
 

  
  ـأنـ بش2005ة  ـلسنـ) 4(ـم ـرار رقــقــ

  ةــــوت المستعملـــإدارة الزي
  
  

  :رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
  

م           انون رق سنة   ) 21(بعد اإلطالع على المرسوم بق انون        1996ل دل بالمرسوم بق ة المع شأن البيئ  ب
   ،1997 لسنة) 8(رقــم 

 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة 2002لسنة ) 50(وم بقانون رقم وعلى المرس
  والحياة الفطرية، 

تحكم في              1992لسنة  ) 11(وعلى المرسوم بقانون رقم      شأن ال ازل ب ة ب  بشأن التصديق على اتفاقي
  ،1989نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 

انون  وم بق ى المرس م وعل سنة ) 26( رق تحكم    2001ل شأن ال ول ب ى بروتوآ صديق عل شأن الت  ب
  البحري للنفايات الخطرة والنفايات األخرى عبر الحدود والتخلص منها، 

سنة   ) 10(وعلى المرسوم رقم     ة                 2005ل روة البحري ة الث ة لحماي ة العام ة مباشرة الهيئ شأن آيفي  ب
  ،والبيئة والحياة الفطرية الختصاصاتها

رار  ى ق م    وعل ة رق ديات و البيئ كان والبل ر اإلس سنة ) 1( وزي ي  1998ل ويم البيئ شأن التق  ب
  للمشروعات،

م                ة  رق ديات و البيئ ر اإلسكان والبل سنة   ) 10( وعلى قرار وزي راخيص       1998ل شأن رسوم الت  ب
  التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها،

ى ق رـوعل ديات ورار وزي ة اإلسكان والبل م البيئ سنة ) 10 (رق شـأن المقايي1999ل ـ ب ـس البيئيـ ة ـ
  ،وتعديالته) الهواء والماء(

 بشـأن إجراءات التفتيش البيئي     2001لسنة  ) 2(وعلى قرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة  رقم         
  وندب الموظفين الالزمين للقيام بأعماله،

  ،المعنيةوبعد التنسيق مع الجهات 
  ،لحماية البيئة والحياة الفطريةلعام مدير االوبناء على عرض 

  
  :رر اآلتـي ـق

  ل األولــالفص
  فـتعاري
  

  )1(ادة ــم
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في  تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتي بيانها المعاني المبينة قرين آل 

  : منها، ما لم يتضح من السياق خالف ذلك
  

   :الزيوت المستعملة  ) أ(
ائلة أو شبه ص         ةيأ واد س ة                    م واد هيدروآربوني ة أو م وت معدني ى زي ًا عل ًا أو جزئي وي آلي لبة تحت

رى أو    ا واآلالت األخ ات ومحرآاته يانة المرآب ة ص ن عملي ة ع وت المتخلف ل الزي صنعة مث م
ك المحرآات      عن المنشأة الزيوت الممتزجة مع المياه الناتجة       ستخدمة في تزييت تل  أو الزيوت الم

  .االستعمالر الخصائص األصلية للزيت فيها خالل واآلالت األخرى والتي تم تغيي
  

    :المنتج    ) ب(

ستعملة    عامة أو خاصة يؤدي نشاطها أو      منشأة   ةأي وت الم اج الزي ى إنت الكراج  يمكن أن يؤدي إل  آ
  .وغيره 

  
     :وحدة المعالجة) ج(

ات   لزيوت المستعملة باست  لالفيزيائية  أو  ر الخصائص الكيميائية    يالوحدة التي تتم فيها تغي     خدام التقني
  .المختلفة السليمة بيئيًا بهدف إعادة استعمالها

  
   :اإلدارة المختصة )   د(

  .اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية
  
  : التخزين)  هـ(

 حددها اإلدارة  ت وفقًا لالشتراطات التي     ةالحفظ المؤقت للزيوت المستعملة في أماآن خاصة ومحدد       
  .ها قبل نقلها أو معالجتها، بغرض تجميعالمختصة

  
  :الناقل)  و(

  . أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في مجال نقل الزيوت المستعملة
  
   : استمارة النقل)  ز(

ى وحدة المعالجة،                تج إل ستعملة من المن ة       االستمارة الخاصة بنقل الزيوت الم ى آاف شتملة عل والم
  . المختصة حددها اإلدارةتالبيانات والشروط التي 

  
   :التخلص  ) ح(

  .العمليات التي ال تتم فيها استخالص المواد أو إعادة تدويرها أو استخدامها
  
     :المواد الخطرة  ) ط(
ة  أ ائلة أو غازي لبة أو س به ص لبة أو ش واد ص ة م رة ، ي ات الخط ن ضمنها النفاي ى  ،م وي عل تحت

ز   ذه ا                    آميات وتراآي دار ه م ت ة إذا ل ة أو البيئ ى الصحة العام سبب خطرا عل ة ت واد إدارة  مختلف لم
  . بيئياسليمة

  
     : أو إعادة اإلستخدامإعادة التدوير)  ك(
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ادة             ا أو إع ل تكريره عملية تجهيز واستخدام الزيوت المستعملة في عمليات اإلنتاج واالستهالك مث
  .إستخدامها آوقود

  
  : الجهات المعنية  ) ي(

ا            ين الرجوع إليه  في حدود اختصاصاتها       الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يتع
  .المبينة في القوانين والقرارات ذات العالقة 

  
  يــل الثانــالفص

  هـاق تطبيقـرار ونطـن القـدف مـاله
  )2(ادة ــم

  
الزيوت يهدف هذا القرار إلى وضع نظام مراقبة وتحكم مناسب لعمليات تخزين ونقل ومعالجة 

 والحيلولة دون انتشار آثارها الملوثة لزيوتا والتخلص منها، بهدف السيطرة على هذه المستعملة
  .للبيئة والضارة بالصحة العامة

  )3(ادة ــم
 والتي ،يطبق هذا القرار على جميع األنشطة التي ترتبط ارتباطا آليا أو جزئيا بالزيوت المستعملة

ى جميع الزيوت المستعملة المحتوية عل وتستثنى. تشمل عمليات جمع ونقل ومعالجة هذه الزيوت
 Polychlorinated Biphenyl’s (PCBs)المتعددة مرآبات ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية 

 خطورتها أو عدم صالحيتها إلعادة لإلدارة المختصةأية زيوت مستعملة أخرى إذا تبين و
، على أن يتم االلتزام في هذا الشأن بطرق التخلص التي تحددها اإلدارة المختصة التدوير
  .ق مع الجهات المعنيةبالتنسي

  
  )4(ادة ــم

وتحديث ، إصدار االشتراطات والضوابط الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرارالمختصة على اإلدارة 
  . لضمان تطبيقها بصورة فاعلة، تلك االشتراطات والضوابط آلما دعت الحاجة لذلك

  
  ثــل الثالــالفص
  جـــات المنتـــواجب
  )5(ادة ــم

  
في براميل أو خزانات خاصة، وعلى المنتج آذلك تعبئة الزيوت المستعملة تج يجب على آل من

تخزين هذه البراميل أو الخزانات في أماآن معينة داخل منشأة يتوفر فيها شروط األمان التي 
وفقًا آله تحول دون حدوث أية أضرار عامة للبيئة أو لمن يتعرض لها من األفراد، وذلك 

  .اإلدارة المختصة  حددهاتلالشتراطات التي 
الخزانات المعدة لنقل  وأبطاقة بيانات على البراميل بوضع ويلتزم المنتج في جميع األحوال 

  .اسم المنتج وآمية الزيوت المستعملة وتاريخ النقلويدون في هذه البطاقة  ،الزيوت المستعملة
  

  )6(ادة ــم
ة داخل المنشأة، بشرط الحصول يجوز للمنتج إنشاء وتشغيل وحدات معالجة للزيوت المستعمل

أن يلتزم المنتج في هذه الحالة بكافة القواعد آتابية من اإلدارة المختصة، على على موافقة مسبقًا 
  .واألحكام الخاصة بوحدات المعالجة المبينة في الفصل الخامس من هذا القرار
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  )7(ادة ــم
  :على منتج الزيوت المستعملة االلتزام بما يلي

ًا التأآ  -1 ستعملة، وفق وت الم ل الزي ي نق ستخدمة ف ات الم ل أو الخزان المة البرامي ن س د م
  . اإلدارة المختصة حددها تلالشتراطات التي 

ل أي    -2 سماح بنق تمارة     ةعدم ال شأة دون استخدام اس ستعملة خارج المن وت الم  شحنة من الزي
شحنة     ، على أن    قبل اإلدارة المختصة  النقل وفًقًا للنموذج المعتمد من       ترافق هذه االستمارة ال

  .في جميع األحوال
واد              -3 ة م عدم خلط الزيوت المستعملة مع زيوت المحوالت أو سوائل قابلة لالشتعال أو مع أي

واد                          ك من الم ر ذل ة أو غي واد الهالوجيني ا الم دخل في ترآيبه ذيبات ي ى م أخرى تحتوي عل
  .اإلدارة المختصة حددها تالتي 

حنة م     -4 ة ش سليم أي دم ت ن       ع ه م رخص ل ر م ل غي ستعملة لناق وت الم ل اإلدارة  ن الزي قب
  .المختصة

ذلك من                             -5 ا ب ى وحدات معالجة مصرح له ستعملة إل وت الم سليم شحنة الزي ل     التأآد من ت قب
  . المختصة اإلدارة

رار                   -6 ذا الق ع من ه ،    التقيد بالقواعد واألحكام الخاصة بواجبات الناقل الواردة في الفصل الراب
ى وحدة             وذلك   ستعملة إل وت الم ل الزي ة نق يقوم بعملي ذي س في حالة ما إذا آان المنتج هو ال

  .المعالجة
دى وحدة المعالجة                           -7 ا ل ة عدم قبوله ستعملة في حال وت الم تخلص من الزي    إتباع إجراءات ال

  . المختصة حدده اإلدارةتوذلك وفقًا لما 
  

  )8(ادة ــم
  

دون            على المنتج الذي لديه وحدة معالج       -1 سجل خاص ي ة للزيوت المستعملة داخل منشأته االحتفاظ ب
  .من هذا القرار) 17( في المادة حدودةفيه البيانات الم

ات                   -2 ه آمي على منتج الزيوت المستعملة الذي ليس لديه وحدة معالجة االحتفاظ بسجل خاص يبين في
اسم الناقل ووحدة المعالجة التي       الزيوت المستعملة التي تم نقلها خارج المنشأة وتاريخ هذا النقل و          

، على أن يقدم المنتج تقريرًا بذلك آلما طلبت منه اإلدارة المختصة وذلك في غضون               تم النقل إليها  
    . من تاريخ الطلبأسبوعين

  

  عــل الرابــالفص
  لـــات الناقـــواجب
  )9(ادة ــم

ستعمل                   وت الم ل الزي وي العمل في نق رخيص    دونة  ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معن يصدر   ت
  . المعنيةاتالجهبذلك من 

  
  )10( ادة ــم

  -:ي ـا يلـة بمـوت المستعملـل الزيـزم ناقـيلت
  .عدم نقل أية زيوت مستعملة ال ترافقها استمارة نقل مستوفاة البيانات من المنتج -1
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 حددها اإلدارةتأن يتم نقل الزيوت المستعملة في مرآبات مستوفية لالشتراطات التي  -2
  .بالتنسيق مع الجهات المعنيةختصة الم

عدم خلط الزيوت المستعملة للمنتجين بعضها ببعض، وحفظ آل منها في براميل أو  -3
  .خزانات منفصلة عن األخرى أثناء عملية النقل

 . المختصة عدم نقل الزيوت المستعملة إلى وحدة معالجة غير مرخص لها من اإلدارة -4
  .  استمارة النقل قبل الشروع في عملية النقل مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في -5
 من )5(بالكيفية المنصوص عليها في المادة عدم نقل الزيوت المستعملة ما لم تكن معبأة  -6

  .هذا القرار
  .عدم تخزين الزيوت المستعملة -7
  .وضع العالمات اإلرشادية التي تحددها الجهات المعنية على وسيلة النقل -8
إزالة المخلفات الناتجة عن تسرب الزيوت المستعملة خالل عمليات النقل والتخلص منها  -9

  .بالطرق التي تحددها الجهات المعنية 
 عمليات تنظيف خزانات عنعدم التخلص من الزيوت المستعملة والحمأة الزيتية الناتجة  -10

ليها، وااللتزام في النقل في مياه الصرف الصحي أو مياه البحر أو في التربة أو ع وسائل
 .بالتنسيق مع الجهات المعنيةالمختصة حددها اإلدارة تهذا الشأن بطرق التخلص التي 

  
  

  )11(ادة ــم
على ناقل الزيوت المستعملة االحتفاظ باستمارة النقل لمدة سنة على األقل وتقديمها إلى اإلدارة 

  .خالل فترة أسبوعين من تاريخ طلبهاالمختصة 
  

  )12(ادة ــم
 ثالثة أشهر لىأو إيقاف العمل به لمدة ال تزيد ع ،إلغاء ترخيص النقلالمختصة إلدارة ليجوز 

  : حسب األحوال وذلك بقرار مسبب في الحاالت اآلتية
 .إذا صدر الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة -1
 التي االشتراطاتإذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القرار أو  -2

  .لجهات المعنيةتصدرها ا
 .إذا نتج عن عمليات النقل آثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص -3

  

  ســل الخامــالفص
  ةـوت المستعملـة الزيـدة معالجـوح

  )13( ادة ــم  
  

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي إنشاء وحدة معالجة للزيوت المستعملة دون ترخيص 
  . تصة يصدر بذلك من اإلدارة المخ

  
  )14( ادة ــم

 من صاحب الشأن أو من ينوب على الترخيص المشار إليه في المادة السابقةيقدم طلب الحصول 
على النموذج المعد لذلك، وبعد سداد الرسم المقرر، ويجب أن المختصة  إلى اإلدارة عنه قانونًا

  -:يكون الطلب مشفوعًا بالبيانات والمستندات اآلتية

   البيئي العالقات العامة واإلعالم–الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 
  مملكة البحرين– 32657: ب.  ص –17874351:  فاآس – 17875151: تف ها

 



 

د                   استمارة بيانات    .1 ًا للنموذج المعتم ستوفاة وفق صناعية م شاريع ال ر البيئي للم ويم األث  من تق
  . المختصة اإلدارة

ة        .2 د مواجه شغيل وعن د الت ا عن ب اتباعه وارئ الواج ة الط ة وخط راءات الوقائي ان اإلج بي
  .ظروف غير متوقعة بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة

ام        قائمة بعدد العاملين بوحدة معالجة الزيوت  .3 امهم الت د إلم ا يفي رتهم وم ان خب ستعملة وبي  الم
  .بشئون العمل في الوحدة

 .ضرورة تقديمهاالمختصة رى اإلدارة تأية بيانات أو مستندات أخرى  .4
  

  )15(ادة ــم
ا ـوعليهالمختصة حددها اإلدارة تر التي ـت والمعاييازام باالشتراطـى وحدة المعالجة االلتـعل

  : يليزام بماـة االلتصة خابصف

 .المختصة  من قبل اإلدارة غير مرخص لهعدم قبول أية زيوت مستعملة من ناقل  -1
  
تج     -2 ل المن ن قب ة م ستوفاة وموقع ل م تمارة نق ا اس ستعملة ال ترافقه وت م ة زي ول أي دم قب ع

  .والناقل، والتأآد من مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في االستمارة
ة    -3 ضالت الناتج ن الرواسب والف تخلص م نال ن   ع تخلص م ع ال ي مواق ة ف ة المعالج  عملي

  . المختصة حددها اإلدارةتالمخلفات التي 
قياس ترآيز الملوثات في مياه الصرف الصناعي والناتجة عن عملية المعالجة والمنصرفة             -4

م       حددةإلى البحر آل ثالثة أشهر وفقًا للمعايير الم        رار رق سنة  ) 2 ( في الجداول المرافقة للق ل
م      بتعديل بع  2001 رار رق سنة   ) 10 (ض أحكام الق ة        1999ل اييس البيئي شأن المق واء  (م ب اله
  .والقرارات المعدلة له) والماء

وت                   -5 ة معالجة الزي قياس ترآيز الملوثات في الرواسب والفضالت الصلبة الناتجة عن عملي
  . المختصة حددها اإلدارةتلمعايير التي االمستعملة وذلك وفقًا للمواعيد و

ار اإلدارة -6 صة  إخط دة    المخت ل وح ن قب ضها م ال رف ستعملة ح وت م حنة زي ل ش ا بك آتابي
 .المعالجة 

وت              المختصة آتابيًا   إخطار اإلدارة    -7 شغيل وحدة معالجة الزي ة وإدارة وت بكل تغيير في ملكي
 .المستعملة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ التغيير

دة المعالج -8 ة أسفل وح ة الواقع ي الترب ات ف ز الملوث اس ترآي ًا قي د ووفق ي المواعي ك ف ة وذل
عن تجاوز الترآيزات المسموح      ، وإذا أسفر القياس   اإلدارة  المختصة  حددها  تللمعايير التي   

ات في         ،ورًاالمختصة ف    إلدارةبها تعين على وحدة المعالجة إخطار ا         ز الملوث اس ترآي  وقي
   . المذآورةحدده اإلدارةتالتربة المحيطة بوحدة المعالجة إلى المدى الذي 

ًا                      -9 د ووفق ك في المواعي ع وحدة المعالجة وذل ة لموق قياس ترآيز الملوثات في المياه الجوفي
  .المختصةحددها اإلدارة تللمعايير التي 

اة اإلدارة  -10 صة مواف ا المخت ن   تبم بوعين م الل أس رى خ ات أخ ستندات أو بيان ن م ه م طلب
 .ب ـتاريخ الطل

  
  )16(ادة ــم

ات معا      اة التطور في تقني ة        مع مراع دة المعالجة استخدام أي ستعملة، يجوز لوح وت الم لجة الزي
  .المختصة  من اإلدارة مسبقا على موافقة آتابيةتقنية للمعالجة بشرط الحصول 

  
  )17(ادة ــم
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 نقل الزيوت المستعملة وذلك لمدة ثالث         وسجالت يجب على وحدة المعالجة االحتفاظ باستمارات     
سمى      االحتفاظ بوجه خاص و    سنوات، وعليها  شغيل   "لذات المدة بسجل ي ا      "  سجل الت ه م دون في ي

  : يلي
تم استالمها واسم             -1 ستعملة ي اريخ     آل من  وصف آمية آل شحنة زيوت م ل وت تج والناق  المن

  .االستالم والمعالجة
  .وصف الفضالت الناتجة عن عملية المعالجة وآميتها وطريقة وموقع التخلص منها -2
  .اسب والفضالت الصلبة الناتجة عن عملية المعالجةنتائج تحليل ترآيز الملوثات في الرو -3
ى                    -4 ة المعالجة والمنصرفة إل نتائج تحليل ترآيز الملوثات في مياه الصرف الناتجة من عملي

  .البحر
  .نتائج تحليل ترآيز الملوثات في تربة موقع وحدة المعالجة -5
 .نتائج تحليل ترآيز الملوثات في المياه الجوفية لموقع وحدة المعالجة -6
  

  )18(ادة ـمـ
 إعتبارًا من     المختصة،  نشاطها إلى اإلدارة   ربع سنوي عن  على وحدة المعالجة تقديم تقرير دوري       

ا طلب  دة وآلم شغيل الوح دء ت ا اتب صة  إلدارة منه ي  المخت دة الت ي الم ك ف ددها، ويجب أن تذل ح
  .ابقةيشتمل التقرير على البيانات والقياسات والتحاليل المشار إليها في المادة الس

  
  ادســل الســالفص

  ةـوت المستعملـر الزيـراد وتصديـاستي
  )19(ـادة ـم

ى    ،  مملكة البحرين المعمول بها في    مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية         يحظر عل
ة             ا داخل مملك تخلص منه ا أو ال أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد الزيوت المستعملة لمعالجته

ة ألي                .البحرين    آما يحظر السماح بدخول هذه الزيوت المستعملة أو مرورها في أراضي المملك
   .غرض ما 

  
  )20(ادة ـمـ

، السماح بمرور  المختصة بعد التنسيق مع اإلدارةالمعنيةمن الجهة   يصدر   ترخيص   دونال يجوز   
ة البحرين والمنطق                   ستعملة في البحر اإلقليمي لمملك وت الم ة  السفن التي تحمل الزي ه  ة المتاخم .  ل

ة إخطار اإلدارة  ذه الجه ى ه تج من المختصة وعل د ين ا ق سفن وم ذه ال ادرة ه اريخ دخول ومغ بت
  . مرورها بالمناطق المشار إليها من تلوث للبيئة

  
  )21(ادة ـمـ

ستعملة      وت الم صدير الزي وي ت ي أو معن وز ألي شخص طبيع رخيص دونال يج صدر  ت ن ي م
ات   والمختصة  اإلدارة   تم عملي وانين                   ت ًا للق ة البحرين وفق ر حدود مملك ستعملة عب وت الم ل الزي  نق

  . ذات العالقة وأحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية المعمول بها في هذا الشأن
  

  )22(ادة ـمـ
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وب                  شأن أو من ين يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب ال
رر               لمختصة   اعنه قانونا إلى اإلدارة      داد الرسم المق د س ذلك وبع د ل ى النموذج المع  ويجب أن    ،عل

   -:يكون الطلب مشفوعًا بالبيانات والمستندات اآلتية
  

  .بيان نوعية وآمية الزيوت المستعملة المرغوب تصديرها والجهة المصدرة إليها -1
  . المستعملةما يثبت موافقة وحدة المعالجة في الدولة المستوردة على استالم شحنة الزيوت -2
  .ضرورة تقديمهاالمختصة رى اإلدارة تأية بيانات أو مستندات أخرى  -3

  
  
  
  
  
  

  عــل السابــالفص
  ةــام عامــأحك

  )23(مـادة 
  

اريخ                 ًا من ت رار خالل ستين يوم ذا الق ام ه اًال ألحك يصدر أي ترخيص من اإلدارة المختصة إعم
ذه        تقديم طلب الترخيص مستوفيا، وفي حالة الرفض يتعين          أن يكون القرار مسببا، ويعتبر فوات ه

  . المدة دون أن تجيب اإلدارة المختصة على الطلب بمثابة رفضه 
ة     روة البحري ة الث ة لحماي ة العام يس الهيئ ى رئ تظلم إل ر مرفوضا أن ي ه أو اعتب ولمن رفض طلب

تظلم خالل         رفض ويبت في ال اريخ ال ا   والبيئة والحياة الفطرية خالل ثالثين يوما من ت ين يوم  ثالث
  .  من تاريخ تقديمه 

  
  )24(ـادة ـم

ادة    ـام الم اة أحك ع مراع م     ) 26(م ـانون رق وم بق صادر بالمرس ة ال انون البيئ ـن ق سنة ) 21(م ل
رار     ) 29(، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة     1996 ذا الق ام ه منه آل من يخالف أحك

  .من األشخاص المعنيين الخاضعين ألحكامه 
  

  )25(ادة ــم
 تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ستة         لإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية     على المدير العام    

  .أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

ة ـروة البحريـة الثـة لحمايـة العامـس الهيئـرئي
  ةـاة الفطريـة والحيـو البيئ

  ةـد أل خليفـن حمـداهللا بـعب
  هـ 1426 محرم 17:    بتاريخصدر

   م2005 فبراير 26:    ـق ــــالموافــ
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	لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي العمل في نقل الزيوت المستعملة دون ترخيص يصدر بذلك من الجهات المعنية. 


