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  2005لسنة  (68رقم )
 إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها في منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتعليمات 

 
سنة ل( 21لخاصة رقم )افي منطقة العقبة االقتصادية  ( من نظام حماية البيئةب/4صادرة بمقتضى أحكام المادة )

2001  
 

ة االقتص ادية الخاص ة من نظام حماية البيئة في منطقة العقب ( 70استناداً للصالحيات المخولة للمجلس في المادة )
 قرر المجلس اتباع التعليمات التالية : 2001( لسنة 21رقم )

 

ة القتصادية العقبة اتسمى هذه التعليمات تعليمات إدارة الزيوت المستهلكة وتداولها في منطق (1المادة )

 مية.الخاصة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرس
 

ت دل  خصص ة له ا م ا ل ميكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه ذه التعليم ات المع اني الم (2المادة )

 القرينة على غير ذلك.
 

 : سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة    السلطة
 القانـــون  :  قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 البيئة في منطقة العقبة النظـــــام  :  نظام حماية 
 الرئيـــس  :  رئيس منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 ة، وزارةالجهة المختصة : سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاص ة ض من ح دود المنطق ة الخاص 
 البيئة ضمن حدود المنطقة الجمركية. 

 

 :(Used Oil)الزيوت المستهلكة 
و تخزينه ا أو ت رول الخ ام أو الزي وت االص طناعية وت م اس تعمالها هي الزي وت الت ي ت م تكريره ا م ن الب 

ملوث ات  يماوي ة أوتداولها مما أدى إلى انتهاء دورة استخدامها ونتيجة لذلك أصبحت نفاية ملوثة بمواد ك
رك   ات، فيزيائي   ة ويج   ب ال   تخل  منه   ا أو معالجته   ا أو إع   ادة اس   تخدامها مث   ل زي   وت المك   ائن، المح

ألغ  را   و أي  ة زي  وت أخ  رى تس  تعملأالطاق  ة والحرك  ة، الت  روس، التب  ادل الح  رار  الهي  دروليك، نق  ل 
زيد تركيز وت التي يالتزييت أو خليط منها والتي سيشار إليها الحقاً بلفظ )الزيوت( ويستثنى من ذلك الزي

 ( جزء بالمليون .50فيها عن ) (PCBs) ثنائي الفنيل متعدد الكلور
 

 :  (Underground storage tank)الخزان األرضي 
 هو خزان يقع تحت سطح األر  ويستخدم لتخزين أو معالجة الزيوت .

 

 :  (Container)العبوة/الحاوية 
 النقل أو المعالجة للزيوت . الحفظ أو أ  وعاء يتم فيه التخزين أو

 

 : (Processing)التصنيع 
  م ن ألوق ود أو ااس تجابة ننت از زي ت  عمليات المعالجة الكيميائي ة أو الفيزيائي ة للزي وت لتص بح اكث ر 

ولي ة أو ج ات البترالمنتجات البترولية األخرى، وتشمل عمليات المعالجة المتعاقبة كخلط الزيوت م ع المنت
 رها .الفلترة أو التقطير البسيط أو الفصل الكيميائي أو الفيزيائي أو إعادة التكرير  وغي
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 :  (Collection)نقاط أو مراكز تجميع الزيوت 
لزي  وت أ  موق ع أو منش  ه مرخص ة م ن قب ل  الجه ة المختص ة ألغ را  اس تقبال أو تجمي ع أو تخ زين ا

مها وق د دة اس تخداتمهيداً لنقلها إلى المواقع المخصصة نعادة تصنيعها أو التخل  النهائي منه ا أو إع ا
 .تتم بع  عمليات المعالجة األولية لها مثل الترسيب وفصل المياه عن الزيوت

 

 : (Burner of used oil)حارق الزيوت 
 .(Energy recovery)المنش ة التي تقوم بحرق الزيوت بغر  االستفادة من قيمتها الحرارية 

 
 :(Generator)منتج الزيوت 

 أ  عمل أو صناعة ينتج عن نشاطه زيوت. 
 

 :(Transporter)ناقل الزيوت 
ن ل  ى األم  اكقله  ا إل  ى نق  اط أو مراك  ز التجمي  ع أو إالمؤسس  ة ال  ذ  يق  وم بجم  ع الزي  وت م  ن منتجيه  ا ون 

 المخصصة للمعالجة أو التخل  النهائي منها.
 

 : (Processing unit)وحدة إعادة التصنيع أو المعالجة 
 ا.المنش ة التي تقوم بمعالجة الزيوت وإعادة تصنيعها بالطرق المختلفة نعادة استخدامه

 

ي الزي وت " : وهي سياسة الواجب اتباعها من قب ل مت داول Precautionary policy"  السياسة الوقائية

زمة لمن ع و / قائية الالوالتدابير الو انجراءاتمن خالل تعاملهم مع الزيوت والتي بموجبها تلتزم المؤسسة باتخاذ 
ف ي  أومي ي وامله ا الالبيئية الناجمة من التعامل م ع مث ل ه ذه الم واد س واء ف ي م ا يتعل   بتع األضرارالحد من  أو

 الحاالت الطارئة .
 

 مجال التطبي :( 3المادة )

والمطبق ة ف ي 2002تم إعداد هذه التعليمات لتتماش ى م ع تعليم ات إدارة الزي وت المس تهلكة وت داولها لس نة  1
ص ة ذات ادية الخاالمنطقة الجمركية ، ولتتماشى أيضا مع متطلبات قانون وأنظمة سلطة منطقة العقبة االقتص

 العالقة.
 
 لت  ي تقتض  ياالخاص  ة م  ن النش  اطات  ةتعتب  ر عملي  ة ت  داول الزي  وت المس  تهلكة ف  ي منطق  ة العقب  ة االقتص  ادي 2

لعقب ة ي منطق ة االحصول على موافقة بيئية قبل المباشرة بالعمل، وذلك حسب متطلبات نظ ام حماي ة البيئ ة ف 
دن  ى م  ن عليم  ات الح  د األ، وتمث  ل الم  واد المدرج  ة ف  ي ه  ذه الت2001لس  نة  21االقتص  ادية الخاص  ة رق  م 

ول عل ى اءات الحصالمتطلبات الواجب االلتزام بها، وال تعفي من إمكانية إضافة أ  متطلبات أخرى خالل إجر
 الموافقة البيئية حسب أحكام النظام.

 
لمعالج  ة اتطب    ه  ذه التعليم  ات عل  ى مت  داولي الزي  وت )منتج  ي ون  اقلي الزي  وت ومراك  ز التجمي  ع ووح  دات  3

 وت(، وكل من لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة في مراحل تداولها وإدارتها.وحارقي الزي
 

 اشتراطات عامة: (4المادة )

ية أو يمن  ع تص  ريز الزي  وت إل  ى ش  بكات الص  رز الص  حي أو الحف  ر االمتصاص  ية أو مص  ادر المي  اه الس  طح 1
 الجوفية أو إلى البيئة سواء من قبل المؤسسات أو األفراد.

 
لحص ول ل المختص ة  عليه أحكام المادة الثالثة من ه ذه التعليم ات القي ام بمراجع ة  الجه ة يلزم كل من ينطب  2

 على التصاريح أو الموافقات الالزمة.
 
لمخصص  ة ايمن  ع خل  ط الزي  وت م  ع النفاي  ات الص  لبة المنزلي  ة وال  تخل  منه  ا بطرحه  ا ف  ي مك  اب البل  ديات  3

 الستقبال النفايات المنزلية.
 
 ننتاز الطاقة في المؤسسات المنتجة للمواد الغذائية.يمنع استخدام الزيوت  4
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وافق ة ل عل ى الميمنع استخدام الزيوت ننتاز الطاق ة ف ي المؤسس ات أو المص انع أو المن ازل إال بع د الحص و 5

 البيئية بذلك.
 
 ادةمكن م ن إع يمنع خل ط الزي وت م ع النفاي ات الخط رة مث ل الم ذيبات أو أ  م واد كيميائي ة أخ رى وذل ك لل ت 6

 استعمالها واالستفادة منها ولتقليل تكلفة معالجتها أو التخل  منها.
 
و أب الض ارة يمنع استخدام الزيوت لل ر  عل ى الط رق به دز التخفي ز م ن انبع ار الغب ار أو نزال ة األعش ا 7

 أخرى قد تترتب عليها آثار سلبية على البيئة. تألية استخداما
 
 حاالت الطوارئ: 8

ع وتتماش  ى م   الح  االت الطارئ  ةوض  ع خط  ة واض  حة وموثق  ة للتعام  ل م  ع  يج  ب عل  ى مت  داولي الزي  وت 1-8
 لتقلي ل م نمثل نشوب حري  أو حدور انفجار أو تس رب أو غي ره ف ي الموق ع لض مان ا السياسة الوقائية

 أ  مخاطر قد تترتب على صحة اننسان أو البيئة جراء ذلك.
 

 يجب أن تتضمن خطة الطوارئ ما يلي: 2-8
س ان ص حة انن تي ستتبع للتقليل من المخاطر المحتملة للح االت الطارئ ة عل ىال السياسة الوقائية 1-2-8

م  ن  ىخ  رأأو البيئ  ة والكفيل  ة بض  مان ع  دم انتش  ار الحري    أو االنفج  ار أو التس  رب إل  ى أم  اكن 
  المنش ة. 

إلخ الء لإجراءات إخالء الموقع في الحاالت الض رورية وتوض يح الرم وز وانش ارات المس تخدمة  2-2-8
 ديلة في حال إغالق الطرق الرئيسة.والطرق الب

س ؤولين أرقام الهواتز الضرورية لالتصال بها ومرتبة حسب درجة أهميتها سواء لألش خا  الم 3-2-8
 عن تنسي  انجراءات في حاالت الطوارئ أو الجهات المختصة كالدفاع المدني.

م ة ل أنظمخطط تفص يلي يوض ح مواق ع نق اط االتص ال ومواق ع أجه زة الط وارئ ف ي المنش  ة )مث  4-2-8
لمخ ارز افة إل ى اإطفاء الحري  ومعداته، أنظمة اننذار، أدوات إزالة التلور، وغيرها ...(، بانض

 والمداخل والطرق البديلة.
 موافقة الجهات المختصة على خطة الطوارئ. 5-2-8

 
 
 ادةردة ف  ي ش  هيج  ب ت  وفير متطلب  ات الوقاي  ة والحماي  ة الذاتي  ة وأجه  زة الط  وارئ وفق  اً  للمتطلب  ات ال  وا 3-8

 السالمة العامة، والمحافظة على صالحيتها وصيانتها بشكل دائم.
 
 يجب توزيع الخطة في جميع مراف  المنش ة وتدريب كافة العاملين عليها. 4-8
 
 يجب تعديل ومراجعة خطة الطوارئ وتحديثها بشكل دور . 5-8
 
 يجب إعادة تجهيز معدات السالمة قبل المباشرة بالعمل. 6-8
 
ه ا وفق اً ي جمع ت ج راء ح دور حال ة الط وارئ كنفاي ات خط رة والتعام ل معيجب التعام ل م ع الزي وت الت  7-8

 لتعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة.
 
ل  ى أن عيج  ب تق  ديم تقري  ر للجه  ات المختص  ة يتض  من المعلوم  ات التالي  ة ح  ول الح  ادر خ  الل أس  بوعين  8-8

 يتضمن التقرير البيانات التالية :
 اسم وعنوان المنش ة. 1-8-8
 ادر )تسرب، حري  .........(.تاريخ ونوع الح 2-8-8
 أنواع المواد المرتبطة بالحادر وكمياتها. 3-8-8
 تقييم المخاطر المتوقعة على صحة اننسان أو البيئة خارز المنش ة. 4-8-8
 الكميات المقدرة من المواد التي تم استرجاعها جراء الحادر وطرق التعامل معها   5-8-8
 ..(.المت ثرة )ماء، تربه، . ط طرق معالجة و تنظيز المنا 6-8-8
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 االشتراطات الخاصة بمنتجي الزيوت: (5المادة )

 تنطب  االشتراطات التالية على منتجي الزيوت بغ  النظر عن حجم الكميات الناتجة.
 
 يجب على المنتج الحصول على رقم تعريز خا  من السلطة. 1
 
 تخزين الزيوت: 2

بل ة وغي ر قا بحال ة جي دة معتم دةمطابقة للمواص فات ال على المنتج تجميع الزيوت في حاويات أو خزانات 1-2
 للتسرب وخالية من الشقوق والتصدعات ومغلقة بإحكام ومستعملة فقط لهذه الغاية.

 
ي ة، فق ة البيئيجب أن يتم اعتماد مواصفات الخزانات المستخدمة خالل إجراءات حصول المنتج على الموا 2-2

 ولهذه الغاية يجب بيان ما يلي:
 تحت األر ".طريقة التخزين " فوق األر  أو   1-2-2
 موقع الخزان ضمن قطعة األر  والمنشآت المحيطة به 2-2-2
 حجم الخزان و أبعاده 3-2-2
 طريقة تعبئة وتفريغ الخزان 4-2-2
 المادة المصنوع منها الخزان 5-2-2
م يوج  د ل  وان  رق  م المواص  فة األردني  ة أو الدولي  ة الت  ي يتط  اب  الخ  زان م  ع متطلباته  ا إن وج  د 6-2-2

 ة في السلطة.فاعتماد مواصفة محددة من قبل الجهة المختص
 أجهزه ومعايير السالمة الملحقة بالخزان. 7-2-2

 
 ويات زيوتيجب وضع بطاقة بيان على جميع الحاويات والخزانات المستخدمة للتخزين توضح بان المحت 3-2

 نه ا مستهلكة وفي ح ال اس تخدام خزان ات أرض ية يج ب وض ع عالم ة عل ى أنابي ب نق ل الزي وت توض ح ب
 مخصصة لنقل الزيوت.

 
الزم ة تياط ات الم خزانات أرضية لتجميع الزيوت يجب على منتج الزيوت اتخاذ التدابير واالحعند استخدا 4-2

ة حدوث ه لضمان عدم حدور تسريب منها وإيجاد اآللية المناسبة للتح ر  والكش ز ع ن التس رب ف ي حال 
 على إيقافه. لوالعم

 
خالي ة وغي ر نف اذة  ض يتهأريجب أن يكون موقع التخزين في مكان آمن غير مع ر  لألمط ار وان تك ون  5-2

حج م اكب ر  % م ن110من الشقوق على أن يتم توفير نظام احتواء ثانو  للحاويات والخزانات يتس ع ل ـ 
لت  دمير لحاوي ة أو خ  زان مس  تخدم بحي  ر تك ون أرض  يته وجدران  ه م  ن م  ادة مالئم ة غي  ر نف  اذة ومقاوم  ة 

 ة ف ي ح االتوص ول الزي وت إل ى البيئ )النشاط الزلزالي( وغير قابل ة لالحت راق أو التس رب لض مان ع دم 
 التسرب الطارئة. أواالنسكاب 

 
 يجب أن يكون موقع الخزان بعيد عن البنايات ومجار  المياه والطرق العامة. 6-2

 
 يرها.يجب عدم التخزين في حاويات وخزانات تم استخدامها سابقا في تخزين مواد كيماوية أو غ 7-2

 
 مكن ة واخ ذر زيوت السيارات أو غسيلها إلى أقص ى درج ة ميجب فصل الزيوت عن المياه في مواقع تغيي 8-2

نطق ة غي ر موافقة سلطة المياه على تصريز المياه إلى شبكة الصرز الصحي العام ة وف ي ح ال ك ون الم
 .مخدومة بشبكة صرز صحي عامة يجب اخذ موافقة سلطة المياه والسلطة على انجراء المتبع

 
ه ا ائي ة وغيريبات عضوية أو مواد مضادة للتجمد أو م واد كيمييمنع  تصريز أ  منتجات بترولية أو مذ 9-2

 إلى خزان أو حاوية تجميع الزيوت.
 

 ص ل الزي وتفيجب تجميع الحم ة المترسبة في خزانات أو حاويات تخزين الزيوت أو الناتجة عن عملي ة  10-2
 ت الخطرة.النفايا اولعن المياه في عبوات مالئمة والتعامل معها كنفايات خطرة وفقاً لتعليمات إدارة وتد

 
 يجب استبدال الخزانات وف  عمرها االفتراضي المحدد. 11-2
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 الخزان . إلىتتدخل  أووضع عدادات على الخزانات تبين كمية الزيوت التي تخرز و/ 12-2

 
ف ي حال ة جمع فالتر الزيوت في حاوي ات خاص ة مص نعه م ن م ادة مالئم ة غي ر نف اذة وخالي ة م ن الش قوق و 3

عه ا التعام ل مي ان توض ح محتوياته ا، وتخزينه ا ف ي الموق ع المح دد لتجمي ع الزي وت، وجيدة وعليها بطاق ة ب
 ا.صة بخصوصهكنفايات خطره وفقاً لتعليمات إدارة وتداول النفايات الخطرة والتنسي  مع  الجهة المخت

 
دة ال ت لم لس جالايجب عمل سجالت بالكميات الناتجة من الزيوت والحم ة الناتجة والفالتر المستهلكة وحف ظ  4

 تقل عن ثالثة أعوام متتالية.
 
 غاية.على المنتج االلتزام بتسليم الزيوت إلى ناقل زيوت مرخ  من قبل الجهة المختصة لهذه ال 5
 
اظ ل واالحتف على المنتج تعبئة ثالر نس خ م ن نم وذز التس ليم الخ ا  ب الزيوت وإعط اء نس ختين منه ا للناق  6

 ثالثة أعوام متتالية. بالنسخة الثالثة لديه ولمدة ال تقل عن
 

 االشتراطات الخاصة بناقلي الزيوت. (6المادة )

لى نقاط نتاجها إاقع إتنطب  االشتراطات التالية على الجهات أو المؤسسات التي تقوم بجمع ونقل الزيوت من مو
 ومراكز التجميع فقط.

 
ه ل  مختص ة  للس ما  يج ب عل ى ك ل ناق  ل للزي وت الحص ول عل  ى رق م تعري ز خ  ا  )تص ريح( م ن الجه  ة ال 1

 بمزاولة هذا العمل.
 
ولهذه  البيئية، يجب أن يتم اعتماد مواصفات مركبات نقل الزيوت خالل إجراءات حصول الناقل على الموافقة 2

 الغاية يجب بيان ما يلي:
 حجم الصهريج وأبعاده. 1-2
 طريقة تعبئة وتفريغ الصهريج. 2-2
 المادة المصنوع منها الصهريج. 3-2
 ة أو الدولية التي يتطاب  الصهريج مع متطلباتها، إن وجد.رقم المواصفة األردني 4-2
 أجهزه ومعايير السالمة الملحقة بالصهريج. 5-2
 طريقة تثبيت الصهريج على هيكل المركبة. 6-2

 
الجهة  خ  من قبلعلى الناقل االلتزام بنقل الزيوت المستهلكة فقط إلى مركز تجميع أو معالجة أو حرق  مر 3

 المختصة .
 
نج راءات نس كاب أو تس رب ط ارئ للزي وت خ الل عملي ة النق ل يتوج ب عل ى الناق ل اتخ اذ افي حال ة ح دور ا 4

م ع  ة االتص الالمناسبة والكفيلة بإيقاز التسرب واحتوائه لضمان حماية ص حة اننس ان والبيئ ة. م ع ض رور
التل ور  زال ةم ة نالدفاع المدني واألمن العام والجهة المختصة فور حدور ذلك وإجراء عملية التنظي ز الالز

 الحاصل وعلى نفقته الخاصة وحسب متطلبات السلطة.
 
لوق ود بات نقل اتنطب  على وسائل )مركبة( نقل الزيوت نفس انجراءات السارية والمواصفات المعتمدة لمرك 5

ا  خكبات لون من قبل الدفاع المدني واألمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس على أن تعطى هذه المر
 ا وان يكتب عليها بشكل واضح زيوت مستهلكة.محدد له

 
لمس تقبلة ى الجهة اعلى الناقل االحتفاظ بنسخة من نموذز التسليم الخا  بالزيوت وإعطاء النسخة الثانية إل 6

الث ة ث تق ل ع ن الللزيوت مقاب ل التوقي ع والخ تم عليه ا م ن قب ل المس تلم م ع انبق اء عل ى ه ذه النم اذز لم دة 
 أعوام متتالية.

 
عام  ل م  ع تك  ون م  زودة بجه  از الس  لكي مرب  وط م  ع الجه  ة المختص  ة بالت أنش  ترط ف  ي الص  هاريج الناقل  ة ي  7

 الزيوت وذلك للحاالت الطارئة .
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 االشتراطات الخاصة لنقاط ومراكز التجميع:( 7المادة )

ة ه ذا على مالك أو مش غل مرك ز التجمي ع الحص ول عل ى رق م تعري ز خ ا  م ن الس لطة للس ما  ل ه بمزاول  1
 العمل.

 
لموافق  ة يج ب أن ي  تم اعتم  اد مواص  فات الخزان ات المس  تخدمة خ  الل إج  راءات حص ول مرك  ز التجمي  ع عل  ى ا 2

 البيئية، ولهذه الغاية يجب بيان ما يلي:
 طريقة التخزين " فوق األر  أو تحت األر ". 1-2
 موقع الخزان ضمن قطعة األر  والمنشآت المحيطة به 2-2
 حجم الخزان و أبعاده 3-2
 وتفريغ الخزانطريقة تعبئة  4-2
 المادة المصنوع منها الخزان 5-2
 رقم المواصفة األردنية أو الدولية التي يتطاب  الخزان مع متطلباتها إن وجد 6-2
 أجهزه ومعايير السالمة الملحقة بالخزان. 7-2
  العمليات الفيزيائية البسيطة مثل الترسيب وفصل المياه عن الزيوت التي يتم إجراؤها. 8-2

 
 

ون ت بحي ر تك ث انو  للحاوي ات والخزان ات المس تخدمة للتخ زين أو التجمي ع للزي و يجب توفير نظام احت واء 3
ي( تض من ط الزلزالأرضية وجدرانه من مواد مالئمة غير قابلة لالحتراق وغير نفاذة ومقاومة للتدمير )النشا

 .% من حجم اكبر خزان أو حاوية110عدم ارتحال أو تسرب الزيوت إلى البيئة وبسعة تصل إلى 
 
لت  دابير احال  ة اس  تخدام خزان  ات أرض  ية لتجمي  ع الزي  وت عل  ى المال  ك أو مش  غل مرك  ز التجمي  ع اتخ  اذ  ف  ي 4

 ذا التس ربواالحتياطات الالزمة لضمان عدم حدور تس رب وإيج اد اآللي ة المناس بة للتح ر  والكش ز ع ن ه 
 وإيقافه مع وضع عالمة أنابيب نقل الزيوت توضح ب نها لنقل الزيوت.

 
 ن على الخزانات تبين ب ن محتوياتها "زيوت مستهلكة" بشكل واضح ومقروء.وضع بطاقة بيا 5
 
لزي وت ت تخ زين ايجب على المالك أو مشغل مركز التجميع التعامل مع الحم ة والمتبقيات الناجمة عن عملي ا 6

 .ذا الخصو أو عن عملية فصل الزيوت عن الماء على أنها نفايات خطرة والتنسي  مع الجهة المختصة به
 
ت بل  ه للزي  وعل  ى المال  ك أو مش  غل مرك  ز التجمي  ع االحتف  اظ بنم  وذز تس  ليم الزي  وت الموق  ع والمخت  وم م  ن ق 7

 الواردة أو الخارجة ولمدة ال تقل عن ثالثة أعوام متتالية.
 
 :على صاحب مركز التجميع عمل سجالت لكميات الزيوت الواردة إلى المركز يبين فيها اآلتي  8

 اسم وعنوان منتج الزيوت. 1-8
 رقم التعريز )التصريح( لمنتج الزيوت. 2-8
 رقم التعريز )التصريح( لناقل الزيوت. 3-8
 كمية الزيوت التي تم استقبالها وتاريخ ذلك. 4-8

 
ل ى موق ع م ن مرك ز التجمي ع إ ةعلى المال ك أو مش غل مرك ز التجمي ع عم ل س جالت لكمي ات الزي وت الخارج  9

 : وحدة التصنيع أو المعالجة على أن تتضمن السجالت اآلتي
 اسم الناقل وعنوانه ورقم تعريفه. 1-9
 كمية الزيوت التي تم نقلها. 2-9
 تاريخ نقل الزيوت خارز المنش ة. 3-9
 الجهة التي تم نقل الزيوت إليها. 4-9
 
وت لوب ة للزي على المالك أو مش غل الوح دة إع داد خط ة مكتوب ة مدعم ة بالس جالت للتحل يالت المخبري ة المط 10

 إجراءها وطرق أخذ العينات وتكرارها. وتتضمن معلومات حول طرق التحليل وتواتر
 

 يجب االحتفاظ بالسجالت لمدة ال تقل عن ثالثة أعوام متتالية. 11
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ت عل ى ليم الزي وعلى المالك أو مشغل مركز تجميع الزيوت القيام بتعبئة ثالثة نسخ من النموذز الخا  بتس  12
واالحتف  اظ  نس  ختين إل  ى الناق  ل( أع  اله وإعط  اء  9أن يتض  من النم  وذز المعلوم  ات الم  ذكورة ف  ي البن  د ) 

 لمدة ال تقل عن ثالثة أعوام متتالية. هبالنسخة الثالثة لدي
 

 اشتراطات خاصة بوحدات إعادة التصنيع أو معالجة الزيوت: (8المادة )
 

بمزاول ة  يجب على المالك أو مشغل الوحدة الحصول على رقم تعريز خا  من الجهة المختصة للس ما  ل ه 1
 هذا العمل.

 
 على المالك أو مشغل الوحدة التقيد باآلتي: يجب 2

  أج ارات أو التقلي ل م ن احتم ال ان دالع الحرائ   أو ح دور االنف الوقاي ة و تشغيل الوح دة بش كل يض من 1-2
بحير  خطرطارئ عار  قد يتسبب في تسرب الزيوت إلى البيئة بشكل يعر  صحة اننسان أو البيئة لل

 .الت الطوارئ"تغطي المخاطر المحتملة "وحايضمن ذلك 
ل ى ع المحافظ ةالعام ة وتوفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية للوح دة حس ب متطلب ات ش هادة الس المة  2-2

 صيانتها وصالحيتها بشكل دائم.
 

 ل ة التل وريجب فح  وصيانة جميع األجهزة والموجودات بشكل دور  )أجهزة التحكم بالتس رب، أدوات إزا 3
 مدعمة بالنماذز والسجالت المناسبة. وغيره( وف  خطة صيانة موثقة و

 

زي وت منتج ي ال يجب على المالك أو مشغل الوحدة تجميع أو تخزين الزيوت وفقا ً لالشتراطات المطبق ة عل ى 4
 ومراكز تجميعها.

 

ن أ  ع  يج  ب عل  ى المال  ك أو مش  غل وح  دة إع  ادة التص  نيع أو المعالج  ة إج  راء الفح  و  الدوري  ة للكش  ز  5
 ئة.تصريز للزيوت إلى البي

 

ج ة أو ها للمعالعلى المالك أو مشغل وحدة إع ادة التص نيع أو المعالج ة عم ل س جل للزي وت الت ي ي تم اس تقبال 6
 إعادة التصنيع على أن يتضمن السجل اآلتي:

 اسم وعنوان الناقل. 1-6
 اسم وعنوان منتج الزيوت. 2-6
 رقم التصريح للناقل والمنتج. 3-6
 كمية الزيوت التي تم استقبالها.  4-6
 الزيوت. تاريخ استالم 5-6
 كمية الزيوت التي يتم إرسالها بعد المعالجة لالستخدامات المختلفة. 6-6

 

ولمدة ال  المعالجة يجب االحتفاظ بالسجالت أعاله ونماذز تسليم الزيوت عند استالم الزيوت أو تسليم الزيوت 7
 تقل عن ثالثة أعوام متتالية.

 

ب ين ن عليه ا تيب إل ى البيئ ة ووض ع بطاق ة بي اتجميع الزيوت المعالجة في خزانات مالئمة تضمن عدم التسر 8
 ب نها زيوت معالجة.

 

 على المالك أو مشغل الوحدة القيام بانجراءات التالية عند إغالق الوحدة: 9
والتعام ل  ة الملوث ةإجراء عملية تفريغ وإزالة التلور لمتبقيات الزيوت في الخزانات أو الحاويات واألترب 1-9

 معها بشكل سليم بيئياً. 
 إزالة الحاويات من الموقع عند إغالقه والتخل  منها بطرقة سليمة بيئياً. يجب 2-9
 . إشرافهاحت تن يتم التعامل مع الزيوت أو ( موافقة الجهات المختصة خطياً 8يشترط ولغايات المادة ) 3-9

 

 وتلوب ة للزي على المالك أو مش غل الوح دة إع داد خط ة مكتوب ة مدعم ة بالس جالت للتحل يالت المخبري ة المط 10
 وتتضمن معلومات حول طرق التحليل وتواتر إجراءها وطرق أخذ العينات وتكرارها.

 
 لخطرة.يمنع منعا باتاً ً حرق الزيوت بهدز التخل  منها إال في منش ة متخصصة لحرق النفايات ا 11
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 اشتراطات خاصة تطب  على حارقي الزيوت المعالجة والمستخدمة كوقود: (9المادة )

 ت المعالجة االلتزام بما يلي:يجب على حارق الزيو 1
 ت المبين  ةاخ ذ موافق ة الس  لطة عل ى اس  تخدام الزي وت كوق  ود عل ى أن تك  ون نوعيته ا مطابق  ة لالش تراطا 1-1

 أدناه:
 

 المستوى (Parameter)العنصر /البيان 

 جزء بالمليون كحد أعلى 100 الرصا 

 جزء بالمليون كحد أعلى 5 الزرنيخ

 أعلىجزء بالمليون كحد  2 كادميوم

 جزء بالمليون كحد أعلى10 كروم

 جزء بالمليون كحد أعلى 1000 الهالوجينات

 % كحد أعلى0.5 الماء

 م )سيلسيوس( كحد أدنى37ر5 درجة الومي 

 جزء بالمليون كحد أعلى SPCB( 2(ثنائي الفينيل متعدد الكلور 

 
 ها نفايات خطره. التعامل مع أ  متبقيات ناجمة عن عمليات التخزين أو الحرق على أن 2-1

 

 االحتفاظ بسجالت تتضمن المعلومات التالية: 3-1
 اسم وعنوان ناقل الزيوت ورقم التصريح لديه. 1-3-1
 .تمصدر الزيو 2-3-1
 كمية الزيوت التي استقبلها وتاريخ استقبال كل شحنة. 3-3-1
 موافقة مديرية التنظيم البيئي على إجراءات الحرق. 4-3-1

 

ي أي ة مرحل ة ف ية من الزي وت وفحص ها للت ك د م ن نوعيته ا للسلطة الح  في اخذ عينات عشوائ  (10المادة )

 من مراحل تداولها على أن تعود تكاليز هذه الفحو  على صاحب العالقة.
 

 اشتراطات خاصة بصحة وسالمة المتعاملين مع الزيوت. (11المادة )

 توفير معدات الوقاية الشخصية من مالبس وأحذية مالئمة وغيرها. 1
 التخصصية األولية والدورية .إجراء الفحو  الطبية  2
 التوعية بالمخاطر الصحية المترتبة على التعامل غير السليم مع هذه الزيوت. 3

 

ً لنوعيتها بحير تكون  (12المادة ) يجب التحكم باالستخدام النهائي للزيوت المعالجة وغير المعالجة وفقا

 مطابقة للمواصفات المعتمدة للغاية التي ستستخدم من اجلها.
 

ليهقا مقن عفي حالة عدم التمكن من إعادة استخدام أو استرجاع الزيوت ألي من األغراض الموافق   (13مادة )ال

 الجهققة المخت،ققةب يجققا التعامققا معهققا والققتخل  معهققا وفدققا  لتعليمققات إدا ة و ققداو  الع ايققات

 الخطرة.

 

 يعتبر العموذج المرف  جزء ال يتجزأ من هذه التعليمات. (14المادة ) 

 

ون معطدقة كا من يخالف أي بعد من بعود هذه التعليمات يعاقا بالعدوبات المع،وص عليهقا فقي ققا  (15ادة )الم

 و عديال ه. 2000العدبة االقت،ادية الخاصة لسعة 

 

 ذهبيالمهعدس  اد  ال                                                                         

 ي سلطة ئيس مجلس م وض                                                                          

 القت،ادية الخاصةمعطدة العدبة ا                                                                          
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  موذج  سليم زيوت
 معلومات خاصة بالعاقا -ب معلومات خاصة بمرسا الزيوت  -أ

 

 ع المرسل :نو .1

  منتج زيوت 

 مركز تجميع زيوت 

 مركز معالجة / تصنيع 

 

 ـــــــــــــاسم المرسل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــالعنوان : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــرقم التصريح : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــ: ــــــــــــــــــــــــــــــجهة إصدار التصريح  .5
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــكمية الزيوت المرسلة: ـــــــــــــــــــــــــــــ .6
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــؤول : ــــــــــــــــــــــــــــــــــالشخص المس .7
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــالتوقيـــــع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ــــــــــــــــاسم شركة النقل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-1
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم التصريح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -3
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