
  نفايات 

اإلطار القانوني

الخراطيش 

الطبيعة والمصدر 
تعد خراطيش الحبر المستخدمة من النفايات الخاصة 

والنفايات الخاصة الخطرة، ألنها تحتوي على مواد سامة 
للبيئية (البالستيك غير القابل للتحلل الحيوي، والمعادن 

الثقيلة، وبقايا الحبر ....)

الفرز والتخزين واالسترجاع
عندما يتم افراغها، سيتم تخزين الخراطيش والحبر في حاويات 

محكمة وخاصة لهذا الغرض يتم استرجاعها الحًقا من طرف                                           
مسترجع معتمد، حيث تخضع لفرز آخر وفًقا لنوع مسحوق الحبر 

والخرطوشة معا لتوجيهها إلى قنوات التثمين.

التثمين

إعادة االستخدام يمكن إعادة استخدام 
خراطيش عندما تكون فارغة 

حيث ان هناك بعض الشركات المتخصصة 
في التجديد، التعبئة وإعادة بيع هذه 

الخراطيش 

الخراطيش التي بها الكثير من 
األضرار والحبر يمكن إستخذامها 

للتثمين الطاقوي

الحبر والمخلفات يتم استرجاعها بنطاق 
واسع من اجل تثمينها (بواسطة فصل 

المركبات)

قانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق 
بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 

مرسوم تنفيذي رقم 03-477 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 04-409 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 
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يحدد الخصائص التقنية الملصقات النفايات الخاصة الخطرة.

مرسوم تنفيذي رقم 04-410 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 09-19 مؤرخ في 23 محرم عام 1430 
الموافق 20 يناير سنة 2009

 يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 

1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019
 ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة.
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