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  نفايات
التصنيف: النفايات المنزلية والمشابهة لها(م.م.ش)/النفايات 
        الخاصة(خ)/النفايات الخاصة الخطرة (خ.خ)

البالستيك 

الطبيعة والمصدر  
النفايات البالستيكية يمكن أن تنتج عن: 

   
نفايات البلدية (النفايات 

المنزلية وما شابهها الناتجة عن 
األعمال التجارية والصناعية 

واإلدارية) ، بما في ذلك األجزاء 
التي يتم جمعها بشكل 

منفصل.
  

النفايات الناتجة عن 
الزراعة والبستنة وتربية 

المائيات والغابات 
والصيد والصيد 

البحري.

النفايات الناتجة عن تصنيع  
وتحويل وتوزيع واستخدام 

المواد البالستيكية 
والمطاطية واأللياف 

اإلصطناعية 

النفايات الناتجة عن 
التشكيل والمعالجة 

الفيزيائية والميكانيكية 
ألسطح المعادن 

والمواد البالستيكية  

النفايات الناتجة عن 
تفكيك المركبات 

الهالكة وصيانة 
المركبات 

نفايات التغليف (بما في 
ذلك نفايات التغليف على 
مستوى البلدية التي يتم 

جمعها بشكل منفصل)

نفايات المواد 
البالستيكية الناتجة 

عن نشاطات 
التشذيب والثقب.

الفرز والتخزين واالسترجاع 
من اجل الفرز والتخزين، من المستحسن أن يتم:

افراغ المغلفات من 
محتوياتها 

ضغط المغلفات إذا 
أمكن

التخزين في مكان 
نظيف وجاف بعيدا عن 

الرطوبة

التثمين
هناك نوعان رئيسيان من فروع المعالجة

التثمين المادي: عن طريق غسلها، سحقها 
وتذويبها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع 

أو حبيبات
 

التثمين الطاقوي: يتم في مصانع حرق النفايات 
الغير الخطرة أو مصانع اإلسمنت

يجب استرجاع هذه النفايات التي تم فرزها عن طريق الجمع االنتقائي

 مرسوم تنفيذي   
 رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان 1423

الموافق 11 نوفمبر 2002
يتعلق بنفايات التغليف 

 مرسوم تنفيذي 
 رقم 03-471 مؤرخ في 15 شوال عام
1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003
 يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط 
 الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره

ومراجعته
القرار

 قرار مؤرخ في 7 ربيع األول عام 1429
الموافق 15 مارس سنمة 2008

 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة
 بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات

الخاصة
 مرسوم تنفيذي 

 رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى
 الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة

2004
 يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي 

 لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره
 وتمويله

 مرسوم تنفيذي 
 رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية
عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004

 يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية
 للمغلفات المخصصة الحتواء مواد

 غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة
لألطفال

 مرسوم تنفيذي 
 رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام

1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004
 يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة 

.الخطرة

القرارات الوزارية المشتركة
 قرار وزاري 

 مشترك مؤّرخ في 26 شّوال عام 1434
الموافق 2 سبتمبر سنة2013

 يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل 
 النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح

الرخصة وكذا خصائصها التقنية
 قرار وزاري 

 مشترك مؤّرخ في 26 شّوال عام 1434
الموافق 2 سبتمبر سنة2013

 يحدد الخصائص التقنية الملصقات 
النفايات الخاصة الخطرة

 مرسوم تنفيذي رقم04-410 مؤرخ في 2
 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14

ديسمبر سنة 2004
 يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل 

 منشآت معالجة النفايات وشروط قبول
النفايات على مستوى هذه المنشآت

 مرسوم تنفيذي 
 رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام

 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005
 يحدد كيفيات االعتماد التجمعات منتجي

و/أو حائزي النفايات الخاصة
 مرسوم تنفيذي 

 رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام
 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005

 يحدد الكيفيات التصريح النفايات
الخاصة الخطرة

 مرسوم تنفيذي 
 رقم 06-104 مؤرخ في 29 محرم عام
 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006

 يحدد قائمة النفايات بما في ذلك
النفايات الخاصة الخطرة

 مرسوم تنفيذي 
 رقم 07-205 مؤرخ في 15 جمادى

 الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو
سنة 2007

 يحدد كيفيات وإجراءات وإعداد المخطط 
 البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها

ونشره ومراجعته
 مرسوم تنفيذي 

 رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرم عام
1430 الموافق 20 يناير سنة 2009

يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة 
 مرسوم تنفيذي 

 رقم19-10   مؤرخ في 16 جمادى
 األولى عام 1440 الموافق 23 جانفي

سنة 2019
ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة 

اإلطار القانوني
 قانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات 

ومراقبتها وإزالتها


