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 الرتخيص بتداول املواد والنفاياث اخلطرة البرتوليت

 

/  الشركات القابضة التابعة كل في مجال اختصاصو  /الييئة المصرية العامة لمبترول   :  جهة الترخيص
وزارة البترول 

  المستندات/ 1

طمب الحصول عمى ترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بطمب وفقا لمنموذج المعد لذلك من  - 
. الجية المختصة

 :اإلجراءات /    2

يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى قابمة لمتجديد ،  .1
 :ويجوز لمجية المانحة لمترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب فى الحاالت االتية 

  اذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة. 

  اذا خالف المرخص لو شروط الترخيص. 

  اذا نتج عن مزاولة النشاط اثار بيئية خطيرة لم تكن متوقعة عند اصدار الترخيص 

  اذا ظيرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقيا بتعديالت بسيطة ويؤدى استخداميا الى تحسن
 .كبير فى حالة البيئة وصحة العاممين 

  اذا انتيى راى جياز شئون البيئة الى عدم سالمة تداول اى من تمك المواد والنفايات. 

 .ويجوز لجية الترخيص منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضات الحاجة  .2

لمجية المانحة لمترخيص ان تطمب من طال الترخيص استيفاء ما تراه من شروط اخرى تراىا  .3
 .ضرورية لتامين التداول وذلك بالتنسيق مع جياز شئون البيئة ووزارة الصحة 

: تخضع إدارة النفايات الخطرة لمقواعد واإلجراءات اآلتية  .4

                                                 
  1994 لسنة 4 بشان اصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 1995 لسنة 338قرار رئيس الوزراء رقم ، 

 1995 لسنة 338بشان تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 2005 لسنة 1741قرار رئيس الوزراء رقم 

 لسنة 338  بشان تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2011 لسنة 1095قرار رئيس الوزراء رقم 
1995. 
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: تولد النفايات الخطرة:أوال 

 :تمتزم الجية التي يتولد بيا نفايات خطرة باآلتي 

العمل عمى خفض معدل تولد ىذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع - 
. التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل لممنتج أو المواد األولية أقل ضررا عمى البيئة والصحة العامة 

. توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيميا - 

إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جياز شئون البيئة عمى أسموب - 
. المعالجة وعمى المواصفات الفنية ليذه الوحدات وبرامج تشغيميا 

وعند تعذر المعالجة أو التخمص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدىا ، تمتزم الجية التي يتولد بيا ىذه 
النفايات بجمعيا ونقميا إلى أماكن التخمص المعدة لذلك والتي تحددىا السمطات المحمية والجيات اإلدارية 
والبيئية المختصة ، ويسرى عمى تداول ىذه النفايات كافة الشروط واألحكام الواردة في الالئحة التنفيذية 

. لقانون البيئة 

تجميع وتخزين النفايات الخطرة : ثانيا 

تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة توضع عمييا عالمات تحذير واضحة ، يتوفر بيا شروط - 
. األمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض ليا من الناس 

تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب ال تتسرب منيا - 
السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتيا كمية النفايات الخطرة أو حسب أصول تخزين تمك 

. النفايات طبقا لنوعيتيا 

توضع عالمة واضحة عمى حاويات تخزين النفايات الخطرة تعمم عما تحويو ىذه الحاويات وتعرف - 
. باالخطار التي قد تنجم عن التعامل معيا بطريقة غير سوية 

 .يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث ال تترك فترة طويمة في حاويات التخزين - 
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يمزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسميا بعد كل استعمال وعدم وضعيا في - 
. األماكن العامة 

: مرحمة نقل النفايات الخطرة :ثالثا 

يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة لمجيات المرخص ليا بإدارة النفايات الخطرة - 
: ويجب أن تتوافر في ىذه الوسائل االشتراطات اآلتية 

. أن تكون مركبات النقل مجيزة بكافة وسائل األمان وفى حالة جيدة صالحة لمعمل  *

. أن تكون سعة مركبات النقل وعدد دوراتيا مناسبة لكميات النفايات الخطرة  * 

أن يتولى قيادة ىذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة عمى حسن التصرف خاصة في  * 
. حالة الطوارئ 

أن توضع عمى المركبات عالمات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتيا واألسموب األمثل لمتصرف  * 
. في حالة الطوارئ 

خطار سمطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ -  تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، وا 
. عمييا ، بما يسمح ليا بالتصرف السريع والسميم في حالة الطوارئ 

حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية وفى منطقة وسط المدينة - 
. خالل ساعات النيار 

يجب إخطار الجية المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوى إليو مركبات نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ - 
. الترخيص 

يجب مداومة غسل وتطيير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا لمتعميمات التي تضعيا - 
. وزارة الصحة بالتنسيق مع جية الترخيص ، وتعد المياه الناتجة من عمميات الغسيل نفايات خطرة 

: لمتصريح بعبور السفن الناقمة لمنفايات الخطرة يمزم مراعاة االتى - 

  ضرورة االخطار المسبق وفقا لما نصت عميو اتفاقية بازل ، ولمجية االدارية المختصة
. عدم التصريح فى حالة احتمال حدوث تموث لمبيئة 
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  فى حالة السماح يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة والمنصوص عمييا فى قانون البيئة رقم
  .1994 لسنة 4

 

: رابعا مرحمة معالجة وتصريف النفايات الخطرة 

تختار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة فى منطقة تبعد عن التجمعات السكانية  .1
والعمرانية بمسافة التقل عن ثالثة كيمومترات ، ويجب ان تتوافر بيا االشتراطات والمعدات والمنشات 

: التالية 

. تناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينيا لفترات ممتدة  -
.  متر 2.5يحاط الموقع بسور من الطوب بارتفاع اليقل عن  -
يزود الموقع باكثر من باب ذى سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة  -

. بسيولة 
. يزود الموقع بمصدر مائى مناسب ودورات مياه  -
يزود الموقع بكافة مستمزمات الوقاية واالمان التى تنص عمييا قوانين العمل والصحة المينية  -

. وبخط تميفون 
. يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التى تيسر حركة العمل بو  -
يزود الموقع بمخازن مجيزة لحفظ النفايات الخطرة بيا لحين معالجتيا وتصريفيا وتختمف ىذه  -

. التجييزات باختالف نوعية النفايات الخطرة التى يستقبميا المرفق 
يزود المرفق عند الضرورة بمحرقة لترميذ بعض انواع النفايات الخطرة   -
يزود المرفق بالمعدات والمنشات الالزمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية اعادة  -

. استخداميا وتدويرىا 
 . يزود الموقع بحفرة لمردم الصحى بسعة مناسبة لدفن مخمفات الحريق  -

 :تجرى معالجة النفايات الخطرة القابمة العادة استخداميا وتدويرىا فى االطار التالى  .2

 اعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة  -

 .استرجاع المذيبات العضوية واعادة استخداميا فى عمميات االستخالص  -

 تدوير واعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة  -

 اعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتيا  -
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 .تدوير واعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة  -

 استرجاع وتدوير االحماض والقواعد  -

 استرجاع المواد المستخدمة لخفض التموث  -

 استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة  -

استرجاع الزيوت المستعممة واعادة استخداميا بعد تكريرىا مع االخذ فى االعتبار العالقة بين  -
 .كل من العائد البيئى واالقتصادى 

 :تجرى عمميات معالجة النفايات الخطرة غير القابمة العادة االستخدام والتدوير فى االطار االتى  .3

حقن النفايات الخطرة القابمة لمضخ داخل االبار والقباب الممحية والمستودعات الطبيعية  -
فى مناطق تبعد عن التجمعات السكنية والعمرانية بمسافات يتم تحديدىا فى دراسة تقييم 

 .االثر البيئى ليا ، كما تحدد ىذه الدراسة مدة حظر استخدام ىذه المرافق 

ردم النفايات الخطرة فى حفر ردم خاصة مجيزة ومعزولة عن باقى مفردات النظام البيئى ،  -
 :عمى ان تتضمن ىذه التجييزات االتى 

نظام تجميع ورصد سوائل الترشيح والغازات التى يمكن ان تنتج   (1
 .كبس وتغطية النفايات  (2

 . التبطين بمادة مناسبة وفقا الحتياجات الموقع  (3

معالجة النفايات الخطرة فيزيقيا أو كيميائيا بالتبخير والتخفيف والتكميس والمعادلة  -
 .والترسيب وما الى ذلك 

الترميد فى محارق خاصة مجيزة بما ال يسمح بانبعاث الغازات واالبخرة فى البيئة  -
 .المحيطة 

 (مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم  )التخزين الدائم  -

النفايات المعدية المتخمفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية يتم  -
معالجتيا فى نفس المكان بواسطة الحرق والترميد والتعقيم فى وحدات محارق أو اجيزة 

تعقيم مصممة ليذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين 
بجوار وحدة المعالجة ، ويجوز عند الضرورة وبموافقة السمطات المحمية المختصة 

وجياز شئون البيئة ان يتم نقل المخمفات الناتجة عن انشطة الرعاية الصحية الى اقرب 
مستشفى مزود بوحدة معالجة أو الى اقرب وحدة معالجة مركزية وذلك بشرط استيعابيا 

وان يتم نقل المخمفات فى حاويات محكمة  ال تسمح .لممخمفات المطموب نقميا الييا 
 .بتطاير محتوياتيا وعمى ان يتم معالجة تمك الحاويات مع ما بيا من مخمفات معدية 

 :يشترط فى جميع االحوال االتى  -
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ان تكون المحارق مجيزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو  (1
من  (3)انبعاثات الغازات اال فى الحدود المسموح بيا والواردة بالجدول رقم 

، عمى ان تكون ىذه المحارق متوافقة مع االشتراطات المحددة (6)الممحق رقم 
. باالدلة االسترشادية التى يصدرىا جياز شئون البيئة 

ان تكون اجيزة التعقيم قد تم تصنيعيا أو استخداميا فى بمد المنشا لمعالجة  (2
النفايات الخطرة الناتجة عن انشطة الرعاية الصحية واجراء االختبارات الالزمة 

عمى المخمفات الصمبة والسائمة بعد عممية التعقيم لمتاكد من خموىا من 
 .الكائنات الحية 

توافر النظم الكاممة واالمنية لمتخمص النيائى من ىذه المخمفات بعد المعالجة  (3
وذلك بالردم الصحى االمن فى موقع مناسب لدفن النفايات بعد الحرق والترميد 

 والتعقيم 

االلتزام بايو مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن انشطة  (4
الرعاية الصحية التى يتح اصدارىا من الييئة العامة المصرية لممواصفات 

 .   والجودة 

 :يجب اتباع االتى لتقميل تولد النفايات الخطرة من خالل  .4

. تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخداميا  (1
 .تطوير نظم مناسبة الدارة النفايات الخطرة  (2

التوسع فى اعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتيا كمما امكن  (3
 .ذلك 

وضع برنامج دورى لرصد مختمف مفردات النظم البيئية فى مواقع مرافق معالجة وتصريف  .5
النفايات الخطرة وما يحيطيا مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظيور ايو مؤشرات 

 .لالضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق 

تكون الجيات المرخص ليا بتداول وادارة المواد والنفايات الخطرة مسئولة عن االضرار التى  .6
 .تمحق بالغير 

 :     الرسوم / 3

. يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدى تحدده جية الترخيص 

 االشتراطات والضوابط/ 4
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ال يجوز لطالب الترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول عمى الترخيص محررا عمى  .1
 .النموذج المعد لذلك والواجب االحتفاظ بو مع القائم بالتداول لتقديمو عند الطمب 

 .ضـرورة توافـر الكوادر المدربـة المسئولـة عن تداول المواد والنفايات الخطرة  .2
. توافر الوسائل واإلمكانات والنظم الالزمة لمتداول اآلمن ليذه المواد  .3
. توافر متطمبات مواجية األخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول  .4
. أن ال ينتـج عن النشـاط المراد الترخيص لو آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة  .5

 (36) قائمة المواد والنفايات الخطرة البترولية

  (12مرفق رقم  )                 
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( 3)جدول رقم 

 


