
اجلريدة الر�سمية العدد )1122(

وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة

قــرار وزاري

رقـــم 2015/53

باإ�صـدار الئحـة اإدارة مركبـات ثنائـي الفينيـل 

متعـددة الكلـور) PCBs ( واملعـدات واملنتجـات امل�صتملـة عليهـا

ا�ستنادا اإىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46 ،

واإىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ،

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2004/117 بالت�سديــق على اتفاقيـــة ا�ستوكهولــم للملوثـــات 

 ، )pops( الع�سوية الثابتة

واإىل الئحـــة ت�سجيل املـــواد الكيميائيـــة اخلطـــرة والت�ساريــح اخلا�سة بها ال�ســادرة بالقـــرار 

الوزاري رقم 97/248 ،

واإىل الئحة �سروط التعبئة والتغليف وو�سع البيانات واملل�سقات للمواد الكيميائية اخلطرة 

ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/317 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن اإدارة مركبات ثنائــي الفينيــــل متعـــددة الكلـــور ) PCBs ( واملعـــدات واملنتجــات 

امل�ستملة عليها باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 18 من حمـــــــــرم 1437هـ

املوافــــق :  1   من نوفمبــــــر 2015م 
مـحمــد بن �صـالـم بن �صعيد التوبي

وزيــــــــر البيئـــــــــــة وال�ســـــــوؤون املناخيــــــــــة
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الئحــــةاإدارة مركبـــات ثنائـــي الفينيــــل 

متعـددة الكلــور ) PCBs ( واملعــدات واملنتجــات امل�شتملــة عليهــا

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكــــام هذه الالئحــــة يكـــــون للكلمات والعبــــارات التاليــــة املعنـــى املبـــــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : 

الـــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئـــة وال�ســـوؤون املناخيـــة . 

الدائرة املخت�شة : دائرة املـــواد الكيميائيــة بالـــوزارة .

اللجنــة الدائمـــة للمواد الكيميائيـة امل�سكلـــة وفقــــا لأحكــــام املر�ســـــوم  اللجنـــــــــــــــــــــــة : 

ال�سلطاين رقم 95/46 امل�سار اإليه .

كل �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري ي�ستورد حمولت ومكثفات كهربائية  امل�شتــــــــــــــــــــورد : 

حتتوي على زيوت ت�ستمل على مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور 

)PCBs( اأو ملوثة بها . 

كل �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري يتداول حمولت ومكثفات كهربائية  امل�شتخــــــــــــــــــدم : 

حتتــــوي علــى زيــوت ت�ستمـــل علـــى مركبــات ثنائـــي الفينيـــل متعـــددة 

الكلور )PCBs( اأو ملوثة بها .

مركبـــــــــــــــــــــــــــــــات ثنائــــــــــــــــــــي الفينيـــــــــــــــــــــــــــــل متعـــــــــــــــــددة الكلـــــــــــــــــــــــور  املركبــــــــــــــــــــات : 

كـيميائية  وهـي مركـبات   )Polychlorinated Biphenyls-PCBs(

ع�سـوية كلـورية زيتيـة �سـفافة ، ولها خا�سية عدم التو�سيل الكهربائي 

والثبـــات الكيميائـــي ، وت�ستخدم فـي العديــــد مـــن ال�سناعـــــات مثــــل 

زيــــوت املحــــــولت واملكثفـــــــات الكهربائيــــة واملعـــــــدات الهيدروليكيـــة 

)ا�ستخدامات مغلقة( .

اأي تعامل مع املركبات �سواء بالبيع اأو ال�سراء اأو التوزيع اأو ال�ستخدام  التـــــــــــــــــــــداول : 

اأو الت�سنيع اأو الإنتــــاج اأو ال�ستيـراد اأو الت�سديـــر اأو اإعـــــادة الت�سديــــر 

اأو النقل اأو التخزين اأو التخل�ص منها .
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املــادة ) 2 (

يحظر على امل�ستخدم االآتي : 

تداول املركبات وجميع املنتجات واملعدات والزيوت امل�ستملة عليها اأو امللوثة بها . - 1

ا�سترياد اأو تركيب حموالت اأو مكثفات كهربائية بها زيوت حمتوية على املركبات . - 2

التخلـــ�ض مــــن املحــــــوالت واملعــــدات والزيــــوت امل�ستملــــــة على املركبــــات اأو املتلوثـــــة  - 3

بهـــا اإال بعد احل�سول على موافقة الوزارة .

فـــــــك اأو تقطيـــــع املحــوالت اأو املعــــدات اأو املكثفــــات الكهربائيـــة اأو املنتجــــــات اأو اأي  - 4

اأدوات م�ستملة على املركبات .

املــادة ) 3 (

يجـــوز للوزيــر - بـنــاء علــى تو�سيـة اللجنة - اأن ي�ستثني من حظر ا�سترياد املركبات الإجـــراء 

الدرا�سات والبحوث العلمية فـي خمترب معتمد داخل ال�سلطنة اأو خارجها .

املــادة ) 4 (

ت�سنف زيوت املحــوالت واملكثفات الكهربائية واملنتجــات املحتويـــة علــى املركـبــات كمخلفـــات 

خطرة ويجب تزويــد ق�ســم اإدارة املخلفات بالوزارة بتقرير �سنوي عنها مت�سمنا املعلومات 

املن�سو�ض عليها فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

يكون تخـزيـــن ومراقبة زيوت املحــــوالت واملكثفــــات الكهربائيــــة واملنتجــــات التــــي حتتـــــوي 

على املركبات وفقا ال�سرتاطات واإجراءات ال�سالمة املن�ســو�ض عليهـــا فـي بيانــات ال�سالمـــة 

الكيميائية اخلا�سة باملركبات )MSDS( وا�ســـرتاطات التخزين واملراقبة املن�سو�ض عليها 

فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 6 (

يجب على امل�ستخدم خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريـخ العمل بهــذه الالئحة توفيق اأو�ساعه 

با�ستخدام معدات �سليمة وحمكمة وخالية من املركبات . 
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املــادة ) 7 (

يجـــب على امل�ضتخــــدم اتخاذ جميــــع الإجراءات الالزمة ملعاجلــــة التلـــوث واإعــــادة الو�ضــــع 

اإىل ما كان عليه قبل التلوث على نفقته اخلا�ضة فـي حال حدوث اأي تلوث ناجت عن ا�ضتخدام 

اأو ت�ضرب اأو انبعاث من املعدات اأو املنتجات امل�ضتملة على املركبات .

املــادة ) 8 (

يجب على امل�ضتخدم و�ضع مل�ضقات وبيانات حتذيرية على املحولت واملكثفات الكهربائية 

ت�ضري اإىل مقدار تركيز املركبات فيها ، واأ�ضرارهـــا ، وكذلك احتياطـــات الأمــان التـي يجــب 

مراعاتها فـي اأثناء التعامل مع تلك املركبات .

املــادة ) 9 (

يجـــب علـــى امل�ضتخـدم اإعـــــداد خطـــة طــوارئ وفقـــــــا للبنـــد )6( الــــوارد فـي امللحـــق رقــــم )1( 

من هــذه الالئحة ، على اأن تت�ضمن اإجــــراءات ال�ضتجابــــة املبا�ضــــرة لأي حــــادث حمتمــــل 

للمحــــولت واملكثفات الكهربائية .

املــادة ) 10 (

يجــــب على امل�ضتخــــدم توفيـــر معدات احلمايــة ال�ضخ�ضيــــة واإلزام العاملني على ارتـــدائهـــــا 

فـي اأثــناء التعامـــل مــع املحولت واملكثفــات الكهربائيـــة املحتوية على املركبات ، وتدريبهـــم 

عليهـــا .

املــادة ) 11 (

يجب على امل�ضتـــورد لزيوت املحولت واملكثفات الكهربائيـــة احل�ضــول علــى موافقـــة م�ضبقـــة 

من الوزارة قبل القيام با�ضتريادها .

املــادة ) 12 (

فـي حالـــــة خمالفة اأحكام هــــذه الالئحة يتم توقيــــع غرامـــة اإداريـــة ل تقـــل عــــن )2٫000( 

األفـي ريال عماين ، ول تزيد على )5٫000( خم�ضة اآلف ريال عماين .

وت�ضاعف الغرامة عند تكرار املخالفة .
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امللحــــق رقــــم ) 1 (

املعلومـــات املطلــوب ت�صمينهــا فـي التقريــر ال�صنــوي

ا�سم اجلهة املتعاملة مع املركبات اأو املعدات اأو املنتجات امل�ستملة عليها . - 1

ن�سبة املركبات فـي املنتجات امل�ستملة عليها . - 2

�سهـــادة حتليــل للمركبـــات واملنتجـــات واملعـــدات امل�ستملـــة عليهـــا من خمــتبــــر معـتمـــــد  - 3

من داخــل ال�سلطنـة اأو خارجهــا .

تو�سيح اإحداثيات املخزن الذي تخزن به املركبات اأو املعدات اأو املنتجات امل�ستملة عليها . - 4

ترخيــ�ض الهيئــــة العامــــة للدفاع املدين واالإ�سعـــاف لتخزيـــن ونقــــل املركبــــات واملعــــدات  - 5

واملنتجات امل�ستملة عليها .

خطة طوارئ مف�سلة للم�ستخدم فـي كيفية التعامل مع املركبات اأو املعدات اأو املنتجات  - 6

امل�ستملــة عليهــا داخل املن�ساأة وخارجها فـي حالة حدوث اأي طارئ ، علــى اأن يتــم تدريـــب 

املخت�سني باملن�ساأة على اآلية تطبيقها .

ا�سم الدولة امل�ستــورد منها املركبات اأو املعدات اأو املنتجات امل�ستملـــة عليهـــا و�سنـــة �سنـــع  - 7

املعدات اأو املنتجات .

اأي معلومات اأخرى تطلبها الدائرة املخت�سة . - 8
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امللحــــق رقــــم ) 2 (

ا�صرتاطــــات تخزيـــن ومراقبـــة 

املحـــــوالت اأو املكثفــــــات الكهربائيــــــة 

واملنتجـات املحتمـل احتواوؤهـا اأو تلويثهـا باملركبـات

تخزين املـــواد الكيميائـيــة فـي املناطق املخ�س�سة لهـــا بعيــــدا عن االأن�سطــة ال�سناعيـــة ،  - 1

واأن يف�سل بني كل نوع منها ، ويقيم فا�سال بواقع )10( ع�سرة اأمتار بني املواد القابلة 

 لال�ستعال واأي م�سدر احرتاق ، واأن يف�سل بينها وبني اأي مرفق اإنتاج للمواد القابلة 

لال�ستعـــال بواقـع )3( ثالثـة اأمتــــار .

اأن يتم تخزينها بطريقة منظمة ومن�سقــــة مع و�سع مل�سقات وبيانــــات على كــل منها  - 2

مو�سح بها اال�سم ال�سائـــع وتركيبهـــــا الكيميائـــــي ودرجــــة خطورتهـــــا ، ون�سبـــــة املركبات 

فيها ، وتاريخ �سنعها ، مع عدم و�سع العبوات بع�سها فوق بع�ض بطريقة مرتاكمة ، 

واإبعاد املواد القابلة لال�ستعال مل�سافة ال تقل عن )1( مرت واحد عـن اأبـواب املخــزن .

اأن تكــــون اأ�سطــــح املخزن م�سممـــة بطريقــــة متنـــع جتمــــع الدخــــــان الـــذي قـــــد ينتــــج  - 3

عن اأي حريق .

اأن يكــــون للمخـــزن بوابتان للطوارئ على االأقـــل ت�ستخدمـــــان فـي احلـــاالت الطارئـــة  - 4

مع و�سع عالمات ت�سري اإليها .

اأن تكون اأر�سية املخزن مبطنة مبواد عازلة الأي ت�سرب ومانعة من اأي تكهرب اأو متا�ض  - 5

كهربائي ، وغري زلقة ، وتكون جدرانه وهياكله غري قابلة لال�ستعال .

اأن يكـــون للمخــــزن نظـــام منافــــذ وم�سالك طوارئ احتياطيـــة فـي حالــة وجـــود ت�ســـرب  - 6

ملياه االأمطار .
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�أن تكون �لو�صالت �لكهربائية غري مك�صوفة ومو�صلة على �لتو�زي ، و�أن يتم �صيانتها    7

و�لتاأكد من �صالمتها ب�صفة م�صتمرة .

�أن تتوفر فـي �ملخــــزن �لإ�صـــاءة �ملنا�صبة و�لآمنـــة فـي جميـــع �لأوقـــات وتكــون مفاتيـــح    8

ت�صغيلها خارج �ملخزن وبالقرب من بو�بته .

�أن يكون �ملخزن بعيد� عن �أي م�صدر حر�ري �أو �أي م�صدر قابل لال�صتعال .   9

�أن يحتوي �ملخزن على �أجهزة �صفط وطرد للرو�ئح و�لغاز�ت و�لدخان .   10

�أن يكــــــون �ملخــــزن ذ� تهويـــة جيـــــدة ، وعازل لل�صـــوت منعـــا لأي �صدى قد ينتــج عنــه    11

�أي حو�دث �صقوط �أو �رتطام .

تزويــد �ملخــزن باأجهــزة �لأمن و�ل�صالمـــة �لتي تقررها �لهيئة �لعامــة للدفــاع �ملدنـــي    12

و�لإ�صعاف .

�أن يحتوي �ملخزن على لو�ئح �إر�صادية و�إ�صار�ت حتذيرية ملختلف �أنو�ع �خلطورة .   13

�أن يتــم �لتحكم و�ملر�قبـــة و�لإ�صـــر�ف على مد�خـــل وخمـــارج �ملخــــزن بطريقـــة �آمنـــــة    14

و�صليمة مع حظر دخولها لغري �مل�صرح لهم .

15    ) Material Safety Data Sheets MSDS ( لرجوع �إىل بيانات �ل�صالمة �لكيميائية�

عند �ن�صكاب �ملــادة �لكيميائية �أو ت�صربها �أو عند حو�دث طارئة �أخرى . 

عدم �لبناء �أو �لتو�صع �أو �لتغيري فـي �ملخزن �أو �إجر�ء �أي �أعمال �إز�لة �إل بعد مو�فقة    16

�لوز�رة و�لهيئة �لعامة للدفاع �ملدين و�لإ�صعاف .
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