اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط جمع ونقل النفايات
الخطرة
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صفحة  2من 4

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط مجع ونقل النفايات
اخلطرة
نشاط جمع ونقل النفايات الخطرة

للحصول على ترخيص في مجال جمع ونقل النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي
األنشطة الفرعية

جمع ونقل النفايات الخطرة
 oجمع ونقل النفايات الكيميائية
 oجمع ونقل النفايات الطبية
 oجمع ونقل الحمأة
 oجمع ونقل نفايات الزيوت
 oجمع ونقل نفايات اإلسبستوس
 oجمع ونقل النفايات اإللكترونية
 oجمع ونقل نفايات البطاريات
 oجمع ونقل النفايات الخطرة األخرى

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال جمع ونقل النفايات الخطرة
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف مشــارك
(الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1تحديد نوعية النفايات املراد نقلها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه املواد .
 .2تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة املحيطة للموقع .
 .3توفير منهجية عمل لنقل النفايات الخطرة (. )Method Statement
 .4وصف فني ألسطول نقل النفايات والتجهيزات الضرورية لكل نوع من النفايات (أنظمة التبريد والحفظ والوقاية
املناسبة  ،وامللصقات والبطاقات التعريفية) .
 .5إرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة ّ ، MANIFEST
يتم فيها تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها
وأي معلومات إضافية ّ
وكمياتها ّ
يحددها املركز .
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رقم الصفحة

صفحة  3من 4

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط مجع ونقل النفايات
اخلطرة
 .6تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات الجمع والنقل وفي حاالت تسرب النفايات الخطرة أثناء عمليات
االستالم والتسليم والنقل .
 .7تقديم ما يثبت تركيب أنظمة التتبع للمركبات  ،وتزويد املركز بصالحيات الدخول ألنظمة الرقابة والتتبع في ّ
أي وقت
.
ّ
املتخصصة) .
 .8تقديم بيانات ملؤهالت السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حاالت الحوادث (شهادات الدورات التدريبة
 .9وصف برنامج تدريب املوظفين .
 .10توفير قائمة بمعدات الطوارئ وإمكانياتها .
 .11تعيين محطات ومرافق التنظيف وصيانة املعدات ووسائل النقل .
 .12تقديم خطة تفتيش املعدات ووسائل النقل وأماكن حفظ النفايات .

املتطلبات اإلدارية

 .1كشف على صالحية مركبات أسطول نقل النفايات ساري املفعول .
 .2إرفاق صور فوتوغرافية للمركبات من أربع جهات .
 .3إرفاق رخص السير ورخص السائقين .

اإلشتراطات

 .4إرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية .
 oال ّ
يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة
النفايات .
 oاإللتزام باإلشتراطات والضوابط الواردة في امللحق  4من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم (م)34/
وتاريخ  1422/07/28هـ إلى حين صدور نظام إدارة النفايات ولوائحه .
 oال يجوز لناقلي النفايات الخطرة العمل دون الحصول على رخصة تشغيل لوسائل النقل من الجهات ذات العالقة.
 oيجب أن تكون مواصفات املركبات مناسبة لنوع النفايات وتستخدم حصرا لجمع ونقل أنواع النفايات املرخص لها
.
 oال يجوز للناقل نقل أو تسليم أية نفايات خطرة إلى مرفق إدارة نفايات ال يملك ترخيص من املركز .
 oيجب أن تكون املركبات مجهزة باإلشارات والتجهيزات الصوتية واملرئية التي تدل على طبيعة عملها وتحذر العامة
واملركبات األخرى من اإلقتراب خالل عملها ومن توقفها املتكرر .
ً
ً
 oيلتزم الناقل التزاما كامال ببنود التسليم املحددة في وثيقة النقل املرفقة ملا ينقله من النفايات الخطرة ،كما يتقيد
بالتعليمات الخاصة بشحن النفايات الخطرة املوضحة على الوثيقة .
 oتقع على الناقل مسؤولية التأكد من وجود وثيقة النقل ونشرة بيانات السالمة الخاصة بكل نوعية من النفايات مع
جميع شحنات النفايات الخطرة التي سينقلها.
 oيجب على الناقل االحتفاظ بنسخة من وثيقة النقل منه ومن مسلم النفايات الخطرة ومن مستلمها  ،وذلك ملدة
خمس سنوات على األقل من تاريخ استالم الناقل لتلك النفايات .
ّ
 oيـلـتـزم الناقل بـتـقديم جميع السجالت ووثائـق النـقل إلى املركز أو الجهات التي يحددها املركز عند الطلب .
 oعلى املنشأة حفظ السجالت والبيانات الخاصة بعملياتها  ،ووضعها يتصرف مفتش ي املركز ،وكذلك توفير التقارير
الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي ّ
يتم جمعها ونقلها حيث يمكن اإلطالع عليها في أي
وقت من قبل املركز.
 oعلى املنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة جمع ونقل النفايات وأنواعها ومصادرها و
وأحجامها وغيرها من املعلومات األساسية بالعمليات التشغيلية.
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط مجع ونقل النفايات
اخلطرة
 oيجب أن يكون موقع املنشأة ضمن املخططات املعتمدة في املناطق الصناعية ،أو أن يكون بعيدا عن املناطق
ً
السكنية املأهولة ومجازا لهذا االستخدام مع مراعاة اتجاهات النمو العمراني واتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع حدوث
آية أضرار منه على االخرين .
 oيجب توفير عدد من مواقف الشاحنات داخل املوقع بما يتناسب مع مساحة املنشأة وأسطول املركبات .
 oال يجوز وقوف الشاحنات واملركبات الخاصة بجمع ونقل النفايات خارج سور املنشأة .
 oيجب على الناقل إعداد خطة طوارئ لالستجابة للحاالت الطارئة وعند تسرب النفايات الخطرة خالل عمليات
االستالم أو التسليم أو النقل  ،وعلى الناقل االلتزام بتنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها من املركز .
ً
 oيعتبر الناقل الذي يقوم بتخزين شحنات من النفايات الخطرة املسجلة للنقل لفترة تتجاوز خمسة أيام مشغال ملرفق
تخزين  ،ويجب عليه االلتزام بقواعد وإجراءات تخزين النفايات الخطرة .

متطلبات تجديد

 .1الترخيص السابق.

الترخيص

 .2تقرير مفصل للعمليات خالل فترة الترخيص السابق ومتضمن سجل بكميات ومصادر وطرق التخلص النهائي
للنفايات التي ّ
تم جمعها ونقلها.
 .3املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله.

املخرج الرئيس ي

ترخيص (جمع ونقل النفايات الخطرة) مع تحديد النشاط (أو األنشطة) الفرعية

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط التخزين املؤقت
للنفايات الخطرة
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صفحة  2من 3

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط التخزين املؤقت للنفايات
اخلطرة
نشاط التخزين املؤقت للنفايات الخطرة

للحصول على ترخيص في مجال التخزين املؤقت للنفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي

تخزين النفايات

األنشطة الفرعية

 oالتخزين املؤقت للنفايات الخطرة

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال معالجة النفايات الخطرة أو ناقلي النفايات الخطرة
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف مشــارك
(الشركات املتضامنة).

املتطلبات الخاصة

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.

•

إرفاق خطة الصحة والسالمة والبيئة.

•

إرفاق خطة الجودة.

 .1موافقة املركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي على دراسة تقييم األثر البيئي ملوقع (أو مواقع) تخزين النفايات.
 .2تحديد نوعية النفايات املراد تخزينها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه املواد .
 .3تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة املحيطة للموقع .
 .4تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ والحوادث .

املتطلبات اإلدارية

 .1إرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.

اإلشتراطات

 oال يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة النفايات .
 oاإللتزام باإلشتراطات والضوابط الواردة في امللحق  4من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم (م )34/وتاريخ
 1422/07/28هـ إلى حين صدور نظام إدارة النفايات ولوائحه .
 oتخصيص أماكن ومساحات مبطنة للنفايات السائلة الخطرة ذات قدرة على إحتواء ما يعادل  %110من حجم املواد
الخطرة املخزنة في حال تسربها (. )Lined Secondary Containment Area
 oتوفير التهوئة والتبريد املناسبين في أماكن التخزين خاصة للنفايات القابلة للتبخر واإلنفجار على درجة حرارة معينة .
 oيجب توفير بوابات وموازين الكرتونية عند مداخل ومخارج املواقع .
 oعلى املنشأة حفظ السجالت والبيانات الخاصة بعملياتها ووضعها يتصرف مفتش ي املركز ،وكذلك توفير التقارير الدورية
للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي يتم تخزينها وتاريخ تخزينها حيث يمكن اإلطالع عليها في أي وقت
من قبل املركز أو الجهات املختصة بالسالمة واإلستجابة لحاالت الطوارئ.
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صفحة  3من 3

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط التخزين املؤقت للنفايات
اخلطرة
 oعلى املنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال وتوريد النفايات الخطرة وأنواعها ومصادرها
و وأحجامها وغيرها من املعلومات األساسية بالعمليات التشغيلية.

متطلبات تجديد

 .1الترخيص السابق.

الترخيص

 .2تقرير مفصل للعمليات خالل فترة الترخيص السابق ومتضمن سجل بكميات ومصادر وطرق التخلص النهائي للنفايات
التي تم تخزينها.
 .3املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله.

املخرج الرئيس ي

ترخيص (التخزين املؤقت للنفايات الخطرة)

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط معالجة النفايات
الخطرة
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صفحة  2من 4

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط معاجلة النفايات اخلطرة

نشاط معالجة النفايات الخطرة
للحصول على ترخيص في مجال معالجة النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي

معالجة النفايات

األنشطة الفرعية

معالجة النفايات الخطرة

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال معالجة النفايات الخطرة
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف مشــارك
(الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1املوافقة على تخصيص املوقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان وما في حكمها .
 .2الحصول على تصريح من املركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي بناء على على دراسة تقييم األثر البيئي.
 .3تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة املشروع على تحقيق أهداف املركز بما في ذلك مساهمته في تحقيق األهداف
والغايات الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية للنفايات ،ومستهدفات التحويل عن املرادم  ،وتبني أفضل املمارسات والتقنيات
الحديثة في مجاالت إدارة النفايات ،وكيفية مساهمة املشروع في ّ
الحد من مخاطر الصحة والسالمة والبيئة  ،واألبعاد
اإلستراتيجية للمشروع  ،والفائدة التي ستعود على املدينة التي ستكون مركزا للمشروع  ،وتقدير التكاليف الرأسمالية
والتمويل الالزم للمشروع.
 .4تحديد نوعية النفايات املراد معالجتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه املواد وإرفاق وثيقة معلومات النفايات .
 .5الوصف الكامل لعملية املعالجة تتضمن حجم النفايات ورسم بياني لعملية املعالجة والقدرة االستيعابية والتخزين
والنفايات الناتجة.
 .6تحديد طريقة معالجة النفايات والتقنيات املستخدمة لذلك.
 .7وصف تفصيلي للتقنيات واألساليب املستخدمة في عمليات تخزين ومعالجة النفايات الخطرة  ،بما في ذلك التصاميم
واملواصفات الهندسية .
 .8الحصول على ترخيص للتقنية املستخدمة في املعالجة .
 .9تحديد تقنيات التحكم بالتلوث املراد استخدامها.
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 .10تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات املعالجة واالحتياطات املتخذة في املرفق فيما يتعلق بالصحة والسالمة
املهنية .
 .11بيان بأعداد العاملين باملرفق واختصاصات كل منهم .
املتطلبات اإلدارية
اإلشتراطات

 oإرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
 oال ّ
يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة
النفايات .
 oاإللتزام باإلشتراطات والضوابط الواردة في امللحق  4من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم (م)34/
وتاريخ  1422/07/28هـ إلى حين صدور نظام إدارة النفايات ولوائحه.
 oتقع على مالك أو مشغل مرفق معالجة النفايات الخطرة مسؤولية التعرف على أنواع النفايات الخطرة التي يقوم
املرفق بالتعامل معها  ،كما تقع عليه مسؤولية ضمان عدم تأثير عمليات املرفق التشغيلية على صحة اإلنسان
وسالمته ورفاهيته وال على البيئة واملوارد الطبيعية .
 oعلى املنشأة حفظ السجالت والبيانات الخاصة بعملياتها  ،بما فيها سجالت وثيقة النقل  MANIFESTووضعها
يتصرف مفتش ي املركز ،وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي ّ
يتم
ّ
املختصة بالسالمة واإلستجابة
تخزينها ومعالجتها حيث يمكن اإلطالع عليها في أي وقت من قبل املركز أو الجهات
لحاالت الطوارئ.
 oعلى املنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات الخطرة وأنواعها ومصادرها
وأحجامها وغيرها من املعلومات األساسية بالعمليات التشغيلية.
 oأن ّ
يحقق منح الترخيص أهداف املركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز اإلستثمار واإلرتقاء بجودته.
 oاختيار موقع مناسب بعيد عن املناطق املأهولة .
 oأن تكون املساحة كافية ملمارسة النشاط .
 oتجهيز مواقع املعالجة بطريقة ال تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية .
 oتجهيز مواقع املعالجة بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسالمة والطوارئ .
 oتوفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج مواقع املعالجة .
 oوضع حواجز حول املرفق مع إيجاد مدخل واحد للمرفق ،وتطوير خطة طوارئ للمرفق بعد إكمال إجراءات السالمة
والصحة والطوارئ والتدريب على استخدم معدات الطوارئ .
 oتقرير عن الفحص املخبري من مختبر معتمد في اململكة ّ
يتم تقديمه بعد تشغيل املرفق .
 oيجب على مالك أو مشغل ملرفق معالجة نفايات خطرة :
ّ
 oأال يقبل أي نفايات خطرة ال ترافقها وثيقة النقل املعتمدة .
ّ
 oأال يقبل أي نفايات خطرة ال ترافقها نشرة بيانات السالمة الخاصة بها .
ّ
 oأال يقبل أي نفايات خطرة من ناقل ال يملك ترخيص من املركز .
 oالتقيد بتعليمات وثيقة النقل املوضحة عليها ،والخاصة باستالم النفايات الخطرة .
 oيجب على مالك أو مشغل مرفق معالجة النفايات الخطرة االحتفاظ بسجالت للعمليات التشغيلية في املرفق تحتوي
على ما يلي :
 oوصف نوعية وكمية كل شحنة نفايات خطرة تم استالمها وطريقة تخزينها أو معالجتها وتاريخ ذلك .
 oموقع كل شحنة نفايات خطرة باملرفق وكميتها في كل موقع .
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 oنتائج وسجالت وتحاليل النفايات .
 oخالصة ونتائج عمليات التفتيش التي يقوم بها .
 oتفاصيل الحاالت التي تقتض ي استخدام خطة الطوارئ .
 oنسخ من وثائق نقل النفايات والتقارير املتعلقة بها .
 oنسخ من جميع نشرات بيانات السالمة الخاصة بالنفايات .
 oيجب على مالك أو مشغل مرفق معالجة النفايات الخطرة تطوير البرامج العامة والتخطيط التالية ( مع تأمين نسخ
منها ) :
 oخطة لتحليل النفايات توضح كيفية إجراء تحليل فيزيائي وكيميائي وبيولوجي لكل نفاية خطرة يتم تداولها في املرفق
.
o

خطة توضح إجراءات تـفـتيش أجهزة األمن والسالمة ومعدات التشغيل واملراقبة والطوارئ باملرفق  ،وجدول يوضح
عدد مرات التفتيش وأنواع املشاكل التي يتم التفتيش عليها .

 oخطة لتدريب العاملين باملرفق على عمليات إدارة النفايات الخطرة وإجراءات التفتيش وإجراءات الطوارئ وكيفية
استخدام معدات الطوارئ .
 oخطة أمنية توضح كيفية الحد من دخول غير املعروفين وغير املصرح لهم إلى منطقة إدارة النفايات الخطرة باملرفق
.
 oإجراءات تصف كيفية تجنب اشتعال النفايات القابلة لالشتعال أو التفاعل  ،وكيفية تجنب تفاعلها املفاجئ ،
وتفادي اختالط النفايات غير املتجانسة .
 oخطة طوارئ تصف معدات الطوارئ والعمليات التفصيلية ملكافحة وانفجار وتسرب النفايات الخطرة وعمليات
اإلخالء ومخارج وممرات العاملين في املرفق .
 oخطة توضح إجراءات إغالق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة ومراقبة
والوحدات واملرافق كلما دعت الحاجة بعد اإلغالق  ،ويجب أن تبدأ العناية بكل وحدة فور اكتمال إغالقها وملدة
ً
ثالثين عاما  ،ويتم التشاور مع املركز حول معايير الصيانة واملراقبة ملا بعد اإلغالق .
o

وضع برامج للصحة والسالمة املهنية مع خطة توضح إجراءات الكشف الطبي على العاملين باملرفق .

متطلبات تجديد

 .1الترخيص السابق .

الترخيص

 .2تقرير مفصل للعمليات خالل فترة الترخيص السابق ومتضمن سجل بكميات ومصادر النفايات التي ّ
تم معالجتها خالل
ّ
فترة الترخيص السابق ومصادرها وطرق التخلص منها .
 .3املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله .

املخرج الرئيس ي

ترخيص (معالجة النفايات الخطرة)

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط معالجة النفايات
الطبية

التاري خ

2021/02/23

رقم اإلصدار

V1.0

رقم الصفحة

صفحة  2من 4

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط معاجلة النفايات الطبية

نشاط معالجة النفايات الطبية
للحصول على ترخيص في مجال معالجة النفايات الطبية يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي

معالجة النفايات

األنشطة الفرعية

 oمعالجة النفايات الطبية

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال معالجة النفايات الطبية
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف مشــارك
(الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1املوافقة على تخصيص املوقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان وما في حكمها .
 .2الحصول على تصريح من املركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي بناء على على دراسة تقييم األثر البيئي.
 .3تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة املشروع على تحقيق أهداف املركز بما في ذلك مساهمته في تحقيق األهداف
والغايات الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية للنفايات ،ومستهدفات التحويل عن املرادم  ،وتبني أفضل املمارسات والتقنيات
الحديثة في مجاالت إدارة النفايات ،وكيفية مساهمة املشروع في ّ
الحد من مخاطر الصحة والسالمة والبيئة  ،واألبعاد
اإلستراتيجية للمشروع  ،والفائدة التي ستعود على املدينة التي ستكون مركزا للمشروع  ،وتقدير التكاليف الرأسمالية
والتمويل الالزم للمشروع.
ّ
ستتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات املطلوب الترخيص بإستخدامها .
 .4تحديد أنواع النفايات الطبية التي
 .5الوصف الكامل لعملية املعالجة تتضمن حجم النفايات ورسم بياني لعملية املعالجة والقدرة االستيعابية والتخزين
والنفايات الناتجة.
 .6تجهيز موقع تخزين وتقديم خارطة توضح املوقع الجغرافي والجيولوجي ملرفق املعالجة .
 .7تقديم ما يثبت توفير الخبرة والدراية والتدريب الالزمة للعمالة املتداولة لهذه املواد مع توفير املعدات واملالبس املخصصة
لذلك .
 .8وصف تفصيلي للتقنيات والطرق املراد إستخدامها في معالجة النفايات الطبية بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب
ّ
معالجة النفايات ووسائل التحكم في اإلنبعاثات  ،وكذلك كمية املواد املنتجة بعد املعالجة وطرق التخلص منها .
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 .9الحصول على ترخيص للتقنية املستخدمة في املعالجة .
 .10توفير الخبرات الفنية والعلمية املناسبة لتشغيل هذه التقنيات داخل املوقع .
 .11توضيح األنظمة واملعدات للتحكم باالنبعاثات املختلفة عن تقنيات املعالجة والحرق .
ً
 .12تحديد طرق التخلص املناسبة بيئيا من الرماد الناتج املحارق الصحية أو من املواد املعالجة في التقنيات األخرى .
 .13تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات املعالجة والتي قد تستخدم في حاالت ّ
تسرب النفايات أثناء عملية
املعالجة أو التخلص شاملة قائمة ّ
بمعدات الطوارئ .
املتطلبات اإلدارية
اإلشتراطات

 oإرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
 oال ّ
يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة النفايات .
 oاإللتزام بالنظام ّ
املوحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر بمرسوم ملكي
رقم (م )53/وتاريخ  1426/09/16والالئحة التنفيذية والصادرة بقرار معالي وزير الصحة بتاريخ .1441/05/24
 oعلى املنشأة اإلحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على نسخ من وثائق نقل النفايات  MANIFESTووضعها بتصرف مفتش ي
املركز ،وكذلك توفير التقارير الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي ّ
يتم تخزينها ومعالجتها ،
ّ
ووصف نوعية وكمية كل شحنة ّ
يتم إستالمها  ،ونوعية ونتائج تحاليل املخلفات الناتجة عن عملية املعالجة ،ونوعية
ّ
املختصة
ونتائج فحوصات كفاءة عمل تقنية املعالجة ،حيث يمكن اإلطالع عليها في أي وقت من قبل املركز أو الجهات
بالسالمة واإلستجابة لحاالت الطوارئ.
 oعلى املنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات الطبية ومصادرها و وأحجامها
وغيرها من املعلومات األساسية بالعمليات التشغيلية.
 oأن ّ
يحقق منح الترخيص أهداف املركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز اإلستثمار واإلرتقاء بجودته.
 oعدم قبول أي نفايات طبية ال ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل املنتج والناقل .
 oعدم قبول أي نفايات طبية من ناقل ليس لديه ترخيص نقل من قبل املركز .
ّ
التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات ّ
يتم إستالمها في املرفق مع املواصفات املذكورة في وثيقة النقل املرفقة بالشحنة.
o
 oعدم قبول نفايات طبية ال يمكن معالجتها وفقا للترخيص املمنوح حسب تقنيات املعالجة املستخدمة .
 oاختيار موقع مناسب بعيد عن املناطق املأهولة  .وفي حال الحاجة إلى تركيب وحدات ملعالجة النفايات الطبية داخل
املنشأة الصحية  ،يجوز ذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وترخيص من املركز الوطني إلدارة النفايات.
 oأن تكون املساحة كافية ملمارسة النشاط .
 oتجهيز موقع املعالجة بطريقة ال تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية .
 oتجهيز موقع املعالجة بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسالمة والطوارئ .
 oتوفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج املوقع .
 oوضع حواجز حول املرفق مع إيجاد مدخل واحد للمرفق ،وتطوير خطة طوارئ للمرفق بعد إكمال إجراءات السالمة
والصحة والطوارئ والتدريب على استخدم معدات الطوارئ .
ّ
التأكد من جودة املعالجة لكل حزمة ّ
تتم معالجتها وتقديم تقارير إختبار دورية معتمدة من طرف ثالث .
o
ّ
السامة للجينات والخاليا بتقنيات معالجة حديثة قادرة على معالجتها أو على درجات حرارة عالية
 oمعالجة نفايات املواد
جدا ال ّ
تقل عن  1200درجة مئوية .
ّ
والتخلص من نواتج املعالجة أو الرماد في األماكن التي ّ
يحددها املركز .
 oتقطيع النفايات املعالجة إلى أجزاء صغيرة
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط معاجلة النفايات الطبية

متطلبات تجديد

 .1الترخيص السابق .

الترخيص

 .2تقرير مفصل للعمليات خالل فترة الترخيص السابق ومتضمن سجل بكميات ومصادر النفايات التي ّ
تم معالجتها خالل
ّ
فترة الترخيص السابق ومصادرها وطرق التخلص منها .
 .3املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله .

املخرج الرئيس ي

ترخيص (معالجة النفايات الطبية)

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط تفكيك وتغليف
نفايات االسبستوس
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط تفكيك وتغليف نفايات
األسبستوس
نشاط تفكيك وتغليف نفايات االسبستوس

للحصول على ترخيص في مجال تفكيك وتغليف نفايات االسبستوس يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة
والخاصة واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي

معالجة النفايات

األنشطة الفرعية

 oتفكيك وتغليف نفايات اإلسبستوس

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال تفكيك وتغليف نفايات اإلسبستوس
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف مشــارك
(الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1توفير الخبرات الفنية والعلمية املناسبة للتعامل مع مادة األسبستوس داخل املوقع مع توفير املعدات واملالبس
املتخصصة لذلك.
 .2توفير شهادات تدريب العاملين على فك وتغليف االسبستوس.
 .3تحديد طريقة تغليف ونقل والتخلص من نفايات االسبستوس والتجهيزات الضرورية لذلك.
 .4تحديد تقنيات التحكم بالتلوث أثناء الفك والتغليف.
 .5تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات تفكيك وتغليف نفايات اإلسبستوس.

املتطلبات اإلدارية
اإلشتراطات

 oإرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
 oال ّ
يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة النفايات .
 oإشعار املركز الوطني إلدارة النفايات عند التعاقد على مشاريع تفكيك نفايات األسبستوس وقبل البدء في التنفيذ.
 oعلى املنشأة حفظ السجالت والبيانات الخاصة بعملياتها  ،ووضعها يتصرف مفتش ي املركز ،وكذلك توفير التقارير الدورية
للمركز عن حجم وكميات النفايات التي ّ
يتم تخزينها وتفكيكها وتغليفها حيث يمكن اإلطالع عليها في أي وقت من قبل املركز
ّ
املختصة بالسالمة واإلستجابة لحاالت الطوارئ.
أو الجهات
 oعزل املنطقة املراد العمل بها لعدم دخول غير املرخص لهم إلى منطقة العمل.
 oوضع حواجز حول املرفق مع إيجاد مدخل واحد للمرفق ،وتطوير خطة طوارئ للمرفق بعد إكمال إجراءات السالمة
والصحة والطوارئ والتدريب على استخدم معدات الطوارئ .
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط تفكيك وتغليف نفايات
األسبستوس

متطلبات تجديد

 .1الترخيص السابق.

الترخيص

 .2تقرير مفصل مدعوم بالصور عن املشاريع املنفذة خالل فترة الترخيص السابق ومتضمن سجل بكميات ومصادر نفايات
اإلسبستوس وطرق التخلص النهائي منه.
 .3املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله.

املخرج الرئيس ي

ترخيص (تفكيك وتغليف نفايات اإلسبستوس)

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

ّ
إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط التخلص النهائي من
النفايات الخطرة
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط التخلّص النهائي من
النفايات اخلطرة
ّ
نشاط التخلص النهائي من النفايات الخطرة

ّ
للحصول على ترخيص في مجال التخلص النهائي من النفايات الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة
والخاصة واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي
األنشطة الفرعية
الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

التخلص النهائي
 oالتخلص النهائي من النفايات الخطرة
الشركات العاملة في مجال التخلص النهائي من النفايات الخطرة
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف
مشــارك (الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1املوافقة على تخصيص املوقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان أو ما في حكمها .
 .2الحصول على تصريح من املركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي بناء على على دراسة تقييم األثر البيئي.
 .3تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة املشروع على تحقيق أهداف املركز بما في ذلك مساهمته في تحقيق
األهداف والغايات الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية للنفايات ،ومستهدفات التحويل عن املرادم  ،وتبني أفضل
املمارسات والتقنيات الحديثة في مجاالت إدارة النفايات ،وكيفية مساهمة املشروع في ّ
الحد من مخاطر الصحة
والسالمة والبيئة  ،واألبعاد اإلستراتيجية للمشروع  ،والفائدة التي ستعود على املدينة التي ستكون مركزا للمشروع
 ،وتقدير التكاليف الرأسمالية والتمويل الالزم للمشروع.
 .4تحديد نوعية النفايات التي يستطيع املرفق استقبالها والتخلص منها.
ّ
 .5تحديد طرق التخلص املناسبة لكل نوع من أنواع النفايات والتقنيات املستخدمة لذلك .
 .6الوصف الكامل لعملية التخلص النهائي تتضمن حجم النفايات والقدرة االستيعابية والتخزين والنفايات الناتجة.
ّ
 .7وصف تفصيلي للتقنيات واألساليب املستخدمة في عمليات التخلص النهائي من النفايات الخطرة  ،بما في ذلك
التصاميم واملواصفات الهندسية .
 .8تحديد تقنيات التحكم بالتلوث املراد استخدامها.
 .9توفير الخبرات الفنية والعلمية املناسبة إلدارة وتشغيل عمليات التخلص النهائي داخل املرفق .
 .10تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات املعالجة واالحتياطات املتخذة في املرفق فيما يتعلق بالصحة
والسالمة املهنية .
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط التخلّص النهائي من
النفايات اخلطرة
 .11بيان بأعداد العاملين باملرفق واختصاصات كل منهم .

املتطلبات اإلدارية
اإلشتراطات

 oإرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
 oال ّ
يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة
النفايات .
 oاإللتزام باإلشتراطات والضوابط الواردة في امللحق  4من النظام العام للبيئة الصادر بمرسوم ملكي رقم (م)34/
وتاريخ  1422/07/28هـ إلى حين صدور نظام إدارة النفايات ولوائحه.
 oتقع على مالك أو مشغل مرفق التخلص النهائي من النفايات الخطرة مسؤولية التعرف على أنواع النفايات الخطرة
والتي يقوم املرفق بالتعامل معها  ،كما تقع عليه مسؤولية ضمان عدم تأثير عمليات املرفق التشغيلية على صحة
اإلنسان وسالمته ورفاهيته وال على البيئة واملوارد الطبيعية .
 oعلى املنشأة حفظ السجالت والبيانات الخاصة بعملياتها  ،ووضعها يتصرف مفتش ي املركز ،وكذلك توفير التقارير
الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي ّ
يتم إستقبالها والتخلص منها حيث يمكن اإلطالع
عليها في أي وقت من قبل املركز.
 oعلى املنشأة توفير تقارير شهرية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات وأنواعها ومصادرها و
وأحجامها وغيرها من املعلومات األساسية بالعمليات التشغيلية.
 oأن ّ
يحقق منح الترخيص أهداف املركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز اإلستثمار واإلرتقاء بجودته.
 oاختيار موقع مناسب بعيد عن املناطق املأهولة .
 oأن تكون املساحة كافية ملمارسة النشاط.
 oتسوير املرفق بسور مناسب ال ّ
يقل إرتفاعه عن  2.6متر ملنع دخول األشخاص والناقلين غير املصرح لهم وكذلك
الحيوانات الضالة وملنع تطاير النفايات خارج املوقع .
 oتجهيز املرفق بطريقة ال تسمح للملوثات للوصول للمياه الجوفية.
 oتجهيز املرفق بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسالمة والطوارئ.
 oتوفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج املرفق .
 oتقرير عن الفحص املخبري من مختبر معتمد في اململكة ّ
يتم تقديمه بعد تشغيل املرفق .
 oيجب على مالك أو مشغل مرفق التخلص النهائي من النفايات الخطرة :
ّ
أ .أال يقبل أي نفايات خطرة ال ترافقها وثيقة النقل املعتمدة .
ّ
ب .أال يقبل أي نفايات خطرة ال ترافقها نشرة بيانات السالمة الخاصة بها .
ّ
ج .أال يقبل أي نفايات خطرة من ناقل ال يملك ترخيص من املركز .
د .التقيد بتعليمات وثيقة النقل املوضحة عليها ،والخاصة باستالم النفايات الخطرة .
 oيجب على مالك أو مشغل مرفق التخلص النهائي من النفايات الخطرة االحتفاظ بسجالت للعمليات التشغيلية في
املرفق تحتوي على ما يلي :
أ.

وصف نوعية وكمية كل شحنة نفايات خطرة تم استالمها وطريقة تخزينها أو التخلص النهائي منها وتاريخ
ذلك .

ب .موقع كل شحنة نفايات خطرة باملرفق وكميتها في كل موقع .
ج .نتائج وسجالت وتحاليل النفايات .
د .خالصة ونتائج عمليات التفتيش التي يقوم بها .
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط التخلّص النهائي من
النفايات اخلطرة
ه .تفاصيل الحاالت التي تقتض ي استخدام خطة الطوارئ .
و .نسخ من وثائق نقل النفايات والتقارير املتعلقة بها .
ز.

نسخ من جميع نشرات بيانات السالمة الخاصة بالنفايات .

 oيجب على مالك أو مشغل مرافق التخلص النهائي من النفايات الخطرة تطوير البرامج العامة والتخطيط التالية (
مع تأمين نسخ منها ) :
أ.

خطة لتحليل النفايات توضح كيفية إجراء تحليل فيزيائي وكيميائي وبيولوجي لكل نفاية خطرة يتم
تداولها في املرفق .

ب .خطة توضح إجراءات تـفـتيش أجهزة األمن والسالمة ومعدات التشغيل واملراقبة والطوارئ باملرفق ،
وجدول يوضح عدد مرات التفتيش وأنواع املشاكل التي يتم التفتيش عليها .
ج .خطة لتدريب العاملين باملرفق على عمليات إدارة النفايات الخطرة وإجراءات التفتيش وإجراءات
الطوارئ وكيفية استخدام معدات الطوارئ .
د .خطة أمنية توضح كيفية الحد من دخول غير املعروفين وغير املصرح لهم إلى منطقة إدارة النفايات
الخطرة باملرفق .
ه .إجراءات تصف كيفية تجنب اشتعال النفايات القابلة لالشتعال أو التفاعل  ،وكيفية تجنب تفاعلها
املفاجئ  ،وتفادي اختالط النفايات غير املتجانسة .
و .خطة طوارئ تصف معدات الطوارئ والعمليات التفصيلية ملكافحة وانفجار وتسرب النفايات الخطرة
وعمليات اإلخالء ومخارج وممرات العاملين في املرفق .
ز .خطة توضح إجراءات إغالق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث منها وعمليات صيانة
ومراقبة والوحدات واملرافق كلما دعت الحاجة بعد اإلغالق  ،ويجب أن تبدأ العناية بكل وحدة فور
ً
اكتمال إغالقها وملدة ثالثين عاما  ،ويتم التشاور مع املركز حول معايير الصيانة واملراقبة ملا بعد اإلغالق
.
ح .وضع برامج للصحة والسالمة املهنية مع خطة توضح إجراءات الكشف الطبي على العاملين باملرفق .
متطلبات تجديد
الترخيص

 .1الترخيص السابق.
ّ
 .2تقرير ّ
مفصل عن النفايات التي ّ
تم إستقبالها والتخلص منها خالل فترة الترخيص السابق متضمن سجل بكميات
النفايات وأنواعها ومصادرها.
 .3املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله.

املخرج الرئيس ي

ترخيص (التخلص النهائي من النفايات الخطرة)

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارترخيص نشاط إستيراد وتوريد
وتركيب تقنيات معالجة النفايات
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رقم الصفحة

صفحة  2من 2

إشرتاطات ومتطلبات إصدار ترخيص نشاط إسترياد وتوريد وتركيب
تقنيات معاجلة النفايات
نشاط إستيراد وتوريد وتركيب تقنيات معالجة النفايات

للحصول على ترخيص في مجال إستيراد وتوريد وتركيب تقنيات معالجة النفايات يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات
العامة والخاصة واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط الرئيس ي

تقنيات معالجة النفايات

األنشطة الفرعية

 oإستيراد وتوريد وتركيب تقنيات معالجة النفايات

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات والقطاعات البيئية
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف
مشــارك (الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1توفير املواصفات الفنية للتقنية.
 .2تقديم شهادات االعتماد من الجهات البيئية وإدارة النفايات لكفاءة التقنيات في البلد املصنع والبالد التي تم
تركيب وتشغيل هذه التقنيات بها.
 .3تقديم السير الذاتية للعمالة الفنية املؤهلة للتركيب.
 .4تقديم عرض مرئي عن التقنية للمختصين في املركز يتم من خالله شرح التقنية واإلجابة عن االستفسارات
الخاصة بها.
 .5الحصول على التصاريح الضرورية من الجهات ذات العالقة .

املتطلبات اإلدارية
اإلشتراطات

 oإرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
 oال ّ
يحق للمنشأة ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات إال بعد إصدار ترخيص النشاط من املركز الوطني إلدارة
النفايات

متطلبات تجديد

 .1الترخيص السابق.

الترخيص

 .2املتطلبات العامة والخاصة واإلدارية املذكورة أعاله.

املخرج الرئيس ي

ترخيص (إستيراد وتوريد وتركيب تقنية معالجة النفايات)

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارتصريح إنشاء منشآت إعادة التدوير

التاري خ
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رقم اإلصدار
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رقم الصفحة

صفحة  2من 3

إشرتاطات ومتطلبات إصدار تصريح إنشاء منشآت إعادة التدوير

تصريح إنشاء منشآت إعادة التدوير
للحصول على تصريح في مجال إنشاء منشآت إعادة التدوير يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط

 oالتسميد
 oإعادة تدوير البالستيك
 oإعادة تدوير الورق والكرتون
 oإعادة تدوير النفايات اإللكترونية
 oإعادة تدوير البطاريات املستعملة
 oإعادة تدوير اإلطارات
 oإعادة تدوير الزيوت
 oإعادة تدوير نفايات الهدم والبناء
أي نشاطات أخرى ّ
ّ o
تصنف ضمن أنشطة إعادة التدوير

الفئة املستفيدة
املتطلبات ّ
العامة

الشركات العاملة في مجال إعادة التدوير
•

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا.

•

إرفاق السجل التجاري أو الرخصة االستثمارية مضاف به النشاط.

•

إرفاق صك امللكية أوعقد اإليجار.

•

إرفاق شهادة الزكاة والدخل.

•

إرفاق سجل الخبرة للجهة املراد تأهيلها (في حالة العمل سابقا في نفس مجال النشاط املطلوب) ،ولكل طرف مشــارك
(الشركات املتضامنة).

•

إرفاق رسم بياني يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للجهة.

•

إرفاق السير الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط املطلوب.

•

إرفاق رسم توضيحي ملرافق النشاط املختلفة (موقع النشاط).

•

بيان باملعدات واألجهزة الرئيـسـية املستخدمة في مجال النشاط ومواصفاتها.

•

إرفاق خطة العمل املقترحة والتقنية املسـتخدمة.
ّ
الصحة والسالمة والبيئة.
إرفاق خطة

•

إرفاق خطة الجودة.

•
املتطلبات الخاصة

 .1تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة املشروع على تحقيق أهداف املركز بما في ذلك مساهمته في تحقيق
األهداف والغايات الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية للنفايات ،ومستهدفات التحويل عن املرادم  ،وتبني أفضل
املمارسات والتقنيات الحديثة في مجاالت إدارة النفايات ،وكيفية مساهمة املشروع في ّ
الحد من مخاطر الصحة
والسالمة والبيئة  ،واألبعاد اإلستراتيجية للمشروع  ،والفائدة التي ستعود على املدينة التي ستكون مركزا للمشروع ،
وتقدير التكاليف الرأسمالية والتمويل الالزم للمشروع.
 .2موافقة املركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي على دراسة تقييم األثر البيئي.
 .3تحديد نوعية النفايات.
 .4تحديد ووصف ّ
مفصل ملوقع مصنع الفرز وإعادة التدوير.
 .5تحديد مجال العمل واملواد املراد تدويرها بدقة.

التاري خ
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رقم اإلصدار

V1.0

رقم الصفحة

صفحة  3من 3

إشرتاطات ومتطلبات إصدار تصريح إنشاء منشآت إعادة التدوير

 .6وصف ملراحل املعالجة املسبقة والفرز والتدوير وطريقة وتقنية التدوير.
 .7تحديد وسائل التخلص من النفايات املتبقية غير القابلة للتدوير.
 .8توفير دليل إجراءات التشغيل.
 .9توفير خطط اإلستجابة لحاالت الطوارئ والحوادث .
املتطلبات اإلدارية
اإلشتراطات

 .1إرفاق تفويض من صاحب املنشأة/مالك املشروع مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
 oأن ّ
يحقق منح الترخيص أهداف املركز من ناحية تنظيم القطاع وتطويره وتحفيز اإلستثمار واإلرتقاء بجودته.
 oيجب أن يكون املوقع ضمن املخططات املعتمدة كمناطق صناعية.
 oتتناسب مساحة مصنع إعادة التدوير مع حجم العمل وكمية االنتاج بحسب املساحات املعتمدة في املخططات
الصناعية.
 oتوفير بوابات و موازين إلكترونية عند مداخل ومخارج مصنع إعادة التدوير .
 oعلى املنشأة حفظ السجالت والبيانات الخاصة بعملياتها  ،ووضعها يتصرف مفتش ي املركز ،وكذلك توفير التقارير
الدورية للمركز عن حجم وانواع النفايات وكميات النفايات التي ّ
يتم إعادة تدويرها حيث يمكن اإلطالع عليها في أي
وقت من قبل املركز.
 oعلى املنشأة توفير تقارير دورية (نسخة إلكترونية) تحوي على حركة استقبال النفايات وأنواعها ومصادرها و
وأحجامها وغيرها من املعلومات األساسية بالعمليات التشغيلية.

املخرج الرئيس ي

تصريح (إنشاء منشأة إعادة التدوير) مع تحديد النشاط (أو األنشطة) الفرعية

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارمو افقة تصديرنفايات خطرة
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار موافقة تصدير نفايات خطرة

مو افقة تصديرنفايات خطرة
للحصول على موافقة في مجال تصدير نفايات خطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة واملتطلبات
اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط
الفئة املستفيدة

 oموافقة تصدير نفايات خطرة
املنشآت والشركات واملصانع املنتجة للنفايات الخطرة وشركات جمع ونقل النفايات الخطرة والتي ترغب في الحصول على
املوافقة على التصدير املؤقت واملشروط للنفايات الخطرة خارج اململكة العربية السعودية بغرض املعالجة أو املعالجة
اإلضافية  /التخلص النهائي في حال عدم توافر مرافق إدارة النفايات الخطرة للتعامل مع هذه النفايات في اململكة العربية
السعودية

املتطلبات الخاصة

 oتحديد نوعية النفايات املراد تصديرها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه املواد.
 oالحصول على املوافقات املطلوبة لتصدير كميات النفايات وفقا إلتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات في اململكة ومرفق استقبال النفايات خارج اململكة بحيث يحتوي العقد
على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات واملنتج النهائي  /االستخدام  /التخلص
النهائي.
 oتقديم ترخيص ساري املفعول ملنشأة استقبال النفايات الخطرة من السلطات املحلية املعتمدة في الدولة املستقبلة
لكميات النفايات.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات وشركة جمع ونقل النفايات.
ّ
 oتقرير االختبار املخبري للنفايات من مختبر معتمد في اململكة (خالل  3أشهر السابقة لتقديم الطلب كحد أقص ى).
 oإرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة ّ ، MANIFEST
يتم تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها
وأي معلومات إضافية ّ
ّ
يحددها املركز .
 oتحديد طريقة جمع ونقل النفايات الخطرة وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجيستية الخاصة بالتخزين
والشحن حتى الوصول إلى مرفق اإلستالم.
 oفي حالة التخزين املؤقت داخل اململكة  ،تقديم عقد بين منتج النفايات الخطرة ومنشأة التخزين املرخصة في اململكة
العربية السعودية.
 oصور النفايات.
 .1تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات الجمع والنقل.
ّ
املتخصصة) .
 .2تقديم بيانات ملؤهالت السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حاالت الحوادث (شهادات الدورات التدريبة

اإلشتراطات

 .3تحديد مسارات وأوقات النقل خالل فترة التصريح  ،وتحديد أرقام املركبات التي ستستخدم في عملية النقل.
ّ
 oعدم توافر مرافق إلدارة النفايات الخطرة للتعامل مع كميات النفايات املطلوب تصديرها خارج اململكة أو تعذر
إستقبال أو معالجة كميات النفايات املطلوب تصديرها في املرافق املوجودة.
 oعدم إحتياج السوق املحلي لنوع النفايات املطلوب تصديرها أو للمواد الناتجة عن معالجتها.
ّ
سيتم نقلها مع فئة النفايات املسموح للمركبة بنقلها.
 oيجب أن يتطابق نوع النفايات التي

 oأن يكون ناقل النفايات حاصل على ترخيص املركز الوطني إلدارة النفايات لنشاط جمع ونقل نوع (أنواع) ّ
محددة
من النفايات الخطرة التي سيتم نقلها.
 oفي حال التخزين املؤقت للنفايات الخطرة  ،يجب أن تكون منشأة تخزين النفايات مرخصة من قبل املركز.
املخرج الرئيس ي

موافقة تصدير نفايات خطرة
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مالحظة

إشرتاطات ومتطلبات إصدار موافقة تصدير نفايات خطرة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارمو افقة عبورنفايات
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إشرتاطات ومتطلبات إصدار موافقة عبور نفايات

مو افقة عبورالنفايات
للحصول على موافقة في مجال عبور النفايات يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة واملتطلبات اإلدارية
بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط
الفئة املستفيدة
املتطلبات الخاصة

 oموافقة عبور نفايات
شركات جمع ونقل النفايات
 oتحديد نوعية النفايات املراد عبورها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه املواد.
 oالحصول على املوافقات املطلوبة لعبور كميات النفايات وفقا إلتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
 oإرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة ّ ، MANIFEST
يتم تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها
وأي معلومات إضافية ّ
ّ
يحددها املركز .
 oصور النفايات.
 .1تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات النقل عبر اململكة.
ّ
املتخصصة) .
 .2تقديم بيانات ملؤهالت السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حاالت الحوادث (شهادات الدورات التدريبة

اإلشتراطات

 .3تحديد مسارات وأوقات النقل خالل فترة التصريح .
ّ
سيتم نقلها مع فئة النفايات املسموح للمركبة بنقلها.
 oيجب أن يتطابق نوع النفايات التي

املخرج الرئيس ي

موافقة عبور النفايات

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارمو افقة إستيراد نفايات خطرة

التاري خ

2021/02/23

رقم اإلصدار

V1.0

رقم الصفحة

صفحة  2من 2

إشرتاطات ومتطلبات إصدار موافقة تصدير نفايات خطرة

مو افقة إستيراد نفايات خطرة
للحصول على موافقة في مجال إستيراد نفايات خطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة واملتطلبات
اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط
الفئة املستفيدة

 oموافقة إستيراد نفايات خطرة
مرافق معالجة النفايات الخطرة داخل اململكة وشركات جمع ونقل النفايات الخطرة والتي ترغب في الحصول على املوافقة على
اإلستيراد املؤقت واملشروط للنفايات الخطرة من خارج اململكة العربية السعودية بغرض املعالجة أو املعالجة اإلضافية /
التخلص النهائي في اململكة

املتطلبات الخاصة

 oتحديد نوعية النفايات املراد إستيرادها مع تقرير يحدّد مخاطر التعرّض لهذه املواد.
 oالحصول على املوافقات املطلوبة إلستيراد كميات النفايات وفقا إلتفاقية بازل بحسب نوع النفايات.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات خارج اململكة ومرفق استقبال النفايات داخل اململكة بحيث يحتوي
العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات واملنتج النهائي  /االستخدام /
التخلص النهائي.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات وشركة جمع ونقل النفايات.
 oتقرير االختبار املخبري للنفايات من مختبر معتمد من السلطات املحلية املختصة في بلد منتج النفايات (خالل 3
أشهر السابقة لتقديم الطلب كحد أقص ى).
 oإرفاق نموذج وثيقة النقل للنفايات الخطرة  ، MANIFESTيتم تحديد نوع النفايات وتركيباتها ومصدرها وكمياتها
وأي معلومات إضافية يحددها املركز .
 oتحديد طريقة جمع ونقل النفايات الخطرة وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجيستية الخاصة بالتخزين
والشحن حتى الوصول إلى مرفق اإلستالم.
 oصور النفايات.
 .1تقديم خطة إستجابة لحاالت الطوارئ لعمليات الجمع والنقل.
 .2تقديم بيانات ملؤهالت السائقين وإمكانياتهم للتعامل مع حاالت الحوادث (شهادات الدورات التدريبة املتخصصة) .
 .3تحديد مسارات وأوقات النقل خالل فترة التصريح  ،وتحديد أرقام املركبات التي ستستخدم في عملية النقل.

اإلشتراطات

 oتوافر مرافق إلدارة النفايات الخطرة للتعامل مع كميات النفايات املطلوب إستيرادها داخل اململكة.
 oإحتياج السوق املحلي لنوع النفايات املطلوب إستيرادها أو للمواد الناتجة عن معالجتها.
 oيجب أن يتطابق نوع النفايات التي سيتم نقلها مع فئة النفايات املسموح للمركبة بنقلها.
 oأن تكون منشأة استقبال النفايات الخطرة في اململكة مرخصة من املركز الوطني إلدارة النفايات .
 oأن يكون ناقل النفايات حاصل على ترخيص املركز الوطني إلدارة النفايات لنشاط جمع ونقل نوع (أنواع) محددة
من النفايات الخطرة التي سيتم نقلها.
 oفي حال التخزين املؤقت للنفايات الخطرة  ،يجب أن تكون منشأة تخزين النفايات مرخصة من قبل املركز.

املخرج الرئيس ي

موافقة إستيراد نفايات خطرة

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارمو افقة تصديرالنفايات غيرالخطرة

التاري خ

2021/04/06

رقم اإلصدار

V2.0

رقم الصفحة

صفحة  2من 2

إشرتاطات ومتطلبات إصدار موافقة تصدير النفايات غري اخلطرة

مو افقة تصديرنفايات غيرخطرة
للحصول على موافقة في مجال تصدير النفايات غير الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط
الفئة املستفيدة

 oموافقة تصدير النفايات غير الخطرة
املنشآت والشركات واملصانع املنتجة للنفايات غير الخطرة والشركات العاملة في مجال إدارة النفايات وشركات جمع ونقل
النفايات غير الخطرة والتي ترغب في الحصول على املوافقة على التصدير املؤقت واملشروط للنفايات غير الخطرة خارج اململكة
العربية السعودية بغرض إعادة التدوير أو املعالجة أو املعالجة اإلضافية  /التخلص النهائي في حال عدم توافر مرافق إدارة
النفايات غير الخطرة للتعامل مع هذه النفايات في اململكة العربية السعودية

املتطلبات الخاصة

 oتحديد نوعية النفايات املراد تصديرها.
 oبحسب نوع النفايات املراد إستيرادها وفي حال تطلب األمر ذلك  ،الحصول على املوافقات املطلوبة لتصدير كميات
النفايات وفقا إلتفاقية بازل وتقديم املوافقة الرسمية من الجهات (السلطات) املحلية ذات الصلة في البلد املستقبل
للنفايات باتباع اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة إلدخال  /إستقبال كميات النفايات.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات في اململكة ومرفق استقبال النفايات خارج اململكة بحيث يحتوي العقد
على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات واملنتج النهائي  /االستخدام .
 oتقديم ترخيص ساري املفعول ملنشأة استقبال النفايات من السلطات املحلية املعتمدة في الدولة املستقبلة
للنفايات.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات وشركة جمع ونقل النفايات.
 oتحديد طريقة جمع ونقل النفايات وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجيستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى
الوصول إلى مرفق اإلستالم.
 oفي حالة التخزين املؤقت  ،تقديم عقد بين منتج النفايات في اململكة ومنشأة التخزين املرخصة في اململكة العربية
السعودية.

اإلشتراطات

 oصور النفايات.
ّ
 oعدم توافر مرافق إلعادة تدوير كميات النفايات املطلوب تصديرها خارج اململكة أو تعذر إستقبال أو إعادة تدوير
كميات النفايات املطلوب تصديرها في املرافق املوجودة.
 oعدم إحتياج السوق املحلي لنوع النفايات املطلوب تصديرها أو للمواد الناتجة عن إعادة تدويرها.
ّ
سيتم نقلها مع فئة النفايات املسموح للمركبة بنقلها.
 oيجب أن يتطابق نوع النفايات التي

املخرج الرئيس ي

موافقة تصدير النفايات غير الخطرة

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

اململكة العربية السعودية
املركزالوطني إلدارة النفايات

إشتراطات ومتطلبات إصدارمو افقة إستيراد النفايات غيرالخطرة

التاري خ

2021/04/06

رقم اإلصدار

V2.0

رقم الصفحة

صفحة  2من 2

إشرتاطات ومتطلبات إصدار موافقة إسترياد النفايات غري اخلطرة

مو افقة إستيراد النفايات غيرالخطرة
للحصول على موافقة في مجال إستيراد النفايات غير الخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير املتطلبات العامة والخاصة
واملتطلبات اإلدارية بحسب األنشطة املمارسة واإللتزام باإلشتراطات
النشاط
الفئة املستفيدة

 oموافقة إستيراد النفايات غير الخطرة
املنشآت والشركات ومصانع إعادة التدوير والشركات العاملة في مجال إدارة النفايات وشركات جمع ونقل النفايات غير الخطرة
والتي ترغب في الحصول على املوافقة على اإلستيراد املؤقت واملشروط للنفايات غير الخطرة من خارج اململكة العربية السعودية
بغرض إعادة التدوير

املتطلبات الخاصة

 oتحديد نوعية النفايات املراد إستيرادها.
 oبحسب نوع النفايات املراد إستيرادها وفي حال تطلب األمر ذلك  ،الحصول على املوافقات املطلوبة إلستيراد كميات
النفايات وفقا إلتفاقية بازل وتقديم املوافقة الرسمية من الجهات (السلطات) املحلية ذات الصلة في بلد منتج
للنفايات باتباع اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة لتصدير كميات النفايات.
 oتقديم عقد ساري املفعول بين منتج النفايات خارج اململكة ومرفق استقبال النفايات داخل اململكة بحيث يحتوي
العقد على تفاصيل حول نوع النفايات والكميات وطبيعة نظام إدارة النفايات واملنتج النهائي  /االستخدام .
 oتحديد طريقة جمع ونقل النفايات وتوفير وصف تفصيلي للعمليات اللوجيستية الخاصة بالتخزين والشحن حتى
الوصول إلى مرفق اإلستالم.
 oصور النفايات.

اإلشتراطات

 oتوافر مرافق إلعادة تدوير كميات النفايات املطلوب إستيرادها من خارج اململكة.
 oإحتياج السوق املحلي لنوع النفايات املطلوب إستيرادها أو للمواد الناتجة عن إعادة تدويرها.
 oاإللتزام بإعادة تدوير  %100من كميات النفايات املستوردة وتقديم ما يثبت ذلك .
ّ
سيتم نقلها مع فئة النفايات املسموح للمركبة بنقلها.
 oيجب أن يتطابق نوع النفايات التي
 oأن تكون منشأة إعادة التدوير في اململكة ّ
مصرح لها من املركز الوطني إلدارة النفايات .

املخرج الرئيس ي

موافقة إستيراد النفايات غير الخطرة

مالحظة

يحق للمركزتعديل متطلبات تقديم الطلب في أي وقت أو طلب أي متطلبات إضافية دون إشعارمسبق

