
 الفرز والتخزين واالسترجاع
 من اجل الفرز والتخزين، يوصى بفصل نفايات الورق و الكرتون عن

النفايات األخرى وتخزينها في حاويات معزولة ومعرفة

 
  

:

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

 مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6   
رمضان 1423 الموافق 11 نوفمبر 2002

  يتعلق بنفايات التغليف

 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 04-410 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 05-315 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
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2
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الزيوت المستعملة 

رقم  تنفيذي   مرسوم 
عام الحجة  ذي   23 في  مؤرخ   182-87 

1407 الموافق 18 اوت سنة 1987
 يتعلق بالزيوت ذات األساس المتعدد 
الكهربائية والتجهيزات   الكلوروبيفنيل، 
والمواد المنتوج  هذا  تحتوي   التي 

الملوثة به
رقم  تنفيذي   مرسوم 
 93-116 مؤرخ في 20 محرم عام 1414

الموافق 10 جويلية سنة 1993
الزيتية  والشحوم  الزيوت  صب   ينظم 

في الوسط الطبيعي
رقم  تنفيذي   مرسوم 
 93-216 مؤرخ في 20 محرم عام 1414

الموافق 10 جويلية سنة 1993
 يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت 

المستعملة ومعالجتها
 مرسوم تنفيذي رقم 88-04 
 مؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق

22 مارس سنة 2004
الزيوت  معالجة  نشاط  تنظيم   يتضمن 

المستعملة وتجديدها
رقم89-04  تنفيذي     مرسوم 
 مؤرخ في أول صفر عام 1425 الموافق

22 مارس سنة 2004
يتضمن تنظيم نشاط إنتاج  المنزلقات 
رقم  تنفيذي   مرسوم 
عام القعدة  ذي   2 في  مؤرخ   409-04 
1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004
الخاصة  النفايات  نقل  كيفيات   يحدد 

.الخطرة
القرارات الوزارية المشتركة

 قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 26 شّوال
سنة سبتمبر   2 الموافق   1434 عام 

2013
 يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل 
 النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح

الرخصة وكذا خصائصها التقنية

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

 قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 
 26 شّوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر

سنة2013
الملصقات  التقنية  الخصائص   يحدد 

النفايات الخاصة الخطرة
 مرسوم تنفيذي رقم 410-04 
1425 عام  القعدة  ذي   2 في   مؤرخ 
يحدد  2004 14 ديسمبر سنة   الموافق 
 القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت
 معالجة النفايات وشروط قبول النفايات

على مستوى هذه المنشآت
رقم315-05  تنفيذي   مرسوم 
 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق

 10 سبتمبر سنة 2005
 يحدد الكيفيات التصريح النفايات الخاصة

الخطرة
 مرسوم تنفيذي رقم 104-06 
 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق

 28 فبراير سنة 2006
ذلك في  بما  النفايات  قائمة   يحدد 

  النفايات الخاصة الخطرة
 مرسوم تنفيذي رقم 176-13 
1434 الثانية  جمادي   19 في   مؤرخ 

 الموافق ل 30 أبريل 2013
 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات انتاج
بالجملة وتوزيعها  وتخزينها   المزلقات 

وتجديد الزيوت المستعملة

 19-10 رقم  تنفيذي   مرسوم 
 مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 1440
ينظم  2019 سنة  جانفي   23  الموافق 

تصدير النفايات الخاصة الخطرة

الطبيعة والمصدر
 الزيوت المستعملة هي زيوت معدنية أو تركيبية، والتي أصبحت غير

 صالحة لالستعمال بعد استخدامها للغرض  المخصص لها
نميز

 الزيوت الصناعية السوداء : زيوت المعالجة ، زيوت الناتجة عن
 القلي، زيوت التدحرج

الزيوت   ، المحوالت  زيوت   : الصافية  الصناعية   الزيوت 
الهيدروليكية ، زيوت التوربين
زيوت تفريغ المحركات 

الفرز والتخزين واالسترجاع
 من اجل الفرز والتخزين

التحذير من حرق الزيوت أو خلطها بمواد أخرى
مسؤولية المستعملة  الزيوت  مخزنو    يتحمل 

تخزين هذه الزيوت في ظروف موافقة للبيئة
 يوصى باستعادتها وتخزينها في براميل محكمة 

الغلق (مزدوجة الجدار) ، معزولة ومعرفة
 
 
 

يجب على مخزني هذه الزيوت

 إما التخلص من 
 نفايات الزيوت

 المستعملة التي
 ينتجونها بشرط
 أن يكون لديهم

 اعتماد وفًقا
 للوائح المعمول

بها

 

 إما أن تنقل 
 الزيوت

 المستعملة
 وتسلمها

 مباشرة إلى

 متخلص معتمد

 

 

 

 إما تسليم 
 الزيت

 المستخدم
 إلى جامع

 معتمد من
 قبل الدولة

 
 

التثمين
هناك نوعان رئيسيان من فروع المعالجة

 التثمين الطاقوي:
 عن طريق الحرق في

 مصانع األسمنت

:

نفايات


