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المقدمة

يتناول هذا الدليل نظام ت�سجيل ال�سركات اأو املوؤ�س�سات العاملة يف جمال جمع ونقل وتخزين الزيوت امل�ستعملة 

اأو االطارات اأو البطاريات التالفة.

اأو يخططون للعمل يف جمال  اإلزاميًا لكل ال�سركات واملوؤ�س�سات الذين يعملون حالياآ  الت�سجيل  و�سيكون نظام 

جمع ونقل وتخزين هذه النفايات.

الدوائر  و  اجلهات  تتطلبها  قد  اأخرى  متطلبات  اية  عن  تغني  ال  الدليل  هذا  يف  املذكورة  الت�سجيل  عملية  ان 

خرى كرخ�سة البناء على �سبيل املثال. احلكومية االأ

ان الهدف من عملية الت�سجيل هو ح�سر الكميات املتداولة من النفايات املذكورة يف هذا الدليل و متابعة حركة 

تداولها وذلك بهدف تنظيم التعامل مع هذه النفايات.
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1- تعريفات

@ الوزارة: وزارة ال�سئون البلدية والقروية يف اململكة العربية ال�سعودية.

ر�ساد وحماية البيئة يف اململكة العربية ال�سعودية. @ الرئا�سة العامة: الرئا�سة العامة للأ

@ دليل التقييم البيئي : دليل التقييم البيئي للم�ساريع البلدية ال�سادرة عن الوزارة.

@ اللئحة: »الئحة حمطات الوقود ومراكز خدمة ال�سيارات وما يف حكمها« وال�سادر عن الوزارة.

طارات اأو البطاريات التالفة اأو جمموعهم. @ النفايات: ويق�سد بها الزيوت امل�ستعملة اأو االإ

طارات  اإجراءات ت�سجيل املتعاملني يف نقل وتخزين الزيوت امل�ستعملة واالإ الت�سجيل: »دليل  اإجراءات  دليل   @

والبطاريات التالفة« وال�سادر عن الوزارة.

@ امل�سغل: املالك اأو من ينوب عنه يف اإدارة و ت�سغيل املن�ساأة.

@ مكتب الت�سجيل: وهي اجلهة املخولة بت�سجيل ال�سركات اأو املوؤ�س�سات العاملني يف جمال جمع و تخزين و نقل 

طارات اأو البطاريات التالفة. الزيوت امل�ستعملة اأو االإ

2- الجهات التي تنطبق عليها اجراءات التسجيل

1- تنطبق اإجراءات الت�سجيل على جميع ال�سركات و املوؤ�س�سات الراغبة يف العمل اأو العاملة وقت �سدور هذه 

االدلة يف جمال جمع ونقل وتخزين الزيوت امل�ستعملة واالطارات والبطاريات التالفة.

2- تنطبق اجراءات الت�سجيل على حمطات الوقود والغ�سيل والت�سحيم والور�ص والتي يقوم فيها مالك املن�ساأة 

اأو امل�سغل بجمع و تخزين النفايات اأو نقلها بكميات تتعدى احلدود امل�سموح بها وكما هو مو�سح يف »دليل 

امل�ستعملة  لزيوت  والت�سغيل  املوؤقت  التخزين  و�سروط  واخلزانات  احلاويات  وموا�سفات  اأنواع 

طارات والبطاريات التالفة« وال�سادر عن الوزارة وب�سرط اأال تكون املحطات اأو املراكز اأو الور�ص يف  والإ

املناطق امل�سنفة كمناطق �سكنية اأو جتارية.

3- ي�ستثنى من عملية الت�سجيل عمليات النقل من داخل مواقع التجميع اإىل مراكز معاجلة الزيوت امل�ستعملة 

نتاج وبا�ستخدام �سيارة مملوكة من قبل  طارات و البطاريات التالفة ليعاد ا�ستخدامها يف نف�ص موقع االإ واالإ

نتاج, ويجب اأال تزيد هذه الكميات عن: م�سغل اأو مالك موقع االإ

@ 220 ليرت من الزيوت امل�ستعملة.

@ 36 بطارية.

@ 50 اإطار �سغري اأو 10 اإطارات كبرية. 

لديهم  من�ساآتهم  بت�سجيل  اخلا�سة  التعليمات  �سدور  بتاريخ  املجال  هذا  يف  العاملني  ف��راد  واالأ ال�سركات   -4
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مهلة �سنتني لتعديل اأو�ساعهم وت�سجيل من�ساآتهم لل�ستمرار بالعمل يف هذا املجال وذلك ح�سب ال�سروط 

واملتطلبات الواردة بهذا الدليل.

5- ال ي�سمح للمن�ساآت املوجودة يف املناطق امل�سنفة كمناطق �سكنية اأو جتارية بالعمل يف جمال جمع و تخزين 

ط���ارات والب�طاريات التالف��ة وي�س��مح فق��ط ب�ذلك يف املناط��ق ال�سناعي�ة  و نق���ل الزي����وت امل�ستعملة واالإ

اأو املرخ�سة.

3- مفهوم الترخيص و مفهوم التسجيل

ويق�سد بالرتخي�ص كافة االجراءات الواجب اتخاذها من قبل �ساحب املن�ساأة لتاأ�سي�ص من�ساأته مثل احل�سول على 

مانات وما يتطلبه ذلك من اجراءات اأو احل�سول على ال�سجل التجاري... رخ�سة بناء من البلديات الفرعية اأو االأ

الخ, وتعترب هذه االجراءات خارج نطاق هذا الدليل.

اما عملية الت�سجيل فتهدف اىل ما يلي:

النفايات )�سواءاآ احلا�سلة على رخ�سة نظامية  العاملة يف جمال جمع و تخزين و نقل  1- ح�سر املن�ساآت 

للعمل يف هذا املجال او غري حا�سلة(.

2- ت�سجيل الكميات املتداولة من قبل هذه املن�ساآت.

3- التحقق من �سلحية و�سائل التخزين وو�سائل نقل هذه النفايات.

4- التحقق من اأن املن�ساأة تدير اأعمالها ب�سكل ال ي�سر بالبيئة.

4- مكتب التسجيل

و يق�سد بها اجلهة التي �ستكون م�سوؤولة عن ت�سجيل املن�ساآت و القيام باإجراءات التحقق و التفتي�ص عليها.

5- إجراءات تسجيل المنشآت الجديدة العاملة في 
مجال جمع ونقل وتخزين النفايات

اإن عملية الت�سجيل يجب ان تتم من خلل املراحل التالية:

امللحق(,  )راجع  النفايات«  ونقل  وتخزين  جمع  من�ساأة  ت�سجيل  »طلب  ب�  التقدم  املن�ساأة  �ساحب  على   -1

تدقيق  و  املطلوبة  بالبيانات  النموذج  بتعبئة  يقومون  �سوف  الذين  الت�سجيل  وتعبئته من خلل موظفي مكتب 

املخططات االن�سائية ملن�ساآت التخزين وت�سجيل ملحظاتهم عليها يف حال وجودها على املخططات وذلك يف 
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�ستكمال اأعمال  احلقل املخ�س�ص لذلك يف طلب الت�سجيل, وبعد ذلك تعطى هذه املخططات ل�ساحب املن�ساأة الإ

�سل و يعطى �ساحب العلقة �سورة عن هذا الطلب. حتفاظ باالأ البناء يف من�ساأته. و�سوف يقوم املكتب باالإ

2- على �ساحب املن�ساأة بعد االنتهاء من اأعمال البناء العودة ملكتب الت�سجيل م�سطحباآ �سورة من طلب الت�سجيل 

وذلك للك�سف على املن�ساأة بعد االنتهاء من اأعمال البناء.

3- يقوم مكتب الت�سجيل باإر�سال فريق فني للك�سف و التفتي�ص على املن�ساأة والذي يقوم بدوره بت�سجيل ملحظاته 

الت�سجيل  بدوره اىل مكتب  يعيدها  الذي  النفايات«,  من�ساأة جمع ونقل وتخزين  تفتي�ش  »منوذج  على 

للدرا�سة.

4- يف حال عدم ت�سجيل اأي ملحظات يف »منوذج تفتي�ش من�ساأة جمع و تخزين و نقل النفايات«, يقوم 

وجود  حال  يف  اأما  النفايات«,  ونقل  وتخزين  جمع  من�ساأة  ت�سجيل  »�سهادة  باإ�سدار  الت�سجيل  مكتب 

ملحظات, فعلى �ساحب املن�ساأة ت�سحيح هذه امللحظات و البدء من النقطة 3 اأعله حتى احل�سول على 

منوذج تفتي�ص بل ملحظات عندها مينح �سهادة الت�سجيل.

6- إجراءات تسجيل المنشآت القائمة والعاملة في 
مجال جمع ونقل وتخزين النفايات

على جميع املن�ساآت القائمة التقدم خلل �سنتني من بدء العمل يف نظام الت�سجيل البدء باإجراءات ت�سجيل من�ساآتهم 

القائمة و ذلك من خلل اخلطوات التالية: 

1- يقوم �ساحب املن�ساأة اأو من يقوم بت�سغيلها بالتقدم ب� »طلب ت�سجيل من�ساأة جمع وتخزين و نقل النفايات«.

طلع على املن�ساأة, والذي يقوم بدوره بو�سع ملحظاته على  2- يقوم مكتب الت�سجيل باإر�سال فريق تفتي�ص للإ

هذه املن�ساأة و بخا�سة من�ساآت التخزين, وبعد ذلك يقوم مكتب الت�سجيل بدرا�ستها وتعديلها اأو اإعتمادها 

بناءاآ على ال�سلحيات املناطة به.

3- يتم ت�سليم ن�سخة من امللحظات النهائية والتي و�سعها مكتب الت�سجيل ال���ى �س�اح�ب املن�س���اأة اأو م�س��غلها 

و الذي يتوجب عليه تليف هذه امللحظات وذلك باإجراء التعديلت املطلوبة يف من�ساآته.

4- على �ساحب املن�ساأة بعد االنتهاء من معاجلة امللحظات اإعلم مكتب الت�سجيل بذلك و الذي �سوف يقوم 

بدوره باإعادة اإر�سال فريق التفتي�ص مرة اأخرى للتحقق من اأن امللحظات التي مت و�سعها يف منوذج التفتي�ص 

ول قد مت تلفيها. االأ

5- يف حال قدم منوذج التفتي�ص الثاين بدون ملحظات يقوم مكتب الت�سجيل مبنح املن�ساأة »�سهادة ت�سجيل 

من�ساأة جمع و تخزين و نقل النفايات«, اأما يف حال اعادة منوذج التفتي�ص الثاين مع ملحظات فعلى 

�ساحب املن�ساأة البدء من النقطة رقم 3 مرة اأخرى.
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مالحظات عامة:

1- متنح املن�ساآت التي تعمل حاليًا يف جمال نقل اأو تخزين النفايات مدة اأق�س��اها �س���نتني لتع��ديل اأو�ساع��ها 

واحل�سول على �سهادة ت�سجيل.

2- يف حال وجود ملحظات تعطى فر�سة اأق�ساها 60 يوماآ لتليف امللحظات, ويف حال تخطى هذه الفرتة 

طلع على �سبب التاأخري. يقوم مكتب الت�سجيل بالكتابة ل�ساحب املن�ساأة باإر�سال فريق التفتي�ص للإ

3- يتم فر�ص االغلق املوؤقت والعقوبات املالية على املن�ساآت التي ال تلتزم بالفرتات الزمنية املحددة يف البندين 

)1( و)2( اأعله ح�سب الئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية ال�سادرة بقرار جمل�ص الوزراء 

رقم )218( يف 1422/8/6ه� والتعليمات التنفيذية للئحة.

7- تجديد تسجيل المنشأة

قبل 90 يوماآً من تاريخ اإنتهاء �سهادة الت�سجيل على �ساحب املن�ساأة اأو من يقوم بت�سغيلها التقدم ب� »طلب جتديد 

النقاط  يف  التدقيق  الت�سجيل  مكتب  على  يتوجب  حيث  النفايات«,  نقل  و  تخزين  و  جمع  من�ساأة  ت�سجيل 

التالية:

1- اأية تعديلت تكون قد طراأت على عمل املن�ساأة فيما يخ�ص اأنواع النفايات التي يتعامل بها �سواءاآ من حيث 

النق�ص اأو اال�سافة.

2- اأية تعديلت تكون قد طراأت على الكميات التي تتعامل بها املن�ساأة.

ليات و املعدات امل�ستخدمة. 3- اأية تعديلت تكون قد طراأت على م�ستودعات التخزين اأو كمية و نوعية االآ

4- اأية تعديلت يف ملكية املن�ساأة.

»�سهادة ت�سجيل  اأو من يقوم بت�سغيلها  اإعطاء �ساحب املن�ساأة  اأعله, يتم  النقاط املذكورة  بعد التحقق من 

من�ساأة جمع و تخزين و نقل النفايات« حمدثة بالبيانات اجلديدة التي مت احل�سول عليها و املبينة يف النقاط 

املذكورة اأعله.

8- تعديل تسجيل المنشأة

يف حال ح�سول واحد اأو اأكرث من التغريات املبينة اأدناه, فاإنه يتوجب على �ساحب املن�ساأة اأو من ينوب عنه وخلل 

30 يوم من تاريخ ح�سول واحد اأو اأكرث من هذه التغريات اأو التعديلت التقدم بطلب »جتديد ت�سجيل من�ساأة جمع 

و تخزين و نقل النفايات« حتى ولو مل تنتهي �سلحية �سهادة الت�سجيل املمنوحة له:

�سا�سية. 1- اإ�سافة اأنواع جديدة من النفايات مل تكن مذكورة يف �سهادة الت�سجيل االأ
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ليات و املعدات امل�ستخدمة. 2- اأية تعديلت تكون قد طراأت على م�ستودعات التخزين اأو كمية و نوعية االآ

3- اأية تعديلت يف ملكية املن�ساأة.

وبناءاآ على املعلومات ال�سابقة يقوم املكتب باإ�سدار �سهادة ت�سجيل جديدة بتاريخ �سلحية جديد.

9- التفتيش و المتابعة
1- ينظم مكتب الت�سجيل جوالت تفتي�سية ن�سف �سنوية يقوم بها فريق التفتي�ص على املن�ساآت امل�سجلة للتحقق 

من مدى التزامها بال�سروط و املتطلبات املحددة يف �سهادة الت�سجيل.

2- قد تقوم فرق التفتي�ص بزيارات طارئة يقوم بتحديد مواعيدها مكتب الت�سجيل للتحقق من ح�سن �سري العمل 

يف املن�ساآت امل�سجلة.

3- �سوف تقوم فرق التفتي�ص بزيارة املن�ساآت الغري م�سجلة, حيث �ستقوم باإعداد منوذج تفتي�ص لهذه املن�ساأة 

لرتفعه ملكتب الت�سجيل, و �سوف يطبق على هذه املن�ساآت ما ورد يف الفقرة رقم )6( اأعله.

باملواد  العلقة  النقل ذات  وثائق  ن�سخ من  بت�سغيلها,  يقوم  الذي  اأو  املن�ساأة  4- يف حال عدم تقدمي, �ساحب 

املنقولة فان على فريق التفتي�ص تقدير الكميات التي تداولت بها املن�ساأة خلل الفرتة بني الزيارتني ورفع 

تخاذ االجراء اللزم بحق هذه املن�ساأة. مذكرة بهذه املخالفة للبلدية الفرعية الإ

10- الوثائق الرسمية الواجب توفيرها في المنشأة

حتفاظ بالوثائق التالية اأو �سورة عنها: على �ساحب املن�ساأة اأو من يقوم بت�سغيلها االإ

1- رخ�سة ت�سجيل ال�سركة اأو املوؤ�س�سة العاملة يف جمال جمع و تخزين و نقل النفايات.

فراد العاملني يف جمال جمع و تخزين و نقل النفايات. 2- �سهادة التاأهيل البيئى لل�سركات و االأ

3- �سهادة ت�سجيل �ساحلة املفعول.

اأما �سائقوا ال�ساحنات التابعني للمن�ساأة فعليهم االحتفاظ بالوثائق التالية يف و�سائل النقل التي ي�ستعملونها.

وهـــذه الـوثـائــــــق:

لية. 1- ن�سخة من �سهادة ت�سجيل �سارية املفعول للمن�ساأة التي تتبع لها االآ

لية. 2- ن�سخة �سارية املفعول من رخ�سة �سري االآ

نقل  �سيارات  اإ�ستخدام  �سوابط  و  »موا�سفات  دليل  املرفق يف  النموذج  )راجع  املنقولة  للمادة  نقل  وثيقة   -3

الزيوت امل�ستعملة و االطارات و البطاريات التالفة«(.
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