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المادة 0
تسمى ىذه التعميمات (تعميمات إدارة الزيوت المعدنية المستيمكة وتداوليا لسنة  ) 4102ويعمؿ بيا
اعتبا اًر مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية .
المادة 4
يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ
تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ :
القانوف  :قانوف حماية البيئة رقـ ( )24لعاـ . 4112
الو ازرة  :و ازرة البيئة .
الوزير  :وزير البيئة .
األميف العاـ  :أميف عاـ الو ازرة .
الزيوت المعدنية المستيمكة  :ىي الزيوت التي تـ تكريرىا مف البتروؿ الخاـ أو الزيوت االصطناعية
وتـ استعماليا وانتياء دورة استخداميا ونتيجة لذلؾ أصبحت نفاية مموثة بمواد كيماوية أو مموثات
فيزيائية ويجب التخمص منيا أو معالجتيا أو إعادة استخداميا مثؿ زيوت المكائف  ،المحركات ،
الييدروليؾ  ،نقؿ الطاقة والحركة  ،التروس  ،التبادؿ الحراري أو أية زيوت أخرى تستعمؿ الغراض
التزييت أو خميط منيا والتي سيشار إلييا الحقاً بمفظ (الزيوت) ويستثنى مف ذلؾ الزيوت التي يزيد
تركيز ثنائي الفينيؿ متعدد الكمور ( )PCBsفييا عمى ( )21جزءاً بالمميوف .

الخزاف األرضي  :ىو خزاف يقع تحت سطح األرض ويستخدـ لتخزيف الزيوت أو معالجتيا .
العبوة /الحاوية  :أي وعاء يتـ فيو التخزيف أو النقؿ أو المعالجة لمزيوت .
التصنيع  :أحد عمميات المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية لمزيوت لتصبح أكثر استجابة النتاج زيت
الوقود أو أي مف المنتجات البترولية األخرى  ،وتشمؿ عمميات المعالجة المتعاقبة كخمط الزيوت مع
المنتجات البترولية أو الفمترة أو التقطير البسيط أو الفصؿ الكيميائي أو الفيزيائي أو إعادة التكرير
وغيرىا .
نقاط أو مراكز تجميع الزيوت  :أي موقع أو منشأة مرخصة مف الو ازرة ألغراض استقباؿ أو التجميع
أو التخزيف لمزيوت تمييداً لنقميا إلى المواقع المخصصة إلعادة تصنيعيا أو التخمص النيائي منيا
أو إعادة استخداميا  ،وقد تتـ بعض عمميات المعالجة األولية ليا مثؿ الترسيب وفصؿ المياه مف
الزيوت .
حارؽ الزيوت  :المنشأة التي تقوـ بحرؽ الزيوت بغرض االستفادة مف قيمتيا الح اررية .
منتج الزيوت  :أي شخص طبيعي أو معنوي أو عمؿ أو صناعة ينتج عف نشاطو زيوت معدنية
مستيمكة.
ناقؿ الزيوت  :المؤسسة أو الشخص الذي يقوـ بجمع الزيوت المعدنية المستيمكة مف منتجييا و/أو
نقميا إلى نقاط أو مراكز التجميع أو إلى األماكف المخصصة لممعالجة أو ألماكف التخمص النيائي
منيا .
وحدة  :إعادة التصنيع أو المعالجة  :المنشأة التي تقوـ بمعالجة الزيوت المعدنية المستيمكة واعادة
تصنيعيا بالطرؽ الفنية المعتمدة عالمياً إلعادة استخداميا والحاصؿ عمى الموافقة البيئية مف الو ازرة .
المادة 5
تطبؽ ىذه التعميمات عمى منتجي الزيوت وناقمييا ومراكز التجميع ووحدات المعالجة وحارقي الزيوت
وكؿ مف ليـ عالقة مباشرة او غير مباشرة في مراحؿ تداوليا وادارتيا .

المادة 6
اشتراطات عامة :
 .0يمنع تصريؼ الزيوت إلى شبكات الصرؼ الصحي أو الحفر االمتصاصية أو مصادر المياه
السطحية أو الجوفية أو إلى البيئة سواء مف المؤسسات أو األفراد .
 .4يمزـ كؿ مف ينطبؽ عميو أحكاـ المادة الثالثة مف ىذه التعميمات القياـ بمراجعة الو ازرة لمحصوؿ
عمى التصاريح أو الموافقات الالزمة .
 .3يمنع خمط الزيوت مع النفايات الصمبة المترلية والتخمص منيا بطرحيا في مكاب البمديات
المخصصة الستقباؿ النفايات المترلية .
 .2يمنع استخداـ الزيوت النتاج الطاقة في المؤسسات المنتجة لممواد الغذائية .
 .2يمنع استخداـ الزيوت العادمة والمعالجة النتاج الطاقة في المؤسسات أو المصانع أو المنازؿ إال
بعد الحصوؿ عمى الموافقة الخطية مسبقاً مف الو ازرة .
 .2يمنع خمط الزيوت مع النفايات الخطرة خاصة المذيبات  ،المواد الكيميائية الحمضية أو القاعدية
أو مع أي مشتقات نفطية بكافة أنواعيا كالنفط  ،الوقود الثقيؿ  ،المواد اإلسفمتية  ،أو مع المتبقيات
الفراغية . )Residual Vacuum(VR
 .7يمنع استخداـ الزيوت لمرش عمى الطرؽ بيدؼ التخفيؼ مف انبعاث الغبار أو إلزالة األعشاب
الضارة أو ألية استخدامات أخرى قد تترتب عمييا آثار سمبية عمى البيئة .
المادة 7
االشتراطات الخاصة بمنتجي الزيوت :
تطبؽ االشتراطات التالية عمى منتجي الزيوت بغض النظر عف حجـ الكميات الناتجة .

 .0يمتزـ كؿ منتج لمزيوت بالحصوؿ عمى رقـ تعريؼ خاص مف الو ازرة .
 .4يمتزـ المنتج لمزيوت بعدـ بيع الزيوت أو تزويدىا بأي شكؿ مف األشكاؿ إال لمجيات المرخص ليا
رسمياً مف الو ازرة لغايات تجميع و/أو تكرير الزيوت المعدنية المستيمكة وحاصمة عمى تصريح رسمي
ساري المفعوؿ .
 .3تخزيف الزيوت :
 يمتزـ المنتج بتجميع الزيوت في حاويات أو خزانات بحالة جيدة وغير قابمة لمتسرب وخالية مفالشقوؽ والتصدعات ومغمقة باحكاـ ومستعممة فقط ليذه الغاية .
 يمتزـ المنتج أف تكوف الخزانات المستخدمة حسب المواصفات والشروط الموافؽ عمييا مف مؤسسةالمواصفات والمقاييس .
 يمتزـ المنتج بوضع بطاقة بياف عمى جميع الحاويات والخزانات المستخدمة لمتخزيف توضح بأفالمحتويات زيوت وفي حاؿ استخداـ خزانات ارضية يجب وضع عالمة عمى أنابيب نقؿ الزيوت
توضح بأنيا مخصصة لنقؿ الزيوت .
 عند استخداـ خزانات أرضية لتجميع الزيوت يمتزـ منتج الزيوت باتخاذ التدابير واالحتياطاتالالزمة لضماف عدـ حدوث تسريب منيا وايجاد اآللية المناسبة لمتحري والكشؼ عف التسرب في
حالة حدوثو والعمؿ عمى إيقافو .
 يمتزـ المنتج بأف يكوف موقع التخزيف في مكاف آمف غير معرض لألمطار وأف تكوف أرضيتو غيرنفاذة وخالية مف الشقوؽ عمى أف يتـ توفير نظاـ احتواء ثانوي لمحاويات والخزانات ذي سعة
( )%001مف حجـ أكبر حاوية أو خزاف مستخدـ بحيث تكوف أرضيتو وجدرانو مف مادة مالئمة غير
نفاذة وغير قابمة لالحتراؽ أو التسرب لضماف عدـ وصوؿ الزيوت إلى البيئة في حاالت االنسكاب
أو التسرب الطارئة .

 يمتزـ المنتج بفصؿ الزيوت عف المياه في مواقع تغيير زيوت السيارات أو غسيميا إلى أقصى درجةممكنة وأخذ موافقة سمطة المياه عمى تصريؼ المياه إلى شبكة الصرؼ الصحي العامة وفي حاؿ
كوف المنطقة غير مخدومة بشبكة صرؼ صحي عامة يجب أخذ موافقة سمطة المياه وو ازرة البيئة
عمى اإلجراء المتبع .
 يمتزـ المنتج بعد تصريؼ أي منتجات بترولية أو مذيبات عضوية أو مواد مضادة لمتجمد وغيرىاإلى خزاف أو حاوية تجميع الزيوت .
 يمتزـ المنتج بتجميع الحماة المترسبة في خزانات أو حاويات تخزيف الزيوت أو الناتجة عف عمميةفصؿ الزيوت عف المياه في عبوات مالئمة والتعامؿ معيا كنفايات خطرة وفقاً لتعميمات إدارة وتداوؿ
النفايات الخطرة والتنسيؽ مع الو ازرة بخصوصيا .
 .2حاالت االنسكاب والتسرب :
 يمتزـ بوضع خطة واضحة ومكتوبة لمتعامؿ مع االنسكاب أو التسرب . يمتزـ منتج الزيوت بأخذ االحتياطات الكفيمة بمنع التسرب واإلنسكاب مع التقيد بتوفير الموادالماصة والتجييزات والمعدات الالزمة إلزالة التموث الناجـ عف التسرب في موقع قريب مف مكاف
التخزيف .
 في حالة حدوث تسرب او انسكاب يجب اتباع اآلتي :* وقؼ تدفؽ الزيت مف المصدر .
* في حالة عدـ التمكف مف ذلؾ يمتزـ المنتج بوضع الزيوت في حاوية أخرى مالئمة .
* يمتزـ بالعمؿ عمى احتواء انسكاب الزيوت باستخداـ الطرؽ المناسبة وتنظيؼ الموقع وجمع الزيت
المنسكب والمواد المموثة المستخدمة في تنظيؼ االنسكاب في عبوات مالئمة والتخمص منيا كنفايات
خطرة .

* يمتزـ المنتج باستبداؿ الحاويات أو الخزانات التالفة فو اًر .
* يمتزـ المنتج بإبالغ الو ازرة عف الحادث فو اًر .
 .2يمتزـ بوضع فالتر الزيوت المستيمكة في حاويات خاصة مصنعة مف مادة مالئمة وفي حالة
جيدة وعمييا بطاقة البياف توضح محتوياتيا وتخزينيا في الموقع المحدد لتجميع الزيوت والتعامؿ
معيا نفايات خطرة وفقاً لتعميمات إدارة النفايات الخطرة وتداوليا والتنسيؽ مع الو ازرة بخصوصيا .
 .2يمتزـ بعمؿ سجالت بالكميات الناتجة مف الزيوت والحماة الناتجة والفمترات المستيمكة وحفظ
السجالت لمدة ال تقؿ عف ثالثة أعواـ متتالية .
 .7يمتزـ المنتج بتسميـ الزيوت إلى ناقؿ زيوت مرخص مف الو ازرة ليذه الغاية .
 .8يمتزـ المنتج بتعبئة ثالث نسخ مف نموذج التسميـ الخاص بالزيوت واعطاء نسختيف منيا لمناقؿ
واالحتفاظ بالنسخة الثالثة لديو ولمدة ال تقؿ عف ثالثة أعواـ متتالية .
المادة 8
االشتراطات الخاصة بناقمي الزيوت :

تنطبؽ االشتراطات التالية عمى األشخاص أو الجيات أو المؤسسات التي تقوـ بجمع الزيوت ونقميا
مف مواقع انتاجيا إلى نقاط ومراكز تجميع و/أو تكرير الزيوت المعدنية المستيمكة وحاصمة عمى
تصريح رسمي ساري المفعوؿ .
 .0يمتزـ كؿ ناقؿ لمزيوت بالحصوؿ عمى رقـ تعريؼ خاص (تصريح) مف الو ازرة لمسماح لو بمزاولة
ىذا العمؿ .
 .4يجب أف يتضمف طمب التصريح /الموافقة المعمومات التالية :
 -اسـ شركة النقؿ /الناقؿ .

 اسـ مالؾ شركة النقؿ . العنواف البريدي ورقـ الياتؼ . نوع نشاط النقؿ (نقؿ فقط  ،نقؿ وتجميع  ،تجميع فقط) . مواقع تجميع الزيوت. اسـ الشخص المسؤوؿ لالتصاؿ بو في موقع تجميع الزيوت. .3عمى الناقؿ االلتزاـ بنقؿ الزيوت إلى موقع تجميع زيوت مرخص فقط .
 .2في حالة حدوث انسكاب أو تصريؼ طارئ لمزيوت خالؿ عممية النقؿ يمتزـ الناقؿ باتخاذ
اإلجراءات المناسبة والكفيمة بإيقاؼ التصريؼ واحتوائو وذلؾ تحت طائمة المسؤولية القانونية لضماف
حماية صحة اإلنساف والبيئة  .مع ضرورة االتصاؿ مع الدفاع المدني فور حدوث ذلؾ واجراء عممية
التنظيؼ الالزمة إلزالة التموث الحاصؿ وعمى نفقتو الخاصة وحسب متطمبات الو ازرة .
 .2تنطبؽ عمى وسائؿ (مركبات) نقؿ الزيوت نفس اإلجراءات السارية والمواصفات المعتمدة لمركبات
نقؿ الوقود مف الدفاع المدني واألمف العاـ ومؤسسة المواصفات والمقاييس عمى أف تعطى ىذه
المركبات لوناً خاصاً محدداً ليا وأف يكتب عمييا بشكؿ واضح زيوت معدنية مستيمكة .
 .2يمتزـ الناقؿ باالحتفاظ بنسخة مف نموذج التسميـ الخاص بالزيوت واعطاء النسخة الثانية إلى
الجية المستقبمة لمزيوت مقابؿ التوقيع عمييما مف المستمـ مع اإلبقاء عمى ىذه النماذج لمدة ال تقؿ
عف ثالثة أعواـ متتالية .
المادة 9
االشتراطات الخاصة لنقاط التجميع ومراكزىا :

 .0يمتزـ مالؾ أو مشغؿ مركز التجميع بالحصوؿ عمى رقـ تعريؼ خاص /تصريح مف الو ازرة .

 .4يمتزـ صاحب مركز التجميع الذي يتـ فيو إجراء بعض العمميات الفيزيائية البسيطة مثؿ الترسيب
وفصؿ المياه عف الزيوت بما يمي :
أ .وضع خطة طوارئ تتضمف اإلجراءات التي ستتبع في الحاالت الطارئة مثؿ نشوب حريؽ أو
حدوث انفجار أو تسرب أو غيره في الموقع لضماف التقميؿ مف أي مخاطر قد تترتب عمى صحة
اإلنساف أو البيئة جراء ذلؾ وأخذ موافقة الدفاع المدني عمى اإلجراءات الموضوعة .
ب .وضع خطة الطوارئ وادراج ارقاـ اليواتؼ الضرورية في موقع واضح يسيؿ الوصوؿ اليو عند
الضرورة .
ج .توفير مواد إزالة التموث في موقع قريب مف خزانات تجميع الزيوت .
 .3توفير متطمبات الوقاية والحماية الذاتية وحسب تعميمات الدفاع المدني والمحافظة عمى صالحيتيا
وصيانتيا بشكؿ دائـ .
 .2يمتزـ بتخزيف الزيوت في حاويات أو خزانات مصنعة مف مادة مالئمة تكوف في حالة جيدة خالية
مف التصدعات أو التشققات أو أية عيوب أخرى  ،ومطابقة لممواصفات الفنية المعتمدة مف مؤسسة
المواصفات والمقاييس .
 .2يمتزـ بتوفير نظاـ احتواء ثانوي لمحاويات والخزانات المستخدمة لمتخزيف أو التجميع لمزيوت بحيث
تكوف أرضيتو وجدرانو مف مواد مالئمة غير قابمة لالحتراؽ وغير نفاذة تضمف عدـ ارتحاؿ أو تسرب
الزيوت إلى البيئة وبسعة تصؿ إلى ( )%001مف حجـ أكبر خزاف أو حاوية .
 .2في حالة استخداـ خزانات أرضية لتجميع الزيوت يمتزـ المالؾ او مشغؿ مركز التجميع اتخاذ
التدابير واالحتياطات الالزمة لضماف عدـ حدوث تسرب وايجاد اآللية المناسبة لمتحري والكشؼ عف
ىذا التسرب وايقافو مع وضع عالمة عمى أنابيب نقؿ الزيوت توضح بأنيا لنقؿ الزيوت .
 .7يمتزـ بوضع بطاقة بياف عمى الخزانات تبيف بأف محتوياتيا (زيوت مستيمكة) بشكؿ واضح
ومقروء .

 .8في حاؿ حدوث تسرب أو تصريؼ لمزيوت فيجب القياـ باآلتي :
أ .ايقاؼ التسرب فو اًر .
ب .احتواء التسرب .
ج .إجراء عممية التنظيؼ الالزمة والتعامؿ مع الزيوت المتسربة والمواد المموثة ومواد إزالة التموث
عمى انيا نفايات خطرة في حاؿ عدـ التمكف مف استرجاعيا .
د .إجراء عمميات الصيانة الالزمة لخزانات الزيوت المتضررة وعدـ استخداميا مرة أخرى إال بعد
التأكد مف صالحيتيا .
ىػ .تقديـ تقرير لمو ازرة عف الحالة الطارئة تتضمف معمومات عف نوع الحادث وكمية النفايات الناجمة
عنو ونوعيتيا وطرؽ التعامؿ معيا خالؿ مدة أقصاىا اسبوعاف .
 .9يمتزـ المالؾ أو مشغؿ مركز التجميع بالتعامؿ مع الحماة والمتبقيات الناجمة عف عمميات تخزيف
الزيوت أو عف عممية فصؿ الزيوت عف الماء عمى أنيا نفايات خطرة والتنسيؽ مع الو ازرة بيذا
الخصوص .
 .01يمتزـ المالؾ أو مشغؿ مركز التجميع االحتفاظ بنموذج تسميـ الزيوت الموقع منو لمدة ال تقؿ
عف ثالثة أعواـ متتالية .
 .00يمتزـ مالؾ مركز التجميع بعمؿ سجالت لكميات الزيوت الواردة إلى المركز يبيف فييا اآلتي :
أ .اسـ منتج الزيوت وعنوانو.
ب .رقـ التعريؼ ( التصريح ) لمنتج الزيوت.
ج .رقـ التعريؼ ( التصريح ) لناقؿ الزيوت.
د .كمية الزيوت التي تـ استقباليا وتاريخ ذلؾ.

 .04يمتزـ مالؾ أو مشغؿ مركز التجميع بعمؿ سجالت لكميات الزيوت الخارجة مف مركز التجميع
إلى موقع وحدة التصنيع أو المعالجة عمى أف تتضمف السجالت اآلتي :
أ .اسـ الناقؿ وعنوانو ورقـ تعريفو .
ب .كمية الزيوت التي سيتـ نقميا .
ج .تاريخ نقؿ الزيوت خارج المنشأة .
د .الجية التي سيتـ نقؿ الزيوت الييا .
 .03يمتزـ باالحتفاظ بالسجالت لمدة ال تقؿ عف ثالثة أعواـ متتالية .
 .02يمتزـ المالؾ أو مشغؿ مركز تجميع الزيوت بالقياـ بتعبئة ثالث نسخ مف النموذج الخاص
باخراج الزيوت عمى أف يتضمف النموذج المعمومات المذكورة في البند ( )04أعاله واعطاء نسختيف
إلى الناقؿ واالحتفاظ بالنسخة الثالثة لديو لمدة ال تقؿ عف ثالثة أعواـ متتالية .
 .02عمى المالؾ أو المشغؿ أف يزود الو ازرة بتقارير ربعية حسب النموذج المعتمد مف الو ازرة ليذه
الغاية .
المادة :
اشتراطات خاصة بوحدات إعادة التصنيع أو معالجة الزيوت :

 .0يمتزـ المالؾ أو مشغؿ الوحدة بالحصوؿ عمى التصريح المطموب مف الو ازرة .

 .4يمتزـ المالؾ أو مشغؿ الوحدة التقيد باآلتي :
أ .تشغيؿ الوحدة بشكؿ يضمف التقميؿ مف احتماؿ اندالع الحرائؽ أو حدوث االنفجارات أو أي طارئ
عارض قد يتسبب في تسرب الزيوت إلى البيئة بشكؿ يعرض صحة اإلنساف أو البيئة لمخطر .
ب .توفير متطمبات الوقاية والحماية الذاتية لموحدة حسب تعميمات الدفاع المدني والمحافظة عمى
صيانتيا وصالحيتيا بشكؿ دائـ .
 .3يمتزـ بفحص جميع االجيزة والموجودات وصيانتيا بشكؿ دوري ( اجيزة التحكـ بالتسرب  ،ادوات
ازالة التموث وغيره ).

 .2يمتزـ المالؾ أو مشغؿ الوحدة بتجميع الزيوت أو تخزينيا وفقاً لالشتراطات المطبقة عمى منتجي
الزيوت ومراكز تجميعيا .

 .2يمتزـ بوضع خطة طوارئ تشتمؿ عمى ما يمي :
أ .اإلجراءات التي تضمف التقميؿ مف المخاطر المترتبة عمى صحة اإلنساف أو البيئة عند حدوث
الحرائؽ أو االنفجارات أو أي طارئ عارض لتسرب الزيوت الى البيئة .
ب .أخذ موافقة الجيات المختصة عمى خطة الطوارئ (الدفاع المدني وو ازرة البيئة) عمى أف تتضمف
الخطة قائمة بكؿ أجيزة الطوارئ في المنشأة (مثؿ أنظمة إطفاء الحريؽ  ،أنظمة اإلنذار  ،أدوات
إزالة التموث وغيرىا) .
ج .إجراءات اخالء الموقع في الحاالت الضرورية بحيث توضح اإلشارات المستخدمة لإلخالء
والطرؽ البديمة في حاؿ اغالؽ الطرؽ االصمية .
د .أف توزع الخطة في جميع مرافؽ المنشأة .

 .2يمتزـ بتعييف منسؽ مسؤوؿ عف التصرؼ في حاالت الطوارئ يكوف عمى معرفة تامة باجراءات
التعامؿ مع الطوارئ لجميع العمميات التي تجري في المنشأة وطبيعة الزيوت التي يتـ التعامؿ معيا
ومكاف وجود جميع القيود إضافة إلى اعطائو الصالحيات لمحصوؿ عمى الموارد الالزمة لتنفيذ خطة
الطوارئ .
 .7في حاؿ حدوث طارئ يجب القياـ باآلتي :
أ .إعالـ الجيات المختصة بحالة الطوارئ وتحديد االجراءات المطموب تنفيذىا .
ب .تحديد طبيعة الحالة الطارئة  :مصدرىا ومدى امتدادىا واالستعانة بالطرؽ كافة لتحقيؽ ذلؾ .
ج .تقييـ المخاطر المحتممة عمى صحة اإلنساف أو البيئة جراء حدوث الحالة الطارئة عمى أف تأخذ
عممية التقييـ بعيف االعتبار اآلثار المباشرة وغير المباشرة لمحالة (تأثير أي مواد سامة  ،محرشة ،
غازات خانقة أو التأثير عمى المياه السطحية مف المواد الكيماوية المستخدمة الطفاء الحريؽ او
غيره) .
د .تقديـ تقرير لمجيات المختصة يتضمف المعمومات التالية حوؿ الحادث :
 .0اسـ المنشأة وعنوانيا .
 .4تاريخ الحادث ونوعو (تسرب  ،حريؽ . )...
 .3أنواع المواد المرتبطة بالحادث وكمياتيا .
 .2تقييـ المخاطر المتوقعة عمى صحة اإلنساف أو البيئة خارج المنشأة .
 .2الكميات المقدرة مف المواد التي تـ استرجاعيا جراء الحادث وطرؽ التعامؿ معيا .
 .8يمتزـ باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية كافة لضماف عدـ انتشار الحريؽ او االنفجار أو التسرب
إلى أمكاف اخرى مف المنشأة عف طريؽ ايقاؼ العمؿ في الجزء المتأثر بالحادث حيثما أمكف وجمع
تسرب الزيوت واحتوائيا واإلزالة والعزؿ لمحاويات وغيرىا .

 .9يمتزـ بالتعامؿ مع الزيوت التي جمعت جراء حدوث الحالة كنفايات خطرة والتصرؼ بيا وفقاً لذلؾ
.
 .01يمتزـ المالؾ أو مشغؿ وحدة إعادة التصنيع أو المعالجة بإجراء الفحوصات الدورية لمكشؼ عف
أي تصريؼ لمزيوت إلى البيئة واجراء اآلتي في حاؿ حدوث أي تسرب أو تصريؼ غير مقصود :
أ .وقؼ التسرب فو اًر .
ب .احتواء عممية التسرب أو التصريؼ ألكبر قدر ممكف.
ج .تنظيؼ الموقع ومناولة الزيوت الناجمة عف ذلؾ واية مواد اخرى مموثة بطريقة مالئمة.
د .استبداؿ حاويات تجميع الزيوت باخرى مالئمة اف استدعت الحاجة لذلؾ.

 .00يمتزـ المالؾ أو مشغؿ وحدة إعادة التصنيع أو المعالجة باالحتفاظ بسجؿ لكؿ نموذج شحنة
زيوت يتـ استقباليا لممعالجة أو إعادة التصنيع عمى أف يتضمف النموذج اآلتي :
 .0اسـ الناقؿ وعنوانو .
 .4اسـ منتج الزيوت وعنوانو .
 .3رقـ التصريح لمناقؿ والمنتج .
 .2كمية الزيوت التي تـ استقباليا .
 .2تاريخ استالـ الزيوت .
 .2كمية الزيوت التي يتـ ارساليا بعد المعالجة لإلستخدامات المختمفة .
 .04يمتزـ باالحتفاظ بالسجالت أعاله ولمدة ال تقؿ عف ثالثة أعواـ متتالية .
 .03تجميع الزيوت المعالجة في خزانات مالئمة ووضع بطاقة بياف عمييا تبيف بأنيا زيوت معالجة .

 .02يمتزـ المالؾ أو مشغؿ الوحدة بالقياـ باإلجراءات التالية عند إغالؽ الوحدة :
أ .إجراء عممية تفريغ وازالة التموث لمتبقيات الزيوت في الخزانات أو الحاويات واألتربة المموثة
والتعامؿ معيا بشكؿ سميـ بيئياً .
ب .يمتزـ بإزالة الحاويات مف الموقع عند إغالقو .
 .02يمتزـ المالؾ او مشغؿ الوحدة بإعداد خطة مكتوبة لمتحميالت المخبرية المطموبة لمزيوت
وتتضمف معمومات حوؿ طرؽ التحميالت وتواتر إجراؤىا .
المادة ;
اشتراطات خاصة تطبؽ عمى حارقي الزيوت المعالجة والمستخدمة كبديؿ لموقود في المصانع
والمنشآت التي حصمت عمى موافقات خاصة بذلؾ مف الو ازرة :
 يمتزـ حارؽ الزيوت المعدنية المعالجة بما يمي : .0أخذ موافقة الو ازرة عمى استخداـ الزيوت كبديؿ لموقود عمى أف تكوف نوعيتيا مطابقة لالشتراطات
المبينة أدناه :

العنصر
المستوى

الرصاص
 011جزء بالمميوف كحد أدنى

الزرنيخ
 2جزؤ بالمميوف كحد أدنى

كاديوـ
 4جزء بالمميوف كحد أدنى

كروـ
 01جزء بالمميوف كحد أدنى

اليالوجينات
 0111جزء بالمميوف كحد أدنى

الماء
 %1012كحد أعمى

درجة الوميض
2ر37

درجة مئوية كحد أدنى

 .4أف يممؾ وحدات حرؽ خاصة تعمؿ بدجات ح اررة عالية ال تقؿ عف  0411درجة مئوية تضمف
تحطيـ المركبات الخطرة الموجودة في الزيوت بحيث ال يؤدي إلى انبعاثات في اليواء بما ال تتجاوز
الحدود القصوى المسموح بيا في المواصفة القياسية . 4112/0089

 .3تزويد الو ازرة بالمعمومات التالية :
أ .اسـ الحارؽ .
ب .العنواف .
ج .رقـ الياتؼ .
د .نوع النشاط الذي سيستخدـ فيو الزيوت المستيمكة .
ىػ .موقع المنشأة .
 .2التعامؿ مع أي متبقيات ناجمة عف عمميات التخزيف أو الحرؽ عمى أنيا نفايات خطرة .
 .2االحتفاظ بسجالت تتضمف المعمومات التالية :
أ .اسـ ناقؿ الزيوت وعنوانو ورقـ التصريح لديو .
ب .مصدر الزيوت .
ج .كمية الزيوت التي استقبميا وتاريخ استقباؿ كؿ شحنة .
 .2أي مف الجيات الحاصمة عمى موافقات سابقاً قبؿ صدور ىذه التعميمات تعتبر الغية بعد مرور
سنة مف تاريخ إصدار الموافقة ويجب العمؿ عمى تجديدىا مف الو ازرة سنوياً .
المادة 01
اشتراطات خاصة بصحة المتعامميف مع الزيوت وسالمتيـ :

 .0توفير معدات الوقاية الشخصية مف مالبس وأحذية مالئمة وغيرىا .
 .4إجراء الفحوص الطبية األولية والدورية .
 .3التوعية بالمخاطر الصحية المترتبة عمى التعامؿ غير السميـ مع ىذه الزيوت .
المادة 00
يجب التحكـ باالستخداـ النيائي لمزيوت المعالجة وغير المعالجة وفقاً لنوعيتيا بحيث تكوف مطابقة
لممواصفات المعتمدة لمغاية التي ستسخدـ مف أجميا .
المادة 04
في حالة عدـ التمكف مف إعادة استخداـ الزيوت أو استرجاعيا ألي مف األغراض الموافؽ عمييا مف
الو ازرة  ،يجب التعامؿ معيا والتخمص منيا وفقاً لتعميمات إدارة وتداوؿ النفايات الخطرة .
المادة 03
كؿ مف يخالؼ أي بند مف بنود ىذه التعميمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عمييا في أحكاـ القانوف
.
المادة 02
تمغى ( تعميمات إدارة الزيوت المستيمكة وتداوليا لسنة  ) 4113المنشورة في عدد الجريدة الرسمية
رقـ  2297بتاريخ . 4113/2/02

الدكتور طاىر راضي الشخشير
وزير البيئة

