
 

 -وٌشمل: 1994لسنة   4من الالئحه التنفٌذٌه لقانون البٌئه رقم  26ما هو مذكور فى البند  كل

 ,موقع المنشأة ومساحتها  ,العنوان ورقم التلٌفون  ,الخطرة ) اسم المنشأة الجهة القائمة بتداول المواد والنفاٌات-

معلومات مختصة  ,دات االمان المتوفرة لدى المنشأة مع  ,مستوى المٌاه الجوفٌة    ,الخرائط الكنتورٌة لموقع المنشأة 

 . (برنامج رصد البٌئة بالمناطق المحٌطة بالمنشأة  , بالتأمٌن

 للمواد والنفاٌات الخطرة ) االسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف والفاكس ( .الجهة المنتجة -

 توصٌف كامل للمواد والنفاٌات الخطرة المزمع التعامل فٌها وطبٌعة وتركٌز العناصر الخطرة بها.-

 ساٌب(. -ٌج صهار -تحدٌد كمٌة المواد والنفاٌات الخطرة المزمع تداولها سنوٌا ، ووصف اسلوب تعبئتها ) برامٌل -

توصٌف الوسائل المزمع إستخدامها لتخزٌن المواد و النفاٌات الخطرة وفترة التخزٌن لكل منهما ، مع تعهد بكتابة بٌان -

 واضح على العبوة لإلعالم عن محتواها ومدى خطورته و كٌفٌة التصرف فى حالة الطوارىء.

 مٌاه داخلٌة ( و تحدٌد خطوط سٌرها و مواقٌتها. -جو  -بحري  -سكك حدٌدٌة  -توضٌح وسائل النقل المتوخاة ) برى -

 بٌان شامل عن االسلوب المزمع اتباعه فى معالجة و تصرٌف المواد والنفاٌات الخطرة المطلوب الترخٌص بتداولها .-

جتماعٌة تعهد بعدم خلط المواد و النفاٌات الخطرة مع غٌرها من كافة أنواع النفاٌات االخرى التى تتولد عن االنشطة اال-

 واالنتاجٌة.

تعهد باالحتفاظ بسجالت تتضمن بٌانا وافٌا بكمٌات المواد و النفاٌات الخطرة ونوعٌتها و مصادر ومعدالت و فترات -

تجمٌعها وتخزٌنها وطرٌقة نقلها وإسلوب معالجتها ، مع تٌسٌر هذة البٌانات عند كل طلب ، وعدمإتالف هذة السجالت 

 رٌخ بدء إستخدامها.قبل مرور خمسة أعوام من تا

 تعهد بإتخاذ كافة اإلجراءات التى تكفل حسن تعبئة المواد و النفاٌات الخطرة أثناء مراحل التجمٌع و النقل و التخزٌن.-

وصف تفصٌلً لخطة الطوارىء)للسٌارات الناقلة وكذلك داخل الجهة المنتجة للنفاٌات الخطرة( لمجابهة كافة الظروف -

 حماٌة البٌئة والصحة العامة.غٌر المتوقعة بما ٌضمن 

 شهادة بسابق الخبرة فى مجال تداول المواد والنفاٌات الخطرة.-

 إقرار بصحة البٌانات الواردة فى طلب الترخٌص.-

فى حالة إعادة التدوٌر ٌتم تقدٌم صورة من السجل الصناعى سارى لعملٌة إعادة التدوٌر)مقترح أن ٌكون الترخٌص -

 ر(.نقل وتخزٌن فقط بدون تدوٌ

 فى حالة الدفن ٌتم تقدٌم موافقة جهاز شئون البٌئة على المدفن الذى سوف ٌتم الدفن فٌه.-

 شهادة تدرٌب واحدة على األقل ألحد العاملٌن فى تخصص السالمة  والصحة المهنٌة .-

 شهادة مخزن كٌماوٌات فى حالة التخزٌن.-

 موافقة شئون البٌئة على البند المطلوب إصدار الترخٌص له.-

 ٌجب ان تكون السٌارات مملوكة للشركة الناقلة اومستأجرة لمدة خمس سنوات وهى فترة الترخٌص. 

 المستندات المطلوبة لخدمات تراخيص نقل وتداول المواد 
 والنفايات الخطره الصناعيه

 


