
 
الورق والكرتون

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

النفايات األخرى وتخزينها في حاويات معزولة ومعرفة

 
  

  
 النفايات الناتجة  
 عن إنتاج ومعالجة

 الورق والكرتون
وعجينة الورق

 
  

 نفايات البلدية : 
 من األعمال

 التجارية
 والصناعات

واإلدارات
   

 
  

 
 نفايات التغليف  

 المنتجة على
 مستوى البلدية

 من ورق وكرتون
  

التصنيف
 

 

النفايات المنزلية والمشابهة لها (م.م.ش 

 
  

:(

الطبيعة والمصدر
 الورق و الكرتون عبارة عن مادة مصنوعة من ألياف السليلوز النباتية.
 الذي يتكون على شكل أوراق، ويستخدم أيًضا في تصنيع المكونات

 المختلفة: المغلفات، دعامات الكتابة، أوراق الترشيح المستخدم في
المخابر

:نفايات الورق والكرتون يمكن أن تنتج عن

ما هي األوراق التي يمكننا فرزها واسترجاعها؟

 
 التغليفات من

الورق أو الكرتون

 اوراق 
 االعمال المكتبية

 
 المنشورات 

والمطويات
  
 

 
 
 

اإلعالنات
 الورقية

 
 الصحف

والمجالت .....أظرفة بريدية

 يجب استرجاع هذه
 النفايات التي تم فرزها عن

طريق الجمع االنتقائي

التثمين
هناك نوعان رئيسيان من قنوات المعالجة

 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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اإلطار القانوني

 عملية التجديد :
 وضعها في الوسط

 الماء  والخلط
 والتجانس وإزالة

الشوائب

 التثمين الطاقوي :
 إذا كانت الرطوبة

 منخفضة

نفايات


