االشتراطات البيئية الخاصة برصيف عمليات الميناء
Environmental Requirement for Port Operations
BASIC INFORMATION OF THE PROJECT AND PERMIT PERIOD
COMPANY NAME

PORT OF DUQM COMPANY SAOC

CR NUMBER

1093478

PROJECT NAME

PHASE 1 PORT OPERATIONS

LOCATION

PORT OF DUQM

CATEGORY

1

VALIDITY

10-09-2021 TO 9-09-2024

ISSUE DATE

16/08/2021

البيانات الرئيسية للمشروع وفترة التصريح

RESOURCES COVERED BY THIS PERMIT
N O.

SOURCE

شركة ميناء الدقم ش م ع م

اسم الش ـ ــركة

1093478

رقم السجل التجاري

املرحلة األولى من رصيف عمليات امليناء

اسم املش ـ ــروع

ميناء الدقم

املوقع

1

الشريحة

2024-09-09 - 2021-09-10

صالحية

2021/08/16

تاريخ األصدار

املصادر التي يغطيها التصريح
FEE

الرسوم

املصدر

رقم

1

PORT OPERATIONS

200 OMR

 ريال عماني200

رصيف عمليات امليناء

1

2

LICENSE FOR MANAGEMENT OF HAZARDOUS WASTE

75 OMR

 ريال عماني75

ترخيص إدارة نفايات

2

275 OMR

 ريال عماني275

TOTAL FEES

TOTAL FEES (ECONOMIC SUPPORT PLAN DISCOUNT)

137.5 OMR

General Conditions

إجمالي الرسوم
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االشتراطات العامة

The environmental conditions are issued in both Arabic and
1. English languages. In case of any discrepancy between the
two languages, the conditions in Arabic language shall
prevail.

 وفي حالة االختالف بينهما تكون،تم إصدار هذه االشتراطات باللغتين العربية واإلنجليزية
.1
.الحجية للنص باللغة العربية

The information mentioned in the application to obtain the
environmental permit or renewal or any data submitted to
the Special Economic Zone at Duqm (SEZAD), during the
2. project phases, must be precise and represent the proposed
project. The company shall notify SEZAD any alteration,
changes it intends to make in the project mentioned in the
application.

الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الواردة في طلب الحصول على
،التصريح البيئي وتجديده أو البيانات التي يتم طلبها من املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
.2
 وأن تلتزم ابالغ هذه املنطقة،وإنها تمثل فعال وصف املشروع الذي ستقوم بتشغيله
.االقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة ألي تغيير تعتزم اجراءه

The requirements attached to this permit are binding for
both the owner of the company and contractors, subcontractors and operators. The owner of the company shall
provide all concerned parties with the requirements and
3. follow upon their implementation. All parties shall be
responsible to SEZAD for any violations or irregularities
resulting from non-compliance in accordance with applicable
legislation and regulations. The company shall include all the
requirements of this permit in the contractual terms of the

إن االشتراطات املرفقة بهذا التصريح ملزمة لكل من مالك الشركة واملقاولين الرئيسيين
 ويلتزم مالك الشركة بتزويد كل هذه األطراف بهذه االشتراطات ومتابعة،والفرعيين واملشغلين
 وتكون كل هذه األطراف مسؤولة أمام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم عن أي،تنفيذها
.3
 ويجب.تجاوزات أو مخالفات ناتجة عن عدم االلتزام بها وفقا للتشريعات واللوائح املعمول بها
على الشركة أن تقوم بتضمين جميع االشتراطات الواردة في هذا التصريح في شروط التعاقد
.الخاصة باملقاولين املشتركين في تنفيذ املشروع واملشغلين
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contractors involved in the implementation of the project
and the operators.
The environmental permit conditions issued by SEZAD
covers all sources of pollution. If the Company wishes to add
4. any other source of pollution, the Authority shall be notified
in writing. SEZAD shall update the environmental permit
conditions after verifying the completeness of the data and
the prescribed fees.

إن التصريح البيئي الصادر من املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم يغطي جميع املرافق
 وفي حالة رغبة الشركة في إضافة أي مصدر،ومصادر التلوث املذكورة فيه ومساحة املشروع
، آخر أو تعديل املصادر الحالية فإنه ينبغي موافاة املنطقة االقتصادية الخاصة كتابيا بذلك.4
وتقوم املنطقة االقتصادية الخاصة بتحديث بيانات التصريح البيئي بعد التحقق من
.استيفاء البيانات والرسوم املقررة

The Company shall comply, at all times, with national and
international environmental laws/conventions ratified by
the Sultanate, its bylaws and regulations, including the Law
on Conservation of the Environment and Prevention of
Pollution issued by Royal Decree 114/2001 and & Law on
Protection of Potable Water from Pollution issued by RD
5. 115/2001, the Law of Handling and Use of Chemicals issued
by RD 46/95 and The Law On Nature Reserves and Wildlife
Conservation issued by RD 6/2003 and the Environmental
Permits Regulations no 17/2021 issued by Public authority
for Special Economic Zone and Free Zone (OPAZ) and all
instructions and directives issued by SEZAD, and
commitments in the environmental reports shall be
complied with.

على الشركة التقيد التام وفي كل األوقات بالقوانين واللوائح البيئية الوطنية والدولية ومنها
) وقانون2001/114( قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر باملرسوم السلطاني رقم
و2001 / 115 حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر باملرسوم السلطاني رقم
 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات واملرسوم٩5 / 4٦ املرسوم السلطاني رقم
 بإصدار قانون املحميات الطبيعية وصون األحياء الفطرية واللوائح2003 / ٦ السلطاني رقم
.5
 الصادرة2021/17التنفيذية الخاصة بها والئحة تنظيم إصدار التصاريح البيئية القرار رقم
) وجميع اللوائحOPAZ( عن الهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة واملناطق الحرة
والتعليمات والتوجيهات الصادرة من املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم واللوائح التي تم
 باإلضافة الى االتفاقيات الدولية.ذكرها في دراسة تقييم التأثيرات البيئية الخاصة باملشروع
.انضمت إليها السلطنة/البيئية التي صادقت

The Company and contractors, sub-contractors and
6. operators shall utilize the Best Environmental Practices
during project activity.

يجب على الشركة واملقاولين الرئيسيين والفرعيين واملشغلين استخدام أفضل املمارسات
.٦
.البيئية خالل فترة املشروع

The Company shall have an emergency response plan to deal
7. with any accidents at the project site and the workers must
be trained to implement the same.

يجب أن يكون لدى الشركة خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ للتعامل مع الحوادث في موقع
.7
.املشروع وتدريب العمال على تطبيقها

The Company shall notify SEZAD in the event of any
environmental accident from the project, such as the
emission of air pollutants, dust and noise from the project or
the leakage of fuels. The Company shall also proceed to
8. repair the problem as soon as possible and submit a detailed
report to SEZAD on the cause of the accident and the action
plan that the Company will adopt to prevent or limit the
probability of its reoccurrence as much as possible, in
accordance with the relevant rules and restrictions set by
SEZAD.

ضرورة إخطار املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في حالة وقوع أي حادثة بيئية مثل
 مع ضرورة القيام،انبعاث ملــوثات الهواء والغبار والضوضاء من املشروع أو تسرب الوقود
ً
 وموافاة املنطقة االقتصادية الخاصة الحقا بتقرير،بإصالح الخلل في أقرب فرصة ممكنة
.8
تفصيلي حول أسباب ومبررات وقوع الحادثة وخطة العمل التي ستقوم بها الشركة ملنع تكرار
ً
مثل هذه الحادثة مستقبال أو تقليلها الى اقص ى حد ممكن وفقا لألسس والضوابط التي
.تقررها املنطقة االقتصادية الخاصة في هذا الشأن

The Company shall obtain approval from SEZAD for any
9. disposal of waste (Both Hazardous and Non-Hazardous) to
the environment that has not been covered in the
environmental permit application before discharge.

يجب على الشركة الحصول على موافقة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بالنسبة
 لتصريف أي مخلفات ( خطرة و غير خطرة) في البيئة والتي لم يتم ذكرها في التصريح البيئي.٩
.الخاص باملشروع قبل البدء بعملية التصريف

The Company shall not use substances containing ozone10. depleting substances during construction or operations
phase of the project.

يجب على الشركة عدم استخدام املواد التي تحتوي على جزيئات تضر بطبقة األوزون أثناء
.10
.عمليات اإلنشاء والتشييد أو العمليات التشغيلية

The Company shall not use chlorofluorocarbons, halons,
11. carbon tetrachloride, methyl chloroform and methyl
bromide depleting ozone listed in Annex 1 to the ozone layer

يجب على الشركة عدم استخدام مركبات الكلوروفلوروكاربونات والهالونات ورابع كلوريد
.11
)1( الكربون وكلوروفورم امليثيل وبروميد امليثيل التي تستنزف األوزون واملدرجة في املرفق رقم
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protection regulation of Ministerial Decision No. (107/2013)
and the amendments to the Montreal Protocol in this regard
shall be adhered to.

 ويجب االلتزام،)2013/107( بالئحة حماية طبقة األوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم
.بالتعديالت على بروتوكول مونتريال في هذا الصدد

The Company shall use appropriate technologies to improve
12. energy efficiency and minimize its consumption in project
units and facilities.

يجب على الشركة استخدام وسائل و تقنيات مناسبة لتحسين كفاءة الطاقة و تقليل
.12
استهالكها في وحدات و مرافق املشروع إلى أقص ى حد ممكن

The ETP/STP, during the project phases, shall be designed to
treat process wastewater/sewage wastewater to standards
specified in MD 145/93 Regulation for Wastewater Discharge
13. and Reuse and MD 159/2005 in case of marine discharge. (if
any)

يجب أن تكون املحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي مصممة بشكل مالئم
ً
 الخاصة بأعاده استخدام مياه٩3/145 وفقا للمعايير املحددة في املرسوم السلطاني رقم
 الخاص بتصريف املياه املعالجة في2005./15٩ الصرف وتصريفها والرسوم السلطاني رقم
.13
)) ان وجدت.البحر

Discharge of domestic sewage to Duqm STP, shall be subject
to approval from SEZD/Tatweer. (if any)

يجب الحصول على موافقة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وشركة تطوير في حالة
) (ان وجد.تصريف مياه الصرف الصحي في محطة الصرف الصحي الخاصة بالدقم

The activities shall be restricted to the approved location.
14. The boundary shall be clearly marked with proper signage’s.
No work shall be carried outside the approved location.

.يجب االلتزام الدائم باإلحداثيات املعتمدة واملتفق عليها مع توضيح الحدود باللوائح املناسبة
.14
.وال ينفذ أي عمل خارج املنطقة املتفق عليها

The Company shall have landscaping (covering minimum of
15. 10% of the project site) around the facility with native
species as much as possible.

يجب على الشركة القيام باستزراع النباتات املحلية املتواجدة باملنطقة قدر االمكان بما ال
.15
. من مساحة املشروع%10 يقل عن

The Company shall use appropriate methods and techniques
16. to improve energy efficiency in the operation of the project
facilities

يجب على الشركة استخدام وسائل وتقنيات مناسبة لتحسين كفاءة الطاقة في عمليات
.1٦
املشروع املختلفة

17. The Company shall use energy saving techniques such as
solar panels, solar heaters etc in the project

يجب على الشركة استخدام تقنيات ترشيد استهالك الطاقة مثل الواح خاليا الطاقة
.17
الشمسية وسخانات املياه بالطاقة الشمسة في مرافق املشروع املختلفة

The Company shall store the chemicals, if any, in storage area
18. as per MSDS and in accordance with the rules and
regulations determined by this Authority and the Public
Authority for Civil Defense and Ambulance.

يجب على الشركة تخزين املواد الكيميائية في مخازن تتوفر فيها بطاقة بيانات السالمة
ً
) لكل مادة وفقا لألسس والضوابط التي تقررها هذه الهيئة والهيئة العامة للدفاعMSDS( .18
.املدني واإلسعاف

Chemicals imported through Port of Duqm, if any, shall be
19. registered in SEZAD. For chemicals imported through other
ports, the Company shall provide SEZAD with a list indicating
the type and quantity of chemicals

يجب تسجيل جميع املواد الكيميائية في حال تم استيرادها عبر ميناء الدقم في املنطقة
 اما في حالة استيرادها عبر املوانئ األخرى يرجى تزويد املنطقة، االقتصادية الخاصة بالدقم.1٩
.االقتصادية الخاصة بالدقم بكشف يوضح أنواع املواد وكميتها

The Company shall apply for license for use of chemicals in
the project.
20. The Company shall comply with Article 34 of OPAZ Decision
17/2021 – Issuing Regulation and Permits in Special
Economic Zones and Free Zones, for all chemicals imported
through the Port.

.يجب على الشركة الحصول على ترخيص للتعامل مع املواد الكيميائية في املشروع
 الصادر من الهيئة العامة2021/17  من القرار رقم34 يجب على الشركة االلتزام باملادة
.20
 إصدار اللوائح والتصاريح في املناطق- للمناطق االقتصادية الخاصة واملناطق الحرة
.االقتصادية الخاصة واملناطق الحرة لكافة املواد الكيميائية املستوردة عبر امليناء

The Company shall place the fuel tanks and chemicals, if any,
in sites lined with sealing materials in accordance with the
21. rules and regulations determined by SEZAD in this regard in
order to ensure that these hazardous materials do not leak
to the ground. Necessary permits should be obtained if you
wish to handle hazardous chemicals.

يجب على الشركة وضع خزانات وقود املركبات واملواد الكيميائية في مواقع مبطنة بمواد
مانعة للتسرب وفقا لألسس والضوابط التي تقررها الهيئة في هذا الشأن وذلك من أجل
.21
ضمان عدم تسرب تلك املواد الخطرة إلى باطن األرض ويجب الحصول على التراخيص الالزمة
.في حال رغبتكم باستعمال مواد كيميائية خطرة

The Company shall be fully liable for the responsibilities and
22. consequences of any environmental impacts, damages,

تتحمل الشركة كافة املسؤوليات والتبعات عن أي تأثيرات بيئية أو أضرار أو مخلفات أو
.22
مشوهات الناتجة من املشروع أثناء مراحل اإلنشاء والتشغيل بما في ذلك تكاليف التخفيف
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waste or disturbances that take place during the project’s
operation and after its completion, including the costs of
mitigation and treatment, reimbursement and settlement of
dues, if any, in accordance with the laws and regulations set
by SEZAD and other competent authorities.

واملعالجة ودفع التعويضات وتسوية املستحقات إن وجدت وفقا للقوانين واللوائح واألسس
.والضوابط التي تحددها املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم والجهات االخرى املختصة

The Company shall control the emissions of pollutants and
23. odor caused by the project operations, by using the suitable
environmental practices in accordance with the relevant
rules and restrictions set by SEZAD.

يجب على الشركة التحكم في انبعاث امللوثات والغبار واالتربة والروائح الكريهة ومصادر

The environmental permit shall be void in the following
situation
a)
24.

If the Company request for cancellation of the permit

b) If the application submitted provide any false data or
fake information
c)

The permit expires without renewal or the project
activity has completed or the purpose for which permit
is issued is completed, whichever comes first

d) If the construction or activity license is cancelled by
SEZAD
The Company shall establish an HSE department responsible
for implementation and management of all safety and
environmental concern for heavy projects. For medium and
light projects, an employee must be identified to perform the
mentioned tasks. All threads of communication and
25.
submission of compliance and other related reports shall be
carried out through this department.
This shall be in accordance with Ministerial Decree No.
286/2008, Regulation of Occupational Safety and Health for
Establishments Governed by the Labour Law.

 االزعاج الناتجة من مختلف عمليات املشروع وذلك باستخدام ممارسات بيئية مناسبة وفقا.23
.لألسس والضوابط التي تقررها املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في هذا الشأن
:ينتهي التصريح البيئي في الحاالت اآلتية
.• بناء على طلب املصرح له
.• إذا ثبت أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة
• انتهاء تاريخ التصريح البيئي دون تجديده أو إلغاء ترخيص مزاولة العمل الصادر للمشروع
 أيهما يأتي، إلغاء إباحة البناء الصادرة للمشروع أو انتهاء الغرض الذي صدر من أجله/
.أوال

.24

• عند انقضاء أجله أو انتهاء ترخيص مزاولة النشاط أو إباحة البناء املرتبطة به

ً
يجب على الشركة إنشاء قسم للصحة والسالمة والبيئة يكون مسؤوال عن تنفيذ وإدارة
 أما للمشاريع املتوسطة.جميع أنشطة السالمة والبيئة في املشروع للمشاريع الثقيلة
 ويتم التواصل مع هذا القسم للتحقق.والخفيفة فيجب تحديد موظف يقوم باملهام املذكورة
. من التزام الشركة وتقديم كل التقارير املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة.25
وذلك بما يتوافق مع الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة املهنية في املنشآت
. (2008/28٦( الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم

SEZAD shall be entitled to amend or add any environmental
requirements to the project at any time and notify the
26. company of the change in a timely manner. The Company
shall be obliged to implement the amendments and changes
required in accordance with the rules and regulations
determined by SEZAD in this regard.

يحق املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تعديل أو إضافة أي اشتراطات بيئية للمشروع في
 ويجب عليها االلتزام بتنفيذ التعديالت،أي وقت مع إبالغ الشركة بالتغيير في الوقت املناسب
.2٦
والتغييرات املطلوبة وفقا لألسس والضوابط التي تقررها املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
.في هذا الشأن

The Company shall notify SEZAD, in writing, the fulfillment of
27. all environmental requirements and timeline to start
operating the project, at least one month before start of the
same.

ً
كتابيا باستيفاء جميع
يجب على الشركة إخطار املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
 قبل شهر واحد على األقل من بدء، املتطلبات البيئية والجدول الزمني لبدء تشغيل املشروع.27
.املشروع

28. The Company shall display a copy of this permit at the project
location covered by this permit

. يجب على الشركة إظهار التصريح البيئي في موقع املشروع.28

The Company shall maintain an environmental file including
copies of environmental, inspection and monitoring reports,
29. emergency response plan, environmental permits, licenses,
waste and wastewater records, chemical and fuel inventory,
training details etc

 تقرير الرصد البيئي:يجب على الشركة توفير ملف كامل خاص بجميع املتطلبات البيئة ويشمل
 تقارير جرد املخلفات الصلبة، التصريح البيئي، خطة الطوارئ، وتقارير الزيارات التفتيشية.2٩
. تفاصيل التدريب البيئي، تقارير املواد الكيميائية،والسائلة
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االشتراطات البيئية الخاصة برصيف عمليات الميناء
Environmental Requirement for Port Operations
Specific Conditions

ر
االشتاطات الخاصة

30. The environmental approval is for Phase 1 Port Operations
only

. هذا التصريح البيئي خاص بتشغيل املرحلة األولى من رصيف عمليات امليناء فقط.30

The Company shall comply with the all commitments made
in the EIA and all other associated report, submitted to
31. SEZAD and SEZAD approval letter via DUQM/2017/26 dated
5th Jan 2017. All recommendation made in management
plan, risk assessment report shall be effectively implemented

( واملعتمدة من املنطقةEIA) يجب االلتزام بكافة الدراسات البيئية ومنها دراسة األثر البيئي
 يناير5  )املؤرخة بتاريخDUQM/2017/26 ( االقتصادية الخاصة بالدقم بالرسالة رقم
.31
 وكما يجب االلتزام بكافة توصيات الهيئة بشأن خطة اإلدارة البيئية وتقرير تقيم2020
.املخاطر وتطبيقهما

PDC shall confirm to SEZAD, when the Port of Duqm Phase 2
32. activity will commence and when the study for the same shall
be submitted, within one month of issuance of this permit

يجب عل الشركة ابالغ املنطقة االقتصادية الخاصه بالدقم في حالة بدأ مرحلة الثانية من
.32
.االنشطة وتقديم الدراسة الخاصة بذالك في موعد اقصاه شهر من اصدار التصريح

PDC shall apply for discharge license for all Sewage
33. Treatment/Waste Water Treatment Plant within their
premises and under their responsibility

يجب على ميناء الدقم التقدم بطلب ترخيص لتصريف جميع املياه املعالجة من محطات
.33
.معالجة مياه الصرف الصحي داخل مبانيها وتحت مسؤوليتها

34. PDC shall apply for license for use of chemicals in the project,
if any, from SEZAD

يجب على الشركة طلب للحصول على ترخيص الستخدام املواد الكيميائية في املشروع من
.34
. املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

The chemicals used within the PDC area shall be stored in line
35. with relevant regulations and MSDS and chemical storage
and disposal inventory shall be maintained

يجب تخزين املواد الكيميائية املستخدمة في امليناء وفق اللوائح املخصصة لذلك ووفق
 بطاقة بيانات سالمة املواد ويجب حصر وتسجيل املواد الكيميائية املخزنة والتي يتم.35
.التخلص منها

36. PDC shall apply for climate license, if required, by SEZAD

يجب على ميناء الدقم التقدم بطلب الحصول على ترخيص الشؤون املناخية من املنطقة
.3٦
االقتصادية الخاصة بالدقم ان لزم األمر

37. PDC shall ensure that valid permits are applied for any liquid
transfer between marine facilities

يجب على ميناء الدقم التأكد من وجود جميع التصاريح الالزمة لنقل املواد السائلة بين
.37
املرافق البحرية

PDC shall ensure that for port operation and other tenants
within the port area, to minimize dust emissions the
management plan include the following at a minimuma)
38.

Enclosed/covered storage areas, where practicable for
storage of raw material/product;

b) Install dust suppression mechanism;
c)

Use telescopic arms/chutes for material transfer
from/to ships/trucks to minimize free fall of material;

d) Use slurry transport, pneumatic or continuous screw
conveyors, and covering other types of conveyors;
e)

Cover transport vehicles.

يجب على شركة ميناء الدقم التأكد من إجراءات تقليل كمية االتربة املنبعثة من عمليات
:املشروع واملقاولين املشغلين بامليناء والواردة في خطة اإلدارة البيئية كالتالي
.أ) يجب أن تكون منطقة التخزين املغلقة واملغطاة مناسبة لتخزين املواد الخام واملنتجات
.ب) عمل آلية لكبح الغبار
.38
ت) استخدام األذرع واألحزمة املتهيئة لنقل املواد من وإلى السفن والشاحنات لتقليل
.تساقط للمواد
ث) يتم نقل الطين باستخدام الناقالت الهوائية أو اللولبية املستمرة كما يجب تغطية
.األنواع األخرى من الناقالت
.ج) تغطية مركبات نقل املواد

PDC shall obtain separate permit for the handling, storage,
39. transport and disposal of radioactive material and NORM, if
any.

يجب على الشركة الحصول على تصريح منفصل الستخدام و نقل و تخزين املواد املشعه و
.3٩
.املواد املشعة التي تحدث بشكل طبيعي ان وجد

PDC shall ensure that each bunkering and receiving vessels
within the port area shall have adequate oil spill response
40. equipment as per the emergency plan. Bunker vehicle shall
have adequate spill containment equipment for the
containment and removal of oil spills such as absorbents,
appropriate personal protective equipment etc

يجب على الشركة التأكد من أن جميع سفن التموين واملستودعات املتواجده داخل منطقة
ً  تمتلك معدات كافية ملواجهة انسكاب النفط،امليناء
 ويجب أن تحتوي.وفقا لخطة الطوارئ
.40
جميع مركبات التحميل على معدات كافية الحتواء وإزالة االنسكاب والتسربات النفطية مثل
. إلخ، املواد املاصة ومعدات الوقاية الشخصية املناسبة
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االشتراطات البيئية الخاصة برصيف عمليات الميناء
Environmental Requirement for Port Operations
The fuel and chemical storage area shall be managed with
41. pollution prevention equipment’s, as applicable, with spill
kits and emergency response plan available.
The Company shall identify all types of hazardous and nonhazardous waste expected during the project activities. In
addition, the company shall:
a)

Provide sufficient facility for on-site management of
HW, if any, as per MD 18/93;

b) Dispose NHW by reuse, recycling or disposing to
approved landfill
c)

Find alternate storage option for all waste not accepted
in the landfill;

d) Store waste onsite for a period of 6 months only, during
operational phase.
42.

e)

All oil wastes shall be stored in drums or containers with
leak-proof.

f)

All waste generated, shall be disposed, as per regulation
and SEZAD requirement, after the construction phase.
No waste shall be stored on site after the construction
period

g)

The Company shall transfer liquid waste, through
transporters who have installed IVMS

h) Septic tanks shall be designed as per MD 421/98 and
designed to hold the wastewater generated from the
project without overflow or leakages
i)

The quantity and type of waste (solid / liquid) must be
recorded and receipt/consignment note specifying
disposal location shall be maintained.

PDC shall a)

Prepare an Emergency Response Plan (ERP) including
the Oil Spill Response Plan (OSRP) suitable for the port
operational activities and submit the same to SEZAD;
b) Have necessary equipment/third party contract in
readiness and technically fit for immediate reaction on
oil spill in case of Tier 1 and Tier 2 oil spill in the, under
the responsibility of the port area and wider area;
c) Train and equip the harbor quick response team on oil
43.
spill;
d) Carry out and participate in scheduled trainings for oil
spill response;
e) Have competent on-scene spill response team
personnel trained according to internationally approved
standards;
f) Be responsible for responding to oil spills within port
limits, providing expert response teams for tenants
g) Ensure that all tenants within the PDC area have an
OSRP in line with the Port requirement

يجب إدارة منطقة تخزين الوقود واملواد الكيميائية باستخدام معدات مكافحة التلوث
.41
. مع توفر موانع التسرب املناسبة وخطة االستجابة للطوارئ،حسب ما تقتضيه الحاجة لها

يجب على الشركة توضيح جميع أنواع النفايات الخطرة وغير الخطرة املتوقعة من املشروع
: باإلضافة إلى ذلك،وكمياتها
 (إن وجدت) وذلك حسب القرار الوزاري،أ) إدارة املخلفات الخطرة في موقع املشروع
٩3/18
ب) التخلص من املخلفات غير الخطرة بإعادة استخدامها او إعادة تدويرها او إرسالها إلى
.أحد املرادم املعتمدة
.ت) تلتزم الشركة بإنشاء مخزن للمخلفات التي ال يسمح بردمها في مكب النفايات
 خالل مرحلة، أشهر فقط٦ ث) يمكن تخزين املخلفات في موقع املشروع ملدة ال تتجاوز
.التشغيل
.42
ج) يجب تخزين جميع مخلفات الزيوت في براميل أو حاويات مانعة للتسرب
 تنظيف شاحنات االسمنت واملخلفات االسمنتية يتم تجميعه/ أ) التأكد من أن غسيل
.فقط في مناطق محددة ويتم التخلص منه في املردم بعد التجفيف
IVMS ح) يجب على الشركة نقل النفايات السائلة عبر الناقالت املدعومة بأجهزة
 كما يجب421/98 خ) يجب تصميم خزانات الصرف الصحي وفقا للقرار الوزاري رقم
مراعاة ان تكون الخزانات مصممه بحيث ال تسمح باي تجاوز أو تسرب
د) يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حال عدم التزام الشركة بها يجب تسجيل كمية ونوع
السائلة) وتحديد مسار الشحنة التي يتم التخلص منها في املواقع/املخلفات (الصلبة
.املخصص لذلك مع االحتفاظ بفواتير اثبات استالم مواقع التخلص لهذه املخلفات

:يجب على الشركة
 بما في ذلك خطة مكافحة االنسكابات،أ) إعداد خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ
النفطية بما يتناسب مع االنشطة التشغيلية في امليناء وتقديمها إلى املنطقة االقتصادية
.الخاصة بالدقم
ً
عقد مع طرف ثالث) جاهزه ونافذة تقنيا لالستجابة الفورية على/ب) أن يكون لها (معدات
 في منطقة امليناء2  واملستوى1 ااالنسكابات النفطية في حالة تسرب النفط من املستوى
.واملناطقة املجاورة له على نطاق اوسع
ت) تدريب وتجهيز فريق االستجابة السريعة للمرفأ على االنسكاب النفطي.43
ث) القيام بالتدريبات الالزمة لالستجابة لالنسكابات النفطية واملشاركة فيها
ج) أن يكون لديه أفراد من فريق االستجابة لالنسكاب في املوقع مدربين وفقا للمعايير
املعتمدة دوليا
ح) أن يكون مسؤوال مسؤولية تامة عن التصدي لالنسكابات النفطية ضمن حدود
 وتوفير فريق من الخبراء املختصين لالستجابة الي انسكاب نفطي،املوانئ
 بما يتماش ى مع متطلباتOSRP خ) التأكد من أن جميع العاملين داخل منطقة امليناء لديهم
امليناء
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االشتراطات البيئية الخاصة برصيف عمليات الميناء
Environmental Requirement for Port Operations
The timing of maintenance dredging activities shall consider
44. seasonal factors such as migration periods (e.g., of marine
mammals, fish, birds and turtles) fauna; breeding etc

يجب على الشركة أن تأخذ بعين االعتبار العوامل املوسمية مثل فترات الهجرة (مثل الثدييات
.44
.البحرية واألسماك والطيور والسالحف) والحيوانات الخرى عند القيام بعمليات الصيانة

A trained crewmember must visually monitor, using
binoculars, a zone of 300m around the site of the activities
45. for marine mammal (the monitoring zone), prior to the start
of dredging/ disposal activity. Any marine mammal sighting
shall be reported to SEZAD

يجب على أحد أفراد الطاقم املدربين القيام باعمال املراقبة باستخدام مناظير على منطقة
 متر حول موقع األنشطة للتأكد من عدم وجود الثدييات البحرية (منطقة300 مساحتها
.45
 ويجب إبالغ املنطقة. التخلص من مواد التجريف/ املراقبة) قبل بدء نشاط التجريف
. االقتصادية الخاصة بالدقم بأي رؤية للثدييات البحرية

PDC shall restrict all vessel activities in the Port and within
46. 2km on detection any mammals within the port jurisdiction
area until the area is clear

يجب على الشركة تعليق األنشطة املرتبطة بالسفن في امليناء وعلى بعد كيلومترين عند
.4٦
اكتشاف أي حيتان داخل منطقة امليناء حتى يتم مالحظة مغادرة الحيتان منطقة املراقبة

PDC shall restrict the speed of vessels navigating the port
47. area and approach channel to prevent any adverse impact
on the mammals

يجب على الشركة تقييد سرعة السفن التي تبحر في منطقة امليناء وقناة الرصيف ملنع أي
.47
.تأثير سلبي على الثدييات البحرية

PDC shall ensure that a collection and disposal system is
developed for ship-generated garbage for ships alongside
48. and at anchor, consistent with the International Maritime
Organization (IMO) Manual on Port Waste Reception
Facilities

يجب على الشركة أن تتأكد من تطبيق نظام تجميع والتخلص من النفايات املتولدة عن
) الخاص بمرافقIMO( بما يتوافق مع دليل املنظمة البحرية الدولية،  السفن وبجانب املرس ى.48
استقبال النفايات باملوانئ

PDC shall manage the ballast water in the port facility. Ballast
49. and bilge water shall be discharged only in dedicated
onshore wastewater reception facilities at the Port, once the
facility is operational

 حيث يجب تصريف مياه االتزان واملياه.يجب على الشركة إدارة مياه االتزان في منشأة امليناء
.4٩
.العادمة إلى مرافق مخصصة الستقبال املياه العادمة ومعالجتها في امليناء

PDC shall ensure, in absence of such waste reception facility,
the ballast water is not exchanged in the Port but at a
50. location at least 200 nautical mile from land and in water in
at least 200m deep until Port has facilities to accept and
manage such discharge

في حالة عدم وجود مرفق الستقبال النفايات يجب على الشركة أن تتأكد أن مياه االتزان ال
 ميل بحري من اليابسة وفي مياه على200 يتم تصريفها في امليناء ولكن في موقع ال يقل عن
.50
 متر على األقل وذلك حتى يتوفر للميناء مرافق الستقبال مثل هذا النفايات200 عمق
.وإدارته

PDC shall ensure that all ships/vessels calling to the Port
avoid ship-sourced pollution including but not limited to
sewage, harmful aquatic organisms and pathogens from ship
ballast water and sediments, black/gray smoke from
51. exhaust/incinerator etc and any discharge shall be in
accordance with the International Maritime Organization’s
regulation MARPOL 73/78, and its protocols and annexures,
within the limits clarified in the enclosed annexures from (2)
to (7) of MD 159/2005

يجب على الشركة التأكد من أن جميع القوارب والسفن التي تتصل بامليناء من عدم تلوث
مصادرها بما في ذلك على سبيل املثال مياه الصرف الصحي والكائنات املائية الضارة
ومسببات األمراض من مياه اتزان السفن والرواسب والدخان األسود والرمادي من العادم
ً . واملحرقة وما إلى ذلك.51
)MARPOL 73/78( وفقا لالئحة املنظمة الدولية للمالحة البحرية
) من7( ) إلى2(  ضمن الحدود املوضحة في املرفقات املرفقة من، وبروتوكوالتها وملحقاتها
159/2005 القرار الوزاري رقم

Adequate and suitable life-saving equipment like lifebuoys,
52. throwing buoys or lines, or other suitable equipment shall be
provided and maintained for the rescue of anyone in danger
of drowning in the port and nearby area

يجب توفير وصيانة معدات اإلنقاذ من الغرق بشكل مناسب مثل عوامات النجاة أو عوامات
.52
.رمي أو خطوط أو معدات مناسبة أخرى للنقاذ امليناء واملنطقة املجاورة

PDC shall ensure that any contaminated solid and liquid
53. waste, such as slops and dewatered sludge will treated by
MARPOL facility once it is operational in the Port.

 مثل مخلفات ناتجة، يجب على الشركة أن تضمن معالجة أي نفايات صلبة وسائلة ملوثة
 عند تشغيلها على الرصيفMARPOL  من اسفل السفينة والحمأة املجففة بواسطة منشأة.53
. التجاري
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حتى يتوفر مرفق  ، MARPOLيجب على الشركة التأكد أن يتم جمع مياه الصرف الصحي
.54
والتخلص منها من خالل متعاقدين مرخصين من املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم .

PDC shall ensure that, until MARPOL facility is available,
54. wastewater collection and disposal is done through licensed
third-party contractors from SEZAD.

يجب الشركة التأكد أنه يتم استعمال املنتجات املضادة للحشف على السفن بحيث تتوافق
هذه املنتجات مع ملحق االتفاقية الدولية ملراقبة النظم الضارة املضادة للسفن والتي يتم
.55
استخدامها في قوارب سحب السفن بامليناء وتطلب من جميع املستأجرين اتباعها داخل
منطقة امليناء.

PDC shall ensure that only antifouling products that are
compliant with the Annex of the International Convention on
55. Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, is used in
PDCs tug boats and shall instruct all tenants to follow the
same within the port area

يجب القيام بأخذ العينات والتحليل السنوي للرقابة الحيوية (مثل املحار الصخري /
 .5٦البرنقيل /النباتات املائية الخ) ملجموع الهيدروكربونات البترولية واملعادن الثقيلة للتحقق
من التراكم الحيوي.

PDC shall conduct annual sampling and analysis of bio)56. monitors (such as rock oysters/barnacles/macrophysics etc.
for total petroleum hydrocarbons and heavy metals to check
;for bio-accumulation

يجب إجراء تقييم كل سنتين ملياه البحر وجودة الرواسب  ،بما في ذلك تركيز مركبات ثالثي
.57
بوتيل القصدير  ،للتحقق من مستوى التلوث  ،إن وجد  ،داخل وحول منطقة تأثير امليناء

PDC shall conduct biannual assessment of seawater and
57. sediment quality, including concertation of TBT, to check the
level of contamination, if any, within and around the port
influence area

يجب على الشركة تسليم خطة الرصد التشغيلي املحدثة بما يتماش ى مع دراسة تقييم األثر
 .58البيئي املعتمدة وتقرير الرصد البيئي ،وتقديمها إلى املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم،
وذلك خالل شهر واحد من تاريخ إصدار هذا التصريح

PDC shall submit all an updated operational monitoring plan
58. in line with the approved EIA and environmental monitoring
report, and submit the same to SEZD, within one month from
issuance of this permit

تلتزم الشركة بتزويد املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بانبعاثات الغازات الدفيئة من
 .5٩املنشأة وكذلك استهالك املياه والوقود والطاقة .يتم تسجيل التفاصيل ً
شهريا وتقديمها كل

The Company shall provide SEZAD with the GHG emission
59. from the facility as well as water, fuel and energy
consumption. The details shall be recorded monthly and
submitted quarterly to SEZAD

ثالثة أشهر إلى املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
يجب تسليم تقرير الرصد البيئي بكامل البيانات املطلوبة وفق النموذج الصادر من املنطقة
ً
 .٦0االقتصادية الخاصة بالدقم وكما يجب تقديمها خالل فترة ال تتجاوز 15يوما من املوعد
املحدد لذلك.

The monitoring report shall be precise, within the monitoring
60. period and in SEZAD format and shall be submitted not later
than 15 days after the reporting period.

ال يبدأ الرصد البيئي إال بعد تقديم استمارة الرصد املوقعة واملختومة إلى املنطقة االقتصادية

The monitoring survey shall commence only after the signed
61. and stamped survey form is submitted to SEZAD for approval
and a minimum of 1 week before the survey.

يجب على الشركة االلتزام بموعد الرصد البيئي  ,بحيث يكون تاريخ الرصد في إطار الفترة
 .٦2الزمنية املحددة للرصد ,وال يقبل اي تقرير رصد بيئي قائم بعد انقضاء الفترة الزمنية املحددة
لكل تقرير.

The company shall conduct the monitoring report within the
62. specified monitoring period. Any monitoring report
conducted outside the monitoring period shall be considered
void

يجب على الشركة القيام بإجراء تدقيق بيئي ،إذا لزم األمر ،من قبل مستشار بيئي ،في حالة
حدوث أي مخالفات بيئية أو تلوث أو حوادث بيئية في املنشأة ،أو وفقا للمادة  1٩من قرار
.٦3
ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في املناطق االقتصادية الحرة والخاصة رقم:
2021/17

The Company shall conduct environmental auditing, if
required, by an Environmental Consultant, in the event of
63. any major environmental violation or any environmental
pollution/incident from the facility or as per Article 19 of
OPAZ Decision No: 17/2021

.٦1

الخاصة بالدقم للموافقة عليها ويجب تسلميها قبل أسبوع على األقل من بدء الرصد.

المخالفات والجزاءات
يجب التقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة ال تقل عن ( )30ثالثين ً
يوما ،وفي
حال التخلف عن تقديم الطلب قبل هذه املدة تفرض الغرامة اإلدارية املنصوص عليها في
 .٦4امللحق رقم ( )2بضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في املناطق االقتصادية الخاصة
واملناطق الحرة  ،2021/17وفي حال اإلخالل بذلك ،وعند انقضاء ( )10عشرة أيام على انتهاء
التصريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة اإلدارية املنصوص
Page 8 of 9

Non-compliance and Violations
The Company shall apply for renewal of the environmental
permit not less than (30) thirty days before its expiry. Failing
64. that, the fine stipulated in Appendix 2 of OPAZ Decision
17/21 shall be imposed. Upon the lapse of (10) ten days from
the expiry of the environmental permit, without submitting
the renewal request, the Authority shall impose the

االشتراطات البيئية الخاصة برصيف عمليات الميناء
Environmental Requirement for Port Operations
administrative fine stipulated in Appendix 2 of these controls
in addition to the first fine.
This is in addition to the fees for renewing the environmental
permit since its expiration date. The administrative fine shall
be doubled every (10) ten days following the end of (10) ten
days specified in the first paragraph of Article 12 and to a
maximum of (4) four times.

 باإلضافة إلى الغرامة األولى وذلك باإلضافة إلى،) بهذه الضوابط2( عليها في امللحق رقم
 وتضاعف الغرامة اإلدارية املقررة.تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه
) األيام العشرة املحددة في الفقرة األولى من10( ) عشرة أيام الحقة على انتهاء مدة10( لكل
..) أربعة أضعاف4(  وبما ال يزيد على،هذه املادة

The employees of the SEZAD have the right to access the
project sites, the inspection of the project, to access records,
65. documents and request data and information, to ensure that
they comply with the provisions of the laws and regulations.
The Company shall extend their support to facilitate the
same

 وسلطة،يكون ملوظفي املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الحق في دخول مواقع املشروع
، واالطالع على السجالت واملستندات وطلب البيانات واملعلومات،الرقابة والتفتيش عليه
.٦5
 كما يجب على املالكين والقائمين،للتأكد من مطابقتها ألحكام القوانين واللوائح املنفذة لها
.على شؤون املشروع تقديم التسهيالت الالزمة من أجل أداء أعمالهم

In cases of any violation and non-compliance, SEZAD shall
66. take legal procedures stipulated in the Environmental
Permits, the applicable legislations & laws governing the
environment and regulations issued.

تتخذ املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم اإلجراءات القانونية املنصوص عليها في الئحة
تنظيم التصاريح البيئية الصادرة من الهيئة والتشريعات املنظمة للبيئة في حاالت اإلخالل
.٦٦
باالشتراطات املذكورة وعدم االلتزام بالتعليمات واألحكام املقررة في التشريعات والقوانين
.املنظمة للبيئة واللوائح الصادرة

To inquire or report any comments, please contact us on
252223, 78, 84, 85 and 24507531 or via EMIPS@duqm.gov.om

Eng. Ahmed Harib Al Balushi
Environment Regulatory Department -SEZAD

:يرج االتصال عىل الرقم
لالستفسار أو اإلبالغ عن أي مالحظات ى
ر
:اإللكتون
التيد
 أو ى24507531/252223.78.74.84.85
EMIPS@duqm.gov.om

Environment Assessment and Permitting Section (SEZAD)
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