
        يجب عدم كسر أو تلف 
نفايات األجهزة الكهربائية 

واإللكترونية أثناء مرحلة التخزين. 
يجب توخي الحذر بشكل خاص مع 
العناصر الزجاجية التي تحتوي على 

مواد خطرة، مثل أنابيب األشعة 
الكاثودية أو المصابيح المشعة 

المدمجة.

المكونات الخطرة لألجهزة الكهربائية واإللكترونية، وتشمل:
• البطاريات والمراكم.

• إبر الزئبق،
• الزجاج الناتج من أنابيب الكاثودية والزجاج المنشط، إلخ

اإلطار القانوني
القانــون رقــم 01-19 المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 
ومراقبتهــا  النفايــات  بــإدارة  المتعلــق   2001

والتخلص منها
 15 فــي  مــؤرخ   477-03 رقــم  تنفيــذي  مرســوم 
شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003, 
يحــدد كيفيــات وإجــراءات إعــداد المخطــط الوطنــي 

لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته
مرســوم تنفيــذي رقــم 04-409 مــؤرخ فــي 2ذي 
القعــدة عــام 1425 الموافــق 14 ديســمبر 2004، 

يحدد كيفيات نقل النفايات الخطرة الخاصة.
رســوم تنفيــذي رقــم 04-410 مــؤرخ فــي 2 ذي 
القعــدة عــام 1425 الموافــق 14 ديســمبر ســنة 
2004, يحــدد القواعــد العامــة لتهيئــة واســتغالل 
قبــول  وشــروط  النفايــات  معالجــة  منشــآت 

النفايات على مستوى هذه المنشآت. ...
مرســوم تنفيــذي رقــم 2006-104 مــؤرخ فــي 29 
محــرم عــام 1427 الموافــق 28 فبراير ســنة 2006، 
يحــدد قائمــة النفايــات بمــا فــي ذلــك النفايــات 

الخاصة الخطرة.
ــذي رقــم 05-314 ممضــي فــي 10  مرســوم تنفي
2005 يحــدد كيفيــات اعتمــاد تجمعــات  ســبتمبر 

منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة
ــذي رقــم 07-205 ممضــي فــي 30  مرســوم تنفي
إعــداد  وإجــراءات  كيفيــات  يحــدد   2007 يونيــو 
ــا  ــة وم ــات المنزلي ــدي لتســيير النفاي المخطــط البل

شابهها ونشره ومراجعته
رســوم تنفيــذي رقــم 05-315 ممضــي فــي 10 
ســبتمبر 2005 يحــدد كيفيــات التصريــح بالنفايــات 

الخاصة الخطرة
ــذي رقــم 06-104 ممضــي فــي 28  مرســوم تنفي
فبرايــر 2006 يحــدد قائمــة النفايــات بمــا فــي ذلــك 

النفايات الخاصة الخطرة
مرســوم تنفيذي رقم 06-104 الموافق 28 فبراير 
ســنة 2006 يحــدد قائمــة النفايــات بمــا فــي ذلــك 

النفايات الخاصة الخطرة
 23 فــي  المــؤرخ   19-09 رقــم  تنفيــذي  مرســوم 
محرم 1430 الموافق لـ 20 يناير 2009 المتضمن 

تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرخ في 16 جمادي 
األولى عام 1440 هـ الموافق 23 يناير سنة 2019 

م، ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة�

الفرز والتخزين واالسترجاع 

تختلف طريقة إعادة تدوير المخلفات الكهربائية واإللكترونية باختالف المواد المكونة لها.
وبالتالي، هناك عدة طرق ممكنة الستعادتها:

التثمين 

النفايات
الكهربائية واإللكترونية
التصنيف: النفايات الخاصة (خ) /  النفايات الخاصة الخطرة (خ خ)

الطبيعة والمصدر
يمكن أن تنتج النفايات الكهربائية واإللكترونية من:

األجهزة الكهربائية 
واإللكترونية المهملة 

التي تحتوي على 
مكونات خطرة.

إلمكانيــة اســتعادة نفايــات المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة علــي أكمــل وجــه، يجــب تخزينهــا 
في ظروف جيدة:

        يجب تخزين نفايات األجهزة 
الكهربائية واإللكترونية بعيًدا عن 

التقلبات الجوية، في غرفة مقفلة 
لتفادي السرقة.

       يمكن أن يسبب عدم وجود مساحة 
لتخزين نفايات المعدات الكهربائية 

واإللكترونية مشكلة كبيرة لدى الشركات 
الصغيرة المكلفة بتصليحها، حيث يعتبر 

بيع هذه المعدات مجرد نشاط ثانوي

        لحل المشكلة يجب تحديد المعدات الكهربائية واإللكترونية المخزنة. 
لذلك يجب أن يكون تواتر اإلخالء إلى مكان العبور أو إلى فرع المعالحة او 
التخلص منها مرتفعا، من أجل اإلدارة المحكمة لمساحة التخزين المتاحة.

       يجب عدم ترك 
البطاريات المستعملة 

والمراكم ضمن األجهزة 
المخزنة والتخلص منها 

عبر فروع خاصة.

 إعادة التدوير إعادة االستخدام


