
يتــم جمــع المعــادن الحديديــة وغيــر الحديديــة أثنــاء فصــل الفئــات الفرعيــة المختلفــة التــي تتوافــق معهــا، 
مما يسمح بتخزينها بطريقة تتجنب أي تلوث محتمل.

ــاوم للصــدأ،  ــوم، الفــوالذ المق ــا (النحــاس، الفــوالذ، األلمني ــا لتكوينه ــرز وفًق ــل الجــودة والف ــد تحلي بع
إلخ)، يتم ضغط المعادن غير الحديدية أو تقطيعها بشعلة أو قصها أو سحقها.   

نفايات
المعادن الحديدية وغير الحديدية
التصنيف: النفايات الخاصة (خ) / النفايات الخاصة الخطرة (ن.خ.خ)

اإلطار القانوني
قانــون رقــم 01-19 مــؤرخ فــي 12 ديســمبر ســنة 2001، 

يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 
مرســوم تنفيــذي رقــم 03-477 مــؤرخ فــي 15 شــوال عــام 
1424 الموافــق 9 ديســمبر ســنة 2003، يحــدد كيفيــات 
النفايــات  لتســيير  الوطنــي  المخطــط  إعــداد  وإجــراءات 

الخاصة ونشره ومراجعته.
القرار

قــرار مــؤرخ فــي 7 ربيــع األول عــام 1429 الموافــق 15 
اللجنــة  أعضــاء  تعييــن  يتضمــن   ،2008 ســنة  مــارس 
النفايــات  لتســيير  الوطنــي  المخطــط  بإعــداد  المكلفــة 

الخاصة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-199 مــؤرخ فــي أول جمــادى 
الثانيــة عــام 1425 الموافــق 19 يوليــو ســنة 2004، يحــدد 
نفايــات  لمعالجــة  العمومــي  النظــام  إنشــاء  كيفيــات 

التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-409 مــؤرخ فــي 2 ذي القعــدة 
يحــدد   ،2004 ســنة  ديســمبر   14 الموافــق   1425 عــام 

كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة.
القرارات الوزارية المشتركة

قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 26 شــّوال عــام 1434 
2 ســبتمبر ســنة2013، يحــدد محتــوى ملــف  الموافــق 
طلــب رخصــة نقــل النفايــات الخاصــة الخطــرة وكيفيــات 

منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية.
قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 26 شــّوال عــام 1434 
الموافــق 2 ســبتمبر ســنة2013، يحــدد الخصائــص التقنيــة 

الملصقات النفايات الخاصة الخطرة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-410 مــؤرخ فــي 2 ذي القعــدة 
يحــدد   ،2004 ســنة  ديســمبر   14 الموافــق   1425 عــام 
معالجــة  منشــآت  واســتغالل  لتهيئــة  العامــة  القواعــد 
النفايــات وشــروط قبــول النفايــات علــى مســتوى هــذه 

المنشآت.
مرســوم تنفيــذي رقــم 05-314 مــؤرخ فــي 6 شــعبان عــام 
1426 الموافــق 10 ســبتمبر ســنة 2005 يحــدد كيفيــات 

االعتماد التجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 05-315 مــؤرخ فــي 6 شــعبان عــام 
1426 الموافــق 10 ســبتمبر ســنة 2005 يحــدد الكيفيــات 

التصريح النفايات الخاصة الخطرة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 06-104 مــؤرخ فــي 29 محــرم عــام 
قائمــة  يحــدد   ،2006 ســنة  فبرايــر   28 الموافــق   1427

النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة.
مرســوم تنفيــذي رقــم 09-19 مــؤرخ فــي 23 محــرم عــام 
1430 الموافــق 20 ينايــر ســنة 2009، يتضمــن تنظيــم 

نشاط جمع النفايات الخاصة.
16 جمــادى  فــي  مــؤرخ   10-19 رقــم  تنفيــذي  مرســوم 
األولى عام 1440 الموافق 23 جانفي ســنة 2019، ينظم 

تصدير النفايات الخاصة الخطرة.

الطبيعة والمصدر

الفوالذ المقاوم للصدأ وهو 
سبيكة من الحديد والكربون 

والكروم والنيكل

المعادن غير الحديدية وتشمل

المعادن الحديدية وتشمل

الحديد الصهر، وهو المعدن الذي 
يتم الحصول عليه من مخرج الفرن 

العالي ( 2.5 إلى 6 ٪ كربون)

الصلب المتحصل عليه بعد 
إزالة الكربون الزائد في المحول 

(0.1 إلى 2 ٪ كربون).

الفرز والتخزين واالسترجاع 

التثمين
ــل) لمعالجــة  ــر ، التحوي ُينظــر علــى نطــاق واســع فــي اســتعادة المــواد (إعــادة االســتخدام ، إعــادة التدوي

المعادن الحديدية وغير الحديدية.

رسم توضيحي لقطاع استعادة المعادن :

الصناعات المعدنيةمحظر المادةمجمع النفاياتالورشة

سحقفرزجمع فصل

فئة
غير حديدية

فئة
حديدية

النحاس المستخدم 
في الكهرباء وأنابيب 

المياه والتدفئة

األلمنيوم، الذي يستخدم على 
نطاق واسع في الطيران، 

وتصنيع علب التروس، ورؤوس 
المحركات ...

البرونز، وهو سبيكة من النحاس 
والقصدير لصنع حلقات االحتكاك 
ولكن أيًضا في فن وصب التماثيل

النحاس األصفر سبيكة 
من النحاس والزنك

ذهب للوصالت 
الكهربائية والمجوهرات


