منح أذن تشغيل لمعاممين عمى إعادة تدوير النفايات الخطرة
الفئةةةةم المدةةةةتفيدة مةةةةن
الخدمم

الجهات الراغبة باالستثمار في مجال إعادة تدوير النفايات الخطرة
 مديرية ادارة النفايات والمواد الخطرة في و ازرة البيئة

مكان تقديم الخدمم

 مديريات البيئة في المحافظات
 -1 ترخيص لممنشأة من قبل مديرية التراخيص واالرشاد في و ازرة البيئة
 -2 انطبا اااش الشا ااروط فا ااي اينظما ااة والتهميما ااات المهما ااول بها ااا والموجا ااودة علىىىىم قع

ىىىى

قالعكتر ني عل زقرة ( ( www.moenv.gov.joهي:
شةةروط الولةةول عمةةى
الخدمم

 قانون حماية البيئة رقم ( )25لسنة 5002
 نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم ( )52لسنة 5002
 تهميمات ادارة وتداول النفايات الخطرة لسنة .5002
 تهميمات النفايات الخطرة المحظورة والمقيدة لسنة 5002
 تهميمات ادارة الزيوت المهدنية المستهمكة وتداولها لسنة 5002
 اشتراطات جمع ونقل وتخزين البطاريات السائمة المستهمكة والمتاجرة بها

الوثائق المطموبم

اسااتدعاأ و كتاااي رساامي ماان متمقااي الخدمااة بهاادش الحلااول عم ا إ ن تش ا يل لممنشااأة
الخالة بو مرفش بو الولش التش يمي لممنشأة /الملنع
 تقديم كتاي رسمي و استدعاأ من قبل متمقي الخدمة يطمي فيو منحو ا ن تش يل.
 توريد الكتاي الرسمي و االستدعاأ في الديوان وتحويمو ال
والمواد الخطرة  /قسم التسجيل والترخيص.

إجراءات تقديم الخدمم

مديرية ادارة النفايات

 يقوم المهندس في القسم بتدقيش المهاممة ،وفي حال استوفت كافة المهمومات
المطموبة ،يقوم الفريش الفني بالكشش الميداني عم موقع المنشأة لالطالع عم مدى

التزامها باالشتراطات البيئية ات اللمة حسي الشروط الم كورة في التهميمات المشار
اليها عاله.

ااأ عما التولاايات الما كورة فااي التقرياار،
 يقااوم الفريااش الفنااي باعااداد التقرياار الفنااي ،وبنا ع
فان االجراأات كالتالي:

منح أذن تشغيل لمعاممين عمى إعادة تدوير النفايات الخطرة
 في وال التزام المنشأة بالتعميمات: يتم اعداد كتاي بالموافقة من قبل القسم عم منح ا ن تش يل قابل لمتجديد سنوياع
و االل اأ وحسي عمل المنشأة.

 وفي بهض الحاالت الخالة ،يتم عرض التقرير عم المجنة الفنية إلدارة المواد
الخطرة ونقمها وتداولها لمبت في منح المنشأة الهاممة عم

استرجاع النفايات

الخطرة إ ن تش يل.

ب -في وال عدم التزام المنشأة بالتعميمات:
 يقوم الفريش الفني بتزويد المنشأة باالشتراطات المطموبة ل ايات تلويي اوضاع
المنشأة واستكمال اجراأات منحو ا ن التش يل.

 عند قيام متمقي الخدمة بتنفي االشتراطات المطموبة يقوم مجدداع بتقديم استدعاأ و
كتاي رسمي لمسير باإلجراأات الالحقة التي كرت عاله.

المؤددةةةةةات الشةةةةةريكم
في تقديم الخدمم

ال يوجد

ردوم الخدمم

ال يوجد

وقت انجاز الخدمم

 7يام

