اعطاء الموافقة عمى تداول الزيوت المعدنية المستهمكة

الفئة المستفيدة من الخدمة

مكان تقديم الخدمة

منتجي الزيوت وناقمييا ومراكز التجميع ووحدات المعالجة وحارقي الزيوت وكل من ليم عالقة
مباشرة أو غير مباشرة في مراحل تداول وادارة الزيوت المعدنية المستيمكة .
مديرية ادارة النفايات والمواد الخطرة في و ازرة البيئة
مديريات حماية البيئة في المحافظات
انطباق الشروط فيي اننظمية والتعميميات المعميول بييا والموجيودة عميع الموقيع ا لكترونيي لميو ازرة
( ( www.moenv.gov.joوىي:

شروط الحصول عمى الخدمة

 قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة 2017
 تعميمات ادارة الزيوت المعدنية المستيمكة وتداوليا لسنة 2014
 نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداوليا رقم ( )24لسنة 2005
تعميمات ادارة وتداول النفايات الخطرة لسنة .2003

الوثائق الخاصة بناقل الزيوت
 كتاب رسمي أو استدعاء من الجية التي ستنقل الزيوت.
 رخصيية ميين دائ يرة السييير ظيياىر عمييييا صييفة ا سييتعمال لمصيييري المنييوي

نقييل الزيييوت

المستيمكة فيو.

 اتفاقية مع مجمع أو معيد تدوير مرخص حسيب انصيول مين و ازرة البيئية لتجمييع أو اعيادة
تدوير الزيوت المعدنية
الوثائق المطموبة

الوثائق الخاصة بمجمعي الزيوت
 كتاب رسمي أو استدعاء من الجية التي تنوي تجميع الزيوت المعدنية العادمة.
 رخصة الموقع تجميع الزيوت
 شيادة سجل تجاري من و ازرة الصناعة والتجارة
الوثائق الخاصة بوحدات اعادة التصنيع أو معالجة الزيوت



كتاب رسمي أو استدعاء من الجية التي تنوي اعادة تدوير الزيوت المعدنية العادمة.

رخصة موقع المنشأة

شيادة سجل تجاري من و ازرة الصناعة والتجارة.
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تقديم كتاب رسمي او استدعاء من متمقي الخدمة.

يتم توريد المعاممة في الديوان وتحويميا الع مديرية ادارة النفايات والمواد الخطرة  /قسم

التسجيل والترخيص.
إجراءات تقديم الخدمة



يقوم الميندس في القسم بالتأكد من كافة الوثائق والبيانات.



بعييد التأكييد ميين اسييتيفاء جميييع الوثييائق والبيانييات يييتم اج يراء الكشييي الحسييي ميين قبييل
الفريق الفني عمع موقع التجميع او منشاة اعادة التدوير او صيري النقل .

 ف ييي ح ييال اس ييتوفع متمق ييي الخدم يية كاف يية ا شيييتراطات الموجيييودة ف ييي تعميميييات ادارة الزي ييوت
المعدنية المستيمكة وتيداوليا لسينة  2014ييتم التوصيية بمينذ أتن تشيليل لتجمييع او اعيادة
تدوير او نقل لمزيوت المعدنية المستيمكة.
يتم اعداد كتاب لمتمقي الخدمة بإتن التجميع أو النقل أو اعادة التدوير.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

يوجد
حسب تعميمات ادارة الزيوت المعدنية المستيمكة وتداوليا لسنة 2014
( )10 – 7ايييام عش يرة أيييام و تتجيياوز ا سييبوعين كحييد اقصييع عمييع انكثيير فييي حييال اسييتوفع
صاحب العالقة شروط اعاله

