �أن يتوفر لديها احلـد الأدنى مــن املعــدات
والأجهزة وامل�ستلزمات الواردة فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
يقدم طلب الرتخي�ص �إلى اجلهة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة
من امل�ستندات الآتية :
� - 1شهادة ال�سجل التجاري �سارية املفعول مت�ضمنة ن�شاط �صيانة و�إ�صالح وخدمة
�أجهزة التربيد والتكييف �أو التعامل مع و�سائط التربيد .
� - 2شهادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�صناعة عمان �سارية املفعول .
 - 3الرتخي�ص البلدي .
 - 4ترخي�ص اجلهة املعنية مبزاولة املهنة للعاملني فـي املن�ش�أة .
 - 5قائمة باملعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الإلزامية امل�ستخدمة من قبل املن�ش�أة الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
� - 6أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 8
تتولى اجلهة املخت�صة تقييم طلبات احل�صول على الرتخي�ص  ،وي�صدر الرتخي�ص بعد
الت�أكد من ا�ستيفاء متطلباته .
املــادة ( ) 9
يجب على اجلهة املخت�صة البت فـي طلب الرتخي�ص خالل مدة ( )30ثالثني يــوم عمــل
من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص للم�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي ( )30ثالثني
يوما على تقدمي الطلب دون �إ�صدار الرتخي�ص مبثابة رف�ض له .
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم للوزير خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إ�صدار القرار
بالرف�ض �أو انتهاء املدة املن�صو�ص عليها بالفقرة ال�سابقة  ،ويجب البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .
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املــادة ( ) 10
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني  ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة مبوجب طلب يقدم من
مالك املن�ش�أة �إلى اجلهة املخت�صة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،وتعترب
املن�ش�أة مزاولة للن�شاط بدون ترخي�ص مب�ضي ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء هذه املهلة .
املــادة ( ) 11
حت�صل اجلهة املخت�صة ر�سوم �إ�صدار الرتخي�ص وفقا للر�سوم الواردة فـي امللحق (ج) املرفق
بهذه الالئحة .
الف�صــل الثالــث
املمار�ســات املحظــورة
املــادة ( ) 12
يحظر على املن�ش�آت ا�ستخدام املواد املغ�شو�شة � ،أو ذات اجلودة املتدنية � ،أو ا�ستبدال نوعية
املادة املو�صى بها من قبل ال�شركة امل�صنعة  .ويجب على املن�ش�آت الت�أك ــد مـ ــن مــدى ج ــودة
ومالءمة املواد امل�ستخدمة فـي عمليات الإ�صالح  ،وال�صيانة .
املــادة ( ) 13
ال يجوز للمن�ش�آت ا�ستخـدام املواد امل�ستعــادة واملــواد املع ــاد تدويره ــا فـي عمليــة الإ�صــالح
وال�صيانة �إال �إذا كانت املواد ذات جودة عالية  ،وخالية من ال�شوائب وامللوثات وفق املعايري
الفنية التي حتددها اجلهة املخت�صة  ،وفـي جميع الأحوال يجب االحتفاظ بفواتري �شراء
تلك املواد  ،و�شهادات فح�ص جودتها .
الف�صــل الرابــع
�ضبط املخالفات واجلزاءات الإدارية
املــادة ( ) 14
يتول ــى املوظف ــون املخول ــون �صف ــة ال�ضبطي ــة الق�ضائي ــة ف ــي اجلهة املخت�صة  ،التفتي�ش
على املن�ش�آت للتحقق من التزامها با�شرتاطات الرتخي�ص  ،و�أحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2001/114أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض غرامة �إدارية على كل من
يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،على النحو الآتي :
م

املخالفــة

1

عدم توفـيق �أو�ضاع املن�ش�أة وفقا لأحكام هذه
الالئحة خالل املدة املن�صو�ص عليها
فـي املادة الثانية من مواد �إ�صدار هذا القرار

2

العمل بدون ترخي�ص
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

()50
خم�سون رياال عمانيا
عن كل �شهر �أو جزء منه
بحد �أق�صى ( )3ثالثة �أ�شهر

3

العمل بدون ترخي�ص
للمن�ش�آت الكبرية

()100
مائة ريال عماين
عن كل �شهر �أو جزء منه
بحد �أق�صى( )3ثالثة �أ�شهر

 4عدم جتديد الرتخي�ص خالل املدة املن�صو�ص
عليها فـي املادة رقم ( )10من هذه الالئحة
5

عدم توافر احلد الأدنى من امل�ستلزمات
امل�ستخدمة من قبل املن�ش�أة الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة

ا�ستخدام املواد املغ�شو�شة � ،أو ذات اجلودة املتدنيــة ،
�أو ا�ستبدال نوعية املادة املو�صى بها
6
من قبل ال�شركة امل�صنعة

الغرامــة الإداريــة
()10
ع�شرة رياالت عمانية
عن كل �شهر �أو جزء منه
بحد �أق�صى ( )3ثالثة �أ�شهر

()5
خم�ســة ريـ ــاالت عمانية
ع ــن ك ــل �شهـ ـ ــر �أو جزء منه
بحد �أق�صى ( )3ثالثة �أ�شهر
()100
مائة ريال عماين
()200
مائتا ريال عماين
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املــادة ( ) 16
يجوز للجهة املخت�صة غلق املن�ش�أة �إذا ا�ستمرت فـ ــي ارتك ــاب املخالف ــات املن�ص ــو�ص عليهـ ــا
فـ ــي البن ــود ( )4( ، )3( ، )2( ، )1من املادة ( )15من هذه الالئحة  ،بعد ا�ستنفاد توقيع
الغرامة الإدارية عليها .
املــادة ( ) 17
يجوز للجهة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص فـي حال تكرار ارتكاب املخالفتني املن�صو�ص عليهما
فـي البندين ( )5و( )6من املادة ( )15من هذه الالئحة .
امللحــــق ( �أ )
ت�صنيف املن�ش�آت التي تزاول �أعمال �صيانة و�إ�صالح
وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف �أو تتعامل مع و�سائط التربيد املختلفة
حجــم املن�شــ�أة

عــدد العمــال

ن�شــاط املن�شــ�أة

�صغرية

ال يزيد على ()3

متو�سطة

من (� )4إلى ()6

كبرية

( )7عمال �أو �أكرث

 �صيانـة وخدمـة مكيـف �شبـاك /تربيد منزيل . �صيانـة وخدمـة وحـدات تكيي ــف جممعة /وح ــدات تكييـ ــف مرك ــزي  /تربيــد جتـ ــاري
و�صناع ـ ــي (مبـ ــا فـ ــي ذلك وحــدات التربيد
والتكييف غيـر امل�شمولـة ف ــي �صيانة وخدمـة
مكيـف �شبـاك  /تربيد منزيل) .
 �صيانة وخدمة التكييف والتربيد النقال . -التعامل مع و�سائط التربيد .
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) امللحــــق ( ب
قائمة املعدات والأجهزة وامل�ستلزمات
التي يجب �أن تتوافر فـي املن�ش�آت التي تزاول �أعمال
�صيانة و�إ�صالح وخدمة �أجهزة التربيد والتكييف والتعامل مع و�سائط التربيد
EQUIPMENT/
TOOLS

A . HAND
TOOLS

B . CUTIING
AND BENDING
TOOLS

C . SOLDEIUNG
AND BRAZING

D . INSTRUMENT
AND GAUGES

MANDATORY

AA. Wrench (open end wrench)
BB. Hammer (carpenters claw)
CC. Pliers (cutting pliers/ slim 11. Portable electric/
nose plier)
air driven drill
DD. Screw driver (regular
22. Torque wrench
screw driver/ Phillips
33. High pressure
screw driver)
water pump for
EE. Brush (nylon and steel)
cleaning purpose
FF. Files
GG. Hacksaws
HH. Vise
AA. Tube cutter/ reamer
BB. Flaring tools/swaging tool
CC. Tube bender (spring type
or lever type)
AA. Oxyacetylene with tanks
with pressure regulator
or alternative approved
brazing equipment
BB. Nitrogen with pressure
regulator
AA. Dial type thermometer
BB. Gauge manifolds
CC. Volt- ohm- millimeter
DD. AC clamp -on ammeter

(optional for transport AC
and refrigeration Shops)

E . MEASURING
TOOLS

OPTIONAL

AA. Tape measures

11. Handheld
electronic
thermometer
22. High pressure
gauge (0 to 500
psi )
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EQUIPMENT/
TOOLS

F . SPECIALIZED
AND SERVICE
INSTALLATION

G . SAFETY
DEVICES

MANDATORY

OPTIONAL

AA. Equipment to recover
refrigerant
BB. Refrigerant recovery
cylinders (non
disposables)
CC. Vacuum pump (capable
of’ producing 30 in Hg
vacuum)
DD. Weighing scale
EE. Vacuum gauge

11. Electronic scale
22. Air compressor
( hose and spray
gun)
33. Vompressor oil
charging pump
44. Electronic
vacuum gauge
55. Recovery
/ recycling
equipment (in
accordance with
standards e .g .
SAE/ ISO/ PNS)
66. Press tool
for hoses for
automobile air
conditioning
hoses
77. Refrigerant
identifier
88. Refractometer
for mineral/
ester oil check
99. UV-Leak
detection system
1010 Electronic leak
detector

AA. Welding mask (if welding
is performed)
BB. Gloves
CC. Safety shoes
DD. Brazing goggles
EE. Fire extinguishers
FF. Safety glass
GG. First aid kit

11. Emergency eye
wash
22. Fixed refrigerant
monitoring
device in
workshop
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امللحــــق ( ج )
ر�ســـوم �إ�صـــدار
ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية للمن�ش�آت
حجــم املن�شــــ�أة

الر�سـم بالريـال العمانـي

�صغيــرة

20

متو�سطــة

30

كبيـ ــرة

50

