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.استالم السیارة والتحقق من رقم الھیكل. 1
التحقق من أن تجھیزات السیارة الفعلیة تتوافق

.مع معلومات التجھیزات الواردة في تقریر الحركة
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التحقق من معلومات تجھیزات الھیكل
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كل الفلوروكربونإدخال معلومات استرجاع مركبات . 4
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]وسواھا من القانون22و 13و 12المادة []من القانون3-81من القانون، المادة 11المادة [

.میقوم مسؤول تقریر الحركة بإعداد تقریر االستال. 2
)أیام من تاریخ االستالم3خالل (

.اییراسترجاع مركبات الفلوروكربون طبقًا للمع. 3

مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح

سیر العمل

معاییر االسترجاع والنقل واالستالم
وسوى ذلك

مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح

]وسواھا من القانون4-81و 22و 13و 12المادة []من القانون5-81المادة [

]من الئحة اإلنفاذ1-106المادة [

]من القانون6-81من القانون، المادة 14المادة [

ا إلى تسلیم مركبات الفلوروكربون التي تم استرجاعھ. 5
مكان االستالم المحدد

مشاھدة الفیدیو قراءة الشرح

طلب أخذ مركبات الفلوروكربون

میقوم مسؤول تقریر الحركة بإعداد تقریر تسلی. 6
مركبات الفلوروكربون

تصحیح معلومات عبوات مركبات 
الفلوروكربون

ؤول تسلیم السیارة المنتھیة الصالحیة إلى مس. 7
عملیة التفكیك

لیمیقوم مسؤول تقریر الحركة بإعداد تقریر تس. 8
.السیارة المنتھیة الصالحیة

)أیام من تاریخ التسلیم3خالل (
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یقوم مسؤول تقریر الحركة بإعداد تقریر مركبات. 9
الفلوروكربون السنوي

نیسان من كل عام/یتم إعداده خالل شھر أبریل

یتم التقریر عن كل مركز عمل・
یتم التقریر عن الفترة الواقعة بین شھر・

نیسان من العام السابق وشھر/أبریل
آذار من العام الحالي/مارس

تقریر مركبات الفلوروكربون السنوي

الفلوروكربوناسترجاع 
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