
دليل و إشــتراطات
نقل المخلفات الخطرة
Hazardous Waste Transportation 

Guidance and Conditions
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Hazardous Waste Transport Form استمارة طلب ترخيص نقل المخلفات الخطرة

Application type نوع الطلب
[   ] New                              [   ] Renewal                                           تجديد  [   ] [   ]  جديد             
[   ] Used oil transport [   ] Healthcare waste transport [   ] نقل مخلفات الرعاية الصحية [   ]نقل زيوت مستعملة

[   ] Liquid waste transport [   ] Solid waste transport [   ] نقل مخلفات خطرة صلبة   [   ] نقل مخلفات خطرة سائلة

Transporter Details بيانات الناقل
C.R. No:                                                     (Attach copy) رقم السجل التجاري:                                        )أرفق نسخة)               
Company name: اسم الشركة:
Owner name: اسم المالك:
CPR No.: الرقم الشخصي:
Address Building: Road: Block: Area: المنطقة: مجمع:          طريق:          المبنى:       العنوان
Fax:                Tel.: Mob.:                                  :النقال هاتف: فاكس:               
Email: البريد اإللكتروني:
Waste transport vehicle type  نوع المركبات المستخدمة في النقل
Number of vehicles: عدد المركبات:
[   ]  Truck                No.:__ [   ] Tank                  No.:__ [   ] صهريج           عدد:__ [   ] شاحنة                عدد:__
[   ]  Light truck   No.:__ [   ]  Others:_____    No.:__ [   ] آخرى:_____ عدد:__     [   ] شاحنة خفيفة        عدد:__
Please attach a list of vehicles registration numbers, models, 
types and the ownership of each of them.

الرجاء إرفاق قائمة بأرقام تسجيل السيارات، موديلها، نوعها و ملكية 
كل منها.

Waste transporters employees العاملين المعنيين بنقل المخلفات
Number of employees:  :عدد العاملين
Please attach:
1. List of the driver’s names, CPR No. and nationalities.
2.Copy of the driver’s driving licenses.
3. Copy of the CPR. 
4. Company experience of dealing with hazardous waste.
5. Company Supervisor CV showing his experience.

يرجى إرفاق:
١. قائمة بأسماء العاملين، أرقامهم الشخصية و جنسياتهم.

2. نسخة من رخص القيادة لكل عامل.
3. نسخة من بطاقة الهوية لكل عامل.

4. الخبرات السابقة في التعامل مع المخلفات الخطرة.
5. السيرة الذاتية للمسؤول عن العاملين، تبين الخبرات السابقة.

Environmental Management & Contingency Plan خطة إدارة المخاطر
An Environmental Management & Contingency Plan must be 
submitted with the application which includes:

1.List of hazards likely to occur during transport.
2. Identification of the immediate actions associated with 
these hazards.

3. Implementation of adequate control measures in the event 
of discharge or spillage.

يرجى إرفاق خطة إدارة المخاطر تتضمن ما يلي:
١. قائمة المخاطر المحتملة أثناء عملية النقل.

2. شرح مبسط لكيفية التفاعل مع هذه المخاطر.
3. اإلجراءات الوقائية التي ستتخذها الشركة في حال الحوادث أو 

التسرب.

I hereby certify that all information mentioned in this form and 
all attached documents are CORRECT and I am authorized by 
the company/ administration to submit this application.

أنــا الموقــع أدنــاه و مخــول مــن إدارة الشــركة بتقديــم الطلــب أقــر بــأن 
جميــع البيانــات فــي هــذه االســتمارة و المرفقــات صحيحــة و أتحمــل 

كافــة المســاءالت القانونيــة فــي حــال ثبــوت عــدم صحتهــا.
Name: Position: الوظيفة: اإلسم:

Date: Signature: التوقيع: التاريخ:
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Hazardous Waste Containing and Labelling
تعبئة و تعريف المخلفات الخطرة

Hazardous waste containers:
A metal open top drum that is sealed when filled, is only accepted for containing flammable, toxic and 
harmful solids. This container is allowed to be used once only and then disposed. 

Labelling of containers

 Type of
hazardous waste

نوع المخلفات الخطرة

Examples

أمثلة

Warning sign

العالمة التحذرية

Reactive wastes Heavy metals

1. In the form of a square set at an angle of 45 
degrees (diamond-shaped).
2. A skull and crossbones sign in the center of 
the shape.

مخلفات مشعة معادن ثقيلة
١. أن تكون على هيئة مربع بزاوية 45 )معين الشكل(.

2. تحتوي على رمز المواد المشعة.

 Solid Hazardous
wastes

Asbestos, 
insolation, 
expired paint, 
others.

1. In the form of a square set at an angle of 45 
degrees (diamond-shaped).
2. The top and bottom portions shall be red 
and the surrounding line shall be black. The 
center area shall be white.

مخلفات صلبة خطرة
مادة االسبستوس، 

طالء منتهية 
صالحيته، مواد آخرى 

وعوازل.

١. أن تكون على هيئة مربع بزاوية 45 )معين الشكل(.
2.  يجــب ان يكــون الجــزء األعلــى و األســفل مطبوعــا باللــون 
األحمــر و يكــون الخــط الحــدود الخارجيــة باللــون االســود مــع 

خلفيــة بيضــاء فــي المنتصــف.

Ignitable waste
Used oil 
(lubrication/ 
cooking oil).

1. In the form of a square set at an angle of 45 
degrees (diamond-shaped).
2. Contain a symbol )flammable sign(. A digit 
of Class “3” must be presented in bottom 
corner. 

مخلفات قابلة لإلشتعال زيوت مستعملة / 
زيوت طعام مستعملة

١. أن تكون على هيئة مربع بزاوية 45 )معين الشكل(.
رمــز  لإلشــتعال:  القابلــة  المــواد  رمــز  علــى  تحتــوي   .2
والرقــم  حمــراء  خلفيــه  مــع  األبيــض  باللــون  اإلشــتعال 

الســفلية. الزاويــة  فــي   ”3“ اإلرشــادي 

Corrosive waste

Chemical wastes 
with a pH less 
than or equal to 
2 or greater than 
or equal to 12.5.

1. In the form of a square set at an angle of 45 
degrees (diamond-shaped).
2. A corrosive sign in the top half of the shape.

مخلفات قابلة للتأكل
مخلفات كيميائية ذات 

درجة حموضة أقل 
من 2 و درجة قلوية 

أكثر من ١2.5.

١. أن تكون على هيئة مربع بزاوية 45 )معين الشكل(.
2. تحتوي على رمز المواد القابلة للتأكل.
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Figure1: The format of the label sticker that should be presented on the container of

(a) reactive waste, (b) solid hazardous waste, (c) used oil and (d) corrosive waste.

(a) 

(b)

(c)

(d)

Company name:

Company address:

Contact No.:

Waste description:

Date of disposal:

Quantity:

Company name:

Company address:

Contact No.:

Waste description:

Date of disposal:

Quantity:

Company name:

Company address:

Contact No.:

Waste description:

Date of disposal:

Quantity:

Company name:

Company address:

Contact No.:

Waste description:

Date of disposal:

Quantity:
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Hazardous Solid Waste Transportation Vehicles Specifications and Requirements

إشتراطات و مواصفات مركبات نقل  مخلفات الصلبة الخطرة

Part (A): Vehicles or containers specifications:

Any vehicle used to transport solid waste should fulfill the 
following design criteria:

1. The vehicle should be marked with the name and an 
emergency telephone number of the waste carrier. 

2. The international hazard sign should be displayed on the 
vehicle or container, refer to part (B).

3. Open-topped skips or containers can be used for 
transporting hazardous liquid waste only, but it must be 
covered during transport.

4. There should be a bulkhead between the driver’s cabin 
and the vehicle body.

القسم (أ): إشتراطات المركبات أو الحاويات:
يجــب أن تكــون المركبــة المســتخدمة لنقــل مخلفــات الصلبــة الخطــرة 

مســتوفية إلشــتراطات التصميــم التاليــة:
١. أن تكون المركبة متضمنة على اسم و رقم الطورئ لشركة النقل.

2. أن توضــع العالمــة التحذريــة التــي توضــح إحتــواء المركبــة علــى 
ــم )ب(. ــي قس ــح ف ــو موض ــا ه ــرة، كم ــائلة خط ــات س مخلف

3. يســمح بإســتخدام المركبــات غيــر المغطــاه كليــا لنقــل مخلفــات الســائلة 
الخطــرة فقــط  و لكــن يجــب تغطيتهــا أثنــاء عمليــة النقــل.

4. أن تحتــوي المركبــة علــى حاجــز بيــن المقصــورة المخصصــة للســائق 
و هيــكل الســيارة.

Part (B): Vehicles placard and labelling:

The solid waste transport vehicle placard must be 
presented as following:

1. In the form of a square set at an angle of 45 degrees 
(diamond-shaped)  with  minimum dimensions of 25 cm 
by 25 cm.

2. The top and bottom portions shall be red and the 
surrounding line shall be black. The centre area shall be 
white.

3. Wording “DANGEROUS” shall be placed in the centre 
of the mark and shall be clearly visible. 

4. The placards and the label must be presented on both 
sides of the vehicle in Arabic or English language. Refer 
to Figure 3 for more illustrations.

5. The used text font must be easy to read, preferably 
using “Times New Roman” font.

6. Figure 2(a) below is not scaled and the provided 
measurements are the minimum measurements that can be 
applied (all measurements are in cm).

القسم (ب): العالمة اإلرشادية:
يجــب أن تكــون العالمــة اإلرشــادية لمركبــة نقــل مخلفــات الصلبــة الخطــرة 

محــددة بحســب اآلتــي:
١. أن تكــون علــى هيئــة مربــع بزاويــة 54 )معيــن الشــكل( مــع أبعــاد ال 

تقــل عــن  25*25 ســم. 
ــر  ــون األحم ــا بالل ــفل مطبوع ــى و األس ــزء األعل ــون الج ــب ان يك 2. يج
و يكــون الخــط الحــدود الخارجيــة باللــون االســود مــع خلفيــة بيضــاء فــي 

ــف. المنتص

 3. يجب طباعة كلمة                            في منتصف العالمة اإلرشادية
بخط سهل للقراءة.

4. يجــب وضــع الملصقــات علــى جانبــي الســيارة باللغــة العربيــة أو 
االنجليزيــه، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

5. يجــب ان يكــون خــط النــص المســتخدم ســهل القــراءة، ويفضــل اســتخدام 
لخط  ا

6. الشــكل )a( 2 أدنــاه غيــر خاضــع للتغيــر و القياســات المقدمــة هــي الحــد 
األدنــى الممكــن تطبيقــه )جميع القياســات بالســنتيمتر(.

DANGEROUS

»Times New Roman.«
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Hazardous Liquid Waste Transportation Vehicles Specifications and Requirements

إشتراطات و مواصفات مركبات نقل  مخلفات السائلة الخطرة

Part (A): Vehicles or containers specifications:

Any vehicle used to transport liquid waste should fulfill 
the following design criteria:

1. The vehicle should be marked with the name and an 
emergency telephone number of the waste carrier. 

2. The international hazard sign should be displayed on the 
vehicle or container, refer to part (B).

3. Open-topped skips or containers can be used for 
transporting hazardous liquid waste only, but it must be 
covered during transport.

4. There should be a bulkhead between the driver’s cabin 
and the vehicle body.

القسم (أ): إشتراطات المركبات أو الحاويات:
يجــب أن تكــون المركبــة المســتخدمة لنقــل مخلفــات الســائلة الخطــرة 

التاليــة: التصميــم  مســتوفية إلشــتراطات 
١. أن تكون المركبة متضمنة على اسم و رقم الطورئ لشركة النقل.

2. أن توضــع العالمــة التحذريــة التــي توضــح إحتــواء المركبــة علــى 
ــم )ب(. ــي قس ــح ف ــو موض ــا ه ــرة، كم ــائلة خط ــات س مخلف

3. يســمح بإســتخدام المركبــات غيــر المغطــاه كليــا لنقــل مخلفــات الســائلة 
الخطــرة فقــط  و لكــن يجــب تغطيتهــا أثنــاء عمليــة النقــل.

4. أن تحتــوي المركبــة علــى حاجــز بيــن المقصــورة المخصصــة للســائق 
و هيــكل الســيارة.

Part (B): Vehicles placard and labelling:

The liquid waste transport vehicle placard must be 
presented as following:

1. In the form of a square set at an angle of 45 degrees 
(diamond-shaped)  with  minimum dimensions of 25 cm 
by 25 cm.

2. The top and bottom portions shall be red and the 
surrounding line shall be black. The centre area shall be 
white.

3. Wording “DANGEROUS” shall be placed in the centre 
of the mark and shall be clearly visible. 

4. The placards and the label must be presented on both 
sides of the vehicle in Arabic or English language. Refer 
to Figure 3 for more illustrations.

5. The used text font must be easy to read, preferably 
using “Times New Roman” font.

6. Figure 2(b) below is not scaled and the provided 
measurements are the minimum measurements that can be 
applied (all measurements are in cm).

القسم (ب): العالمة اإلرشادية:
يجــب أن تكــون العالمــة اإلرشــادية لمركبــة نقــل مخلفــات الســائلة الخطــرة 

محــددة بحســب اآلتــي:
١. أن تكــون علــى هيئــة مربــع بزاويــة 54 )معيــن الشــكل( مــع أبعــاد ال 

تقــل عــن  25*25 ســم. 
ــر  ــون األحم ــا بالل ــفل مطبوع ــى و األس ــزء األعل ــون الج ــب ان يك 2. يج
و يكــون الخــط الحــدود الخارجيــة باللــون االســود مــع خلفيــة بيضــاء فــي 

ــف. المنتص

 3. يجب طباعة كلمة                            في منتصف العالمة اإلرشادية
بخط سهل للقراءة.

4. يجــب وضــع الملصقــات علــى جانبــي الســيارة باللغــة العربيــة أو 
االنجليزيــه، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

5. يجــب ان يكــون خــط النــص المســتخدم ســهل القــراءة، ويفضــل اســتخدام 
لخط  ا

ــي  ــة ه ــات المقدم ــر و القياس ــع للتغي ــر خاض ــاه غي ــكل )b( 2  أدن 6. الش
ــنتيمتر(. ــات بالس ــع القياس ــه )جمي ــن تطبيق ــى الممك ــد األدن الح

DANGEROUS

»Times New Roman.«
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Hazardous Health-care waste Transportation Vehicles Specifications and Requirements

إشتراطات و مواصفات مركبات نقل مخلفات الرعاية الصحية الخطرة

Part (A): Vehicles or containers specifications:

Any vehicle used to transport health-care waste should 
fulfill the following design criteria:

1. The vehicle should be marked with the name and an 
emergency telephone number of the waste carrier. 

2. The international hazard sign should be displayed on the 
vehicle or container, refer to part (B).

3. Open-topped skips or containers should never be used 
for transporting health-care waste, they must be fully 
closed or covered.

4. There should be a bulkhead between the driver’s cabin 
and the vehicle body.

5.The vehicle must be supported with a lift to ensure safe 
waste loading and unloading.

القسم (أ): إشتراطات المركبات أو الحاويات:
يجــب أن تكــون المركبــة المســتخدمة لنقــل مخلفــات الرعايــة الصحيــة 

الخطــرة مســتوفية إلشــتراطات التصميــم التاليــة:
١. أن تكون المركبة متضمنة على اسم و رقم الطورئ لشركة النقل.

2. أن توضــع العالمــة التحذريــة التــي توضــح إحتــواء المركبــة علــى 
ــم )ب(. ــي قس ــح ف ــو موض ــا ه ــرة، كم ــة خط ــة صحي ــات رعاي مخلف

ــا  ــر المغطــاه كلي ــات غي ــات أو الحاوي ــا بإســتخدام المركب 3. ال يســمح بتات
ــة الخطــرة. ــة الصحي ــات الرعاي ــل مخلف لنق

4. أن تحتــوي المركبــة علــى حاجــز بيــن المقصــورة المخصصــة للســائق 
و هيــكل الســيارة.

5. أن تحتوي المركبة على مصعد لتحميل و تفريغ حاويات المخلفات.

Part (B): Vehicles placard and labelling:

The health-care waste transport vehicle placard must be 
presented as following:

1. In the form of a square set at an angle of 45 degrees 
(diamond-shaped). The minimum dimensions shall be 25 
cm x 25 cm.

2. The line inside the edge shall be parallel and 1.25 cm 
from the outside of that line to the edge of the placard.

3. Contain a symbol )flammable sign(, which shall be 
white on red or suitable contrasting background. A digit 
of Class “3” must be presented in bottom corner (not less 
than 2.5 cm high). 

4. The placards and the label must be presented on each 
side of the vehicle in Arabic or English language. Refer to 
Figures 2 for more illustrations.

5. The used text font must be easy to read, preferably 
using “Times New Roman” font.

6.Figure 2(c) below is not scaled and the provided 
measurements are the minimum measurements that can be 
applied (all measurements are in cm).

القسم (ب): العالمة اإلرشادية:
يجــب أن تكــون العالمــة اإلرشــادية لمركبــة نقــل مخلفــات الرعايــة الصحية 

الخطــرة محــددة بحســب اآلتي:
١. أن تكــون علــى هيئــة مربــع بزاويــة 45 )معيــن الشــكل( مــع أبعــاد ال 

تقــل عــن  25*25ســم.
2.  يجــب ان يكــون الخــط داخــل المعيــن موازيــا للحــدود الخارجيــة بمســافة 

١.25 ســم مــن خــارج ذلــك الخــط إلــى حــدود الالفتــة.
3.  تحتــوي علــى رمــز المــواد القابلــة لإلشــتعال: رمــز اإلشــتعال باللــون 
األبيــض مــع خلفيــه حمــراء والرقــم اإلرشــادي »3« فــي الزاويــة الســفلية 

)بطــول ال يقــل عــن 2.5 ســم (.
4.  يجــب وضــع الملصقــات علــى جانبــي الســيارة باللغــة العربيــة أو 

ــه، كمــا هــو موضــح أدنــاه. االنجليزي
5.  يجــب ان يكــون خــط النــص المســتخدم ســهل القــراءة، ويفضــل 

اســتخدام الخــط 
6.  الشــكل )c( 2 أدنــاه غيــر خاضــع للتغيــر و القياســات المقدمــة هــي الحــد 

األدنــى الممكــن تطبيقه )جميع القياســات بالســنتيمتر(.

»Times New Roman.«
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Used Oil Transportation Vehicles Specifications and Requirements

إشتراطات و مواصفات مركبات نقل مخلفات الزيوت المستعملة

Part (A): Vehicles or containers specifications:

Any vehicle used to transport used oil should fulfil the 
following design criteria:

1. The vehicle should be marked with the name and an 
emergency telephone number of the waste carrier. 

2. The international hazard sign should be displayed on the 
vehicle or container, refer to part (B).

3.Used oil can transported either by a loading/unloading 
tank truck or using portable containers.

القسم (أ): إشتراطات المركبات أو الحاويات:
ــوت المســتعملة  ــات الزي ــل مخلف ــة المســتخدمة لنق ــون المركب يجــب أن تك

ــة: ــم التالي ــتراطات التصمي ــتوفية إلش مس
١. أن تكون المركبة متضمنة على اسم و رقم الطورئ لشركة النقل.

2. أن توضــع العالمــة التحذريــة التــي توضــح إحتــواء المركبــة علــى مــواد 
قابلــة لإلشــتعال، كمــا هــو موضــح فــي قســم )ب(.

3. يســمح لنقــل الزيــوت المســتعملة إمــا بإســتخدام المركبــات المغطــاه 
كليــا و التــي يتــم تخزيــن الزيــوت فيهــا مباشــرة بواســطة البراميــل أو فــي 

ــج. الصهاري

Part (B): Vehicles placard and labelling:

The used oil transport vehicle placard must be presented 
as following:

1. In the form of a square set at an angle of 45 degrees 
(diamond-shaped). The minimum dimensions shall be 25 
cm x 25 cm.

2. The line inside the edge shall be parallel and 1.25 cm 
from the outside of that line to the edge of the placard.

3. Contain a symbol )flammable sign(, which shall be 
white on red or suitable contrasting background. A digit 
of Class “3” must be presented in bottom corner (not less 
than 2.5 cm high). 

4. The placards and the label must be presented on each 
side of the vehicle in Arabic or English language. Refer to 
Figures 2 for more illustrations.

5. The used text font must be easy to read, preferably 
using “Times New Roman” font.

6.Figure 2(d) below is not scaled and the provided 
measurements are the minimum measurements that can be 
applied (all measurements are in cm).

القسم (ب): العالمة اإلرشادية:
يجــب أن تكــون العالمــة اإلرشــادية لمركبــة نقــل الزيــوت المســتعملة 

محــددة بحســب اآلتــي:
١. أن تكــون علــى هيئــة مربــع بزاويــة 45 )معيــن الشــكل( مــع أبعــاد ال 

تقــل عــن  25*25ســم.
2.  يجــب ان يكــون الخــط داخــل المعيــن موازيــا للحــدود الخارجيــة بمســافة 

١.25 ســم مــن خــارج ذلــك الخــط إلــى حــدود الالفتــة.
3.  تحتــوي علــى رمــز المــواد القابلــة لإلشــتعال: رمــز اإلشــتعال باللــون 
األبيــض مــع خلفيــه حمــراء والرقــم اإلرشــادي »3« فــي الزاويــة الســفلية 

)بطــول ال يقــل عــن 2.5 ســم (.
4.  يجــب وضــع الملصقــات علــى جانبــي الســيارة باللغــة العربيــة أو 

ــه، كمــا هــو موضــح أدنــاه. االنجليزي
5.  يجــب ان يكــون خــط النــص المســتخدم ســهل القــراءة، ويفضــل 

اســتخدام الخــط 
ــة هــي  ــر و القياســات المقدم ــر خاضــع للتغي ــاه غي 6.  الشــكل )d( 2  أدن

ــع القياســات بالســنتيمتر(. ــه )جمي ــى الممكــن تطبيق الحــد األدن

»Times New Roman.«
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Figure 2: Detailed format of the hazardous (a) solid waste, (b) liquid waste, (c) healthcare waste and (d) used oil 
transport vehicle side, showing the exact location of the labelling and the placard.

(a) 

(b)

(c)

(d)
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Hazardous Solid Waste Transportation License Terms and Conditions
األحكام و الشروط لمركبات نقل مخلفات الصلبة الخطرة

1. The transporter should utilize the vehicles registered 
with SCE for hazardous waste transportation only. 
These vehicles will not be allowed to perform any 
other function or utilization other than to transport 
solid waste.

2. The waste requiring transportation needs to be 
properly contained, packaged and labelled as per 
packaging requirements.

3. No waste is to be collected and transported from 
any un-authorized/illegal sources or waste.

4.  The waste is to be only carried/transported to the 
approved sites/ location for treatment facility.

5. Hazardous waste transportation during peak traffic 
hours should be avoided and Traffic Directorate 
regulations should be followed.

6. It is the Transporter’s obligation to check the 
contents of waste to be transported before loading 
any waste into the vehicles. In case of waste being 
transported does not match with the waste manifest, 
the Transporter will be liable to pay the damages/ 
fines.

7. In the event that the waste treatment, disposal, 
recycling facility cannot accept the waste brought 
in/ transported by the Transporter, the Transporter 
shall be liable to return the waste back to the Waste 
Generator and must notify SCE.

8. The cleaning waste/ sludge etc. generated 
from the vehicle cleaning needs to be disposed in 
environmentally friendly manner.

9. SCE must be informed if the information provided 
in the Application is changed e.g. vehicles ownership, 
drivers.

١. علــى مقــدم الطلــب إســتخدام المركبــات المرخــص لهــا لنقــل 
مخلفــات الصلبــة الخطــرة مــن المجلــس األعلــى للبيئــة فقــط و 

يجــب عــدم اســتخدام هــذه المركبــات لنقــل مخلفــات أخــرى.

ــا  ــراد نقله ــرة الم ــة الخط ــات الصلب ــون مخلف ــب أن تك 2. يج
معبئــة و معرفــة وفــق الطريقــة المعتمــدة مــن المجلــس األعلــى 

للبيئــة.

3. ال يســمح لناقــل المخلفــات إســتالم و نقــل أي مخلفــات ناتجــة 
مــن منشــأة غيــر مرخــص لهــا.

ــى وحــدات  ــات إل ــل أي مخلف ــات نق ــل المخلف 4. ال يســمح لناق
ــة. ــى للبيئ ــس األعل ــا مــن المجل ــر مرخــص له معالجــة غي

ــذروة و  ــات ال ــي أوق ــة ف ــات الصلب ــل مخلف ــب نق 5. يجــب تجن
ــذا الشــأن. ــات إدارة المــرور به ــاع تعليم يجــب إتب

ــات  ــحنة المخلف ــن أن ش ــد م ــئولية التأك ــل مس ــل الناق 6. يتحم
ــل تحميلهــا  ــات الموجــودة فــي اإلســتمارة قب ــة مــع البيان مطابق
ــات النقــل، و يتحمــل الناقــل األضــرار و الغرامــات  فــي مركب

ــك. ــى ذل ــة عل المترتب

ــن  ــات م ــتلمة المخلف ــة المس ــتقبال الجه ــدم اس ــة ع ــي حال 7. ف
المنتجــة  الجهــة  إلــى  إعادتهــا  الناقــل  الناقــل. يجــب علــى 
ــك. ــة بذل ــى للبيئ ــس األعل ــا يجــب إعــالم  المجل ــات كم للمخلف

تنظيــف  الناتجــة عــن  المخلفــات  التخلــص مــن  8. عمليــة 
المركبــات المخصصــة لنقــل مخلفــات الصلبــة الخطــرة يجــب 

ــا. ــة بيئي ــة آمن ــون بطريق أن تك

ــام  ــب كأرق ــي الطل ــة ف ــات المقدم ــر المعلوم ــال تغي ــي ح 9. ف
المركبــات، ملكيــة المركبــات و أســماء الســائقين، يجــب علــى 

ــك حــاال. ــة بذل ــى للبيئ ــس األعل ــب إشــعار المجل ــدم الطل مق
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10. The waste carrier must not transport any hazardous 
waste without an official form issued by SCE that 
indicates the type of the waste carried. 
11. The waste carrier must provide to SCE, the 
transportation program and the route when asked.
12. The waste transportation vehicle must not enter any 
residential area for any reason.
13. The waste should be transported to the treatment/ 
recycling/ processing facility by the fastest possible 
approved route.
14. Waste must not be placed directly into the 
transportation vehicle. A bulk container that can be lifted 
on to a vehicle chassis (e.g. wheeled galvanizes bins) 
need to be considered. 
15. Suitable Personal Protective Equipment (PPE) should 
be provided within the vehicle all the time.
16. The waste carrier take the full responsibility of the 
Driver’s personal acts that may cause any illegal damages.

17. There should be a suitable system for securing the 
load during transport.
18. In case open-topped skips is used to transport 
hazardous solid waste, it must be covered during transport.
19.SCE is liable to cancel the issuance of hazardous 
waste transportation licenses in case the waste carrier did 
not comply with the terms of the license and quantity.

الخطــرة دون اإلســتمارة  الصلبــة  لنقــل مخلفــات  ١0. ال يســمح 
ــات  ــة المخلف ــدد نوعي ــي تح ــة و الت ــة البيئ ــن جه ــدة م ــمية المع الرس

ــا. ــا و كميته ــم نقله ــي يت الت

ــير و  ــة الس ــة بخط ــى للبيئ ــس األعل ــد المجل ــل تزوي ــى الناق ١١. عل
ــا. ــال طلبه ــي ح ــذ ف ــار المتخ المس

١2. ال يســمح لمركبــات النقــل بدخــول المناطــق الســكنية ألي ســبب 
مــن األســباب.

١3. علــى الناقــل نقــل مخلفــات الصلبــة الخطــرة إلــى جهــة المعالجــة 
/ التخلــص مباشــرة بأســرع طريــق ممكــن.

ــل يجــب  ــل، ب ــة النق ــات مباشــرة فــي مركب ــع وضــع المخلف ١4. يمن
التأكــد مــن وضعهــا فــي حاويــات أو براميــل أو صناديــق تســتوعبها 

ــات. المركب

١5. أن توضــع أدوات الســالمة الشــخصية فــي داخــل المركبــة فــي 
جميــع األوقــات.

للتصرفــات  المســئولية  المرخصــة  النقــل  شــركة  تتحمــل   .١6
ــص  ــا تخل ــج منه ــد ينت ــي ق ــا الســائق و الت ــوم به ــي يق الشــخصية الت

غيــر قانونــي مــن المخلفــات.
١7. أن يحــدد نظــام لضمــان عــدم تحــرك الحاويــات داخــل المركبــات 

أثنــاء عمليــة النقل.

لنقــل  كليــا  الغيــر مغطــاء  المركبــات  إســتخدام  فــي حــال    .١8
النقــل. أثنــاء  تغطيتهــا  يشــترط  الخطــرة  الصلبــة  المخلفــات 

١9. يملــك المجلــس األعلــى للبيئــة الحــق فــي ســحب/إلغاء ترخــص 
نقــل المخلفــات فــي حــال عــدم اإللتــزام بــكل اإلشــتراطات المحــددة 

أعــاله.

I ______________ (position: _______________), is 
authorized by the company to sign these terms and conditions. 
I declare that I will comply with all the terms listed above and 
will accept any legal actions taken by SCE in case of any 
violation.

)الوظيفــة:_______________(،   ______________ أنــا 
مخــول مــن قبــل الشــركة بتو__قيــع هــذه األحــكام و الشــروط و الشــركة 
تقــر بإتبــاع كافــة اإلشــتراطات المنصــوص عليهــا أعــاله و تحمــل 
المســئولية القانونيــة المتخــذة مــن قبــل المجلــس األعلــى للبيئــة فــي حــال 

عــدم إتباعهــا.

Signature : Date: التاريخ: التوقيع:
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Hazardous Liquid Waste Transportation License Terms and Conditions
األحكام و الشروط لمركبات نقل مخلفات السائلة الخطرة

1. The transporter should utilize the vehicles registered 
with SCE for hazardous waste transportation only. These 
vehicles will not be allowed to perform any other function 
or utilization other than to transport liquid waste.
2. The waste requiring transportation needs to be properly 
contained, packaged and labelled as per packaging 
requirements.
3. No waste is to be collected and transported from any 
un-authorized/illegal sources or waste.
4. The waste is to be only carried/transported to the 
approved sites/ location for treatment facility.
5. Hazardous waste transportation during peak traffic 
hours should be avoided and Traffic Directorate 
regulations should be followed.
6. It is the Transporter’s obligation to check the contents 
of waste to be transported before loading any waste into 
the vehicles. In case of waste being transported does not 
match with the waste manifest, the Transporter will be 
liable to pay the damages/ fines.
7. In the event that the waste treatment, disposal, 
recycling facility cannot accept the waste brought in/ 
transported by the Transporter, the Transporter shall be 
liable to return the waste back to the Waste Generator and 
must notify SCE.
8. The cleaning waste/ sludge etc. generated from the 
vehicle cleaning needs to be disposed in environmentally 
friendly manner.
9. SCE must be informed if the information provided 
in the Application is changed e.g. vehicles ownership, 
drivers.
10. The waste carrier must not transport any hazardous 
waste without an official form issued by SCE that 
indicates the type of the waste carried. 
11. The waste carrier must provide to SCE, the 
transportation program and the route when asked.
12. The waste transportation vehicle must not enter any 
residential area for any reason.
13. The waste should be transported to the treatment/ 
recycling/ processing facility by the fastest possible 
approved route.
14. Waste must not be placed directly into the 
transportation vehicle. A bulk container that can be lifted 
on to a vehicle chassis (e.g. wheeled galvanizes bins) 

١. علــى مقــدم الطلــب إســتخدام المركبــات المرخــص لهــا لنقــل مخلفــات 
الســائلة الخطــرة مــن المجلــس األعلــى للبيئــة فقــط و يجــب عــدم اســتخدام 

هــذه المركبــات لنقــل مخلفــات أخــرى.

2. يجــب أن تكــون مخلفــات الســائلة الخطــرة المــراد نقلهــا معبئــة و 
معرفــة وفــق الطريقــة المعتمــدة مــن المجلــس األعلــى للبيئــة.

3. ال يســمح لناقــل المخلفــات إســتالم و نقــل أي مخلفــات ناتجــة مــن منشــأة 
غيــر مرخــص لها.

4. ال يســمح لناقــل المخلفــات نقــل أي مخلفــات إلــى وحــدات معالجــة غيــر 
مرخــص لهــا مــن المجلــس األعلــى للبيئــة.

5. يجــب تجنــب نقــل مخلفــات الســائلة فــي أوقــات الــذروة و يجــب إتبــاع 
تعليمــات إدارة المــرور بهــذا الشــأن.

6. يتحمــل الناقــل مســئولية التأكــد مــن أن شــحنة المخلفــات مطابقــة مــع 
البيانــات الموجــودة فــي اإلســتمارة قبــل تحميلهــا فــي مركبــات النقــل، و 

ــك. ــى ذل ــة عل يتحمــل الناقــل األضــرار و الغرامــات المترتب

7. فــي حالــة عــدم اســتقبال الجهــة المســتلمة المخلفــات مــن الناقــل. يجــب 
ــا يجــب إعــالم   ــات كم ــة المنتجــة للمخلف ــى الجه ــا إل ــل إعادته ــى الناق عل

المجلــس األعلــى للبيئــة بذلــك.

8. عمليــة التخلــص مــن المخلفــات الناتجــة عــن تنظيــف المركبــات 
المخصصــة لنقــل مخلفــات الســائلة الخطــرة يجــب أن تكــون بطريقــة آمنــة 

ــا. بيئي

ــات،  ــام المركب 9. فــي حــال تغيــر المعلومــات المقدمــة فــي الطلــب كأرق
ــب إشــعار  ــدم الطل ــى مق ــات و أســماء الســائقين، يجــب عل ــة المركب ملكي

ــك حــاال. ــة بذل ــى للبيئ المجلــس األعل

ــات الســائلة الخطــرة دون اإلســتمارة الرســمية  ١0. ال يســمح لنقــل مخلف
المعــدة مــن جهــة البيئــة و التــي تحــدد نوعيــة المخلفــات التــي يتــم نقلهــا 

و كميتهــا.

١١. علــى الناقــل تزويــد المجلــس األعلــى للبيئــة بخطــة الســير و المســار 
المتخــذ فــي حــال طلبهــا.

١2. ال يســمح لمركبــات النقــل بدخــول المناطــق الســكنية ألي ســبب مــن 
األســباب.

ــة المعالجــة /  ــى جه ــات الســائلة الخطــرة إل ــل مخلف ــل نق ــى الناق ١3. عل
ــن. ــق ممك ــص مباشــرة بأســرع طري التخل
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14. Waste must not be placed directly into the 
transportation vehicle. A bulk container that can be lifted 
on to a vehicle chassis (e.g. wheeled galvanizes bins) 
need to be considered.
15. Suitable Personal Protective Equipment (PPE) should 
be provided within the vehicle all the time. 
16. The waste carrier take the full responsibility of the 
Driver’s personal acts that may cause any illegal damages.

17. There should be a suitable system for securing the 
load during transport.

18. In case open-topped skips is used to transport 
hazardous liquid waste, it must be covered during 
transport.
19. SCE is liable to cancel the issuance of hazardous 
waste transportation licenses in case the waste carrier did 
not comply with the terms of the license and quantity.

١4.  يمنــع وضــع المخلفــات مباشــرة فــي مركبــة النقــل، بــل يجــب التأكــد 
مــن وضعهــا فــي حاويــات أو براميــل أو صناديــق تســتوعبها المركبــات.

١5.  أن توضــع أدوات الســالمة الشــخصية فــي داخــل المركبــة فــي جميــع 
األوقات.

١6.  تتحمــل شــركة النقــل المرخصــة المســئولية للتصرفــات الشــخصية 
التــي يقــوم بهــا الســائق و التــي قــد ينتــج منهــا تخلــص غيــر قانونــي مــن 

المخلفــات.

ــات  ــات داخــل المركب ــان عــدم تحــرك الحاوي ١7.  أن يحــدد نظــام لضم
ــة النقــل. ــاء عملي أثن

ــا لنقــل المخلفــات  ــات الغيــر مغطــاء كلي ١8.  فــي حــال إســتخدام المركب
ــاء النقــل. الســائلة الخطــرة يشــترط تغطيتهــا أثن

١9.  يملــك المجلــس األعلــى للبيئــة الحــق فــي ســحب/إلغاء ترخــص نقــل 
المخلفــات فــي حــال عــدم اإللتــزام بــكل اإلشــتراطات المحــددة أعــاله.

I ______________ (position: _______________), is 
authorized by the company to sign these terms and conditions. 
I declare that I will comply with all the terms listed above and 
will accept any legal actions taken by SCE in case of any 
violation.

ــة:_______________(، مخــول  ــا ______________ )الوظيف أن
ــر  ــركة تق ــكام و الشــروط و الش ــذه األح ــع ه ــركة بتو__قي ــل الش ــن قب م
بإتبــاع كافــة اإلشــتراطات المنصــوص عليهــا أعــاله و تحمــل المســئولية 
القانونيــة المتخــذة مــن قبــل المجلــس األعلــى للبيئــة فــي حــال عــدم إتباعها.

Signature : Date: التاريخ: التوقيع:
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Hazardous Healthcare Waste Transportation License Terms and Conditions
األحكام و الشروط لمركبات نقل مخلفات الرعاية الصحية الخطرة

1. The transporter should utilize the vehicles 
registered with SCE for hazardous waste 
transportation only. These vehicles will not 
be allowed to perform any other function or 
utilization other than to transport healthcare 
waste.
2. The waste requiring transportation needs to be 
properly contained, packaged and labelled as per 
packaging requirements.
3. No waste is to be collected and transported 
from any un-authorized/illegal sources or waste.
4. The waste is to be only carried/transported to 
the approved sites/ location for treatment facility.
5. Hazardous waste transportation during peak 
traffic hours should be avoided and Traffic 
Directorate regulations should be followed.
6. The incompatible waste should not be stored 
or transported together in one vehicle trip.
7. It is the Transporter’s obligation to check 
the contents of waste to be transported before 
loading any waste into the vehicles. In case of 
waste being transported does not match with the 
waste manifest, the Transporter will be liable to 
pay the damages/ fines.
8. In the event that the waste treatment, disposal, 
recycling facility cannot accept the waste brought 
in/ transported by the Transporter, the Transporter 
shall be liable to return the waste back to the 
Waste Generator and must notify SCE.
9. The cleaning waste/ sludge etc. generated 
from the vehicle cleaning needs to be disposed in 
environmentally friendly manner.
10. SCE must be informed if the information 
provided in the Application is changed e.g. 
vehicles ownership, drivers.
11. The waste carrier must not transport any 
hazardous waste without an official form issued 
by SCE that indicates the type of the waste 
carried. 
12. The waste carrier must provide to SCE, the 
transportation program and the route when asked.

١. علــى مقــدم الطلــب إســتخدام المركبــات المرخــص لهــا لنقــل 
مخلفــات الرعايــة الصحيــة الخطــرة مــن المجلــس األعلــى للبيئــة 
فقــط و يجــب عــدم اســتخدام هــذه المركبــات لنقــل مخلفــات أخرى.

ــة الخطــرة المــراد  ــة الصحي 2. يجــب أن تكــون مخلفــات الرعاي
ــس  ــن المجل ــدة م ــة المعتم ــق الطريق ــة وف ــة و معرف ــا معبئ نقله

ــة. ــى للبيئ األعل

3. ال يســمح لناقــل المخلفــات إســتالم و نقــل أي مخلفــات ناتجــة 
مــن منشــأة صحيــة غيــر مرخــص لهــا.

4. ال يســمح لناقــل المخلفــات نقــل أي مخلفــات إلــى وحــدات 
ــة. ــى للبيئ ــس األعل ــن المجل ــا م ــص له ــر مرخ ــة غي معالج

ــات  ــي أوق ــة ف ــة الصحي ــات الرعاي ــل مخلف ــب نق ــب تجن 5. يج
الــذروة و يجــب إتبــاع تعليمــات إدارة المــرور بهــذا الشــأن.

ــي  ــة ف ــر متجانس ــات الغي ــل أو تخــزن المخلف 6. يجــب أن ال تنق
ــة واحــد. رحل

7. يتحمــل الناقــل مســئولية التأكــد مــن أن شــحنة المخلفــات 
ــا  ــل تحميله ــتمارة قب ــي اإلس ــودة ف ــات الموج ــع البيان ــة م مطابق
ــات  ــرار و الغرام ــل األض ــل الناق ــل، و يتحم ــات النق ــي مركب ف

ــك. ــى ذل ــة عل المترتب

8. فــي حالــة عــدم اســتقبال الجهــة المســتلمة المخلفــات مــن 
الناقــل. يجــب علــى الناقــل إعادتهــا إلــى الجهــة المنتجــة للمخلفــات 

ــك. ــة بذل ــى للبيئ ــس األعل ــا يجــب إعــالم  المجل كم

تنظيــف  عــن  الناتجــة  المخلفــات  مــن  التخلــص  عمليــة   .9
المركبــات المخصصــة لنقــل مخلفــات الرعايــة الصحيــة الخطــرة 

ــا. ــة بيئي ــة آمن ــون بطريق ــب أن تك يج

ــام  ــب كأرق ــي الطل ــة ف ــات المقدم ــر المعلوم ــال تغي ــي ح ١0. ف
ــى  ــب عل ــائقين، يج ــماء الس ــات و أس ــة المركب ــات، ملكي المركب

ــاال. ــك ح ــة بذل ــى للبيئ ــس األعل ــعار المجل ــب إش ــدم الطل مق

١١. ال يســمح لنقــل مخلفــات الرعايــة الصحيــة الخطــرة دون 
اإلســتمارة الرســمية المعــدة مــن جهــة البيئــة و التــي تحــدد نوعيــة 

المخلفــات التــي يتــم نقلهــا و كميتهــا.

١2. علــى الناقــل تزويــد المجلــس األعلــى للبيئــة بخطــة الســير و 
المســار المتخــذ فــي حــال طلبهــا.
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13. The waste transportation vehicle must not 
enter any residential area for any reason.
14.The waste should be transported to the 
treatment/ recycling/ processing facility by the 
fastest possible approved route.
15. The vehicle should not be used in case the 
lift used for waste loading and unloading is out 
of service.
16. Waste must not be placed directly into the 
transportation vehicle. A bulk container that can 
be lifted on to a vehicle chassis (e.g. wheeled 
galvanizes bins) need to be considered. 
17. Suitable Personal Protective Equipment 
(PPE) should be provided within the vehicle all 
the time.
18. The waste carrier take the full responsibility 
of the Driver’s personal acts that may cause any 
illegal damages.
19. There should be a suitable system for securing 
the load during transport.
20. SCE is liable to cancel the issuance of 
hazardous waste transportation licenses in case 
the waste carrier did not comply with the terms 
of the license and quantity.

ــكنية ألي  ــق الس ــول المناط ــل بدخ ــات النق ــمح لمركب ١3. ال يس
ــن األســباب. ســبب م

١4. علــى الناقــل نقــل مخلفــات الرعايــة الصحيــة الخطــرة إلــى 
جهــة المعالجــة / التخلــص مباشــرة بأســرع طريــق ممكــن.

١5. ال يســمح بإســتخدام مركبــة النقــل فــي حــال تعطــل المصعــد 
المســتخدم لتحميــل و تفريــغ حاويــات المخلفــات.

١6. يمنــع وضــع المخلفــات مباشــرة فــي مركبــة النقــل، بــل يجــب 
التأكــد مــن وضعهــا فــي حاويــات تســتوعبها المركبات.

ــة  ــي داخــل المركب ١7. أن توضــع أدوات الســالمة الشــخصية ف
فــي جميــع األوقــات.

١8. تتحمــل شــركة النقــل المرخصــة المســئولية للتصرفــات 
الشــخصية التــي يقــوم بهــا الســائق و التــي قــد ينتــج منهــا تخلــص 

ــات. ــي مــن المخلف ــر قانون غي
١9. أن يحــدد نظــام لضمــان عــدم تحــرك الحاويــات داخــل 

المركبــات أثنــاء عمليــة النقــل.
20. يملــك المجلــس األعلــى للبيئــة الحــق فــي ســحب/إلغاء 
ترخــص نقــل المخلفــات فــي حال عــدم اإللتــزام بكل اإلشــتراطات 

المحــددة أعــاله.

I ______________ (position: _______________), is 
authorized by the company to sign these terms and 
conditions. I declare that I will comply with all the terms 
listed above and will accept any legal actions taken by 
SCE in case of any violation.

أنــا ______________ )الوظيفــة:_______________(، مخــول 
ــر  ــركة تق ــروط و الش ــكام و الش ــذه األح ــع ه ــركة بتو__قي ــل الش ــن قب م
ــة اإلشــتراطات المنصــوص عليهــا أعــاله و تحمــل المســئولية  ــاع كاف بإتب
القانونيــة المتخــذة مــن قبــل المجلــس األعلــى للبيئــة فــي حــال عــدم إتباعهــا.

Signature : Date: التاريخ: التوقيع:
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Used Oil Transportation License Terms and Conditions
األحكام و الشروط لمركبات نقل مخلفات الزيوت المستعملة

1. The transporter should utilize the vehicles 
registered with SCE for hazardous waste 
transportation only. These vehicles will not 
be allowed to perform any other function or 
utilization other than to transport used oil.
2. No waste is to be collected and transported 
from any un-authorized/illegal sources or waste.
3.  The waste is to be only carried/transported to 
the approved sites/ location for treatment facility.
4. Hazardous waste transportation during peak 
traffic hours should be avoided and Traffic 
Directorate regulations should be followed.
5. It is the Transporter’s obligation to check 
the contents of waste to be transported before 
loading any waste into the vehicles. In case of 
waste being transported does not match with the 
waste manifest, the Transporter will be liable to 
pay the damages/ fines.
6. In the event that the waste treatment, disposal, 
recycling facility cannot accept the waste brought 
in/ transported by the Transporter, the Transporter 
shall be liable to return the waste back to the 
Waste Generator and must notify SCE.
7. The cleaning waste/ sludge etc. generated 
from the vehicle cleaning needs to be disposed in 
environmentally friendly manner.
8. SCE must be informed if the information 
provided in the Application is changed e.g. 
vehicles ownership, drivers.
9. The waste carrier must not transport any 
hazardous waste without an official form issued 
by SCE that indicates the type of the waste 
carried. 

١. علــى مقــدم الطلــب إســتخدام المركبــات المرخــص لهــا لنقــل 
ــط و يجــب  ــة فق ــى للبيئ ــس األعل ــن المجل ــتعملة م ــوت المس الزي

ــات أخــرى. ــل مخلف ــات لنق عــدم اســتخدام هــذه المركب

2. ال يســمح لناقــل المخلفــات إســتالم و نقــل أي مخلفــات ناتجــة 
مــن منشــأة غيــر مرخــص لهــا.

3. ال يســمح لناقــل المخلفــات نقــل أي مخلفــات إلــى وحــدات 
ــة. ــى للبيئ ــس األعل ــن المجل ــا م ــص له ــر مرخ ــة غي معالج

4. يجــب تجنــب نقــل الزيــوت المســتعملة فــي أوقــات الــذروة  و 
يجــب إتبــاع تعليمــات إدارة المــرور بهــذا الشــأن.

5. يتحمــل الناقــل مســئولية التأكــد مــن أن شــحنة المخلفــات 
ــا  ــل تحميله ــتمارة قب ــي اإلس ــودة ف ــات الموج ــع البيان ــة م مطابق
ــات  ــرار و الغرام ــل األض ــل الناق ــل، و يتحم ــات النق ــي مركب ف

ــك. ــى ذل ــة عل المترتب

6. فــي حالــة عــدم اســتقبال الجهــة المســتلمة المخلفــات مــن 
الناقــل. يجــب علــى الناقــل إعادتهــا إلــى الجهــة المنتجــة للمخلفــات 

ــك. ــة بذل ــى للبيئ كمــا يجــب إعــالم المجلــس األعل

تنظيــف  عــن  الناتجــة  المخلفــات  مــن  التخلــص  عمليــة   .7
المركبــات المخصصــة لنقــل الزيــوت المســتعملة يجــب أن تكــون 

ــا. ــة بيئي ــة آمن بطريق
8. فــي حــال تغيــر المعلومــات المقدمــة فــي الطلــب كأرقــام 
ــى  ــب عل ــائقين، يج ــماء الس ــات و أس ــة المركب ــات، ملكي المركب

ــاال. ــك ح ــة بذل ــى للبيئ ــس األعل ــعار المجل ــب إش ــدم الطل مق

9. ال يســمح لنقــل مخلفــات الزيــوت المســتعملة دون اإلســتمارة 
الرســمية المعــدة مــن جهــة البيئــة و التــي تحــدد نوعيــة المخلفــات 

التــي يتــم نقلهــا و كميتهــا.
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10. The waste carrier must provide to SCE, the 
transportation program and the route when asked.
11. The waste transportation vehicle must not 
enter any residential area for any reason.
12. The waste should be transported to the 
treatment/ recycling/ processing facility by the 
fastest possible approved route.
13. Smoking is not allowed inside or next to the 
used oil vehicles at all time and no source of 
ignition must be inside the vehicle.
14. Suitable Personal Protective Equipment 
(PPE) and fire-fighting tools should be provided 
within the vehicle all the time.
15. The waste carrier take the full responsibility 
of the Driver’s personal acts that may cause any 
illegal damages.
16. There should be a suitable system for securing 
the load during transport.
17. In case of leakage, do not use the vehicle until 
repaired.

18. SCE is liable to cancel the issuance of 
hazardous waste transportation licenses in case 
the waste carrier did not comply with the terms 
of the license and quantity.

١0. علــى الناقــل تزويــد المجلــس األعلــى للبيئــة بخطــة الســير و 
المســار المتخــذ فــي حــال طلبهــا.

ــكنية ألي  ــق الس ــول المناط ــل بدخ ــات النق ــمح لمركب ١١. ال يس
ــن األســباب. ســبب م

١2. علــى الناقــل نقــل مخلفــات إلــى جهــة المعالجــة / التخلــص 
مباشــرة و بأســرع طريــق ممكــن.

١3. يمنــع التدخيــن داخــل أو بجانــب مركبــات نقــل الزيــوت 
المســتعملة فــي جميــع األوقــات.

ــة  ــي داخــل المركب ١4. أن توضــع أدوات الســالمة الشــخصية ف
ــى أدوات مكافحــة الحريــق. ــة إل ــات باإلضاف ــع األوق فــي جمي

١5. تتحمــل شــركة النقــل المرخصــة المســئولية للتصرفــات 
الشــخصية التــي يقــوم بهــا الســائق و التــي قــد ينتــج منهــا تخلــص 

ــات. ــي مــن المخلف ــر قانون غي

البراميــل داخــل  ١6. أن يحــدد نظــام لضمــان عــدم تحــرك 
النقــل. أثنــاء عمليــة  المركبــات 

ــم  ١7. فــي حــال تســريب المركبــة ال يجــب اســتخدامها حتــى يت
ــا. إصالحه

١8. يملــك المجلــس األعلــى للبيئــة الحــق فــي ســحب/إلغاء 
ترخــص نقــل المخلفــات فــي حال عــدم اإللتــزام بكل اإلشــتراطات 

المحــددة أعــاله.

I ______________ (position: _______________), is 
authorized by the company to sign these terms and 
conditions. I declare that I will comply with all the terms 
listed above and will accept any legal actions taken by 
SCE in case of any violation.

أنــا ______________ )الوظيفــة:_______________(، مخــول 
ــر  ــركة تق ــروط و الش ــكام و الش ــذه األح ــع ه ــركة بتو__قي ــل الش ــن قب م
ــل المســئولية  ــا أعــاله و تحم ــة اإلشــتراطات المنصــوص عليه ــاع كاف بإتب
القانونيــة المتخــذة مــن قبــل المجلــس األعلــى للبيئــة فــي حــال عــدم إتباعهــا.

Signature : Date: التاريخ: التوقيع:
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Hazardous Waste Transportation Vehicles Inspection Form

Application type
Applicant:
[   ] New                              [   ] Renewal                              
[   ] Used oil transport [   ] Healthcare waste transport
[   ] Liquid waste transport [   ] Solid waste transport

Vehicle inspection details
Inspection date: Inspection time:
Registration No.: Chassis No.:
Brand: Model:
Vehicle specifications and requirements )mark all that apply(:

 [   ] Waste carrier name

 [   ] Emergency contact number

 [   ] International hazard sign

 [   ] Vehicle supported with lift (for HCW transportation only)

 [   ] Text font easy to read

 [   ] Location of the labelling and the placard match SCE format

 [   ] Label and placard present on both side of the vehicle

 [   ] Measurements are not less than the minimum measurements of the label

 [   ] Vehicle condition is good

 [   ] Vehicle with no leaking

 [   ] Closed topped container (for HCW)

 [   ] Bulkhead between the driver’s cabin and the vehicle body

 [   ] Available suitable Personal Protective Equipment (PPE)

 [   ] System for securing the load during transport

 [   ] Availability of GPS device 

 [   ] Fire stagnation 
Notes:

Decision
[   ] Pass [   ] Fail
Inspector: Signature:



20

Hazardous Waste Transportation Contingency Plan
خطة إدارة المخاطر لنقل المخلفات الخطرة

1. Company identification and general information 1. نوع و معلومات عامة عن الشركة
a. Company name
b. Company address 
c. Emergency responsible person and contact number
d. Company profile/ history

- اسم الشركة
- عنوان الشركة

- اسم الشخص المسوؤل عن حالة الطوارئ و رقم التواصل
- ملف الشركة/ التاريخ

2. The contingency plan should cover the potential of 
the company to manage the following:

2. يجب أن تتضمن خطة إدارة المخاطر على إمكانيات الشركة إلدارة ما 
يلي:

a. Spills 
b. Fires
c. Explosions 

- تسرب
- حريق
- إنفجار

3. Emergency response procedures for spills, fires and 
explosions 

3. إجراءات اإلستجابة للطورئ عند التسرب، الحريق و اإلنفجارات

Response Action Decision: The three levels of 
emergencies severity and potential impact of an accidental 
spill may be identified as follows: 

1. LEVEL I: minor spills requiring only the driver to 
respond and take necessary actions.  

2. LEVEL II: intermediate level spills requiring 
response by a driver or off-site trained staff but posing 
no immediate danger to the public or harm to the 
environment. 

3. LEVEL III: a major incident beyond the resources of 
the Carrier, where there is occurrence of fire, explosion or 
release of toxic compounds that threaten safety of life and 
the environment. Therefore, the plan must include actions:
a. Immediately upon discovery of an emergency 
(Notification)
b. During the emergency control phase (Control and 
Containment)
c. Following attainment of control (Follow-up)

إجــراءات االســتجابة: يمكــن تصنيــف حالــة الطــوارئ إلــى ثالثــة مســتويات 
بحســب خطــورة و النتائــج البيئــة المترتبــة علــى الحــادث:

ــط مــن الســائق  ــب فق ــي تتطل ــة الت 1. المســتوى األول: االنســكابات الطفيف
ــرد واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة. لل

2. المســتوى الثانــي: انســكابات المســتوي المتوســط التــي تتطلــب اســتجابه 
ــكل  ــا ال تش ــع ولكنه ــارج الموق ــن خ ــن مدربي ــائق أو موظفي ــب س ــن جان م

خطــرا مباشــرا علــي األشــخاص أو تضــر بالبيئــة.

3. المســتوى الثالــث:  حــادث كبيــر يتجــاوز مــوارد الناقــل ، حيــث توجــد 
مشــاكلة مثــل الحريــق واالنفجــارات وإطــالق المركبــات الســامة التــي 
ــك ، يجــب ان تتضمــن الخطــة  ــة. ولذل ــاة األفــراد و البيئ تهــدد ســالمه الحي

ــراءات: إج

- االستجابة المبدئية للطوارئ )إخطار(
- أثناء حالة الطوارئ )التحكم و االحتواء(

- بعد حالة الطوارئ )متابعة(

4. Kind of coordination with related government 
entities:

4. تنسيق موافقة الجهات المعنية و أرقام التواصل

a. Police b. Civil defense - االدارة العامة لإلطفاء - الشرطة
c. Hospital (public/ private) d. SCE - المجلس األعلى للبيئة - المستشفى )حكومي/ خاص(
5. Post-incident evaluation 5.  تقييم ما بعد الحادث
A contingency plan should cover the certain format/
standard of the written report on each incident that will be 
submitted to SCE. The report should include: 
• A general description of the incident  
• Source and cause of the incident  
• Description of the response effort  
• Amount spilled and percent recovered  
• Recommendations for preventative and mitigate 
measures  

يجــب ان تغطــي خطــه الطــوارئ النمــوذج المعتمــد للتقريــر المكتــوب عــن 
كل حــادث ســيقدم إلــى المجلــس األعلــى للبيئــة. وينبغــي ان يتضمــن التقريــر 

مــا يلــي: 
• وصف عام للحادث 

• مصدر الحادث وسببه 
• وصف مجهود االستجابة 

• الكمية المسكوبة والنسبة التي تم استرجاعها
• توصيات لتدابير الوقاية والتخفيف  
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Supreme Council for Environment

Tel. 17386999 - 80001112

e-mail. info@sce.gov.bh

Website. www.sce.gov.bh

P.O.Box. 18233 Manama, Kingdom of Bahrain

Instagram. sce.bh

YouTube. sce bh


