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منها بصورة  االستفادةيمكن  فايات بالمواد الملقاة أو المهملة والتي النيمكن تعريف ال

دد صحة هوع من النفايات لها خصائص تجعلها تشكل خطراً يت الخطرة نامباشرة ، والنفاي

لة اإلشتعال أو اإلنفجار ، قابلة التآكل ، بمة ، شدة التفاعل ، قاسااإلنسان والبيئة والتي منها ال

 باهتمامبح موضوع التلوث بالنفايات الخطرة من األمور التي تستأثر صالعدوى واإلشعاع ، ولقد أ

وطنية والدولية المعنية بحماية البيئة نظراً لما قد تحدثه هذه النفايات من كبير من قبل الهيئات ال

 تسربت إلى البيئة بطرق غير سليمة . مخاطر صحية وبيئية إذا ما

إن وجود خطة وطنية فعالة إلدارة النفايات الخطرة والحد من أخطارها أصبح من األمور 

ن النفايات وبالتالي المحافظة على صحة الملحة والضرورية للتحكم في التلوث بهذا النوع م

 الطبيعية .د رافظة على المواحته ورفاهيته وصحة البيئة والمماإلنسان وسال

 اختصاصاتهاألرصاد وحماية البيئة من واقع ل الرئاسة العامة اهتمتومن هذا المنطلق 

لى ضوء ذلك وع التلوث،ومهامها ومسئولياتها بحماية البيئة وتحسين نوعيتها وصيانتها من 

هـ  41/6/0111وتاريخ  68اإلداري رقم  لإلصالحالمادة الثانية من اللجنة العليا  إلى واستناداً 

ة رئاسهـ قامت ال 40/2/0210 خوتاري 6111/م/7السامي رقم باألمر عليه  الموافقةوالذي تمت 

الخطرة وذلك على في النفايات  قواعد وإجراءات التحكمبإعداد مقاييس حماية البيئة والتي منها 

 : النحو التالي

 



 

 المادة األولى

التحكم في النفايات الخطرة ( إلى وضع قواعد وإجراءات تهدف مقاييس حماية البيئة ) 

ت الخطرة والتخلص اومعالجة النفاي وتخزين ، ونقل ، إنتاج ،إجراءات مناسبة للتحكم في عمليات 

الضارة بصحة وسالمة  اآلثارتمنع  التيوذلك بالطرق  السعودية،النهائي منها في المملكة العربية 

قواعد كما تهدف هذه ال عام،وللحفاظ على بيئة المملكة ومواردها بوجه  اإلنسان ،ورفاهية 

 والبيئة.تراعي فيه حماية اإلنسان  بأسلوبإلى تشجيع وتطوير عمليات تدوير النفايات  واالجراءات 

 المادة الثانية

منها  يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى القرين لكل اإلجراءاتقواعد وألغرض هذه ال

 آخر.لم يقتض السياق معنى  ما

 الرئاسة :

السامي رقم  األمرألرصاد وحماية البيئة المنشأة بموجب ل العامة ةالرئاستعنى 

 هـ .12/4/2492وتاريخ  3098/م/7

 التخزين :بركة 

و محجوزة مكونة بشكل رئيسي من مواد ترابية يقصد بها أية حفرة أو منطقة منخفضة أ

 سوائل.النفايات المجمعة المحتوية على  الحتواء

 تخزين :

تستهدف التخلص النهائي من  بصورة ال احتوائهاايات أو فبالن االحتفاظيقصد به 

 معالجتها.النفايات أو 

 

 



 تخلص :

ى إدخال هذه نفايات مما يؤدي إل أييقصد به حرق أو ترسيب أو حقن أو تصريف 

أو المياه بما فيها  الهواء ،أو  التربة ،النفايات أو أحد مكوناتها إلى األوساط البيئية ) 

 ( .المياه الجوفية 

 الهواء.% من حيوانات التجارب التي تعيش في ذلك الماء أو 09التركيز القاتل لـ 

 تصريف :

نفايات الخطرة إلى أو أو رمي مادة بما في ذلك ال انبعاثيقصد به تسريب أو ضخ أو 

 مقصودة.على أو في أي أرض أو ماء أو هواء سواء كان ذلك بصورة مقصودة أو غير 

 البيئية : اتتقرير تقويم التأثير

يعني الدراسة أو الدراسات التي يتم إجراؤها قبل ترخيص المشروع لتحديد اآلثار البيئية 

ر السلبية أو تخفيضها أو تحقيق زيادة اسبة لمنع اآلثامنالمحتملة واإلجراءات والوسائل ال

 البيئة.المردودات اإليجابية للمشروع على 

 العشيرة :% من 01الجرعة القاتلة لـ 

 الجلد ،يعني جرعة المادة الكيماوية المأخوذة عن طريق الفم أو الممتصة عن طريق 

 ادة .الم% من حيوانات التجارب المعالجة بهذه 09والتي يتوقع أن تؤدي إلى وفاة 

 حاوية :

 الخطرة .يقصد بها أي وعاء يستخدم لحفظ أو نقل النفايات 

 حمأة :

صلبة أو سائلة مثل تلك التي تنتج من عمليات معالجة  هيقصد بها أي نفايات صلبة أو شب

مياه الصرف المنزلية أو التجارية أو الصناعية أو أية مياه ملوثة أخرى أو من عمليات 

تشمل المياه المعالجة من  من أجهزة التحكم في تلوث الهواء والمعالجة مياه الشرب أو 

 المعالجة .محطات 



 الموقع :خارج 

 له .يقصد به أي جزء يقع خارج األرض المحيطة بالمرفق والتابعة 

 التعريف : مرق

مرفق لقل النفايات الخطرة أو الذي تحدده اة لمنتج أو نرئاسذي تحدده الليعني الرقم ا

 الخطرة .يات اتخلص من النفالمعالجة أو لا والتخزين أ

 شخص :

يقصد به أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو وزارة أو بلدية أو أي جهة حكومية أو غير 

 حكومية .

 النفايات :كومة 

والتي ليست بمرادم  حاويات،دون وضعها في  السائلة،يقصد بها تجمعات النفايات غير 

 تخزين .برك  وال

 المشغل :المالك 

صد به الشخص الذي يملك المرفق أو جزء منه أو الشخص المسئول عن إدارة يق

 المرفق .عمليات 

 مردم :

طريقة مأمونة بيئياً إما  باستخداميقصد به أي مرفق يتم فيه التخلص من النفايات 

مرفق معالجة أرضي  األرضتكون تلك أال على  باطنها،بوضعها على األرض أو في 

 تخزين.أو بركة 

 ( :) مرفق إدارة نفايات خطرة مرفق 

تستحدث فيها والذي  تيرض المقام عليها والتغيرات اليعني أي مرفق بما في ذلك األ

 الخطرة .يستخدم لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات 

 



 المحدد :المرفق 

النفايات الخطرة  إليهيقصد به مرفق إدارة النفايات الخطرة بالمملكة الذي تشحن 

ة ويملك رئاسح بالعمل من قبل اليله رقم تعريف وتصر ضحة في وثيقة النقل والذيالمو

 المختصة .ية متصريحاً من الجهات الحكو

 أرضي :مرفق معالجة 

 النفايات .ة جيقصد به أي مرفق يتم فيه وضع النفايات أو دمجها مع التربة كوسيلة لمعال

 معالجة :

غيير الصفة أو التركيبة الفيزيائية أو الكيميائية أو يقصد بها أي طريقة أو تقنية تستخدم لت

من المواد أو الطاقة  لالستفادةوهي تستعمل لمعادلة النفايات أو  للنفايات،البيولوجية 

ل خطورة وأكثر قالموجودة فيها أو لتحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة أو أ

 حجمها .ئتها بغرض تخزينها أو التقليل من أماناً عند النقل أو التخزين أو التخلص أو تهي

 مغلقة :معالجة داخلية 

مباشراً بعملية اإلنتاج الصناعي  اتصاالً تعني العملية التي تتصل فيها معالجة النفايات 

مكوناتها إلى البيئة خالل عملية  إحدىوالتي تستخدم لتجنب تسرب النفايات أو 

 . ةجالمعال

 مقاييس حماية البيئة :

امة للحد من التلوث في عة والتي تبين السياسة الالرئاسلمقاييس الصادرة عن تعني ا

 المملكة وتطبق على تصميم وتشغيل المرافق .

 خواص النفايات الخطرة :

ة أو البيولوجية للنفايات والتي تماثل واحدة أو ئييقصد بها الخواص الكيميائية أو الفيزيا

 ة في الملحق الرابع .أكثر من خواص النفايات الخطرة المذكور

 



 المنتج :

يقصد به الـشخص الذي ينتج أو يكون المتـسبب األساسي في إنتاج نفايات خطرة تطبق 
 . قواعد واإلجراءاتعليها هذه ال

 مياه جوفية :

يقصد بها المياه الموجودة تحت سطح األرض في نطاق منطقة مشبعة ) أكثر من ضغط 

 جوي واحد ( .

 الناقل :

نقل نفايات خطرة خارج الموقع عن بشخص الذي يقوم أو ينوي أن يقوم يقصد به ال

 طريق البر أو البحر أو الجو .

 نات السالمة :انشرة بي

يقصد بها قائمة شاملة لجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بنوعية معينة من المواد 

 ..... إلخ . خلصتالنفايات الخطرة ، بما في ذلك إجراءات السالمة والطوارئ وطرق ال

 نفايات :

 تعني النفايات المعرفة في المادة الرابعة ) أ ( .

 نفايات خطرة :

 تعني النفايات الخطرة المعرفة في المادة الرابعة ) ب ( .

 وثيقة النقل :

ة لمتابعة النفايات الخطرة من نقطة اإلنتاج إلى نقطة رئاسالتي حددتها ال االستمارةتعني 

 أو التخلص النهائي . التخزين أو المعالجة



 المادة الثالثة

 :النطاق

على كل منتج للنفايات الخطرة وكل  التحكم في النفايات الخطرة قواعد وإجراءاتتطبق 

 شخص يدخل في عملية نقل أو تخزين أو معالجة أو تخلص من النفايات الخطرة .

قواعد ى نطاق هذه العنة هي السلطة الوحيدة التي تملك حق تفسير وتحديد مرئاسأ  { ال  }

 . واإلجراءات

أو إضافة أي مالحق إليها كلما  قواعد واإلجراءاتة الحق في تعديل هذه الرئاس} ب { لل

 دعت الحاجة إلى ذلك .

 المادة الرابعة

 مفهوم النفايات والنفايات الخطرة

كم في لتحقواعد واجراءات اتحدد هذه المادة مفهوم النفايات والنفايات الخطرة الخاضعة ل

 ستثناءات على ذلك .النفايات الخطرة كما تحدد اال

 أ ـ النفايات :

( ، يتعين  2بموجب المادة الرابعة ) ج ــ  مستثناةأو مهملة غير  ملقاةالنفايات هي مادة 

، ويمكن التخلص منها بممارسة  األولالواردة في الملحق  األسبابالتخلص منها ألحد 

أو المراد إعادة  الملقاةلملحق الثاني ، وتشمل المواد إحدى العمليات المذكورة في ا

تدويرها إذا جمعت وتراكمت قبل أن يتم إعادة تدويرها أو حرقها الستخالص الطاقة 

 نتاج الوقود .كوقود أو إل استخدامهامنها أو 

 ب ـ النفايات الخطرة :ـ

 تعتبر النفايات نفايات خطرة في الحاالت التالية :



ت تنتمي إلى أحدى الفئات الواردة في الملحق الثالث أو تتصف أ  { إذا كان  }

 بأي من الخواص الواردة في الملحق الرابع .

 } ب { إذا كانت خليط من نفايات خطرة مع مواد أخرى .

 ة خاصة نفايات خطرة .رإعتبارها بصو رئاسة} ج { إذا قررت ال

 ج ـ إستثناءات من المادة الرابعة ) أ ، ب ( :

 عتبر المواد التالية نفايات :ت ال -2

التي تمر عبر شبكة  األخرىالصرف الصحي المنزلية والنفايات  مياهأ  (  ) 

الحمأة  االستثناءهذه  لوال يشمالصرف الصحي إلى مرفق المعالجة ، 

 اتجة عن مرفق معالجة الصرف الصحي .نال

 االستثناءهذه يشمل  ف النهائي للمياه الصناعية العادمة ، والي) ب ( الـتـصر

 المياه العادمة قبل التصريف النهائي .

 ) ج ( مياه الصرف الزراعي .

د ( مخلفات التعدين المتبقية بموضعها الطبيعي في المناجم أثناء عملية   )

 . االستخراج

 النفايات التالية نفايات خطرة : رال تعتب(  4

ق الثالث وتتصف بأي الفئات الواردة في الملح إحدى) أ  ( إذا لم تنتمي إلى 

من الخواص الواردة في الملحق الرابع أو لم تخضع للتعريف 

 المذكور في المادة الرابعة ) ب ( .

نازل وتضم م) ب ( النفايات المنزلية : ويقصد بها أي نفايات ناتجة عن ال

مرافق لالمساكن الفردية والجماعية والفنادق والمجمعات السكنية وا )

 الترفيهية ( .

( النفايات الخاملة : ويقصد بها أي مادة غير فعالة كيميائياً أو بيولوجياً  ) ج

تكون هذه المادة على هيئة زجاج ، أو  في البيئة الطبيعية ، وعادة ما



خرسانة أو مخلفات بناء ، أو قطع بالستيك ، أو أخشاب ، أو مطاط ، 

 أو أسالك ، أو رقائق معدنية أو تربة غير ملوثة .

مامة التجارية والصناعية : يقصد بها النفايات التجارية أو الصناعية ) د ( الق

 االستثناءهذا  لوال يشمالمماثلة للنفايات المنزلية أو النفايات الخاملة ، 

، أو  ة ، أو مواد مزيلة للشحوميبالنفايات المحتوية على مواد مذ

زيوت ، أو حبر ، أو رواسب عجينية ) حمأة ( ، أو أحماض أو 

 يات ، أو أي مواد أو نفايات أخرى من غير النوع المنزلي .قلو

) هـ ( النفايات الناتجة عن زراعة وحصد المحاصيل والتي تعاد للتربة 

مخلفات مبيدات اآلفات وألعشاب واألسمدة  لوال تشمكسماد 

 الكيميائية .

 والتي تعاد للتربة كسماد . تالحيوانا) و ( النفايات الناتجة عن تربة 

 ( التربة المعادة للمناجم بعد عمليات التعدين . ) ز

 . مقبولة) ح ( النفايات التي يعاد تدويرها بصورة 

 المادة الخامسة

 منتجي النفايات الخطرة

 أ ـ مجال التطبيق :

تطبق مقاييس النفايات الخطرة على كل منتجي النفايات من المؤسسات والشركات 

فايات نق هذه النفايات على منتجي البتط لفة ، والوالتجارية والصناعية والمهنية المخت

 المنزلية .

 منتجي النفايات: قواعدب ـ 

تحديد أنواع النفايات والنفايات  ةمسؤوليتـقع على مـنـتـجي الـنفايات بشكل عام  -2

الخطرة التي ينتجونها ، كما تقع عليهم مسؤولية التأكد بأن تخزين تلك النفايات 



تؤدي إلى بعثرتها وأال يكون لها ال  ةة سليميمنها يتم بصورة بيئومعالجتها والتخلص 

 أثر ضار على صحة اإلنسان وسالمته ورفاهيته وال على البيئة والموارد الطبيعية .

سواء كانت تجارية أو صناعية  اتأو شرك اتيجب على منتجي النفايات من مؤسس -1

 يلي :ـ أو مهنية ، ما

لما هو موضح في المادة الثامنة ، لتحديد ما إذا  ة وفقاً رئاس) أ (  مراجعة ال

ة الرئاسجعة اتوجد حاجة لمر كان يقوم بإنتاج نفايات خطرة ، وال

عندما تكون نفايات المنتج مستثناة بصورة أكيدة بموجب المادة 

 الرابعة ) ج ( .

) ب ( عدم نقل أي نفايات غير مستثناة بموجب المادة الرابعة ) ج ( خارج 

ة ، وعليه خالل ذلك تخزين مثل رئاسالى أن ينهي مراجعته لل الموقع

 هذه النفايات بطريقة بيئية سليمة .

 الخاصة بمنتجي النفايات الخطرة :قواعد ج ـ ال

على المراجعة المطلوبة من المادة الخامسة ) ب ( بأن  اعتماداة رئاسقررت ال إذا -2

 المنتج رقم تعريف خاص به . منتج النفايات يقوم بإنتاج نفايات خطرة فستمنح

 يلي :ـ يجب على منتج النفايات الخطرة ما -1

) أ  ( أن يكون لديه وصف وتحليل فيزيائي وكيميائي وبيولوجي لكل النفايات 

 الخطرة التي ينتجها .

) ب ( أال يـقـوم بـتـخـزيـن أو معـالجة نفاياتـه الخطرة أو الـتخلص منها دون 

 ة .رئاسمن الالحصول على رقم تعريف 

يمتلك تصريحاً  ) ج ( أال يقوم بإعطاء أو تسليم نفاياته الخطرة إلى ناقل أو مرفق ال

 ة .رئاسبالعمل من ال

تسليم أي شحنة من النفايات الخطرة للنقل خارج الموقع دون أن يتم ) د  ( أال 

 ترافقها وثيقة النقل المعتمدة .



ي يقوم بتخزين الـنفايات الخطرة في الموقع عتبر مـنتج الـنفايات الخطرة الذي) هـ ( 

تنتج فيه أكثر من ثالثة أشهر مشغل لموفق تخزين ، ويجب عليه الذي 

 مرافق إدارة النفايات الخطرة المحددة في المادة السابعة . قواعدب االلتزام

 منتج الكميات القليلة : استثناءد ـ 

ت القليلة إذا بلغ كل منتجه المنتج يعتبر منتجي النفايات الخطرة من منتجي الكميا -2

( مائة كيلو جراما أو أقل من نصف برميل في الشهر  299نفايات الخطرة أقل من ) 

 ) ثالثون يوماً ( .

( فإن النفايات الخطرة  6، 0، 4عدا ما تشترط عليه المادة ) المادة الخامسة د ـ  -1

ة والسابعة والثامنة من هذه لمنتج الكميات القليلة ال تخضع ألحكام المادة السادس

 . قواعد واإلجراءاتال

له بتخزين أو معالجة النفايات  على مـنـتج الـكميات الـقليلة تسليمها لمرفق مصرح -8

 الخطرة أو التخلص منها .

يعتبر منتج الكميات القليلة الذي يقوم بتخزين النفايات الخطرة في الموقع الذي تنتج  -4

مرافق  قواعدمشغل لمرفق تخزين ، ويجب عليه اإللـتزام بفيه أكثر من ستة أشهر 

 إدارة النفايات الخطرة المحددة في المادة السابعة .

( مائة كيلو جرام من  299عندما يقوم منتج الكميات الـقليلة بإنتاج أكثر من )  -0

هذه المادة بما في ذلك  أحكامبكافة  االلتزام النفايات الخطرة شهرياً ، فإن عليه

وإعداد وثيقة النقل الخاصة  رئاسةة والحصول على رقم تعريف من الرئاسمراجعة ال

 بالنفايات الخطرة .

على النفايات شديدة الخطورة وهي النفايات القاتلة لإلنسان  االستثناءهذا  قال ينطب -6

في جرعات قليلة أو ذات الجرعة القاتلة لخمسين في المائة من العشيرة ) السامة عن 

لكل كيلو جرام من وزن الجسم أو  ملليجرام( 09الفم للفئران أقل من خمسين ) طريق

لكل كيلو  ملليجرام( مائتين  199بمقدار أقل من )  لألرنبلد جالسامة عن طريق ال

جرام من وزن الجسم ( ، أو ذات التركيز القاتل لخمسين في المائة من العشيرة 



( جرام لكل متر مكعب من حجم  1من )  للفئران بمقدار أقل باالستنشاقالسامة  )

 الجسم ( أو التي تسبب أمراضاً مستعصية أو مزمنة .

 هـ ـ الشحن خارج الموقع :

يجب على منتج النفايات الخطرة قبل قيامه بشحن أية نفايات خطرة خارج الموقع أن 

 يلتزم بالتالي :ـ

والتحذيرية على كل ملصقات اإلرشادية الفايات الخطرة ووضع لنتعبئة وتغليف ا -2

 عبوة بصورة مناسبة وسليمة حسب المواصفات والمقاييس المتبعة في المملكة .

تعبئة الجزء الخاص بالمنتج في وثيقة نقل النفايات الخطرة بدقة حسب التعليمات  -1

 ردة في الوثيقة .االو

د في أو المعالجة أو التخلص المحد التخزينة بأن مرفق رئاسالتأكد عن طريق ال -8

 لى إدارة النفايات التي سيتم شحنها إليه .عقادر  ،وثيقة النقل

الزمة مع المرفـق المحدد في وثـيقة النقل حول قبول النفايات التي لبات ايعمل الـترتـ -4

سيتم شحنها إليه ) مثل تزويد المرفق بمعلومات كاملة عن النفايات أو عينة 

 قل تلك النفايات .سيقوم بن الذي، ومع الناقل  ( لتحليلها

تزويد الناقل بوثيقة النقل ونسخة من نشرة بيانات السالمة الخاصة بكل نوع من  -0

 النفايات الخطرة المراد نقلها .

 د بتعليمات شحن النفايات الخطرة الموضحة على وثيقة النقل .يالتق -6

 ـ حفظ السجالت والتقارير : و

ما علق بحفظ الوثائق السجالت والتقارير ، يجب على منتج النفايات الخطرة ، فيما يت

 : ييل

أن يتسلم النسخة الموقعة من  إلىبنسخة من كل وثيقة نقل قام بتعبئتها  االحتفاظ -2

بالنسخة الموقعة لمدة خمس  االحتفاظالمرفق المحدد في الوثيقة كما يجب عليه 

 ذلك المرفق للنفايات . االستالمسنوات على األقل من تاريخ 



أو تحاليل النفايات الخطرة وجميع  اختباراتبنسخة من جميع نتائج  الحتفاظا -1

من  األقلالتقارير والمراسالت والوثائق الخاصة بها ، وذلك لمدة خمس سنوات على 

 تاريخ أخر مداولة لتلك النفايات لديه .

،  ة عن جميع النفايات الخطرة المنتجة خالل السنةرئاسال إلىتقديم تقرير سنوي  -8

من تاريخ  األقلعلى أن يحتفظ بنسخة من هذا التقرير لمدة خمس سنوات على 

 استيفائه .

ة ، أو الجهات رئاسة بالنفايات الى القتقدم جميع الوثائق والسجالت والتقارير المتعل -4

 ة عند الطلب .رئاسالتي تحددها ال

 ز ـ شروط خاصة :

تخزين أو معالجة النفايات الخطرة أو يجب على منتج النفايات الخطرة الذي يقوم ب -2

مرافق إدارة النفايات الخطرة ، المحددة في المادة قواعد ب االلتزامالتخلص منها 

 السابعة ويستثني من ذلك منتجي الكميات القليلة .

يجب على منتج النفايات الخطرة الذي يقوم أو ينوي القيام بتصدير نفايات خطرة  -1

نقل النفايات الخطرة عبر الحدود باإلجراءات الخاصة بلتزام عبر حدود المملكة ، اال

بازل بشأن التحكم في نقل النفايات  اتفاقية، وفقاً ألحكام  رئاسةالتي وضعتها ال

 الخطرة عبر الحدود والتخلص منها .

 المادة السادسة

 ناقلي النفايات الخطرة قواعد

 أ ـ مجال التطبيق :

طرة على كل شخص يقوم أو ينوي القيام بجمع أو إزالة ناقلي النفايات الخ قواعدق بتط

على النفايات المستثناة  قواعدتطبق هذه ال أو نقل النفايات الخطرة خارج الموقع ، وال

تطبق على نقل النفايات الخطرة داخل الموقع  ال أنهابموجب المادة الرابعة ) ج ( كما 

 نفايات الخطرة .مالكي ومشغلي إدارة ال أوبواسطة منتجي النفايات 



 الخاصة بناقلي النفايات الخطرة : قواعدب ـ ال

يجوز لناقلي النفايات الخطرة العمل دون الحصول على رخصة تشغيل لوسائل  ال -2

 ة.رئاسالنقل من الجهات ذات العالقة وكذلك على رقم تعريف وتصريح بالعمل من ال

حصول على رقم تعريف وتصريح ة بطلب الرئاسال إلىيتقدم ناقل النفايات الخطرة  -1

 بالعمل في هذا المجال وفقاً لما هو محدد في المادة الثامنة .

نـفـايات خـطـرة من مـنـتـج ليس لـديـه  أيةأو شحـن  استالمللـناقـل قبول أو  زال يجو -8

 إلىنفايات خطرة  ةيأللناقل نقل أو تسليم  زال يجوة ، كما رئاسرقم تعريف من ال

 ة .رئاستصريحاً للعمل من ال كال يملنفايات مرفق إدارة 

للحاالت الطارئة وعند تسرب  لالستجابةقل إعداد خطة طوارئ ايجب على الن -4

 االلتزامنقل ، وعلى الناقل الأو التسليم أو  االستالمالنفايات الخطرة خالل عمليات 

 ة .رئاسمن ال اعتمادهابتنفيذ هذه الخطة بعد 

 ج ـ شروط النقل :

من  هلتزم الناقل إلتزاماً كامالً ببنود التسليم المحددة في وثيقة النقل المرفقة لما ينقلي -2

النفايات الخطرة، كما يتقيد بالتعليمات الخاصة بشحن النفايات الخطرة الموضحة 

 على الوثيقة .

 فق جميع شحنات النفايات الخطرة التي سينقلهااتقع على الناقل مسئولية التأكد بأن تر -1

 وثيقة النقل ونشرة بيانات السالمة الخاصة بكل نوعية من النفايات .

 د ـ حفظ السجالت :

بنسخة من وثيقة النقل منه ومن مسلم النفايات الخطرة  االحتفاظل اقيجب على الن -2

الناقل لتلك  استالممن تاريخ  األقلومن مستلمها ، وذلك لمدة خمس سنوات على 

 النفايات .

ة أو الجهات التي رئاسال إلىلناقل بـتـقديم جميع السجالت وثائـق النـقل يـلـتـزم ا -1

 ة عند الطلب .رئاستحددها ال

 



 هـ ـ شروط خاصة :

يعتبر الناقل الذي يقوم بتخزين شحنات من النفايات الخطرة الموثقة للنقل لفترة  -2

مرافق إدارة  قواعدب االلتزاممسة أيام مشغالً لمرفق تخزين ، ويجب عليه ختتجاوز 

 النفايات الخطرة المحددة في المادة السابعة .

يجب على الناقل الذي يقوم بخلط نفايات خطرة ذات مواصفات شحن مختلفة داخل  -1

 منتجي النفايات الخطرة المحددة في المادة الخامسة . قواعدب االلتزامحاوية واحدة 

يات خطرة عبر حدود المملكة ام بتصدير نفاقييجب على كل ناقل يقوم أو ينوي ال -8

نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ب باإلجراءات الخاصةااللتزام  ،ألي غرض كان

 . رئاسةالتي وضعتها ال

 المادة السابعة

 مرافق إدارة النفايات الخطرةقواعد 

 أ ـ مجال التطبيق :

ق التخزين التي تطبق على مراف القواعد واالجراءاتمن  األدنىتوضح هذه المادة الحد 

تطبق  والمعالجة والتخلص من النفايات الخطرة وكذلك مالكي ومشغلي تلك المرافق وال

 : يما يلعلى 

 ( . 1بموجب المادة الرابعة ) ج ـ  المستثناةإدارة النفايات  -2

 عمليات المعالجة الداخلية المغلقة . -1

 عمليات معالجة المياه العادمة . -8

يشمل ذلك تخزين أو معالجة النفايات الخطرة قبل  ا ، والعمليات التدوير بذاته -4

 التدوير أو النفايات الخطرة المنتجة أثناء وبعد التدوير .

معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها داخل الموقع التي يقوم بها منتج الكميات  -0

ـنـفـايات تـتـجاوز الكمية ال القليلة المعرف في المادة الـخامـسة ) د ( على أن ال

 ( كيلوجراماً .299وقـت أكـثـر من مـائة )  آيالـمتراكمة لديـه في 



 الخاصة بإدارة النفايات الخطرة : قواعدب ـ ال

تقع على منتجي ومالكي النفايات الخطرة مسؤولية التعرف على أنواع النفايات  -2

ان عدم تأثير الخطرة والتي يقوم المرفق بالتعامل معها ، كما تقع عليه مسؤولية ضم

على البيئة  عمليات المرفق التشغيلية على صحة اإلنسان وسالمته ورفاهيته وال

 والموارد الطبيعية .

يجب على كل مرفق إلدارة النفايات الخطرة الحصول على تصريح من الجهات  -1

ة ، ويمكن ذلك رئاسذات العالقة وكذلك على رقم التعريف وتصريف بالعمل من ال

 ة وفقاً لما هو محدد في المادة الثامنة .رئاسقدم إلى العن طريق الت

 قواعدب االلتزامشحن بدءا من المرفق ، الب أو يجب على كل مالك أو مشغل يقوم بنقل -8

 منتجي النفايات الخطرة المحددة في المادة الخامسة .

 النفايات : واستالمج ـ قبول 

 طرة :ـينبغي لكل مالك أو مشغل لمرافق إدارة نفايات خ

 فقها وثيقة النقل المعتمدة .اتر خطرة ال نفاياتيقبل أي  أالا  -2

 فقها نشرة بيانات السالمة الخاصة بها .اتر خطرة ال نفاياتيقبل أي  أالا  -1

 ة .رئاستصريحاً بالعمل من ال كال يملأي نفايات خطرة من ناقل  لأالا يقب -8

 النفايات الخطرة . باستالمالخاصة و ،االتقيد بتعليمات وثيقة النقل الموضحة عليه -4

 د ـ التقارير وحفظ السجالت :

 يجب على مالك ومشغل مرفق النفايات الخطرة اآلتي :

 : يما يليلية في المرفق تحتوي على غبسجالت للعمليات التش االحتفاظ -2

وطريقة تخزينها أو  استالمها) أ ( وصف نوعية وكمية كل شحنة نفايات خطرة تم 

 خ ذلك .يجتها أو التخلص منها وتارمعال

 ب( موقع كل شحنة نفايات خطرة بالمرفق وكميتها في كل موقع . )

 ( نتائج وسجالت وتحاليل النفايات . ج )



 ) د ( خالصة ونتائج عمليات التفتيش التي يقوم بها .

 ) هـ( تفاصيل أي برامج لمراقبة جودة الهواء أو المياه الجوفية .

 . الطوارئخطة  استخدامحاالت التي تقتضي ) و( تفاصيل ال

 ) ز( محصلة معلومات برامج المراقبة .

 تعلقة بها .لم) ح( نسخ من وثائق نقل النفايات والتقارير ا

 ) ط( نسخ من جميع نشرات بيانات السالمة الخاصة بالنفايات .

طرة ) ي( أية مذكرات أو تقارير تم إعدادها فيما يتعلق بعمليات النفايات الخ

 بالمرفق .

( فوراً عند الطلب أو إتاحتها  2تقديم جميع السجالت المحددة في المادة السابعة ) د ـ  -1

ة أو رئاستزيد عن ثالثين يوماً من تاريخ الطلب لمراجعتها من قبل ال في فترة ال

 ة .رئاسالجهات التي تحددها ال

غالق المرفق إ( إلى حين 2د ـ بجميع السجالت المحددة في المادة السابعة ) االحتفاظ -8

ة نسخة من السجالت التي توضح كمية النفايات وموقع الرئاسوعندها تسلم إلى 

 التخلص النهائي منها .

ة على أن رئاسال إلىالخاصة بالـنفـايات الخطرة  األنشطةتقدم تـقرير سنوي عن  -4

 يحتوي الـتقرير على التالي :

 ة والفترة التي يغطيها التقرير .رئاسيفه من ال) أ ( إسم وعنوان المرفق ورقم تعر

 منهم النفايات . استلمت) ب( أرقام تعريف المنتجين والناقلين الذين 

من كل منتج على  استالمها) ج( وصف نوعية وكمية كل شحنة نفايات خطرة تم 

 حدة .

 ) د( طريقة التخزين أو المعالجة أو التخلص من كل شحنة من النفايات الخطرة .

ة كل رئاسال إلى( 4تقديم معلومات جودة الهواء المحددة في المادة السابعة ) هـ ـ  -0

تتضمن هذه المعلومات ملخصاً لكل تجاوز لمقاييس جودة ن ثالثة أشهر ، على أ

 ة .رئاسالهواء التي وضعتها ال



،  ة من كل وثيقة نقل مكتملة لكل شحنة من النفايات الخطرةرئاسال إليإرسال نسخة  -6

 وذلك حسب التعليمات الموضحة على وثيقة النقل .

مصادقة جميع التقارير والسجالت والمعلومات المذكورة في هذا البند ، وذلك من  -7

 ل أو من قبل من ينوب عنهم بالمرفق .غقبل المالك أو المش

 هـ ـ البرامج المطلوبة للمرفق :

 

ي مرافق النفايات الخطرة تطوير يجب على جميع مالكي أو مشغل البرامج العامة : -0

 البرامج العامة والتخطيط التالية ) مع تأمين نسخ منها ( :

ميائي وبيولوجي يأ ( خطة لتحليل النفايات توضح كيفية إجراء تحليل فيزيائي وك ) 

 لكل نفاية خطرة يتم تداولها في المرفق .

 التشغيلات ) ب( خطة توضح إجراءات تـفـتيش أجهزة األمن والسالمة ومعد

والمراقبة والطوارئ بالمرفق ، وجدول يوضح عدد مرات التفتيش وأنواع 

 المشاكل التي يتم التفتيش عليها .

) ج( خطة لتدريب العاملين بالمرفق على عمليات إدارة النفايات الخطرة 

 معدات الطوارئ . استخداموإجراءات التفتيش وإجراءات الطوارئ وكيفية 

روفين وغير المصرح لهم عوضح كيفية الحد من دخول غير الم( خطة أمنية ت ) د

 إلى منطقة إدارة النفايات الخطرة بالمرفق .

أو التفاعل ،  لالشتعالالنفايات القابلة  اشتعال) هـ( إجراءات تصف كيفية تجنب 

 النفايات الغير متجانسة . اختالط، وكيفية تفادي  المفاجئتجنب تفاعلها 

 وانفجارف معدات الطوارئ والعمليات التفصيلية لمكافحة ( خطة طوارئ تصو ) 

ج وممرات العاملين في روتسرب النفايات الخطرة وعمليات اإلخالء ومخا

 المرفق .

( خطة توضح إجراءات غلق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة التلوث  ) ز

بعد رافق كلما دعت الحاجة ممنها وعمليات صيانة ومراقبة والوحدات وال

إغالقها ولمدة ثالثين  اكتمالالعناية بكل وحدة فور  تبدأالغلق ، ويجب أن 



ر الصيانة والمراقبة لما بعد ييحول معا رئاسةمع ال ورعاماً ، ويتم التشا

 الغلق .

( وضح برامج للصحة والسالمة المهنية مع خطة توضح إجراءات الكشف  ) ح

 الطبي على العاملين بالمرفق .

يجب على مالكي ومشغلي مرفق إدارة النفايات الخطرة تنفيذ  الخاصة :البرامج  -4

 ة لتشمل :ـرئاسيات المرفق التي تحددها اللالبرامج الخاصة المناسبة لعم

بيئي  بأسلوب) أ ( تصميم إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات إدارة النفايات الخطرة 

 لى البيئة .سليم يتضمن عدم تسرب النفايات الخطرة أو أحد مكوناتها إ

 ) ب( مواصفات عمليات تخزين ومعالجة النفايات الخطرة والتخلص النهائي منها .

 ل وفحصها دورياً .ييات الخطرة ومعدات التشغا) ج( مراقبة وحدات إدارة النف

والمعدات المستخدمة في المرفق  واألجهزةحدات ومرافق ال من ) د( إزالة التلوث

 بموقع المرفق المغلق . حتفاظلالعند الغلق والمدة الالزمة 

 وملزمة . ضرورية ةرئاسبيئية أخرى تراها ال اعتباراتأية شروط أو  ) هـ(

  الجوفية : المياه( برامج ومراقبة  1

وما ) أ ( يجب على مالكي ومشغلي برك التخزين وأكوام النفايات والمرادم 

يمكن من خاللها ث يتصميم وتأمين برامج لمراقبة المياه الجوفية بح اشابههم

راء جد المائية الجوفية من رالتي تلحق بالموا اآلثارالتعرف فوراً على 

ة بشأن المعايير رئاسال استشارةعمليات تخزين ومعالجة النفايات الخطرة ، 

 الفنية لذلك .

ة من رئاسللمن متطلبات برامج مراقبة المياه الجوفية إذا تبين  ءاالستثنا) ب( يمكن 

ولوجية . يتصميم المرافق ومن خالل المعلومات المائية الج خالل مواصفات

 عدم إمكانية تسرب السوائل من المرفق إلى المياه الجوفية .

منسوب المياه  ارتفاع) ج( إذا كانت معلومات مراقبة المياه الجوفية تشير إلى 

 ة إجراءات إضافية تشمل :رئاسوفية ، فقد تطلب الجال



 تأثير .ـ وصف تفصيلي لخصائص ال2

 مراقبة .الـ تعديل برامج 1

ـ دراسة وتنفيذ برنامج إلزالة ومعالجة أي تلوث بالنفايات الخطرة في المياه 8

 وفية .جال

ة لحماية صحة اإلنسان أو رئاسـ أية إجراءات ضرورية أخرى تحددها ال4

 البيئة .

ة إلى رقم معلومات جودة المياه الجوفية المجمعة بموجب هذه الفي) د( يجب تقد

ة بصورة نصف سنوية خالل فترة تشغيل المرفق ، وبصورة سنوية رئاسال

تقارير والمعلومات ، ما إذا ال في بعد الغلق ويجب أن توضح خالل فترة ما

 كان هنالك تأثير على المياه الجوفية .

 ( برامج مراقبة جودة الهواء :2

وما ت والمرادم ) أ ( يجب على مالكي ومشغلي برك التخزين وأكوام النفايا

ة رئاستركيب أجهزة مالئمة لمراقبة جودة الهواء ــ حسب ما تراه ال اشابههم

 ة .رئاســ ، ويجب تنفيذ تلك المراقبة بالتشاور مع ال

ة رئاسللمن متطلبات برامج مراقبة جودة الهواء ، إذا تبين  االستثناء) ب( يمكن 

ميم المرفــق ( عــدم مات المدعـمة ) مثـل مواصفـات تصومن خالل المعل

 حصول تأثـير سلبـي على مستوى جودة الهواء المحيط . احتمال

مات مراقبة جودة الهواء تشير بأن مستويات جودة الهواء و) ج( إذا كانت معل

ة المزيد من إجراءات رئاسخذة في التأثير السلبي عندها قد تطلب الآالمحيط 

 : يما يلالتحكم تتضمن 

 حكم في اإلنبعاثات .ـ تركيب أجهزة ت 2

 ـ تعديل برامج المراقبة . 1

ـ تعديل اإلجراءات المستخدمة في المرفق لمناولة وتخزين ومعالجة  8

 النفايات الخطرة والتخلص منها.



 ة ضرورتها لحماية صحة اإلنسان والبيئة .رئاسـ أي معايير أخرى ترى ال 4

المجمعة بموجب  االنبعاث ) د( يجب تقديم معلومات جودة الهواء المحيط ومصادر

ة بصورة ربع سنوية على األقل خالل فترة تشغيل رئاسرة إلى القهذه الف

المرفق ، ويجب أن تتضمن تقارير المعلومات ملخصاً لكل تجاوز لمقاييس 

جودة الهواء المحيط مع تقرير الخطوات المتخذة من قبل المرفق لتقليل 

 اإلنبعاثات .

 المادة الثامنة

ادق مالك أو مشغل المؤسسة أو الشركة أو الممثل المسئول فيها على جميع يجب أن يص

أو  االختباراتة الحق في طلب المزيد من المعلومات أو رئاسللة ورئاسللالمعلومات المقدمة 

مع أحكام مقاييس  اتفاقهاالفحوصات أو التحاليل ، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة إليها ومدى 

 حماية البيئة .

 الخاصة بمنتجي النفايات :قواعد أ ـ ال

بموجب أحكام المادة الخامسة ) ب ( يجب على منتجي النفايات ــ عدا اإلستثناءات  -2

المحددة ــ من مرفق تجاري أو صناعي أو مهني تقديم المعلومات التالية عند 

 ة :رئاسمراجعة ال

 لي المرفق المنتج .غ) أ ( إسم وعنوان ورقم هاتف مالك ومش

 به . االتصال) ب( إسم ورقم هاتف المرفق المنتج وعنوانه البريدي وجهة 

 ) ج( موقع المرفق ومساحته ،  ويرفق خريطة بمقياس رسم مناسب يوضح الموقع .

 ) د ( طبيعة المرفق ) وصف موجز ( .

 شاطات المنتجة للنفايات .ن) هـ( وصف للعمليات وال

 منتجة وكمياتها الشهرية .) و ( نوعية وخصائص جميع النفايات ال



) ز ( وصف موجز لنشاطات التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات في المرفق 

والمعدات المستخدمة لذلك ، ويرفق خريطة بمقياس رسم مناسب توضح موقع 

 كل منها .

) ح ( تحديد النفايات الخطرة المنتجة في المرفق وذلك حسب التعريف المحدد في 

 عة .المادة الراب

) ط ( وصف األساليب المستخدمة لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص منها ) داخل 

 الموقع وخارجه ( .

) ي( تحديد أي تصريفات أو إنبعاثات بيئية أخرى في المرفق ) مثل المياه العادمة 

 وإنبعاثات الهواء وغيرها ( .

ة للنفايات الخطرة ومطالبتها ة بإشعار المرافق العامة ) العاملة ( المنتجرئاستقوم ال -1

ة رئاسإلى ال 2ة ويجب تقديم المعلومات المحددة بالمادة الثامنة أ ـ رئاسمراجعة ال

 ( تسعين يوماً من تاريخ اإلشعار . 09خالل ) 

) تحت التأسيس أو اإلنشاء ( المنتجة للنفايات مراجعة  المقترحةيجب على المرافق  -8

(  69ة خالل ) رئاسإلى ال 2حددة في المادة الثامنة أ ـ مة وتقديم المعلومات الرئاسال

 ختصة .مستين يوماً من تاريخ إصدار الترخيص الالزم من الجهات الحكومية ال

 الخاصة بناقلي النفايات الخطرة : قواعدب ـ ال

بموجب أحكام المادة السادسة ) ب ( يجب على ناقلي النفايات الخطرة تقديم طلب خطي 

 ة ، مع توفير المعلومات التالية :رئاسوتصريح بالعمل من ال تعريفقم للحصول على ر

 قع المركز الرئيسي .و( وم نليغأ ( إسم وعنوان ورقم هاتف الناقل ) المالك والمش  )

 ) ب( وصف وسائل النقل والمعدات المستخدمة وأماكن حفظ النفايات .

 ) ج( قائمة ومعدات الطوارئ وإمكانياتها .

 ن محطات ومرافق التنظيف وصيانة المعدات ووسائل النقل .) د ( تعيي

 ) هـ( خطة تفتيش المعدات ووسائل النقل وأماكن حفظ النفايات .



) و ( خطة الطوارئ التي تستخدم في حاالت الطوارئ وفي حاالت تسرب النفايات 

 والتسليم والنقل . االستالمالخطرة أثناء عمليات 

 وظفين .) ز ( وصف برنامج تدريب الم

 ) ح ( تحديد مناطق الخدمة ومسارات وسائل النقل .

 . واستيعابها) ط ( تحديد نوعية النفايات الخطرة المتوقعة والكميات التي يمكن نقلها 

 ة بأنها ضرورية .رئاس) ي( أية معلومات إضافية ترى ال

 الخاصة بمرافق إدارة النفايات الخطرة :ـ قواعدج ـ ال

ادة السابعة ) ب ( ، يجب على جميع مرافق النفايات الخطرة بموجب أحكام الم -2

ة ، وعلى مالكي ومشغلي تلك لرئاسالحصول على رقم تعريف وتصريح بالعمل من ا

 ة مع توفير المعلومات التالية :رئاسالمرافق تقديم طلب خطي إلى ال

 المرفق . ومشغل) أ  ( إسم وعنوان ورقم هاتف مالك 

 به . االتصالالمرفق وعنوان البريدي وجهة ) ب(  إسم ورقم هاتف 

 ) ج(  موقع المرفق ومساحته .

) د (  وصف تفصيلي للتقنيات واألساليب المستخدمة في عمليات تخزين ومعالجة 

م يصامتالتخلص منها في المرفق ، بما في ذلك الوالنفايات الخطرة 

 والمواصفات الهندسية .

 كل منهم . اتواختصاص) ز(  عدد العاملين بالمرفق 

) ح(  تحديد أنواع النفايات الخطرة التي من الممكن تخزينها أو معالجتها أو التخلص 

 منها في المرفق وسعة المرفق التشغيلية .

 ) ط(  تحديد التصريف واإلنبعاثات البيئية األخرى من المرفق .

 ية .والسالمة المهن بالصحةالمتخذة في المرفق فيما يتعلق  االحتياطات) ي( 

 ة بأنها ضرورية .رئاس) ك( أية معلومات إضافية ترى ال

يجب تقديم المعلومات الموضحة أدناه من قبل إدارة النفايات الخطرة وذلك بالتشاور  -1

 ة من إصدار التصريح الالزم له بالعمل :رئاسة ، حتى تتمكن الرئاسمع ال



 ) أ ( تقرير التأثيرات البيئية للمرفق .

 ( . 2لعامة للمرفق المحدد بموجب المادة السابعة ) هـ ـ ) ب( البرامج ا

ة بموجب المادة رئاس) ج( البرامج الخاصة المناسبة لعمليات المرفق التي تحددها ال

 (1السابعة )هـ ـ

) د ( برامج مـراقـبـة الـميـاه الجوفـيـة وبرامج مراقـبـة جـودة الـهواء والمحددة 

 ( . 4ـ  8بموجب المادة السابعة )هـ ـ 

 الخاصة بتعديل المرافق القائمة :ـ قواعدد ـ ال

يجب على المالكين والمشغلين الذين يرغبون في إجراء تعديل رئيسي في مرفق قائم ، 

سواء كان منتجاً أو ناقالً أو مرفقاً إلدارة النفايات الخطرة ) بما يشمل تركيب أو تغيير 

ت الخطرة ، أو إضافة تدفق نفايات أو وحدات تخزين أو معالجة أو التخلص من النفايا

ة وتقديم رئاسالب االتصالة من قبل ( رئاسنوعية أو كمية من النفايات ، لم تراجعها ال

المعلومات التفاصيل الكاملة ذات العالقة بالتعديل بما في ذلك التصاميم والمواصفات 

 الهندسية .

 قائمة :ـالخاصة بتغير ملكية أو إدارة المرافق ال قواعدهـ ـ ال

تشغيل أي مرفق قائم سواء  أو ة بكل تغيير في ملكية أو إدارةرئاسجب إخطار اليـ  2

كان منتجاً أو ناقالً أو مرفقاً إلدارة النفايات الخطرة ، ويقدم المالك أو المشغل الجديـد 

المعـلومات المالئمة بموجب المادة الثامنة ) أ ، ب ، ج ( وذلك قبل ستون يوماً على 

 ل من تاريخ التغيير .األق

وأي قرارات أو شروط صادرة بناءاً  لقواعد واالجراءاتـ تحول كافة أحكام هذه ا 1

أو دارة اإلعليها إلى المالك أو المشغل الجديد للمرفق وذلك فور تغيير الملكية أو 

 التشغيل .

 

 



 المادة التاسعة

ة رئاسخطرة التقدم لدى الالتحكم في النفايات ال لقواعد وإجراءات يجوز ألي شخص يخضع

 أو تعديلها . قواعد واإلجراءاتأحكام هذه ال اً منمن أي استثناؤهبطلب 

 أ ـ طريقة التقديم :

 يشمل اآلتي : أنة على رئاسيقدم الطلب إلى ال

 ( أسم وعنوان مقدم الطلب . 2

 منها أو تعديلها . االستثناءالتي يطلب  قواعد واالجراءات( تحديد أحكام ال 1

( يؤدي وبناءاً على  1المحددة بموجب المادة التاسعة ) أ ـ  باألحكام االلتزام( إثبات  8

الظروف الخاصة والمحددة لحالة مقدم الطلب ، إلى تحمل أعباء مالية أو فنية كبيرة 

 أو أي أعباء أخرى خاصة بالسالمة سواء كانت على مقدم الطلب أو على العامة.

لن تكون له تأثيرات خطرة على  ،  رح في حالة قبول الطلب( إثبات أن النشاط المقت 4

على البيئة والموارد الطبيعية ، وانه سيكون  صحة اإلنسان وسالمته ورفاهيته وال

 لتحكم في النفايات الخطرة .ا قواعد وإجراءاتمتفقاً مع أهداف 

 : االلتزاماتب ـ 

فرض شروط معينة تعتبرها  اءاستثنالموافقة على منح أي تعديل أو  دة ، عنرئاسيحق لل

له تأثيرات على صحة  ة ضرورية للتأكد من أن نشاط مقدم الطلب لن تكونرئاسال

 د الطبيعية .روسالمته ورفاهيته وال على البيئة والموا اإلنسان

 المادة العاشرة

لتحكم في النفايات قواعد وإجراءات اة بموجب أحكام رئاسلل ةتعتبر كافة المعلومات المقدم

 لخطرة قابلة للنشر كلما دعت الحاجة .ا



عتبار المعلومات المقدمة من قبله بموجب إة بطلب رئاسويمكن ألي شخص التقدم لدى ال

يتم نشر  اال ،ةرئاسسرية ، وفي حالة الموافقة على طلبه تضمن ال قواعد واإلجراءاتأحكام هذه ال

 .تلك المعلومات دون موافقة خطية من الشخص مقدم المعلومات 

 المعلومات السرية :ـ أ 

أو نماذج أو تقنية أو  امتيازتشمل المعلومات الخاصة ذات الطابع السري أية خطة أو 

قائمة عمالء أو معلومات إنتاج أو معلومات مصنفة ، على أن ال تكون المعلومات 

أو إنتاج أو تركيب وحدة أو  اختراعممنوحة االمتياز ، وأن تستخدم المعلومات في 

أو خدمة ذات قيمة تجارية تعطي مالكها فرصة إلحراز ميزة تجارية على صفقة 

 منافسيه .

 ب ـ تحديد المعلومات السرية :

 هة يحدد فيرئاسلليجب على مقدم الطلب بموجب هذه المقاييس تقديم طلب خطي 

 المعلومات السرية المطلوب تصنيفها تحت أحكام سرية المعلومات .

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق األول

 

 : ة نفاياترئاسال واد التي تعتبرهاالم

 . الصالحيةتجات منتهية نـ الم2

ـ المواد المنسكبة أو المفقودة أو التي تعرضت لحادث ، وتشمل جميع المواد واألدوات 1

 ـ وما في ذلك ـ الملوثة نتيجة الحادث .

 ـ المواد الملوثة نتيجة ألفعال مقصودة ، مثل ) مخلفات عمليات التنظيف ، مواد8

 التغليف وما إلى ذلك (.

قابلة لالستخدام ، مثل ) البطاريات المستهلكة ، المواد الـ المواد أو األجـزاء غير 4

 الحافزة المستهلكة وما إلى ذلك ( .

ـ المواد التي لم تعد قادرة على إنجاز المهام المطلوبة منها ، مثل ) األحماض الملوثة ، 0

 لكة وما إلى ذلك ( .المذيبات الملوثة واألمالح المسته

 ـ مخلفات العمليات الصناعية ، مثل ) الخبث ومخلفات التقطير وما إلى ذلك ( .6

ـ مخلفات عمليات الحد من الـتـلوث ، مثل ) الحمأة الناتجة من أجهزة غـسـل الغازات 7

 وأكياس جمع الغبار من المداخن ، والفالتر المستهلكة وما إلى ذلك ( .

ات اآللية والعمليات الـتكميلية الـنهائية ، مثل ) مخلفات المخرطة ـ مخلفات العملي3

 وقـشور الـطـاحونة وما إلى ذلك ( .

وتصنيع المواد الخام ، مثل ) مخلفات التعدين ووحل حقول  استخدامـ مخلفات 0

 (. الزيت

 ـ المواد المغـشوشة أو المزيفة .29

 ة واللوائح .ـ المواد أو المنتجات المحظورة بموجب األنظم22

ـ المنتجات التي لم تعد مرغـوبة لالستـخدام ، مثل )المهمالت الزراعـية والمنزلية 21

 والمكتبية والتجارية وما إلى ذلك(.

 الملوثة . األراضي وتنظيف استصالحـ المواد أو المنتجات الناتجة عن عمليات 28



والتي تشمل البنود  ـ المواد أو المنتجات التي يرغب أصحابها في التخلص منها24

 السابقة .

 التي لم تشمل البنود السابقة . األخرى واالستهالكـ مخلفات اإلنتاج 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق الثاني

 : أساليب التخلص من النفايات

أو إعادة  استخالصهاالمواد أو تدويرها أو  استردادأ ( العمليات التي تعيق إمكانية ) 

اشرة أو بديلة ، والتي تمارس في الواقع العملي مب استخداماتفي  استخدامها

 : وهي

D1  أو فوقها مثل ) الردم وما إلى ذلك ( . األرضـ الترسيب داخل 

D2  مثل ) التحلل الحيوي في التربة للنفايات السائلة أو الطينية  األرضيةـ المعالجة

 وما إلى ذلك ( .

D3 خ داخل اآلبار القباب الملحية أو ـ الحقن العميق مثل ) حقن النفايات القابلة للض

 المستودعات المتكونة تكوناً طبيعياً وما إلى ذلك ( .

D4  التكويم أو التجميع السطحي مثل ) وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل ـ

 . الحفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك(

D5 نفايات في حفر قائمة ـ الردم المصمم تصميماً هندسياً خاصاً مثل ) وضع ال

 وعن البيئة وما إلى ذلك ( . األخرىمنها معزولة عن  لبذاتها ومغطاة وك

D6 . ـ التصريف داخل حيز مائي عدا البحار والمحيطات 

D7 . ـ التصريف داخل البحار والمحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر 

D8  الملحق ـ التي تنتج عنها ـ المعالجة الحيوية ـ غير المحددة في أي مكان بهذا

مركبات أو مزائج يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات في هذا 

 الفرع .

D9  ـ المعالجة الفيزيائية الكيميائية ـ غير المحددة في أي مكان أخر بهذا الملحق ـ

والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخـلص منها بواسطة أي من 

ي هذا الفـرع مثـل ) التبخير ، التخفيف ، التكليس ، العمليات المـذكورة ف

 والمعادلة ، والترسيب وما إلى ذلك ( .

D10  األرضـ الحرق أو الترميد على . 



D11 . ـ الحرق أو الترميد في البحر 

D12 . ) ـ التخزين الدائم مثل ) وضع الحاويات داخل منجم ونحو ذلك 

D13  أي من العمليات المذكورة في هذا الفرع .ـ الخلط أو المزج قبل اإلحالة إلى 

D14 . ـ إعادة التغليف قبل اإلحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذا الفرع 

D15  الفرع .ـ التخزين في انتظار اإلحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذا 

 

 إعادةها أو ستخالصاسترداد المواد أو تدوريها أو اب( العمليات التي قد تؤدي إلى )

 وهي:ستخدامات مباشرة أو بديلة استخدامها في ا

R1  كوقود ـ فيما عدا الحرق أو الترميد المباشر ـ أو كوسيلة لتوليد  االستعمالـ

 الطاقة .

R2  المذيبات . واسترجاع استخالصـ إ عادة 

R3  كمذيبات .المواد العضوية التي ال تستخدم  واستخالصـ تدوير 

R4  المعدنية .المعادن والمركبات  خالصواستـ تدوير 

R5  عضوية .المواد الغير  واستخالصـ تدوير 

R6  القواعد .األحماض أو  استرجاعـ 

R7  التلوث .العناصر والمكونات المستخدمة للحد من  استردادـ 

R8  الحافزة .العناصر والمكونات من المواد  استردادـ 

R9  أخر .بشكل  الهااستعمـ إعادة تكرير الزيوت أو إعادة 

R10  ـ النشر على األرض بما يعود بالنفع على الزراعة أو يؤدي إلى تحسين

 . البيئة وحماية الحياة الفطرية

R11  استخدامـ  ( المواد الناتجة من أي من العمليات المرقمة منR1  ـR10 . ) 

R12  ( ـ تبادل النفايات لإلحاطة إلى ألي من العمليات المرقمةR1  ـR11 . ) 

R13  الفرع .ـ تجمع المواد بغرض إجراء أي من العمليات المذكورة في هذا 

 



 الـملحـق الـثـالـث

 النفايات الخطرة

 وهي : باستمرار( النفايات المتدفقة  ) أ

 

Y1 خلفة من الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز تـ النفايات الطبية الم

 الطيبة.والعيادات 

Y2 قاقير واألدوية .عمستحضرات الصيدلية والـ النفايات من ال 

Y3 المبيدات الحيوية  واستخداملفة من إنتاج وتجهيز تخـ النفايات الم

 النباتية.والمستحضرات الصيدلية 

Y4 ة الواقية يالمواد الكيميائ واستخداملفة من تصنيع وتجهيز تخـ النفايات الم

 لألخشاب .

Y5 المذيبات العضوية . واستخدامز لفة من إنتاج وتجهيتخـ النفايات الم 

Y6 لفة من عمليات المعالجة الحرارية وعمليات تطويع الفوالذ تخـ النفايات الم

 والمحتوية على السيانيد .

Y7  منها أصالً . لالستعمالـ النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة 

Y8 بونات مع ـ النفايات من مزائج الزيوت مع المياه ، أو مزائج الهيدروكر

 حلبات .ت، أو المس المياه

Y9  ـ الـنفـايات من المواد والـمركبات المحتــوية أو بمواد ثـنائـي الـفـيـنـيـل ذات

( أو مواد ثالثي الفينيل ذات الروابط  PCB'sالروابط الكلورية المتعددة ) 

( أو بمواد ثـنائـي الـفـيـنـيـل ذات الروابط  PCT'sالكلورية المتعددة ) 

 ( . PBB'sالبرومية المتعددة ) 

Y10  ـ النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن تكرير أو التقطير أو أية

 معالجة بالتحليل الحراري .



Y11 الحبر واألصباغ والمواد  واستخداملـفة من إنـتاج وتجهيز تخـ النفايات الم

 الملونة والدهانات وطالءات اللك والورنيش .

Y12 تكسالراتـيـنجات ، الال واستخداملـفـة ن إنـتاج وتجهـيز تخيات المــ الـنفـا  ،

 الملدنات ، الغراء والمواد الالصقة .

Y13  الناجمة عن أنشطة  الجديدة،معروفة أو الـ النفايات من المواد الكيميائية غير

لى عالبحث والتطوير عن األنشطة التعليمية والتي لم تعرف بعد أثارها 

 لبيئة.وا اإلنسان

Y14  التي ال تخضع لتنظيم آخر. االنفجاريةـ النفايات ذات الطبيعة 

Y15 المواد الكيميائية  واستخداملفة من إنتاج وتجهيز تخـ النفايات الم

 . وعن تجهيزها واستخدامها والفوتوغرافية ومواد المعالجة الفوتوغرافية

Y16 ئن .امعادن واللدفايات الناجمة عن عمليات المعالجة السطحية للنـ ال 

Y17  النفايات الصناعية . التخلص منـ الرواسب الناتجة عن عمليات 

 ما يلي :ب ( النفايات التي يدخل في تركيبها ) 

Y18 الكربونيالت المعدنية . ـ 

Y19  ريليوم .بالبريليوم أو مركبات الـ 

Y20 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . ـ 

Y21 مركبات النحاس . ـ 

Y22 مركبات الزنك . ـ 

Y23 الزرنيخ أو مركبات الزرنيخ . ـ 

Y24 السيلينيوم أو مركبات السيلينيوم . ـ 

Y25 الكادميوم أو مركبات الكادميوم . ـ 

Y26 االنتميون أو مركبات االنتميون . ـ 

Y27 وم .يالتلوريوم أو مركبات التلور ـ 

Y28 الزئبق أو مركبات الزئبق . ـ 

Y29 بات الثاليوم .الثاليوم أو مرك ـ 



Y30 الرصاص أو مركبات الرصاص . ـ 

Y31 فيما عدا فلوريد الكالسيوم . ةر غير العضويمركبات الفلو ـ 

Y32 عضوية .المركبات السيانيد غير  ـ 

Y33 في الحالة الصلبة . األحماضالمحاليل الحمضية أو  ـ 

Y34 محاليل القلويات في الحالة الصلبة . ـ 

Y35 لحرير الصخري ) االسبستوس ( .ا وأليافغبار  ـ 

Y36 مركبات الفسفور العضوية . ـ 

Y37 مركبات السيانيد العضوية . ـ 

Y38 الفينول أو مركبات الفينول بما في ذلك مركبات الكلوروفينول .  ـ 

Y39 األثيرمركبات  ـ . 

Y40 المذيبات العضوية المهلجنة . ـ 

Y41 لمهلجنة .المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات ا ـ 

Y42 تعددة .من ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية الراأي مادة مماثلة للفيو ـ 

Y43 تعددة .مأي مادة مماثلة للديوكسين ـ ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية ال ـ 

Y44 قــــــــــــــــالملح العضوية عدا المواد المشار إليها في الهالوجين مركبات ـ 

(83،49،41،48 ). 

 

 

 

 

 

 



 ) ج ( فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خـاصـة :

 

Y45 . ـ النفايات المنزلية المحتوية على نفايات خطرة 

Y46 . ـ النفايات الناتجة عن حرق النفايات المنزلية 

 األممفئة 

المتحدة
*

 

الرقم 

 الشفري
 الوصف واصخال

1 H1 
المواد القابلة 

 لالنفجار

ليط من مواد أو نفايات صلبة ي مواد أو نفايات أو خه

أو سائلة وقادرة في حد ذاتها على أن تنتج ، بواسطة 

تفاعل كيميائي ، غازاً على درجة من الحرارة وتحت 

 إلحاقإلى  قدر من الضغط وبدرجة السرعة تؤدي 

 الضرر بالوسط المحيط .

3 H3 
السوائل القابلة 

 لالشتعال

تحتوي على أو سوائل  لالسوائهي سوائل أو مزيج من 

علق مثل ) الدهانات ، مواد صلبة في محلول أو م  

والورنيش ، وطالء اللك وما إلى ذلك ( تطلق أبخرة 

(  69عـن )  ال تزيدعند درجة حرارة  لالشتعالقابلة 

 درجة مئوية .

4,1 H4,1 
المواد القابلة 

 لالشتعال

هي مواد صلبة أو نفايات صلبة ـ عدا المصنفة بوصفها 

خالل عملية النقل أو  لالحتراقتكون قابلة  متفجرات ـ

 اندالعفي  االحتكاكقد تسبب أو تسهم عن طريق 

 حريق .

4,2 H4,2 
المواد القابلة 

 التلقائي لالشتعال

هي مواد أو نفايات قابلة للسخونة التلقائية تحت 

الظروف العادية أثناء النقل أو قابلة للسخونة أثناء 

 . لالشتعالقابلة مالمسة الهواء فتكون عندئذ 

4,3 H4,3 

المواد التي تطلق 

 عند مالمسة الماء

غازات قابلة 

 لالشتعال

هي مواد أو نفايات معرضة عند تفاعلها مع الماء ألن 

تصبح قابلة لإلشتعال تلقائياً أو ألن تطلق غازات قابلة 

 . لالشتعال

5,1 H5,1 المؤكسدات 

لة هي مواد أو نفايات قد ال تكون بالضرورة قاب

بذاتها ولكنها بصفة عامة قد تسبب أو تسهم  لالشتعال

 مواد أخرى . اشتعالاألكسجين في طريق إنتاج عن 

5,2 H5,2 
البروكسيدات 

 العضوية

هي مواد أو نفايات عضوية غير مستقرة حرارياً 

ثنائية التكافؤ وقد تتعرض  2ـ  2تحتوي على البنية ـ 



 األممفئة 

المتحدة
*

 

الرقم 

 الشفري
 الوصف واصخال

 لتحلل ذاتي التسارع طارد للحرارة .

6,1 H6,1 
السموم ) ذات 

 اآلثار الحادة (

بشكل  األذىهي مواد نفايات يمكن أن تسبب الوفاة أو 

أبتلعت أو  إذا اإلنسانخطير أو تلحق الضرر بصحة 

 تنشقت أو المست الجلد .سأ

6,2 H6,2 المواد المعدية 

هي مواد أو نفايات محتوية على كائنات حية دقيقة أو 

لمرض في  تسببهافي سمومها ، ومعروف أو مشتبه 

 أو الحيوان . اإلنسان

8 H8  اآلكلةالمواد 

هي مواد أو نفايات تسبب عن طريق تفاعل كيميائي 

الحية أو تؤدي  لألنسجة في ضرر جسيم عند مالمستها

 أخرىضرر مادي ببضائع  إلحاقفي حالة تسربها إلى 

أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها وقد تتسبب أيضاً 

 . أخرى في مخاطر

9 H10 

المواد المطلقة 

لغازات سامة عند 

مالمسة الهواء أو 

 ءالما

هي مواد أو نفايات يمكن أن تطلق غازات سامة 

 بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء.

9 H11 

المواد السامة )ذات 

المتأخرة أو  اآلثار

 زمنة(مال

أو  هاابتالعأو  استنشاقهاهي مواد أو نفايات قد ينطوي 

متأخرة أو مزمنة من بينها  آثارنفاذها من الجلد على 

 التسبب في السرطان

9 H12 المواد السامة للبيئة 

هي مواد أو نفايات تسبب أو قد يسبب إطالقها أضراراً 

باشرة أو متأخرة للبيئة بفاعل تراكمها في الكائنات م

 الحية أو بفعل آثارها السامة على النظم الحية .

9 H13  

المواد القادرة بوسيلة ما ـ بعد التخلص منها ـ على 

والتي  ةإنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها المواد المترشح

 الخواص المدرجة أعاله . بأحدتتميز 

 

* يناظر نظام تصنيف المواد الخطرة الواردة في توصيات األمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة 

 (5 .REV  /1 /10  .AC  /SG  /ST  ، 2033، األمم المتحدة ، نيويورك . ) م 


