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المقدمة

طارات اأو البطاريات  ليات و الو�شائط امل�شتخدمة يف  نقل الزيوت امل�شتعملة اأو الإ يو�شح هذا الدليل موا�شفات الآ

ليات و الو�شائط, وذلك  التالفة بني مواقع تداول هذه النفايات. كما يت�شمن ال�شروط الت�شغيلية اخلا�شة بهذه الآ

بغر�ض توفري نقل اآمن و نظيف بيئياآ لهذه املواد.
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1- تعريفات

@ الوزارة: وزارة ال�شئون البلدية والقروية يف اململكة العربية ال�شعودية.

ر�شاد وحماية البيئة يف اململكة العربية ال�شعودية. @ الرئا�شة العامة: الرئا�شة العامة للأ

@ دليل التقييم البيئي : دليل التقييم البيئي للم�شاريع البلدية ال�شادرة عن الوزارة 

@ اللئحة: »لئحة حمطات الوقود ومراكز خدمة ال�شيارات وما يف حكمها« وال�شادر عن الوزارة.

طارات اأو البطاريات التالفة اأو جمموعهم. @ النفايات: ويق�شد بها الزيوت امل�شتعملة اأو الإ

@ دليل اإجراءات الت�شجيل: »دليل اإجراءات ت�شجيل املتعاملني يف جمال جمع ونقل وتخزين الزيوت امل�شتعملة 

طارات والبطاريات التالفة« وال�شادر عن الوزارة. والإ

@ امل�شغل: املالك اأو من ينوب عنه يف اإدارة و ت�شغيل املن�شاأة.

@ مكتب الت�شجيل: وهي اجلهة املخولة بت�شجيل ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات العاملني يف جمال جمع و تخزين و نقل 

طارات اأو البطاريات التالفة.  الزيوت امل�شتعملة اأو الإ

2- المواصفات وشروط التشغيل العامة
آلليات نقل النفايات

ليات العاملة يف هذا املجال اياآ  هناك جمموعة من املوا�شفات وال�شروط الت�شغيلية و الواجب توفرها يف جميع الآ

كان نوع النفايات املنقولة, وهناك جمموعة اأخرى من املوا�شفات و ال�شروط الت�شغيلية تكون خا�شة بنوع معني من 

النفايات )زيوت م�شتعملة اأو اإطارات اأو بطاريات تالفة(.

و�شوف نقوم يف هذا البند باإ�شتعرا�ض املوا�شفات و�شروط الت�شغيل العامة, بينما �شوف ن�شتعر�ض يف البنود التالية 

املوا�شفات و �شروط الت�شغيل اخلا�شة باآليات نقل كل نوع من اأنواع النفايات.

2-1- املواصفات العامة آلليات نقل النفايات:

يجب اأن تتوفر هذه املوا�شفات يف جميع اأنواع و�شائل نقل الزيوت امل�شتعملة )�شواء كانت �شهاريج اأو مقطورات نقل 

طارات اأو البطاريات التالفة: وعية النقايل( اأو الإ الأ

1- يكون هيكل ال�شيارة اأو ال�شهريج اأو مقطورة النقل اأو ال�شاحنة...اإلخ و امل�شتخدمة يف نقل النفايات م�شمم 

حمال الناجتة عن احلركة والتوقف والتحميل والتفريغ. �شافة للأ ق�شى للحمولة املتوقعة بالإ لتحمل الوزن الأ

لية احلد امل�شموح به على الطريق وح�شب متطلبات وزارة النقل. 2- ل يتعدى الوزن القائم للآ

�شواء  والأ التوقف  واأ�شواء  العاك�شة  �شواء  كالأ العامة  وال�شلمة  من  الأ و�شائل  النقل  و�شيلة  يف  تتوفر  اأن   -3
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مامية والليلية, كما يجب توفري ال�شيانة والفح�ض الدوري للمركبة. الأ

4- اإتباع متطلبات الت�شميم والت�شغيل وال�شيانة املبينة يف املوا�شفات القيا�شية اخلليجية م.ق.خ. 947 )نقل املواد 

ر�شاد وحماية البيئة. اخلطرة على الطريق – اجلزء الثالث: املواد البرتولية(, ومتطلبات الرئا�شة العامة للأ

2-2- الشروط التشغيلية العامة آلليات نقل النفايات:

لية وفق حدود ال�شرعة التي حددتها اأنظمة املرور. 1- قيادة الآ

ودية  2-  عدم رمي خملفات احلمولة �شواًء كانت هذه املخلفات �شلبة اأو �شائلة يف املجاري اأو امل�شارف اأو يف الأ

را�شى الف�شاء اأو يف العراء. اأو جماري ال�شيول اأو يف الأ

3- قيام �شائق و�شيلة النقل بالتحقق اأ�شبوعيًا من مطابقة �شيارة النقل ل�شروط ال�شلمة والنقل.

4- عدم نقل اأي مواد اأخرى غري متوافقة مع املادة املنقولة يف نف�ض �شيارة النقل.

لية اأو يف مواقع التحميل و التنزيل. 5- توفري و�شائل حتميل و تنزيل يف الآ

3-وسائل نقل الزيوت المستعملة

يتم نقل الزيوت امل�شتعملة عن طريق:

3-1-  ال�شــهـاريـــج.

وعية النقايل و املحملة على اآلية نقل. 3-2-  الأ

3-1-  نقل الزيوت املستعملة بواسطة الصهاريج:

يجب اأن تتوفر يف اآليات نقل الزيوت امل�شتعملة املوا�شفات املبينة يف البند 2-1 و اأن يتم الت�شغيل وفق ماهو مذكور 

يف البند 2-2. 

3-1-1-  المواصفات الخاصة بصهاريج نقل الزيوت المستعملة:

الزيوت  نقل  �شهاريج  يف  تتوفر  اأن  ينبغي  اأعله  واملذكورة  النفايات  نقل  لو�شائل  العامة  للموا�شفات  اإ�شافة 

امل�شتعملة املوا�شفات اخلا�شة التالية )راجع ال�شكل رقم 1(:

1- ي�شنع ال�شهريج اأو يبطن من مواد متوافقة مع الزيوت امل�شتعملة املنقولة.

2- توفري �شلمل على ال�شهريج متكن من ال�شعود اىل, والنزول من اأعلى ال�شهريج.

3- يزود ال�شهريج مبوؤ�شر يبني م�شتوى الزيوت املخزنة يف ال�شهريج.

داخل  ال�شوائل  حركة  عن  تنتج  قد  التي  �شرار  الأ لتجنب  مثقبة  بحواجز  الداخل  من  ال�شهريج  يق�شم   -4

ال�شهريج اأثناء عملية النقل, كما ت�شمح هذه الثقوب املوجودة على هذه احلواجز مبنع ال�شوائل من التجمع 

على هذه احلواجز و ت�شكيل �شغط جانبي عليها داخل ال�شهريج.
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5- حتاط الفتحة العلوية للخزان باإطار غري منفذ لل�شوائل قادر على اإحتواء ما ل يقل عن 200 لرت اأو 5٪ من 

�شعة اأكرب مقطع من ال�شهريج, اأيهما اأكرب, بحيث تكون هناك فتحة ت�شمح بت�شريف الزيوت الفائ�شة اىل 

اخلزان الذي يتم تفريغه اأو حتميله.

6- تكون �شمامات التحميل اأو التفريغ حممية بعوار�ض معدنية ذات قوة ومتانة كافيتني حلماية ال�شمامات 

اأثناء احلوادث, ويجب اأن تكون ال�شمامات بعيدة عن عوار�ض احلماية مبا ليقل عن 25 �شنتيمرت.

7- ي�شبغ ال�شهريج باللون البني مع �شريط ف�شفوري عاك�ض بعر�ض 25 �شم يحيط  بال�شهريج ب�شكل اأفقي 

ويتو�شط اإرتفاع ال�شهريج, ويكتب عليه عبارة »�سهريج نقل زيوت م�ستعملـة«, كمـا ت�شــاف عـلمـات 

و عبارات اخلطر على ال�شهريج.

8- يجب اأن تتوفر يف و�شيلة النقل التجهيزات الكفيلة بتفريغ �شحنات الكهرباء ال�شاكنة التي قد تتجمع اأثناء 

النقل.

ن�شكاب والت�شرب وي�شمل ذلك وجود مواد متت�ض الـزيــــوت املن�شــكـبة مثـــل الـرمــل  9- وجود مواد مكافحة الإ

حتواء النفايات الزيتية  خ�شاب, اإ�شافة اىل توفري اإناء ب�شعة 10 لرت اأو اأكرث لإ �شمنت اأو ن�شارة الأ اأو غبار الإ

مع قفازات )لي�ض الهدف من هذه املواد امت�شا�ض كامل �شعة ال�شهريج من الزيوت امل�شتعملة واإمنا معاجلة 

ن�شكابات الب�شيطة الناجتة من عملية تو�شيل وفك خراطيم نقل الزيوت وما �شابه ذلك(. الإ

10- وجود طفاية حريق من نوع )ب( و�شعة اأكرب من 4 كيلو جرام يف �شيارة النقل وعلى ال�شائق التاأكد من 

وجودها و�شلحيتها ب�شكل يومي.

3-1-2-  شروط التشغيل الخاصة بصهاريج نقل الزيوت المستعملة:

1- يقوم �شائق ال�شهريج باإطفاء حمرك ال�شاحنة اأثناء عملية التعبئة اأو التفريغ.

اإىل  اأو  من  الزيوت  �شخ  م�شتعداآ ليقاف  ويكون  التفريغ  اأو  التعبئة  عملية  ال�شهريج مبراقبة  �شائق  يقوم   -2

ال�شهريج حال �شعوره بوجود ت�شريب اأو اإن�شكاب.

تاأري�ض �شهريج النقل )و يتم ذلك عن طريق ربط جنزير معدين بهيكل ال�شهريج و جعله يتدىل  3- يجب 

ر�ض و ذلك لتفريغ ال�شحنات الكهربائية( اأثناء عملية النقل اأو التعبئة اأو التفريغ. ليلم�ض �شطح الأ

4- مينع وجود م�شادر اللهب اأو احلرارة اأو التدخني اأثناء عملية التعبئة اأو التفريغ ما مل يكن هناك حائط وحاجز 

مقاوم للحريق والت�شرب بني �شهريج النقل وم�شادر احلرارة واللهب عن كافة و�شائط نقل الزيوت امل�شتعملة

5- تقييد حركة �شيارة النقل بحواجز الطارات اأثناء عملية التعبئة اأو التفريغ.

ن�شكاب ومن ثم اإ�شتخدام  6- تتم معاجلة اأية اإن�شكابات حتدث ب�شكل مبا�شر و�شريع بدءاآ باغلق م�شدر الإ

ن�شكاب. معدات مكافحة الإ

اأي  ومعاجلة  ال�شمام  عن  ف�شلها  قبل  الزيوت  من  ال�شخ  يف  امل�شتخدمة  اخلراطيم  خلو  من  التاأكد  يتم   -7

اإن�شكابات  حتدث منها ب�شكل مبا�شر و�شريع.
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بل  ال�شيول  اأو م�شارف  ال�شحي  ال�شرف  ال�شهريج اىل جماري  بقاع  املوجوده  املياه  بت�شريف  ي�شمح  ل   -8

يتم �شحبها  ثم  املن�شاأة, ومن  املياه يف  بتجميع هذه  توفري خزان موؤقت خا�ض  املن�شاأة  ينبغي على م�شغلي 

ليات اخلا�شة بنقل مياه ال�شرف ال�شحي اىل مكبات النفايات ال�شائلة. ونقلها بوا�شطة الآ

9- يتم توثيق عملية ال�شحن باإ�شتخدام »وثيقة نقل الزيوت امل�شتعملة« و املرفقة مع هذا الكتيب.

ال�شطحية  واملياه  ال�شحي  ال�شرف  ومياه  ال�شيول  م�شارف  عن  بعيداآ  التفريغ  اأو  التعبئة  عملية  تتم  اأن   -10

والرتبة.

11- و ب�شكل عام ل ينبغي اإ�شتخدام ال�شهاريج يف نقل اأية �شوائل اأخرى عدا الزيوت املعدنية امل�شتعملة.

12- التحقق اأ�شبوعيًا من توفر �شروط ال�شلمة اأثناء عملية النقل من قبل امل�شغل.

3-2 نقل الزيوت املستعملة بواسطة األوعية النقالي:

يجب اأن تتوفر يف اآليات نقل الزيوت امل�شتعملة املوا�شفات املبينة يف البند 2-1 و اأن يتم الت�شغيل وفق ماهو مذكور 

يف البند 2-2.

3-2-1-  المواصفات الخاصة بسيارات نقل األوعية النقالي:

ليات اخلا�شة بنقل الزيوت  اإ�شافة للموا�شفات العامة لو�شائل نقل النفايات املذكورة اأعله ينبغي اأن تتوفر يف الآ

وعية النقايل مبا يف ذلك ال�شناديق واحلاويات )راجع ال�شكل رقم 2( املوا�شفات اخلا�شة  امل�شتعملة بوا�شطة الأ

التالية:

1- تكون اأر�شية ال�شاحنة من مواد متوافقة مع الزيوت امل�شتعملة املنقولة.

2- توفري �شلمل متكن من ال�شعود اىل  والهبوط من ال�شاحنة.

3- اأن تكون ال�شاحنة مزودة بحوائط اأو حواجز خارجية من جميع اجلوانب وباإرتفاع وقوة كافيتني ملنع �شقوط 

اأوعية النقل اأثناء عملية النقل مع  تزويد ال�شاحنة باأبواب لت�شهل عمليات التحميل والتفريغ.

وعية النقايل يف جمموعات على قواعد معدنية بحيث تربط و حتمل و تنزل كمجموعة. 4- يف�شل و�شع الأ

3-2-2-  شروط التشغيل الخاصة بسيارات نقل األوعية النقالي:

1- يقوم �شائق ال�شاحنة باإطفاء حمرك ال�شاحنة اأثناء عملية التحميل اأو التنزيل.

اإىل  اأو  الزيوت من  م�شتعداآ ليقاف �شخ  ويكون  التنزيل  اأو  التحميل  ال�شاحنة مبراقبة عملية  �شائق  يقوم   -2

ال�شهريج حال �شعوره بوجود ت�شريب اأو اإن�شكاب.

وعية. وعية النقايل للنقل قبل البدء بعملية التحميل يف حال اإ�شتخدام الأ 3- يتم التاأكد من �شلحية الأ

4- مينع وجود م�شادر اللهب اأو احلرارة اأو التدخني اأثناء عملية التحميل اأو التنزيل ما مل يكن هناك حائط وحاجز 

مقاوم للحريق والت�شرب بني �شاحنة النقل وم�شادر احلرارة واللهب عن كافة و�شائط نقل الزيوت امل�شتعملة.

5- تقييد حركة �شيارة النقل بحواجز الطارات اأثناء عملية التحميل اأو التنزيل.
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ن�شكاب ومن ثم اإ�شتخدام معدات  6- تتم معاجلة اأية اإن�شكابات حتدث ب�شكل مبا�شر و�شريع بدءاآ باغلق م�شدر الإ

ن�شكاب. مكافحة الإ

وعيـة النقالــي الــى جمــاري ال�شــرف ال�شحـي  7- ل ي�شمح بت�شريف املياه املوجوده على �شطح التحميل اأو الأ

اأو م�شارف ال�شيول بل ينبغي على م�شغلي املن�شاأة توفري خزان موؤقت خا�ض بتجميع هذه املياه يف املن�شاأة, 

النفايات  مكبات  اىل  ال�شحي  ال�شرف  مياه  بنقل  اخلا�شة  ليات  الآ بوا�شطة  ونقلها  �شحبها  يتم  ثم  ومن 

ال�شائلة.

8- يتم توثيق عملية ال�شحن باإ�شتخدام »وثيقة نقل الزيوت امل�ستعملة« و املرفقة مع هذا الدليل.

ال�شطحية  واملياه  ال�شحي  ال�شرف  ومياه  ال�شيول  بعيداآ عن م�شارف  التنزيل  اأو  التحميل  عملية  تتم  اأن   -9

والرتبة.

وعية. وعية النقايل للنقل قبل البدء بعملية التحميل يف حال اإ�شتخدام الأ 10- اأن يتم التاأكد من �شلحية الأ

ن�شكاب من اأحد  �شتعداد للتدخل يف حالة الإ 11- مراقبة عمليات التحميل اأوالتنزيل من قبل �شائق ال�شاحنة و الإ

وعية. احلاويات اأو الأ

وعية النقايل ب�شكل جيد بحيث ل تتحرك اأو تنقلب اأو ت�شقط  12- تثبت القواعد املعدنية اخلا�شة بتحميل الأ

اأثناء عملية التحميل اأو التنزيل اأو النقل.

13- حتقق �شائق و�شيلة النقل من �شلحية احلاويات قبل بدء عملية التعبئة اأو النقل.

وعية النقايل يف نقل اأية �شوائل اأخرى عدا الزيوت املعدنية امل�شتعملة. 14- و ب�شكل عام ل ينبغي اإ�شتخدام الأ

15- التحقق اأ�شبوعيًا من توفر �شروط ال�شلمة اأثناء عملية النقل من قبل امل�شغل.
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4- وسائل نقل اإلطارات التالفة

يجب اأن تتوفر يف اآليات نقل الطارات التالفة املوا�شفات املبينة يف البند 2-1 و اأن يتم الت�شغيل وفق ماهو مذكور 

يف البند 2-2.

4-1-  المواصفات الخاصة بسيارات نقل اإلطارات التالفة:

1- ي�شرتط يف ال�شاحنات التي تنقل الطارات التالفة اأن تتوفر فيها ال�شروط اخلا�شة التالية:

2- اأن تكون مزودة بحوائط اأو حواجز اأو اأعمدة خارجية ومن جميع اجلوانب وبارتفاع وقوة كافيتني ملنع �شقوط 

طارات اأثناء عملية النقل. الطارات التالفة اأو قطع الإ

3- تزويد ال�شاحنة باأبواب لت�شهيل عمليات التحميل والتفريغ والتاأكد من ذلك قبل عملية التحميل.

4- ت�شتثنى من هذه املوا�شفات �شيارات النقل ال�شاحنات امل�شتخدمة من قبل م�شغلي حمطات الوقود ومراكز 

واعادة  املعاجلة  مراكز  اأو  امل�شجلة  التخزين  مراكز  اىل  التالفة  الطــارات  لنقل  ال�شيارات  و�شيانة  خدمة 

�شـتخدام اأو التخل�ض ب�شرط اأن ل تزيد احلمولة عن )50( خم�شني اإطار �شغري اأو )10( ع�شرة اإطارات  الإ

كبرية.

4-2-  شروط التشغيل الخاصة بسيارات نقل اإلطارات التالفة:

1- مراقبة عمليات التحميل والتنزيل من قبل �شائق ال�شاحنة.

2- ربط و تغطية احلمولة ب�شكل جيد اأثناء عملية النقل.

3- يقوم �شائق ال�شاحنة بتقييد حركة ال�شاحنة اأثناء عملية التحميل و التنزيل با�شتخدام حواجز الطارات.

ماكن الف�شاء. طارات يف العراء اأو الأ 4- عدم رمي قطع وفتات الإ

طارات التالفة« و املرفقة مع هذا الدليل. 5- يتم توثيق عملية ال�شحن باإ�شتخدام »وثيقة نقل الإ

6- متنع م�شادر اللهب اأو احلرارة اأو التدخني اأثناء عملية التحميل والتنزيل ومن جميع الجتاهات والتاأكد من 

توفر و�شلحية معدات مكافحة احلريق داخل ال�شاحنة.

طارات داخل ال�شاحنة ب�شكل جيد بحيث ل تتحرك اأو ت�شقط اأثناء عملية النقل. 7- ترتيب الإ

�شتعال وغري متوافقة مع الطارات يف نف�ض مقطورة ال�شحن. 8- عدم نقل مواد �شديدة الإ

من وال�شلمة واملتانة و�شيانة و�شيلة النقل مبا يتوافق مع متطلبات وزارة النقل ووزارة  لتزام ب�شروط الأ 9- الإ

الداخلية مبا يف ذلك حد ال�شرعة ومتطلبات ال�شيانة والفح�ض الدوري للمركبات.

10- توفري و�شائل منا�شبة للقيام بعمليات التحميل والتنزيل.

11- التحقق اأ�شبوعيًا من توفر �شروط ال�شلمة اأثناء عملية النقل من قبل امل�شغل.
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5-وسائل نقل البطاريات التالفة

يجب اأن تتوفر يف اآليات نقل البطاريات التالفة املوا�شفات املبينة يف البند 2-1 و اأن يتم الت�شغيل وفق ماهو مذكور 

يف البند 2-2.

5-1- المواصفات الخاصة بوسائل نقل البطاريات التالفة:

اإ�شافة للموا�شفات العامة الواجب توافرها يف و�شائط النقل ب�شكل عام, ي�شرتط يف و�شائل نقل البطاريات التالفة 

توفر ال�شروط اخلا�شة التالية:

1- يف�شل اأن يكون �شندوق ال�شاحنة مبطن مبواد متوافقة مع البطاريات.

2- اأن تكون ال�شاحنة مزودة بحوائط اأو حواجز اأو اأعمدة خارجية ومن جميع اجلوانب وبارتفاع وقوة كافيتني 

ملنع �شقوط البطاريات اأثناء عملية النقل مع تزويدها باأبواب لت�شهيل عمليات التحميل والتنزيل.

5-2-  شروط التشغيل الخاصة بسيارات نقل البطاريات التالفة:

1- التحقق من عدم وجود �شقوق يف البطاريات اأو اآثار الت�شريب اإل اإذا مت و�شع البطاريات )كل على حدة( يف 

حما�ض املن�شكبة ومتوافقة معها. اأكيا�ض اأو حاويات قادرة على احتواء الأ

2- تقييد حركة ال�شاحنة اأثناء عملية التحميل اأو التنزيل با�شتخدام حواجز الطارات.

حما�ض  3- يتم ترتيب البطاريات على �شطح ال�شاحنة ب�شكل جيد بحيث ل تتحرك اأو ت�شقط اأو تن�شكب منها الأ

اأثناء عملية التحميل اأو النقل اأو التنزيل.

4- يف�شل اإ�شتخدام اأقفا�ض للتحميل تكون متوافقة مع البطاريات تعبئ البطاريات فيها باإرتفاع ل يتجاوز )3( 

بطاريات و تزود بخطاف بحيث ت�شهل عملية رفع و تنزيل هذه القفا�ض.

5- يتم توثيق عملية ال�شحن با�شتخدام »وثيقة نقل البطاريات التالفة واملرفقة مع هذا الدليل«.

6- اأيا كان ا�شلوب حتميل البطاريات داخل ال�شاحنة يجب اأن ل ي�شمح بات�شال اأقطابها مع اأقطاب البطاريات 

جزاء املعدنية يف ال�شاحنة لتفادي ارتفاع حرارة البطارية واحتمال وقوع حريق.  خرى اأو الأ الأ

مطار خلل  7- تغطية احلمولة بغطاء غري نفوذ وذلك حلماية البطاريات التالفة املنقولة من التعر�ض ملياه الأ

عملية النقل.

ودية.  را�شــي الف�شــاء اأو العــراء اأو املجــاري اأو الأ 8- عدم رمي قطع البطاريات املك�شـــرة اأو ال�شــــائــل احلـام�شى يف الأ

9- توفري و�شائل منا�شبة للقيام بعمليات التحميل والتنزيل.

10- التحقق اأ�شبوعيًا من توفر �شروط ال�شلمة اأثناء عملية النقل من قبل امل�شغل.

م�شغلى  قبل  من  امل�شتخدمة  ال�شاحنات  النقل  �شيارات  اأعله  املذكورة  املتطلبات  من  ت�شتثنى  مالحظـــة: 

حمطات الوقود ومراكز خدمة و�شيانة ال�شيارات لنقل البطاريات امل�شتعملة اإىل مراكز التخزين امل�شــجلة 

اأو مراكز املعاجلة واإعادة  ال�شتخدام اأو التخل�ض وي�شرتط اأن ل تزيد عن )36( �شبعة وثلثون بطارية.
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6- الوثائـــــــــــق:

حتفاظ  الإ البطاريات  اأو  التالفة  طارت  الإ اأو  امل�شتعملة  الزيوت  نقل  العاملني يف جمال  املن�شاآت  اأ�شحاب  على 

بالوثائق التالية:

حتفاظ ب�شورة عن �شهادة ت�شجيل املن�شاأة �شارية املفعول. 1- الإ

حتفاظ بن�شخ عن اإ�شتمارات اآليات النقل تكون �شارية املفعول. 2- الإ

3-  توثيق بيانات ال�شحنة املنقولة من خلل اإ�شتخدام منوذج الوثيقة املوافق للحمولة املنقولة و املوجود كملحق 

مع هذا الدليل, والحتفاظ بها يف ملفات خا�شة يف املن�شاأة مع توفري ن�شخ منها يف و�شيلة النقل.
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