
 

 

 

 2020لسنة  وااللكترونيه تعليمات ادارة النفايات الكهربائيهمسودة 

 .XXXلسنة  XXرقم  المواد الضاره والخطره نظام ادارة    XXX  المادةالصادرة بموجب احكام و

 

 ( 1المادة )

من تاريخ نشرها  ا  اعتبار ستة شهورد مروربع ويعمل بها 2020 لسنة وااللكترونيه الكهربائيه تسمى هذه التعليمات " تعليمات ادارة النفايات 

 الرسميه.  ةفي الجريد

 . 

 التعاريف : (2المادة )

 :اه ما لم تدل القرينه على غير ذلك يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادن

 

 قانون حماية البيئة النافذ       :          القانون 

 

 وزير البيئة          :        الوزير 

 

  وزارة البيئه                :الوزارة :  

 

  . الوزارهامين عام      :       االمين العام 

 

 .XXXلسنة  XXالمشكلة بموجب نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم الفنيه اللجنة  :               اللجنة 

 

الكهرومغناطيسية لتعمل بصورة المجاالت  وبائية اتعتمد على التيارات الكهرونية رتمعدات كهربائية وإلك وااللكترونية: الكهربائيةالمعدات 

المعدات وفحصها الختبار صالحيتها ثم إعادة استخدامها بعد ذلك استخداما مباشرا او بعد إزالتها من بما في ذلك المكونات التي يمكن سليمة، 

  ( .1رقم) ملحقها وتجديدها. والمبينة بالإصالح

 

 

الفرعية، والمواد  جزاءمعدات كهربائية او الكترونية تعد نفايات، بما في ذلك جميع المكونات واألالكهربائية واإللكترونية :  المعدات نفايات

 الحها او اعادة استخدامها.، وال يمكن تجديدها او اص المعدات هذه التي تعد جزءا من مستهلكة والتالفة ومكوناتهاال

 

 

وتشمل )الجمع والفصل عند الكهربائية وااللكترونية العملية الالزمة لضمان إدارة النفايات  االجراءاتاتخاذ جميع :اإلدارة السليمة بيئيا 

لصحة البشرية والبيئة من األثار بطريقة تحمي االمصدر والتخزين والنقل والتفكيك والمعالجة واعادة التدوير واالسترجاع والتخلص النهائي ( 

 .التي قد تنتج عن هذه النفايات السلبية

 

استقبال أو التجميع أو التخزين للنفايات  لغاياتلأي موقع أو منشاة مرخصة من الوزارة   :الكهربائية وااللكترونية مركز تجميع النفايات 

 تصديرها او التخلص النهائي منها. وع المخصصة إلعادة تدويرها  أالكهربائية وااللكترونية تمهيدا لتفكيكها و نقلها الى المواق

 

الكهربائية واإللكترونية  النفايات  منتجي تسجيل جميع  هو السجل المعد في الوزارة لغايات  : الكهربائية واإللكترونية النفاياتسجل 

 وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعيه. 

 

 .النفايات الكهربائية وااللكترونية أو معالجت أو استخدام او استرداد أوالتخلص النهائي من ينأو نقل أو تخزجمع  التداول :

 طبيعي اومعنوي.شخص  :  الشخص

 



 .نفايات كهربائيه والكترونيهنشاطة  عنينتج أي شخص  المنتج: 

 

وارد او اعادة تدويرها او اعادة استخدامها في الم جاعالى استر ؤديهي العمليات التي قد ت: النفايات الكهربائية وااللكترونية معالجة

 المعمول بها.رقم ....... من تعليمات ادارة النفايات الخطرة  ملحقاستخدامات مباشرة او بديلة باستخدام احدى العمليات الواردة في ال

  

إلعادة  لهذه الغاية نقلها الى المواقع المخصصة واو اجزاء منها  الكهربائية واإللكترونية النفايات تجميع و/أوتفكيك اي شخص يقوم  :لمجمعا

 .تدويرها  أو تصديرها او التخلص النهائي منها

 

ر ويتحمل مسؤولية من مكان الخ ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعيه  الكهربائيه وااللكترونيهلشخص الذي يقوم  بنقل النفايات ا  :الناقل

 .2019تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها لسنة من  (5)المادة رقم  الواردة فيالتأكد من استيفاء الشروط 

 

عمليات المعالجة التي ال  عنالمكونات الناتجة  النفايات الكهربائية وااللكترونية والتخلص من العمليات التي تؤدي الى      :النهائيالتخلص 

  . لهذه الغاية واقع مرخصةفي م تقنيات صديقة للبيئة بأستخدام يمكن االستفادة منها 

 

 .وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعيه معالجة النفايات الكهربائية واإللكترونيةمرخص ل موقع       :منشأة المعالجة

 

 (Manifest)موقع  الى وااو المجمع المعالج الى المنتج : وثيقة نقل النفايات من استالم وتسليم النفايات الكهربائية وااللكترونية نموذج

 وتتضمن المعلومات المنصوص عليها في هذه التعليماتالتخلص النهائي 

 

 .اي موقع مرخص لهذه الغاية : موقع التخلص النهائي

  

 ( النطاق3المادة )

 وملحقاتها وناقلي ومجمعي  و معالجي النفايات الكهربائيه وااللكترونيه ومكوناتها واجزائها الفرعيه منتجيتطبق  هذه التعليمات على 

 

 احكام عامه ( 4 )المادة

الموافققات مقن هقذه التعليمقات القيقام بمراجعقة القوزارة للحصقول علقى  لثالثقةاعلى كل من ينطبقق عليقه احكقام المقادة جب ي  .1

 التصاريح الالزمةأو البيئية 

اال فقي المواققع  ئهقا الفرعيقه وملحقاتها ومكوناتها واجزا ال يجوز ألي شخص التخلص من النفايات الكهربائية واإللكترونية  .2

 المخصصه لذلك. 

 . وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعيه   يمنع حرق النفايات الكهربائيه وااللكترونيه .3

او  في حاويقات النفايقات المنزليقهوملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعيه   يمنع التخلص من النفايات الكهربائيه وااللكترونيه .4

 لمكبات المخصصة للنفايات المنزلية.في المواقع وا

الكهربائيققه او يمنققع اسققتخدام الحققوامو والقواعققد  واي مققواد خطققره  لترشققيح  المعققادن مققن لوحققات األسققال  أو اللوحققات  .5

 وللمنشأه المرخصة لهذه الغاية. اال في اماكن مرخصه لذلك   اإللكترونية

 . الى المملكهها ومكوناتها واجزائها الفرعيه  وملحقاتيحظر استيراد أي نفايات كهربائية والكترونية  .6

وملحقاتهقا ومكوناتهقا واجزاءهقا نقاقلي ومجمعقي  ومعقالجي النفايقات الكهربائيقه وااللكترونيقه القوزارة خطيقا مقن قبقل  بالغا .7

 توقف عن ممارسة اعماله. في حال   الفرعيه

سقواء يقة او مكوناتهقا او ملحقاتهقا او اجزاءهقا الفرعيقه الكهربائية واإللكتروناليجوز الي شخص ان  يقوم بتصدير النفايات  .8

جراءات المتبعة فقي إلويتم التصدير وفقا لالحصول على موافقة خطية من الوزارة  بالوسائل البريه والبحريه والجويه دون 

 .اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

ومواصقفات  التفاصقيل الفنيقه واالداريقه الالزمقه لتنفيقذ هقذه التعليمقاتوتعمقل علقى و قع الالزمقة تقترح اللجنه التوصقيات  .9

التنسققيق بققين الجهققات الحكوميققه ذات العالقققه والقطققاع الخققاص وعقققد وووسققيلة النقققل وطققرق التغليققف مراكققز التجميققع 

 االجتماعات الدوريه  لذلك.

الكهربائيققه وااللكترونيققه النفايققات ا نالققتخلص مققعلققى جميققع الققوزارات والمؤسسققات الحكوميققه ومؤسسققات القطققاع الخققاص  .10

 لتداول النفايات الكهربائيقة االلكترونيقة من قبل الوزاره شركات مرخصه عن طريقوملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعيه 

 .بذلك الوزارةوإعالم 



للتدوير او االسترداد غير قابلة  لنفايات الكهربائية وااللكترونيةالمعالجة التخلص من المواد او النفايات المتولدة عن عمليات  .11

 في مركز معالجة النفايات الخطرة التابع للوزارة.  او المعالجة 

عالجقة م فقي مركقز  لمعالجقة للنفايقات الكهربائيقة وااللكترونيقةا البالسقتيكية الناتجقة عقن عمليقاتنفايات الالتخلص من  يجب .12

لقى الموافققات البيئيقة الالزمقة ققادرة علقى التعامقل مقع مثقل هقذا او في أحدى المنشآت الحاصقلة ع )سواقة(النفايات الخطرة 

 .النوع من النفايات وفقا لالشتراطات الفنية الواردة في اتفاقية استوكهولم او تصديرها الى خارج المملكة

النفايققات متققداولي قابققه والتفتققيى علققى للرمققع الجهققات ذات العالقققه بتنظققيم جققوالت تفقديققه دوريققه  بالتنسققيقتقققوم الققوزاره  .13

 الكهربائية وااللكترونية.

 تطبق مبادئ اإلدارة السليمة بيئيا على النفايات الكهربائية وااللكترونية حسب التشريعات المعمول بها. .14

 

  اجراءات التسجيل: (5ة )الماد

 بما يلي: االلتزامالنفايات الكهربائية وااللكترونية  من يقوم بتداولعلى          

والتسقجيل إلكترونيقا علقى نظقام المعلومقات والرقابقة القوطني إلدارة  (2) رققم ملحققللوفقق   ارة للتسقجيلالتقدم بطلقب للقوز .1

  النفايات.

 النفايات الكهربائية وااللكترونية من قطاع المنزلي. منتجييستثنى من التسجيل  .2

 إبالغ القوزارة خقالل وااللكترونيةمزاولة اي نشاط يتعلق بالنفايات الكهربائية عن االستمرار في الشخص  توقف  في حال  .3

  .يتولى مسوؤلياته أخرثالث اشهر خطيا  وتقديم ما يثبت من ترتيبات قيام شخص 

 واجزائها الفرعيه . سجالت لمتداولي  النفايات الكهربائيه وااللكترونيه وملحقاتها ومكوناتها بال حتفاظتقوم  الوزارة باال .4

والقققراغبين فقققي االسقققتثمار فقققي احقققدى مراحقققل دورة حيقققاة المعقققدات الكهربائيقققه  ذات العالققققة اطقققالع ااالجهقققات للقققوزارة  .5

لى السجل ومحتوياتقه خقالل سقاعات العمقل الرسقمية وعقدم تققديم اي معلومقات سقرية عاالطالع  منوااللكترونيه ونفاياتها  

 تحتفظ بها الوزارة  اال بناء على قرار من المحكمة او بموجب اي تشريع اخر . 

 

 

 ( : اشتراطات خاصة بمنتجي  النفايات الكهربائية وااللكترونية:6)المادة 

وعلى ان يتم تقديم البيانات للوزارة وفق الملحق رقم  يجب على منتج النفايات الكهربائية وااللكترونية تحديد كميتها ونوعها .1

 والتسجيل الكترونيا على نظام المعلومات والرقابة الوطني إلدارة النفايات. (3)

افضل على منتج النفايات الكهربائية وااللكترونية  العمل على تقليل حجم النفايات المتولدة كما ونوعا باستخدام  يجب .2

 .الممارسات 

معالجه و تقديم اتفاقيه تعاقديه سارية المفعول مع منشأة مرخصه لتجميعالكهربائية وااللكترونية  يتوجب على منتج النفاية .3

 .كترونيه ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعيه  النفايات الكهربائيه واالل

 النفايات الكهربائية وااللكترونية التعاقد مع ناقل مرخص من الوزارة لنقل هذا النوع من النفايات.  يلتزم منتج  .4

ة ويكون مسؤوال  عن دقتها وصحتها وتحت طائلة المساءلصحيحة  بمعلومات( 3رقم ) ملحقتعبئة العلى منتج النفايات  .5

 القانونية.

 لمدة ثالث سنوات متتالية. ملحقيجب على المنتج االحتفاظ بنسخة من هذا  ال .6

 

 

 (:  اشتراطات خاصة بناقلي النفايات الكهربائية وااللكترونية:7المادة )

 

 .عمول بهاالمعلى ناقل النفايات الكهربائية والكترونية استخدام  وسيلة نقل تتوافق مع تعليمات ادارة النفايات الخطرة  .1

 يكون متاح عندبالحصول على تصريح لنقل هذا النوع من النفايات واإلحتفاظ به لالنفايات الكهربائيه وااللكترونيه  ناقليلتزم  .2

 داره الملكيه لحماية البيئه. من قبل مفتشي البيئه أو اإلب الطل

  المعمول بها.ايات الخطرة النفلإلشتراطات الواردة في تعليمات ادارة القيام بتغليف النفايات وفقا  .3

كهربائية النفايات بالعلى كل شحنة قبل القيام بعملية نقل النفايات بحيث تتضمن المعلومات الخاصة  تعريفيةو ع بطاقة  .4

 واسم منتج النفايات وعنوانه . كترونيةلواإل

 .لمعمول بهااعلى الناقل اإللتزام باإلحتفاظ بنماذج النقل حسب تعليمات ادارة النفايات الخطرة  .5

 

 



 ترخيص منشأة معالجة النفايات الكهربائيه وااللكترونيه   (8الماده )

الحصول ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعيه لنفايات الكهربائية واإللكترونية امعالجه لأي شخص يرغب بإنشاء منشأه  .1

  (4رقم )للملحق من الوزاره وفقا  بيئية على موافقة

 نيةوبيان الغاية من تجميع النفايات الكهربائية وااللكترعلى منشأة التجميع  .2

يجب على كل شخص يرغب بإنشاء منشأه معالجه للنفايات الكهربائية واإللكترونية ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعيه   .3

ممكن و عناصر خطرة أي مواد  أ يبين تفاصيل عملية التفكيك والمعالجة والية التعامل معلمنشأة لتقديم مخطط تو يحي 

 .ان تحتويها النفاية

وتصنيفها الى معالجه تقديم البيانات الخاصه بالنفايات الكهربائيه وااللكترونيه  الناتجه عن المنشأه الوالتجميع على منشأة  .4

ن في االماكوبيان مسار كل نوع على حده سواء بالبيع او التصدير او اتالف على يتم ذلك مكونات خطرة وغير خطرة 

بموافقة  (2019باساليب سليمة بيئيا ووفقا لتعليمات ادارة النفايات الخطرة لسنة ) المخصصه والمعتمده من قبل الوزاره

  الوزاره والتنسيق المسبق معها

 عدم اجراء اي عمليات صهر وحرق للنفايات الكهربائية وااللكترونية  .5

او التخلص منها في مركز معالجة معالجتها محليا يتم تصديرها  التأكد من أن المكونات التي ال يمكن إعادة تدويرها او .6

 النفايات الخطرة بالتنسيق مع الوزارة.

التي  وملحقاتها ومكوناتها واجزائها الفرعيه  الكهربائية واإللكترونية بالنفاياتمرخصة تقديم قائمه معالجه على كل  منشأة  .7

 (. 3رقم )  ملحقاليص بموجب تعاملت معها  للوزارة سنويا او عند تجديد الترخ

اتخاذ االجراءات الكفيلة بتأهيل وبناء قدرات العاملين لديه وزيادة مستوى الوعي العام فيما يتعلق بأثار التعرض بمعالجة  .8

 النفايات الكهربائية وااللكترونية على الصحة والبيئة.

األثر البيئي )إن وجدت( وخالفا لذلك يتم تقديم خطة إدارة  تقييمااللتزام بتنفيذ بنود خطة االدارة البيئية الواردة في دراسة  .9

 بيئية لعمل المنشأه.      

 

 :لكترونية(: متطلبات الوقاية والسالمة العامة لمنتجي ومجمعي ومعالجي النفايات الكهربائية واإل9المادة )
 

 ية والسالمة العامة المعمول بها في تعليمات إدارة يجب على المتعاملين بالنفايات الكهربائية واإللكترونية اتباع متطلبات الوقا

 .2019النفايات الخطرة وتداولها لسنة 
 

 التقييم والمتابعة :( 10الماده )

 تلتزم الوزارة بما يلي:

 ا. للعموم في حدود امكانياته ومكوناتها وملحقاتها واجزائها الفرعيه  لكترونيهالمعلومات حول النفايات الكهربائيه واإل توفير .1

سنوات من دخولها حيز النفاذ، ومن ثم يتم ذلك بصوره  3تقوم الوزاره بتقييم فعاليه هذه التعليمات في موعد ال يتجاوز  .2

 دوريه. 

برصد حركة هذه  والتقارير المقدمه من هذه الجهات الكهربائيه وااللكترونيه  النفاياتتقوم الوزاره وباالعتماد على سجل  .3

  .  بطها وادارتهاوقياس عمليات  النفايات

 

 العقوبات (10المادة )

 .ي تشريع أخرأوعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون ل من يخالف احكام هذه التعليمات يك

 

 : المالحق(11المادة )

 تعتبر المالحق الواردة في هذه التعليمات جزءا  اليتجزا منها 

 

 ( 12المادة ) 

 يل هذه التعليمات .للوزير بناء على تنسيب اللجنة تعد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 1 ملحقال

 

 معدات الكهربائية واإللكترونية الأنواع 

 األجهزة المنزلية الكبيرة .أ
 . أجهزة التبريد كبيرة 1

 . الثالجات 2

 . المجمدات 3

 . األجهزة الكبيرة األخرى المستخدمة للتبريد وحفظ وتخزين المواد الغذائية. 4

 . الغساالت 5

 بس . مجففات المال6

 . غسالة األطباق 7

 . معدات الطهي الكهربائية 8

 . المواقد الكهربائية 9

10 .Electric hot plates 

 . ميكروويف 11

 . باقي األجهزة الكبيرة المستخدمة ألغراض الطهي وتجهيز األغذية. 12

 . أجهزة التدفئة الكهربائية 13

 . مشعات كهربائية 14

 ئة الغرف واألسرة و المجالس. . األجهزة الكبيرة األخرى لتدف15

 . المراوح الكهربائية 16

 . أجهزة تكييف الهواء17

 exhaust ventilation. اساليب اخرى تستخدم للتهوية , معدات التكييف و 18

 

 األجهزة المنزلية الصغيرة .ب
  المكانس الكهربائية .1

  مكانس السجاد .2

  غيرها من أجهزة التنظيف الكهربائية .3

  .ة في الخياطة والحياكة والنسيج وغيرها لتجهيز المنسوجاتاألجهزة المستخدم .4

  الكي، المجفف وأجهزة المالبس األخرى .5

 الحماصات .6

  القاليات .7

  .المطاحن، وآالت القهوة ومعدات الفتح أو اغالق الحاويات أو العبوات .8

  السكاكين الكهربائية .9

  .يك وغيرها من أجهزة العناية بالجسمأجهزة الحالقة ، تجفيف الشعر, فرشاة األسنان، الحالقة والتدل .10

  .الساعات ومعدات القياس ، ادوات االشارة أو تسجيل الوقت .11

 الموازين .12

 

 ج. تكنولوجيا المعلومات ومعدات االتصاالت 
 معالجات البيانات المركزية  .1

 الحاسبات الكبرى  .2



 نظم كومبيوتر متوسطة  .3

 خوادم  .4

 وحدات الطابعة  .5

 الحوسبة الشخصية .6

i. أجهزة الكمب( يوتر الشخصيةCPU )والماوس، وشاشة ولوحة المفاتيح مدرجة ، 

ii.  )أجهزة الكمبيوتر المحمول )مع وحدة المعالجة المركزية، والماوس، وشاشة ولوحة المفاتيح 

iii. Notebook computers 

iv. Notepad computers 

 معدات النسخ  .7

 اآلالت الكاتبة الكهربائية واإللكترونية  .8

ها من اآلالت ومن المنتجات والمعدات الالزمة لجمع وتخزين ومعالجة وعرض أو حاسبات الجيب والمكتب وغير .9

 نقل المعلومات بالوسائل اإللكترونية. 

 محطات المستخدم واألنظمة  .10

 الفاكس  .11

 التلكس  .12

 الهواتف  .13

 الهواتف العمومية  .14

 الهواتف الالسلكية  .15

 الهواتف الخلوية  .16

 أنظمة الرد وغيرها من المنتجات .17

 ذاعي لنقل الصوت والصور وغيرها من المعلومات عن طريق االتصاالت. معدات البث اإل .18

غيرها من المنتجات أو المعدات لغرض التسجيل أو استنساخ الصوت من الصور ، بما في ذلك إشارات أو غيرها  .19

 من التكنولوجيات لتوزيع الصوت والصورة من قبل االتصاالت.

 

 د. معدات المستهلك

 . أجهزة راديو1

 فزيونات. التل2

 . كاميرات فيديو3

 . مسجالت الفيديو4

5 .Hi-fi recorders  

 . مكبرات الصوت6

 . آالت موسيقية7

 

 هـ. معدات اإلضاءة
  .مصابيح الفلورسنت، ومصابيح الفلورسنت المباشرة .1

  .مصابيح الفلورسنت المدمجة .2

  .مصابيح الهالوجين المعدنيةمصابيح التفريغ عالية الكثافة، بما في ذلك مصابيح الصوديوم ذات الضغط و .3

  .مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفو .4

 .غيرها من معدات اإل اءة الغراض نشر أو التحكم بالضوء .5

 و. األدوات الكهربائية واإللكترونية
 . المثاقب 1

 . المناشير 2

 . آالت الخياطة 3

قوب، واللكم، وقابلة للطي ، واالنحناء أو . معدات التحويل والطحن، والرمل، نشر، القطع، القص والحفر وصنع ث4

 التجهيز وغيرها من االجهزة المماثلة من الخشب والمعادن وغيرها من المواد. 

 . أدوات التثبيت، و و ع المسامير أو الشد أو إزالة المسامير والبراغي أو االستخدامات المماثلة. 5

 . أدوات اللحام أو اي استخدام مماثل. 6



 ش، ونشر، نثر أو أي طريقة أخرى للتعامل مع المواد السائلة أو الغازية . . معدات الر7

 . أدوات القص أو أنشطة البستنة األخرى.8

 

 ز. االلعاب والترفيه والمعدات الرياضية
 . القطارات الكهربائية أو أجهزة سباقات السيارات.1

 . ألعاب الفيديو المحمولة باليد2

 . ألعاب الفيديو3

 ترات المستخدمة لركوب الدراجات والغطس والجري والتجديف وغيرها من األدوات المماثلة.. الكمبيو4

 . المعدات الريا ية مع المكونات الكهربائية أو اإللكترونية.5

 . عملة فتحة آالت.6

 

 ح. األجهزة الطبية )باستثناء جميع المنتجات المزروعة او المصابة (
  أجهزة العالج اإلشعاعي .1

  لبأمراض الق .2

  غسيل الكلى .3

  أجهزة التهوية الرئوية .4

  األدوية النووية .5

  vitro معدات المختبرات في تشخيص .6

  تحليل .7

  مجمدات .8

 .األجهزة األخرى للكشف، ومنع ورصد ومعالجة، والتخفيف من المرض أو اإلصابة أو اإلعاقة .9

 

 ط. أدوات الرصد والمراقبة

 كاشف الدخان .1

 التدفئة والمنظمين .2

 منظمات الحرارة .3

 .القياس ,الوزن , أو تعديل األجهزة المنزلية أو معدات المختبرات .4

 .أدوات الرصد والمراقبة األخرى المستخدمة في المنشآت الصناعية .5

 

 ي. الموزعات األوتوماتيكية
 الموزعات التلقائية للمشروبات الساخنة .1

 .الموزعات التلقائية للزجاجات الساخنة أو الباردة أو المعلبة .2

 .تلقائية للمنتجات الصلبةالموزعات ال .3

 .الموزعات التلقائية لالموال .4

  ك. بطاريات 

  ل. األمن والجيش

 م. أنابيب الفلورسنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )

 

 

  (المعالجوالمجمع و ناقلوال منتجالويشمل )الكهربائية واإللكترونية متداولي النفايات طلب تسجيل 

 الجزء أ : تفاصيل مقدم الطلب

 

 المتداول:م اس

 الرقم الوطني:

 :ورخصة المهن /ان وجد التجاري السجلرقم 

  ) :العنوان )الشارع، رقم المبنى العنوان البريدي و

 : رقم الهاتف

 :رقم الفاكس 

 :البريد اإللكتروني 

 

 

 النشاطالجزء ب : طبيعة 
 

 

 :( ،معالجمجمع، ناقل، منتج) النشاططبيعة 

 : ان وجد/)  ثيات الجغرافيهموقع النشاط التجاري )االحدا

 

 

 

 (1رقم ) ملحق:   التفاصيل وفقا للالجزء ج : تفاصيل المعدات الكهربائية واإللكترونية

 جزء د : إعالن مقدم الطلب

 

 

 .أشهد أن التفاصيل المذكورة أعاله صحيحة وحقيقية على حد معرفتي واعتقادي

             االسم الكامل                                                     توقيع مقدم الطلب  

 بالنيابة عن

……………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

 الختم الرسمي :

 

 :التاريخ 

 

 



 

 

 

 

 (3) ملحقال

 

 المتولّدة لدى المنتج  النفايات الكهربائية وااللكترونيةكميات وأنواع  .أ

 

 مالحظات

 

كميات النفايات 

 بالوزن المتولّدة 

كميات النفايات المتولّدة  

 بالقطعة

 نوع النفايات

    

 

 

 معالجتها تجميعها/كميات وأنواع النفايات الكهربائية وااللكترونية التي سيتم  .ب

 

وصف  مالحظات

عمليات 

 المعالجة

النفايات 

المتولدة من 

عملية 

 المعالجة

الكميات التي 

 تم معالجتها

كميات النفايات 

 الواردة بالوزن

كميات النفايات 

 الواردة بالقطعة

 نوع النفايات

       

 

 التي تم تصديرهاج. كميات وأنواع النفايات الكهربائية وااللكترونية 

 المصّدر: ..........

 

الشركة  مالحظات

 المصدرة

كميات النفايات المصدرة  بلد التصدير

 بالوزن

كميات النفايات 

المصدرة 

 بالقطعة

 نوع النفايات

      

 

 

 وافق عليه من قبل 

 

 االسم :                                            التوقيع :                                   التاريخ :

 

          .مالحظة: التقرير الذي سيقدم شهريا

 



 

 

 

 (4الملحق رقم )

 الموافقة البيئية

 

  لنفايات الكهربائيه وااللكترونيهلمجمعي ومعالجي ا

 نفايات الكهربائية واإللكترونية للمعالجة  تجميع/ اتقدم بطلبي للحصول على  ترخيص المتال  / تشغيل / تجديد منشاة 

  :اسم مقدم الطلب

  :العنوان

  :رقم الهاتف

  :نقطة االتصال

  :رقم الهوية

  :موقع التجميع/المعالجةموقع 

  :نوع التكنولوجيا المستخدمه في المعالجه

  :المصنع / الموقعفي نفايات الكهربائية واإللكترونية التي يتم معالجتها أنواع ال

  :القدره التشغيليه )طن / سنة(

 ) خالل العام السابق )طن/كغمالجتها عمكمية النفايات الكهربائية واإللكترونية التي تم 

 مساحة المصنع بالمتر المربع )بما في ذلك مخطط تصميم المصنع(:

 :  EIAي للالملخص التنفيذ

  . تجديد2. ترخيص أولي 1نوع التطبيق: 

  :رقم الترخيص السابق

   للمعالج  / EIA :رقم ترخيص

 التصميم التو يحي / تفاصيل المنشأه

 

 

  :معلومات إ افية

  :التاريخ

  :التوقيع

  :المسمى الوظيفي / العنوان

 

 

 

  :لالستعمال الرسمي

 تلقى الطلب

  :باالسم

  : بالتاريخ

  :يعالتوق

 :التاريخ

 

 


