
 

يجب ان تفي نفايات الخشب 
المخصصة للتثمين المادي او 

التثمين الطاقوي بشروط النوعية 
المتعلقة بهذا االمر كما يجب ان 

تخزن بشكل مفصل.

نفاية الخشب
 (DSD) النفايات الخاصة الخطرة / (DMA)التصنيف: النفايات المنزلية والمشابهة لها

الطبيعة والمصدر
الخشب الخام وغير المركب وغير 

المعالج بما في ذلك نشارة 
الخشب ...

األخشاب المعالجة أو المركبة 
مثل األلواح متعددة الطبقات، 

المتكتلة

الخشب المستمد من الصناعة مثل:

خشب يحتوي على الكري وسوت 
(خشب السكك الحديدية).

النفايات من استغالل األشجار: االغصان 
والفروع، اللحاء، نشارة الخشب، الجذوع،

نفايات المنشرة الناتجة عن 
التحويل األولي األخشاب: اللحاء، 
نشارة الخشب، األلواح والصفائح 

او قطع صغيرة

منتجات الصناعات التحويلية الثانوية (تأثيث، 
نجارة صناعية، نجارة العمارات أو النجارين): 

نشارة الخشب، قطع الخشب، رقائق 
التصنيع، غبار الخشب 

منتجات من األشياء المستعملة: خشب البناء والهدم، واألثاث، والنفايات الناتجة 
عن استخدام العبوات الخشبية (المنصات، الصناديق أو العبوات الخشبية الخفيفة).

اإلطار القانوني
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير 

النفايات ومراقبتها وإزالتها. 
مرســوم تنفيــذي رقــم 02-372 مــؤرخ فــي 6 رمضــان 1423 الموافق 

11 نوفمبر 2002، يتعلق بنفايات التغليف.  
مرســوم تنفيــذي رقــم 03-477 مــؤرخ فــي 15 شــوال عــام 1424 
الموافــق 9 ديســمبر ســنة 2003، يحــدد كيفيــات وإجــراءات إعــداد 

المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته.

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

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

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

الخاصة الخطرة.

القرارات الوزارية المشتركة:
قــرار وزاري مشــترك مــؤّرخ فــي 26 شــّوال عــام 1434 الموافــق 2 
ســبتمبر ســنة2013، يحــدد محتــوى ملــف طلــب رخصــة نقــل النفايات 

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

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

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

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

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

النفايات الخاصة الخطرة.
ــة عــام  ــذي رقــم 07-205 مــؤرخ فــي 15 جمــادى الثاني مرســوم تنفي
1428 الموافــق 30 يونيــو ســنة 2007، يحــدد كيفيــات وإجــراءات 
النفايــات المنزليــة ومــا شــابهها  البلــدي لتســيير  وإعــداد المخطــط 

ونشره ومراجعته.
 1430 عــام  23 محــرم  فــي  مــؤرخ   19-09 رقــم  تنفيــذي  مرســوم 
الموافــق 20 ينايــر ســنة 2009، يتضمــن تنظيم نشــاط جمع النفايات 

الخاصة.
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 1440 
الموافــق 23 جانفــي ســنة 2019، ينظــم تصديــر النفايــات الخاصــة 

الخطرة.

الفرز والتخزين واالسترجاع 

التثمين الطاقوي: 
في المدافئ الخشبية 
(تزويد رقائق الخشب 

الصلب، وفقا 
للقوانين البيئية 
المعمول بها). 

يجب تخزين الخشب بشكل 
منفصل عن األنواع األخرى من 

النفايات لمنع التلوث أو التكسير.

لفرز الخشب المستخدم بشكل 
صحيح، من الضروري فحص أصله 

ومظهره ورائحته.

من المهم ان يكون الشخص 
المعني بفرز الخشب المستعمل 

في نقطة التخزين الثانوية، مكوننا. 

التثمين
التثمين المادي: 

تصنيع لوائح رقائقيه.

في مصانع االسمنت 
(تزويد أنواع الوقود 

البديلة).


