اجلريدة الر�سمية العدد ()1141

وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــرار وزاري
رقـم 2016/20
ب�إ�صــدار الئحــة �إدارة ال�شــ�ؤون املناخيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  94 /119باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل بع�ض
االتفاقيات الدولية ,
و�إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/107بالت�صديق على بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ,
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008 /18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي ,
و�إىل الئحة �إدارة ال�ش�ؤون املناخية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2012/18
و�إىل الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاريع �آلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول
كيوتو ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2010/30
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن �إدارة ال�شـ�ؤون املناخيـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
تلغــى الئحــة �إدارة ال�ش ـ�ؤون املناخيــة ال�صــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  ، 2012/18كمــا يلغــى
كل ما يخالف الالئحة املرفـقة �أو يتعار�ض مـع �أحكامها .
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املــادة الثالثــــة
علــى امل�شاريـع القائمـة توفـيـق �أو�ضاعهـا طبقـا لأحكـام هـذه الالئحـة خـالل مـدة ال تتجـاوز
( )3ثالث �سنوات من تاريخ العمل بها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  20 :من جمادى الثانية 1437هـ
الموافــق  29 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2016م
مـحمــد بن �سـالـم بن �سعيد التوبي
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املناخيـ ـ ـ ـ ــة
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الئحــة �إدارة ال�شــ�ؤون املناخيــة
الف�صــل الأول
التعاريـف والأحكـام العامـة
املــادة ( ) 1
فــي تطبيــق �أحكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املو�ضــح قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 -1الــــــــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
 - 2املديريــــة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون املناخية .
 - 3ف�صـل ال�شـ�ؤون املناخيـة :
ف�صل �ضمن درا�سة تقييم الت�أثريات البيئية يحوي البيانات واملعلومات اخلا�صة
بال�ش�ؤون املناخية .
 - 4النظـام املناخـي :
نظــام ي�شمــل جميــع عمليــات الغــالف اجلـ ــوي والغـ ــالف املائـ ــي واملحيـ ــط احليـوي
واملحيط الأر�ضي وتفاعالتها .
 - 5تغيـر املنـاخ :
هــو التغري الذي يعزى ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إىل الن�شاط الب�شري الذي
يف�ضــي �إلـى تغيـر ملحـوظ فــي النظام املناخي  ،بالإ�ضافة �إىل التقلب الطبيعي
للمناخ على مدى فرتات زمنية متماثلة  ،كارتفاع م�ستوى �سطح البحر  ،وت�آكل
ال�شواطئ  ،ووقوع �أنواء مناخية متكررة .
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 - 6التخفـيــــف :
ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ستهدف تقليل انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،
وت�شمـ ــل حت�سي ـ ــن كفـ ــاءة �إنتاج وا�ستهـ ــالك الطاق ـ ــة  ،وزي ــادة ا�ستخ ــدام التقني ــات
املنخف�ضـ ــة الكربون  ،والطاقة املتجددة  ،و�إعادة ا�ستخدام الكربون فـي ال�صناعات ،
وزيادة م�صارف التخزين اخل�ضراء .
 - 7التكيـــــــــف :
ال�سيا�ســات والإج ــراءات الت ــي ت�سته ــدف احل ــد مــن خماطــر تغيــر املنــاخ  ،والزيادة
الث ـ ــار
فــي قــدرة ومرونـ ـ ــة املجتم ــع والنظ ــم البيئيـ ـ ــة فــي التعامــل مـع املخاطـ ــر و آ
ال�سلبي ــة لتغيــر املن ــاخ .
 - 8االتفاقيــــة :
اتفاقيــة الأمــم املتحــدة الإطاريــة ب�ش ـ�أن تغيــر املنـاخ التي اعتمدت فـي نيويورك
بتاريخ  9من مايو 1992م .
 - 9الربوتوكـول :
بروتوك ــول كيوت ــو امللحـ ــق باالتفاقي ــة ال ــذي اعتمده م�ؤمتر الأط ــراف الثال ــث
فـي االتف ــاقية فـي كيوتو باليابان بتاريخ  11من دي�سمرب 1997م .
 - 10غـازات االحتبـا�س احلـراري (غـازات الدفـيئـة) :
العنا�صـر الغازيـة املكونـة للغـالف اجلوي الطبيعية والب�شرية امل�صدر معا  ،التي
متت�ص الأ�شعة دون احلمراء وتعيد بثها �إىل الغالف اجلوي واملدرجة فـي امللحق (�أ)
املرفق بهذه الالئحة .
 - 11االنبعــاثات :
�إطالق غازات االحتبا�س احلراري فـي الغالف اجلوي من م�صادر ثابتة ومتحركة
ناجتة عن عمليات حرق الوقود  ،والعمليات ال�صناعية  ،والتفاعالت الكيميائية ،
والت�سرب وغريها من العمليات .
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 - 12خـط الأ�سـا�س :
املعيار الكمي الذي تقا�س به انبعاثات املن�ش�آت والأن�شطة التي تخ�ضع لإجراءات
احل�صول على ترخي�ص ال�ش�ؤون املناخية .
 - 13املالــــــــك :
�أي �شخ ــ�ص طبيعـ ــي �أو اعتبـ ــاري يك ــون مالـك ــا مل�شـ ــروع �أو من�شـ ـ�أة �أو ملنطقــة عمل
�أو م�س�ؤوال عن ت�شغيلها �أو �إدارتها .
 -14منطقـة العمـل :
املوقع الربي �أو ال�ساحلي �أو العائم فـي املوانئ �أو املياه البحريــة للمنطقـة االقت�صادية
اخلال�صة لل�سلطنة  ،والذي يوجد به م�صدر واحد �أو �أكرث .
 -15الرتخيـ�ص :
املوافقة الكتابية التي ت�صدرها املديرية وتت�ضمن الإذن للمالك با�ستكمال �إجراءات
ت�شغيل امل�شروع �أو املن�ش�أة �أو منطقة العمل وفق اال�شرتاطات املحددة وال�ضوابط
امل�سموح بها للتحكم فـي انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وتقليل الآثار ال�ضارة
لتغري املناخ .
 - 16الإنتـــــــاج :
ا�ستخ ــراج وحتوي ــل م ــواد خـ ــام ع�ضويـ ــة �أو غي ـ ــر ع�ضوي ــة بعملي ــات ميكانيكيــة
�أو كيميائيـ ــة �إلـ ــى مـ ــواد �صناعي ــة �أوليــة و�إعــادة ا�ستخــدام املــواد ال�صناعيـة الأولية
بعمليات ميكانيكية �أو كيميائية لإنتاج مادة �صناعية �أخرى  ،وي�ستثنى من ذلك
عمليات التعبئة والقطع واللحام للمواد ال�صناعية الأولية .
� -17آليـة التنميـة النظيفـة :
�آلية من �آليات الربوتوكول املرنة امل�شار �إليها فـي املـادة الثانية ع�شرة منه � ،صممت
لت�ساعد الدول الأطراف فـي املرفق الأول من االتفاقية على الوفاء بالتزاماتها
عن طريق تنفـيذ م�شاريع فـي البلدان النامية تقلل من االنبعاثات وت�ساعدها
على حتقيق التنمية امل�ستدامة .
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املــادة ( ) 2
مع عدم الإخالل ب�أحكام الئحة تنظيم ا�ست�صدار موافقات م�شاريع �آلية التنمية النظيفة
حتت مظلة بروتوكول كيوتو امل�شار �إليها  ،ت�سري �أحكام هذه الالئحة على امل�شاريع الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
تتوىل املديرية القيام باملهام الآتية :
� - 1إعداد وتنفـيذ اللوائح والقرارات املتعلقة ب�إدارة التكيف مع تغري املناخ والتخفـيف
من �آثاره  ،واحلد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وحماية طبقة الأوزون .
 - 2و�ضع املعايري الالزمة الختيار ال�شركات اال�ست�شارية امل�ؤهلة لإعداد ف�صل ال�ش�ؤون
املناخية .
 - 3و�ضع مناذج و�إر�شادات �إعداد ف�صل ال�ش�ؤون املناخية  ،وكذلك مناذج طلبات احل�صول
على الرتخي�ص .
� - 4إ�صدار الرتخي�ص .
 - 5تقييم درا�سات الت�أثريات البيئية ومناطق العمل وو�ضع ا�شرتاطات ال�ش�ؤون املناخية
املنا�سبة لكل م�شروع .
 - 6القيــام بالزيــارات امليدانيــة ملعاينــة املوقــع املقتــرح للم�شــروع وحتدي ــد اال�شرتاط ــات
املنا�سبة له .
 - 7و�ضع طرق و�أدوات قيا�س االنبعاثات  ،ومناذج التقارير الدورية املقدمة من قبل
املن�ش�آت .
� - 8إن�شاء وت�شغيل �شبكات و�أنظمة ر�صد ومراقبة االنبعاثات والتغريات املناخية .
 - 9ح�صر انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وفقا ملتطلبات االتفاقية .
-6-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141

 - 10امل�ساهمة فـي و�ضع خطط التخفـيف من �آثار تغري املناخ مبا يتما�شى مع خطط
و�سيا�سات التنمية ال�شاملة بال�سلطنة .
 - 11درا�س ـ ــة ج ـ ــدوى تطويـ ـ ــر تقني ـ ــات م�شاريـ ــع التخفـ ـي ـ ـ ــف مـ ـ ــن �آثـ ــار تغي ـ ــر املن ـ ــاخ
والتكي ـ ـ ــف مع ـ ـ ــه .
 - 12امل�شارك ـ ــة فـ ــي �إعـ ــداد درا�سـ ــات م�شاريـ ــع كف ــاءة الطاقــة والطاقـة املتجـددة للحـد
من االنبعاثات .
 - 13القيام ب�إجراءات خف�ض االنبعاثات مبا يتالءم مع الظروف الوطنية .
� - 14إعداد ومراجعة مناذج التوقعات والإ�سقاطات املناخية امل�ستقبلية وتقييم ت�أثرياتها
على ال�سلطنة .
� - 15إع ــداد الدرا�س ــات والبح ــوث فــي جم ــال تقيي ــم الت�أثيـ ــرات واملخاطـ ــر الناجمـ ــة
عن التغريات املناخية .
 - 16حتديـ ــث قائمـ ــة امل�شاريـ ــع املدرج ــة فـ ــي امللحـ ــق الثان ــي املرفـ ــق به ــذه الالئح ــة ،
كل (� )2سنتني �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك .
 - 17متابعة تنفـيذ ا�شرتاطات الرتخي�ص بالن�سبة للمن�ش�آت القائمة و�إ�صدار حما�ضر
ال�ضبط للم�شروعات واملن�ش�آت املخالفة .
 - 18تفتي ــ�ش امل�شروع ــات واملن�ش ـ�آت للت�أك ــد مــن التزامه ــا بتنفـيــذ ا�شرتاطــات الرتخيــ�ص .
 - 19تقدمي امل�شورة والتوجيه والدعم الفني وبناء القدرات كلما �أمكن لتح�سني �إدارة
تغري املناخ فـي امل�شروع واملن�ش�أة .
 - 20جمع وحفظ بيانات امل�شاريع واملن�ش�آت اخلا�ضعة لأحكام هذه الالئحة فـي قاعدة
بيانات خا�صة بها .
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املــادة ( ) 4
يج ــب عل ــى ال�شرك ــات اال�ست�شاري ــة البيئـية التــي تقــوم ب إ�عــداد ف�ص ــل ال�شـ ـ�ؤون املناخيــة
�أو �أي تقاري ــر �أو �إجـ ــراءات متعلق ــة بتطبيـ ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ـ ــة  ،الت�سجيـ ــل لدى
املديري ـ ـ ــة العام ـ ــة لل�شـ ـ ـ ـ�ؤون البيئيـ ـ ــة وفقـ ــا ال�شرتاطـ ـ ــات و�إج ـ ـ ــراءات الت�سجي ـ ـ ــل املتبعـ ـ ــة
فـ ــي ال ـ ــوزارة .
الف�صــل الثانــي
�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 5
يجب على مالك �أي م�شروع �أو من�ش�أة �أو منطقة عمل م�صنفة �ضمن امل�شاريع واملن�ش�آت الواردة
فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة  ،احل�صول على الرتخي�ص وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل املديرية على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 - 1املوافقة املبدئية للم�شروع ال�صادرة من املديرية العامة لل�ش�ؤون البيئية  ،وغريها
من املوافقات التي ي�ستلزمها كل م�شروع .
 - 2تقرير �أويل عن حجم انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري  ،وفقا للتفا�صيل الواردة
فـي نطاقات غازات االحتبا�س احلراري  ،وذلك على النحو املبني فـي امللحق (ج)
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
تتوىل املديرية فح�ص طلب الرتخي�ص  ،وت�صدر قرارها خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص امل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد
رف�ضا للطلب .
املــادة ( ) 8
يلتزم املرخ�ص له بعد �صدور املوافقة على طلب الرتخي�ص ب�سداد الر�سم املبني فـي امللحق (د)
املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 9
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني  ،ويجوز جتديده ملدة �أو ملدد �أخرى مماثلة بذات الإجراءات
وال�شــروط علـى �أن يقــدم طلـب التجديــد خــالل ( )30الثالثيــن يومــا ال�سابقــة علــى انتهــاء
الرتخيـ ــ�ص .
الف�صــل الثالــث
التزامــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 10
يلتزم املرخ�ص له بتقدمي تقرير �سنوي عن انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وفقا لنماذج
التقاريــر املعــدة مـن قب ــل املديري ــة  ،وذلــك خــالل موعــد �أق�صــاه ( )28من فربايــر من العــام
التالـ ــي .
املــادة ( ) 11
ي�ستث ـ ـن ــى املرخ ــ�ص ل ــه بع ــد تاريـ ــخ (� )30سبتمب ــر م ـ ــن تقديـ ــم تقاريـ ــر عـ ــن ذلـ ــك العـ ــام ،
علـ ــى �أن يلت ـ ــزم بتقديـ ــم التقاري ــر اعتبـ ــارا مـ ــن الع ـ ــام الـ ــذي يليـ ــه خـ ـ ــالل املوع ـ ــد املبيـ ــن
فـي امل ــادة ( )10من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 12
يلتـ ــزم املرخـ ــ�ص لـ ــه بحفـ ــظ البيانـ ــات واملعلومـ ــات املتعلقـ ــة بتنفـي ـ ــذ اال�شرتاطــات الـواردة
ف ــي الرتخي ــ�ص فـ ــي �سجـ ــالت خا�ص ــة معــدة لهذا الغر�ض  ،و�إطالع مفت�شي الوزارة عليها
فـي حال طلبها .
املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له باتخاذ الإجراءات الالزمة للتخفـيف  ،وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1ا�ستخدام تقنيات ذات كفاءة عالية و�أقل ا�ستهالكا للطاقة وذات انبعاثات منخف�ضة
مـ ــن غـ ــازات االحتب ــا�س احلراري فـي �أثناء ت�صميم وت�شغيل امل�شروع �أو املن�ش�أة ،
عل ــى �أن يتـ ــم ت�ضميـ ــن ت ــلك املمار�س ــات والتقنيات فـي التقارير الدورية املقدمة
�إىل املديرية .
-9-
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 - 2تقدمي خطة �إىل املديرية لت�شجري منطقة امل�شروع �أو املن�ش�أة بطريقة ت�ضمن
اختيــار الأ�شجــار والنباتــات املالئمــة لظــروف البيئة املحلية  ،وت�ساعد على زيادة
م�ساحات امت�صا�ص غازات االحتبا�س احلراري من الغالف اجلوي .
 - 3ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة وفقا جلدواهــا الفني ــة واملالي ــة  ،واال�ستعان ــة
مب�شاريــع �آليــة التنمي ــة النظيف ــة والآلي ــات امل�شابه ــة له ــا حتــت مظلة االتفاقية
والربوتوكول .
 - 4ا�ستخدام اخليارات الفنية املالئمة خلف�ض ا�ستهالك الطاقة عند ت�صميم املباين
التي ت�ستهلك �أكرث من  2500ميجاوات � /ساعة من الكهرباء فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 14
يلتزم املرخ�ص له باتخاذ الإجراءات الالزمة للتكيف  ،وعلى الأخ�ص الآتي :
 - 1مراعاة الآثار ال�سلبية املتوقعة للتغريات املناخية على موقع امل�شروع �أو املن�ش�أة
�أو منطقة العمل  ،واتخاذ كافة �إجراءات التكيف واالحتياطات الالزمة حلماية
املعدات والتقنيات واملـواد اخلام وغريها من تلك الت�أثريات .
 - 2اتخــاذ الإجــراءات املنا�سبة للحد من ت�أثريات ارتفاع درجات احلرارة على امل�شروع
�أو املن�شـ ـ�أة والعاملي ــن فـيهمــا  ،وتطبيق متطلبات كفاءة ا�ستخدام املياه فـي �أثناء
فرتات اجلفاف وندرة املـوارد املائية .
 - 3ت�ضمني �إجراءات التكيف املنا�سبة فـي ف�صل ال�ش�ؤون املناخية للم�شروع  ،وحتديثها
كل ( )5خم�س �سنوات .
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الف�صــل الرابــع
املخالفــات واجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 15
تف ــر�ض عل ــى املرخ ــ�ص ل ــه غرام ــة �إداري ــة وف ــق اجل ــدول التالــي عن كل �شهر �أو جزء منه ،
فـ ــي ح ــال ع ــدم جتديـ ــد الرتخيـ ــ�ص � ،أو الت�أخر ف ـ ــي ت�سليـ ــم التقاريـ ــر املن�ص ـ ــو�ص عليــها
فـي املـادة ( )10من هذه الالئحة �شريطة �أال تزيد الغرامة على قيمة ر�سوم الرتخي�ص
ال�صادر للم�شروع �أو املن�ش�أة :
خــط الأ�ســا�س

الغرامــة

م

القطـــاع

�أكرث من مليون طن
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()100
مائة ريال عماين

1

 1000000 - 500000طن
الطاقــة
وال�صناعة من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()50
خم�سون رياال عمانيا

 500000 - 2000طن
مـن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()30
ثالثون رياال عمانيا

مواقع التخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي
()20
ع�شرون رياال عمانيا

 2ال�صناعات الغذائية والتربيد
حظائر املوا�شي والطيور
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املــادة ( ) 16
تفر�ض غرامة �إدارية وفقا للجدول الآتي عند العمل بدون ترخي�ص :
خــط الأ�ســا�س

الغرامة الإدارية
فـــي حالــة عــدم
احل�صول على الرتخي�ص

�أكرث من مليون طن
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()500
خم�سمائة ريال عماين

م

القطــاع

1

الطاق ــة
 1000000 - 500000طن
وال�صناع ــة
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()200
مائتا ريال عماين

 500000 - 2000طن
من مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا

()100
مائة ريال عماين

مواقع التخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي
 2ال�صناعات الغذائية والتربيد
حظائر املوا�شي والطيور

()50
خم�سون رياال عمانيا

املــادة ( ) 17
الخ ــالل ب ـ ـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد ينــ�ص عليـها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
م ــع عـ ــدم إ
امل�ش ــار �إلي ــه �أو �أي قان ــون �آخــر  ،يعاقـب كـل مـن يخالـف �أحكـام هذه الالئحة بغرامة �إدارية
على النحو الآتي :
�أ  )5000( -خم�سة �آالف ريال عماين بالن�سبة للمن�ش�آت وامل�شروعات الواردة فـي �أوال
من امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
ب  )3000( -ثالثة �آالف ريال عماين بالن�سبة للمن�ش�آت وامل�شروعات الواردة فـي ثانيا
وثالثا ورابعا من امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة .
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امللحـــق ( �أ )
غـازات االحتبـا�س احلـراري
م

غــاز االحتبــا�س الــحراري

1

ثاين �أك�سيد الكربون ()CO2

2

غاز امليثان ()CH4

3

ثاين �أك�سيد النيرتوجني ()N2O

4

الهيدروفلوروكربون ))HFCs

5

الهيدروكربون امل�شبع بالفلور ()PFCs

6

�ساد�س فلوريد الكربيت ()SF6
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القطـــاع

الطاقة الكهربائية

حتلية املياه

النفط والغاز الطبيعي

م

1

2

3

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141

خــط الأ�ســـا�س

 �إنت ــاج �أو ا�ستهالك ( )30ثالثي ـ ــنتيــرا جـوال من الطاق ـ ـ ــة
فـ ــي ال�سن ـ ــة .

�أو

 انبعـاث (� )2000ألفي طنمتـري م ــن الــغازات املعادلــة لغـاز
ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .

امللحـــق ( ب )
املن�ش�آت وامل�شروعات التي تخ�ضع لإجراءات احل�صول على الرتخي�ص
�أوال  :قطاع الطاقة وال�صناعة :
الن�شـــاط

 �إنتاج الكهرباء من خالل حرق الوقود الأحفوري . حتلية املياه من خالل حرق الوقود الأحفوري . ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز الطبيعي . -ت�سييل وت�صدير الغاز الطبيعي .

4

 -نقل النفط والغاز الطبيعي عرب الأنابيب ومن�ش�آت التخزين .

امل�صافـي النفطية

 �إنتاج البنزي ــن والكريو�سي ـ ــن وزي ــوت الوقـ ــود(الديـ ــزل)  ،وم ـ ــواد الت�شحي ـ ـ ــم  ،والأ�سفل ـ ـ ــت
(البيتومي ـ ـ ـ ــن) وغريهـ ـ ــا مــن خـالل تقطري
النفط �أو �إعادة التقطري .

-15-

القطـــاع

ال�صناعات الكيميائية

م

5

تابع  :امللحق (ب)  :املن�ش�آت وامل�شروعات التي تخ�ضع لإجراءات احل�صول على الرتخي�ص
الن�شـــاط

 �إنتاج املواد الكيميائية غري املفلورة مثل : حم�ض الأديبيك . الأمونيا . حم�ض النيرتيك . الهيدروجني . �إنتـ ـ ـ ــاج البرتوكيماويـ ـ ـ ـ ـ ــات مث ـ ـ ــل : الأكريلونيرتيل . �أ�سود الكربون . الإيثيلني . ثاين كلوريد الإيثيلني . �أك�سيد الإيثيلني . امليثانول . حم�ض الفو�سفوريك . كربيد ال�سيليكون . رماد ال�صودا . -ثاين �أك�سيد التيتانيوم .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141
خــط الأ�ســـا�س

 انبعـ ـ ــاث (� )2000ألفـ ـ ــيطـ ــن مت ــري م ــن الغـ ــازات
املعادلــة لغاز ثانـ ــي �أك�سيـ ــد
الكرب ـ ــون �سنويا .
�أو

 �إنتـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�ستهـ ـ ـ ـ ــالك ()30ثالثني تريا جوال من الطاقة
فـي ال�سنة .
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خــط الأ�ســـا�س

 انبعاث (� )2000ألفي طن مرتي�أك�سيد الكربون �سنويا .

من الغازات املعادلة لغاز ثاين

 انبعاث ـ ــات االحتـ ـ ــراق مث ـ ــل : املبيدات . الأ�سمدة . الأدوية . املواد الكيميائية الع�ضويةوغري الع�ضوية الأخرى .

تابع  :امللحق (ب)  :املن�ش�آت وامل�شروعات التي تخ�ضع لإجراءات احل�صول على الرتخي�ص

م

القطـــاع

تابع /ال�صناعات الكيميائية

 �إنتـ ــاج املـ ــواد الكيميائيـ ــة املفلـ ــورة مث ــل :�أو
 الهيدروفلوروكربون (. )PFC الهيدروكربون امل�شبع بالفلور (. )HFC �ساد�س فلوريد الكربيت (. )SF6 �إنتـ ـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�ستهـ ـ ـ ـ ــالك ()30 ثالثي فلوريد النيرتوجني ( )NF3وغريها .ثالثيـن تيـرا جوال من الطاقة
 الغازات املفلورة .فـي ال�سنة .
 مركب ــات الكربـون الكلوريــة فلوريــة ومركب ــاتالكرب ــون الهيدروكلورية فلورية .
 -التخل ـ ـ ـ ــ�ص م ـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ــاز . HFC-23
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م

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141
الن�شـــاط

تابع  :امللحق (ب)  :املن�ش�آت وامل�شروعات التي تخ�ضع لإجراءات احل�صول على الرتخي�ص
خــط الأ�ســـا�س

6

 �إنت ـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�سته ـ ـ ـ ــالك ()30ثالثني تريا جوال من الطاقة
فـي ال�سنة .

�أو

�صناعات املعادن

7

8

 انبعـ ـ ـ ــاث (� )2000ألفـ ـ ــيطـ ـ ــن متـ ــري مـ ــن الغ ـ ــازات
املعادلـ ــة لغـ ـ ــاز ثان ـ ــي �أك�سي ـ ــد
الكرب ــون �سنويا .

ال�صناعات التعدينية

�صناعة الورق

 �إنتـ ــاج املع ــادن م ــن خ ــام � ،أو اخل ـ ــردة با�ستخـ ــدام �أ�ساليـ ــباملعاجلة الكهربائية وغريها مثل :
 الأملنيوم الأويل . ال�سبائك والأنابيب . احلديد وال�صلب . الر�صا�ص . املاغن�سيوم . الزنك . النحا�س . �إنتاج معادن �أخرى . �إنت ـ ــاج : الإ�سمنت . الزجاج . اجلري . الفحم . �إنتاج معادن �أخرى .� -إنتاج عجني الورق .
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م

9

10

تابع  :امللحق (ب)  :املن�ش�آت وامل�شروعات التي تخ�ضع لإجراءات احل�صول على الرتخي�ص

القطـــاع

امل�صانع امل�ستخدمة للمواد
امل�ستنفدة للأوزون وبدائلها

م�صانع �إنتاج وتدوير
منتجات الوقود واملذيبات

الن�شـــاط

 �إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج : الرغويات (. )Foam �أجهزة التربيد والتكييف . معدات الإطفاء . املرذذات (. )Aerosols �إنت ـ ـ ـ ــاج وتدويـ ـ ـ ــر : زيوت الت�شحيم . مواد ال�شمع . -املذيبات .

11

�صناعات �أخرى

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141
خــط الأ�ســـا�س

 انبعـ ـ ــاث (� )2000ألفـ ــيطـ ــن مت ــري مـ ــن الغ ــازات
املعادل ــة لغ ــاز ثانـ ــي �أك�سيـ ــد
الكربــون �سنويا .
�أو

 �إنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج : �إنت ـ ـ ـ ـ ــاج �أو ا�ستهـ ـ ـ ـ ـ ــالك ()30 املو�صالت الكهربائية و�أ�شباه املو�صالت .ثالثني تريا جوال من الطاقة
 البال�ستيك .فـي ال�سنة .
 الأ�صباغ . الغاز احليوي . -الفحم النباتي .
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القطـــاع

مواقع الطمر ال�صحي
للنفايات ال�صناعية

م

1

2

ثانيا  :قطاع مواقع الطمر ال�صحي للنفايات وال�صرف ال�صحي :
الن�شـــاط

 الطمر ال�صحي للنفايات ال�صناعية وي�ستثنىمن ذلك تخزيـ ــن النفايـ ــات اخلطـ ــرة ونفايـ ــات
البنـ ــاء والت�شييـ ــد �أو �أي نفايات خاملة .

مواقع الطمر ال�صحي
للنفايات املنزلية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141
احلجــم  /ال�سعــة

ال�صرف ال�صحي

تدوير النفايات

3

4

 النفايات املنزلية . العملي ــات الالهوائيــة امل�ستخدم ــة لعــالج ميـ ــاهال�صـ ــرف ال�صناعي غري اخلطرة .
 املعاجلة الأوىل ملياه ال�صرف ال�صحي . املعاجلة الثانية ملياه ال�صرف ال�صحي . املعاجلة الثالثة ملياه ال�صرف ال�صحي . معاجلة احلم�أة فـي مياه ال�صرف ال�صحي . تدوير النفايات الع�ضوية . -تدوير النفايات ال�صناعية .

 ا�ستيع ـ ـ ــاب ( )200000مائت ـ ـ ــي�ألف طن مرتي �أو �أكرث لكامل
فرتتهـ ـ ــا الت�شغيلي ـ ــة �أو التـ ــي
تتلق ــى �سنويــا (� )14000أربعة
ع�ش ـ ــر أ�لـ ـ ــف طـ ـ ــن متـ ــري
م ــن النفايات ال�صناعية .
 تتلقى �سنويا ( )18000ثمانيةع�شـ ــر �ألف طن مرتي �أو �أكرث
من النفايات ال�صلبة فـي ال�سنة .
 معاجل ـ ــة (� )40أربعي ـ ــن متـ ــرامكعبا �أو �أكرث فـي اليوم .
 تدوي ـ ـ ــر (� )2000ألف ـ ـ ــي طـ ــنم ـ ــن مكاف ـ ــئ ثان ـ ــي �أك�سيـ ــد
الكرب ــون فــي ال�سنــة .
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م

1

2

ثالثا  :قطاع ال�صناعات الغذائية والتربيد :

القطـــاع

ال�صناعات الغذائية

التربيد ال�صناعي

الن�شـــاط

م

1

 �إنتاج حلوم الدواجن وم�شتقاتها . �إنتاج وحتويل الألبان وم�شتقاتها . تعبئة الأ�سماك وم�شتقاتها . �إنتاج املرطبات . �إنتاج الفطر . م�ستودعات التخزين املربدة .� -إنتاج الثلج .

القطـــاع

حظائر الطيور

رابعا  :قطاع حظائر املوا�شي والطيور :
الن�شـــاط

 -تربية الطيور لإنتاج البي�ض �أو اللحوم .

2

 -تربية الأبقار لإنتاج احلليب .

حظائر املوا�شي
 -تربية الأبقار لإنتاج اللحوم .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1141
خــط الأ�ســـا�س

 ا�سته ـ ــالك (� )2500ألفيـنوخم�سمائــة ميجـاوات � /ساعة
من الكهرباء فـي ال�سنة .

العــدد فـي ال�سنــة

()1000000
مليـ ـ ــون طي ـ ـ ــر �سنويا .
()1000
�ألـف بقـرة حلوب �سنويا .
()2000
�ألفــا بقــرة �سنويا .
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النطــاق الأول

ي�شمل االنبعاثات املبا�شرة لغازات االحتبا�س
احل ـ ــراري الـ ــ�صادرة عـ ــن املرافـ ــق اململوك ــة
�أو اخلا�ضعة ل�سيطرة املن�ش ـ�أة وتكــون �ضمن
احلدود املادية للم�شروع  ،وتنتج عن :
�أ  -االحرتاق الثابت :
حرق الوقود الأحفوري امل�ستخدم لإنتاج
الطاقــة الكهربائيــة والبخــار واحلــرارة
با�ستخـ ــدام معـ ــدات فـ ـ ــي موقـ ــع ثابـ ــت
مثـ ـ ــل الغاليـ ـ ــات واملح ـ ــارق وال�سخانات
والأفران  ،واملجففات  ،واملحركات .
ب  -االحرتاق من و�سائل النقل :
حــرق الوقــود مــن كاف ــة و�سائ ــل النق ــل
اململوك ـ ـ ـ ـ ــة للمن�ش ـ ـ ـ ـ ـ�أة مث ـ ـ ـ ـ ــل ال�سي ـ ــارات
وال�شاحنـ ـ ـ ــات واجل ـ ــرارات واحلافـ ـ ـ ــالت
والقط ــارات (�سكــك احلديــد) واملع ـ ــدات
املتحركة كالرافعات واجلرافات .
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وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري غري املبا�شرة الناجتة عن مياه
ال�صرف ال�صحي اخلا�صة باملن�ش�أة .

ب  -مياه ال�صرف ال�صحي :

وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلـ ــراري غي ـ ــر املبا�ش ـ ــرة الناجتـ ــة عـ ــن
حرق �أو حتلل النفايات ال�صلبة اخلا�صة
باملن�ش�أة .

النطــاق الثالــث
ي�شم ـ ـ ــل االنبعاث ـ ــات غيـ ـ ــر املبا�شـ ـ ــرة لغ ـ ــازات
االحتبا�س احلراري التي ال يت�ضمنها النطاق
الثاين  ،وتتكون من :
أ�  -النفايات ال�صلبة :

امللحـــق ( ج )
نطاقـات غـازات االحتبـا�س احلـراري
النطــاق الثانــي
ي�شمـ ـ ــل االنبعاثـ ــات غي ـ ــر املبا�شـ ــرة لغ ـ ــازات
االحتبـ ــا�س احل ـ ــراري الناجمـ ــة عــن الأن�شطــة
التـ ـ ــي جتـ ـ ــري داخ ـ ـ ــل احلـ ـ ــدود التنظيميـ ـ ــة
للمن�شـ ـ�أة  ،ولك ــن تنتــج عـن م�صــادر �أو مرافــق
متلكه ـ ــا �أو ت�سيطـ ـ ــر عليـ ـهـ ــا من�ش ـ ـ ـ�أة �أخ ـ ــرى
وتتكون من :
�أ  -الطاقة الكهربائية امل�شرتاة :
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري غري املبا�شرة الناجتة عن توليد
الكهرباء التــي تــم �شرا ؤ�هــا وا�ستخدامها
من قبل املن�ش�أة .
ب  -التربيد �أو احلرارة امل�شرتاة :
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احل ــراري غيـ ــر املبا�شـ ــرة الناجتـ ـ ــة عـ ـ ــن
التربي ـ ــد �أو التدفئ ـ ــة التـ ــي تـ ــم �شرا ؤ�ه ــا
وا�ستخدامها من قبل املن�ش�أة .
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تابع  :امللح ــق (ج)  :نطاقـات غـازات االحتبـا�س احلـراري
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النطــاق الثالــث
النطــاق الثانــي
النطــاق الأول
ج  -البخار امل�شرتى :
ج  -عمليات الت�صنيع :
ج  -م�صادر �إ�ضافية :
العملي ــات الفيزيائيـ ــة �أو الكيميائي ـ ــة
وهي �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
وه ــو �إجمالــي انبعاثــات غــازات االحتبــا�س
فـ ــي �إطـ ـ ـ ــار عمليـ ـ ــة الت�صني ـ ــع وليـ ـ ــ�س
احل ـ ـ ـ ــراري غ ـيـ ـ ـ ــر املبا�شـ ـ ــرة الناجتـ ـ ــة
توليد
عن
الناجتة
املبا�شرة
غري
احلراري
من احرتاق الوقود  ،مثل انبعاثات ثاين
عـ ـ ــن م�ص ــادر �إ�ضافي ــة كا�ستخــراج ونقل
�أك�سيد الكربون من �صناعة الإ�سمنت ،
البخـ ــار ال ـ ــذي ت ـ ــم �ش ـ ــرا�ؤه وا�ستخدام ــه
املواد الأولية �أو الب�ضائع التي مت �إنتاجها
والغ ـ ــازات امل�شبع ـ ــة بالفل ـ ـ ــور من�صهـ ـ ــر
مــن قبــل املن�ش�أة .
�أو �شرا�ؤه ــا �أو نق ـ ــل العم ــال با�ستخ ــدام
الأملنيوم .
و�سائل ال متلكها املن�ش�أة .
د  -االنبعاثات الهاربة :
د � -إذا كانـ ـ ـ ـ ــت املراف ـ ـ ـ ـ ـ ــق (�أ) و (ب) و (ج)
إ�ط ـ ـ ــالق مق�صـ ـ ـ ــود �أو غي ـ ـ ــر مق�ص ـ ـ ـ ــود
مــن هــذه الغ ــازات ف ــي �إنتــاج ومعاجلة
م ــن النطــاق الثالث مملوكة �أو خا�ضعة
ونقـ ــل وتخزي ـ ــن وا�ستخ ـ ـ ــدام الوق ـ ــود
ل�سيط ــرة املن�شـ ـ�أة وتكـ ــون �ضمن احلدود
وغريها من املواد مثل �إطالق مركبات
املادي ـ ــة للم�شـ ــروع  ،ف�إنـ ــه يق ــع احت�سـ ــاب
الهيدروفلوروكربـ ــون خ ـ ــالل ا�ستخدام
انبعاثاتها من غازات االحتبا�س احلراري
�أو �صيانـ ــة مـ ـ ـعـ ــدات التربيـ ــد وتكيي ـ ـ ــف
�ضمن النطاق الأول .
الهـ ـ ــواء وت�س ـ ــرب غـ ـ ــاز امليثـ ــان الناتـ ـ ــج
مـ ــن نـ ــقل الغـ ـ ــاز الطبيع ـ ــي وعملي ـ ــات
اله�ض ــم الطبيعية لدى حيوانات املزرعة .
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القطــاع

الطاقة وال�صناعة

م

1
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خــط الأ�ســا�س
 �أكرث من ( )1000000مليون طنمن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .
 ( )1000000 - 500000طنمن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .

امللحــق ( د )
الر�ســوم املاليــة للرتاخيــ�ص
الر�ســم املالــي
()1000
�ألف ريال عماين .
()500
خم�سمائة ريال عماين .

 ( )500000 - 2000طنمن مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون �سنويا .

()100
مائة ريال عماين .

()200
مائتا ريال عماين .

مواقع التخل�ص من النفايات وال�صرف ال�صحي

 2ال�صناعات الغذائية والتربيد

حظائر املوا�شي والطيور

