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 المواد

 
 
 
 

 الفصل األول: اهلدف ونطاق التطبيق والتعريفات
  :املادة األوىل

 .يهدف هذا النظام إىل وضع إطار عمل متكامل إلدارة النفاايت البلدية الصلبة
  :املادة الثانية

العمليات املتعلقة بفصل النفاايت البلدية مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى، يطبق هذا النظام على مجيع 
 .الصلبة، ومجعها، ونقلها، وفرزها، ومعاجلتها، والتخلص منها بطرق آمنة

  :املادة الثالثة
املعاين املبينة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق  -أينما وردت يف هذا النظام  -يقصد ابلكلمات والعبارات اآلتية 

 :خالف ذلك
 .الشؤون البلدية والقروية وزارة الوزارة:
 .وزير الشؤون البلدية والقروية الوزير:

 .األماانت، والبلدايت، واجملالس البلدية األجهزة املختصة:
 .الوزارات واملؤسسات احلكومية اليت هلا عالقة ابلنظام اجلهات ذات العالقة:

الوزارة، أو األجهزة املختصة يف إدارة النفاايت البلدية الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية املتعاقد مع  املقاول:
 .الصلبة

 .الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية املنتج للنفاايت البلدية الصلبة منتج النفاايت:
مجيع املواد اليت يتم رميها أو التخلص منها ، وال تكون ذات فائدة ملنتجها ؛ كالنفاايت  :النفاايت البلدية الصلبة

ملنزلية، ونفاايت البناء واهلدم، والنفاايت التجارية، واإلدارية، والصناعية ، والنفاايت اخلضراء ، واملبعثرات ، ونفاايت ا
 .الرعاية الصحية ، وال تشمل النفاايت الصناعية اخلطرة ، أو نفاايت الرعاية الصحية اخلطرة
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، ومراكز التسوق، ت، واألسواق، واملراكز التجارية، واملطاعمالنفاايت املنتجة من احملال :النفاايت التجارية واإلدارية
، واملكاتب اإلدارية ، والوزارات، واجلامعاتواملراكز الرتفيهية، والفنادق، ومجيع املنشآت اإلدارية، مثل: املدارس

 .املختلفة
مصدرها املسطحات اخلضراء، النفاايت املنتجة من احلدائق واملتنزهات العامة واخلاصة ، ويكون  :النفاايت اخلضراء

 .واحلشائش واألشجار ، وتلك الناجتة من أعمال التقليم والصيانة
، ويصعب مجعها مع مكوانت اليت هي بطبيعتها ذات حجم كبري مجيع أنواع النفاايت :النفاايت ذات احلجم الكبري

ع األاثث، واألجهزة الكهرابئية : أجزاء السيارات، وجذوع األشجار، وقطاايت البلدية الصلبة األخرى، مثلالنف
 .املنزلية

نفاايت البناء واألنقاض الناجتة من أعمال اإلنشاءات والصيانة واهلدم والتسوية، وكذلك  :نفاايت البناء واهلدم
 .نفاايت املواد الناجتة من تعبيد الطرق وغريها

النفاايت الناجتة من األنشطة الصناعية اليت قد حتتوي على مواد مذيبة، أو مواد مزيلة  :النفاايت الصناعية اخلطرة
، أو أمحاض وقلوايتللشحوم، أو الزيوت، أو مواد مشعة، أو مواد ملونة )أحبار(، أو رواسب عجينية )محأة(، أو 

 .مواد أو نفاايت صناعية أخرى غري النفاايت البلدية الصلبة
النفاايت اليت تنتج من املنشآت اليت تقدم خدمات الرعاية الصحية املختلفة،  :حية اخلطرةنفاايت الرعاية الص

واملختربات ومراكز األحباث الطبية، وإنتاج األدوية واملستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العالج البيطري، ومن 
، أو الكيماوية، أو تلوثها ابلعوامل املعديةو حمتمل العالج والتمريض يف املنازل، وتنتج مجيعها من مصادر ملوثة أ

، أو نقلها، أو و مجعها، أو تداوهلا، أو ختزينهااملشعة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة أثناء إنتاجها، أ
 .التخلص منها

لتدوير مباشرة عمليات الفصل، واجلمع، والنقل، والتخزين، والفرز، وإعادة ا :إدارة النفاايت البلدية الصلبة
واملعاجلة، والتخلص النهائي من النفاايت، مبا يف ذلك اإلشراف على هذه العمليات والعناية الالحقة يف مواقع 

 .التخلص النهائي، وكذلك الدراسات والبحوث اليت جترى على أي من هذه العمليات
استخدامها أو تدويرها، وذلك يف فصل خمتلف أنواع النفاايت البلدية الصلبة اليت ميكن إعادة  :الفصل يف املصدر

 .أماكن توالدها
 .مجع النفاايت البلدية الصلبة من نقاط التجميع بوساطة الشاحنات واآلليات املخصصة لذلك :اجلمع
نقل النفاايت البلدية الصلبة بوسائل النقل املعتمدة إىل احملطات االنتقالية، أو منشآت الفرز واملعاجلة، أو  :النقل

 .حيةاملدافن الص
: الورق، والزجاج، واملعادن، وغريها من املكوانت لنفاايت البلدية الصلبة عن بعضها، مثلفصل مكوانت ا :الفرز

 .، وذلك بقصد إعادة تدويرها، أو معاجلتهاةيف احملطات االنتقالية، أو منشآت الفرز واملعاجل
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اسرتجاعها، أو إعادة استخدامها مواد خام أولية يف هتيئة مواد النفاايت البلدية الصلبة؛ من أجل : إعادة التدوير
 .عمليات التصنيع

إحداث تغيري يف خصائص النفاايت البلدية الصلبة بعد فرزها؛ من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل  :املعاجلة
 .عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها، أو تدويرها

 .؛ لالستفادة منها الحقاً أو بعضها مكوانت النفاايت البلدية الصلبة، حفظ :التخزين
، أو اليت ال ميكن االستفادة منها -ة إيداع النفاايت البلدية الصلب :التخلص النهائي من النفاايت البلدية الصلبة

 .يف املدافن الصحية -إعادة تدويرها 
النفاايت البلدية الصلبة إىل  املنشآت اليت يتم استخدامها جزًءا أو مرحلة من مراحل عملية نقل :احملطات االنتقالية

 .؛ من أجل تقليل تكلفة النقلت، أو إىل مواقع التخلص النهائيمواقع ومنشآت معاجلة أو فرز النفااي
منشآت تنقل إليها النفاايت البلدية الصلبة ؛ لفرز مكوانهتا، ومعاجلتها، وجتهيزها إلعادة  :منشآت الفرز واملعاجلة

 .يف عمليات الصناعة االستخدام أو كمواد خام تدخل
منشأة أرضية تدفن فيها النفاايت البلدية الصلبة طبقاً للمعايري الفنية املعتمدة؛ للتخلص من آاثرها  :املدفن الصحي

 .الضارة ابلصحة العامة والبيئة
بطريقة ، أو ك بطريقة اإلشعال ابحلرق املفتوحإشعال مكوانت النفاايت البلدية الصلبة؛ للتخلص منها، وذل :احلرق

 .احلرق احملكوم يف أفران خاصة )الرتميد( سواء ابسرتجاع الطاقة، أو بدونه
 .نظام إدارة النفاايت البلدية الصلبة :النظام

 .الالئحة التنفيذية للنظام :الالئحة
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 املهمات واملسؤوليات: الثاينالفصل 
 :الوزارة ومسؤولياهتا مهمات :الرابعةاملادة 
 -دون حصر- وتشمل هذه املهمات واملسؤوليات الوزارة مهمات ومسؤوليات إدارة النفاايت البلدية الصلبة،تتوىل 

 :ما أييت
رفع املستوى الصحي وسالمة السكان وراحتهم يف مدن اململكة وقراها، وذلك عن طريق تقدمي اخلدمات،  -1

 .وإدارة النفاايت البلدية الصلبة
إلدارة النفاايت البلدية الصلبة كإطار لعمل مؤسسي وفين ، والرفع عن ذلك إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية  -2

 .حبسب اإلجراءات النظامية
تنظيم تنفيذ مشروعات نظافة املدن وإدارة النفاايت البلدية الصلبة، مبا حيقق املصلحة العامة، والعناية بنظافة  -3

 .املدن والقرى، وسالمة البيئة
املختلفة وحتديدها، ووضع الربامج واخلطط الالزمة وتطويرها؛ إلدارة النفاايت دراسة املتطلبات واالحتياجات  -4

 .البلدية الصلبة، ومتابعة تنفيذ مشروعاهتا
بناء القدرات وتطوير اإلدارات املختصة يف األماانت والبلدايت، وتزويدها ابملعلومات، ووضع الربامج التدريبية  -5

 .للعاملني فيها
 .ين أو األماكن اليت تقع خدمات مجع نفاايهتا على عاتق املالك، أو املستفيد مباشرةحتديد املنشآت، أو املبا -6
وضع الضوابط اهلندسية الالزمة إلنشاء املدافن الصحية؛ للتخلص من النفاايت البلدية الصلبة، والتأكد من  -7

يلها وتقو ميها، حبسب أن هذه املدافن مطابقة للشروط واملواصفات املعتمدة نظاماً، وأن يتم إدارهتا وُتشغ  
 .األساليب واملعايري الفنية والبيئية املعتمدة عاملياً 

 .اإلذن مبزاولة نشاط احلرق ؛ يف ضوء املواصفات والشروط والضوابط البيئية اليت حتدد ذلك -8
حة رفع الوعي البيئي، وإعداد الربامج املناسبة وتنفيذها؛ لتوعية السكان أبمهية احملافظة على النظافة والص -9

 .العامة، واحلد من إنتاج النفاايت، والتقيد ابلتعليمات اخلاصة عند التعامل مع النفاايت البلدية الصلبة
وضع خطة طوارئ ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة واألماانت والبلدايت؛ ملباشرة نشاط إدارة النفاايت  -10

 .البلدية الصلبة يف حاالت الضرورة، أو الظروف االستثنائية
اح الدراسات، وتبين تطبيق املشروعات الرائدة يف جمال إدارة النفاايت البلدية الصلبة، واقرتاح مشروعات اقرت  -11

ووضع قاعدة  -لتقدم املستمر يف أساليب إدارهتامبا يضمن مواكبة ا-ت الالزمة للنظام التطوير والتعديال
 .بياانت وطنية هلا

 .البلدية الصلبة، مبا حيقق االستدامة املالية دراسة البدائل املختلفة لتمويل إدارة النفاايت -12
حتديد العمر االفرتاضي للمدافن الصحية، وطريقة صيانتها، وإغالقها، واالستخدام املستقبلي ألرض  -13

 .ومنشآت املدفن
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 .وضع الضوابط واالشرتاطات الالزمة ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ؛ لتصدير النفاايت البلدية الصلبة -14
 .ع اجلهات املختصة لتخفيض املبعثراتوضع خطة م -15
حتديد املواقع املخصصة حلاوايت النفاايت ، مع وضع آلية لفرز النفاايت املراد تدويرها واليت ال ميكن  -16

 .استعادهتا
 .تشجيع القطاع اخلاص على مزاولة نشاط إدارة النفاايت البلدية الصلبة -17
إدارة النفاايت البلدية الصلبة، وحتدد الالئحة الرتخيص للقطاع اخلاص مبزاولة أي نشاط ضمن عمليات  -18

 .شروط الرتخيص وضوابطه
 :مسؤوليات منتج النفاايت البلدية الصلبة :اخلامسةاملادة 

على منتج النفاايت البلدية الصلبة االلتزام بتعليمات الوزارة واألجهزة املختصة املتعلقة بتنظيم عمليات إدارة النفاايت 
 :وجه خاص االلتزام مبا يلي وعلى البلدية الصلبة،

 .بذل العناية املعتادة خلفض النفاايت املنتجة إىل أدىن حد ٍّ ممكن -1
 .بذل العناية املعتادة إلعادة استخدام وتدوير النفاايت املنتجة إىل أعلى حد ممكن -2
ابلضوابط وضع النفاايت البلدية الصلبة داخل احلاوايت املخصصة دون التسبب يف أذى الغري ، وااللتزام  -3

 .الصادرة يف هذا الشأن
 .االلتزام بضوابط استخدام حاوايت النفاايت البلدية الصادرة يف هذا الشأن -4
ى البيئة عدم تكديس النفاايت البلدية الصلبة، أو جتميعها، أو ختزينها، أو التخلص منها مبا يسبب ضرراً عل -5

 .هذا الشأن، أو إخالالً ابلضوابط الصادرة يف والصحة العامة أو الغري
عدم وضع نفاايت الرعاية الصحية اخلطرة، والنفاايت الصناعية اخلطرة، واحليواانت النافقة، أو بقاايها، يف  -6

 .حاوايت النفاايت البلدية الصلبة
 .وضع النفاايت ذات احلجم الكبري يف األماكن اليت حتددها األجهزة املختصة -7
لتسرب السوائل ، وربطها جيداً ، ونقلها إىل األماكن اليت  وضع النفاايت اخلضراء يف أكياس بالستيك مانعة -8

 .حتددها األجهزة املختصة
يف احلاوايت املعدة لذلك، ووضع النفاايت اليت ال ميكن  -بعد فصلها وفرزها  -وضع النفاايت املراد تدويرها  -9

 .استعادهتا يف احلاوايت األخرى
املنشأة، أو املبىن الذي ميلكه، أو يستأجره، أو يستخدمه،  احملافظة على نظافة املنطقة احمليطة مبسكنه، أو -10

 .أو يقوم إبدارته وتشغيله
النفاايت البلدية الصلبة يف جماري السيول واألودية، أو اآلابر اجلوفية، أو على الشواطئ، أو يف  عدم إلقاء -11

 .شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه األمطار
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  :السادسةاملادة 
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يستخدم أو يسمح لغريه أبن يستخدم أرضاً، أو مبىن، أو حيظر على 

منشأة ميلكها أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفاايت البلدية الصلبة ؛ قبل القيام إبجراء دراسات التقومي 
 .البيئي، واحلصول على موافقة الوزارة أو األجهزة املختصة

 :ةعبالسااملادة 
يلتزم منتجو نفاايت البناء واهلدم بتخصيص احلاوايت الالزمة هلذا النوع من النفاايت ونقلها إىل املواقع املخصصة 

 .هلا، أو التعاقد مع املقاولني املؤهلني لنقلها
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 ملكية النفاايت: الثالثالفصل 
   ة الثامنة:املاد

ملخصصة هلا، أو ؛ حال وضعها يف احلاوايت ابة إىل الوزارة واألجهزة املختصةتنتقل ملكية النفاايت البلدية الصل
 .، أو عند التخلي عنهاموقع يعد عرفاً أنه حمل للنفاايت، أو يف بقرهبا
 ة التاسعة:املاد

 ، أو نقلها، أو ختزينها، أو حرقها،رية مجع النفاايت البلدية الصلبةحيظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبا
 .، ويستثىن من ذلك املرخص هلم نظاماً تدويرها واالستفادة منها أو وضع اليد عليها، أو تداوهلا، أو معاجلتها وإعادة
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 قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفاايت البلدية الصلبة: الرابعالفصل 
 العاشرة. املادة

مع املقاولني املرخص هلم نظاماً مبزاولة نشاط إدارة النفاايت البلدية الصلبة، تقوم الوزارة واألجهزة املختصة ابلتعاقد 
 .وحتدد الالئحة الشروط والضوابط واملعايري الالزمة لذلك وفقاً هلذا النظام واألنظمة األخرى

 احلادية عشرة: املادة
التعاقد الذي توى الوطين، أو يف حالة الوزارة هي اجلهة املختصة ابلتعاقد مع املقاول أو املقاولني للعمل على املس

 يف نطاق حدود ، وتكون األجهزة املختصة هي جهات االختصاص ابلتعاقد مع املقاولنييغطي أكثر من منطقة
 .، وحتدد الالئحة الشروط والضوابط واملعايري الالزمة لذلك وفقاً هلذا النظام واألنظمة األخرىاملنطقة اإلدارية

 الثانية عشرة: املادة
 -وفقاً ملا تقضي به املصلحة العامة واألنظمة املتبعة والدراسات واملعايري االقتصادية-جيوز للوزارة واألجهزة املختصة 

جتزئة مشروعات إدارة النفاايت البلدية الصلبة، إما من حيث املكان أو من حيث نوع العمل، وجيوز هلا كذلك أن 
وعات، وال مينع ذلك من التعاقد مع مقاول واحد ملمارسة مجيع هذه تتعاقد مع أكثر من مقاول لتنفيذ هذه املشر 

 .املشروعات يف املناطق النائية، أو تلك اليت ال تستدعي كمية النفاايت املنتجة فيها التعاقد مع أكثر من مقاول
 الثالثة عشرة: املادة

املناسبة إلقامة املدافن  األراضيمواقع  -هزة املختصة واجلهات ذات العالقةابلتنسيق مع األج-ختصص الوزارة 
 .، اليت حتددها الالئحةية اخلاصة إبنشاء املدافن الصحية، والضوابط العلمية والفنألنظمة املعمول هبا، وفقاً لالصحية
 الرابعة عشرة: املادة

دارة النفاايت ل إ؛ للرقابة واإلشراف على أعمالتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصةجيوز للوزارة ولألجهزة املختصة ا
، اليت يكلف هبا املقاولون املرخص هلم نظاماً، وحتدد الالئحة الشروط والضوابط واملعايري الالزمة لذلك البلدية الصلبة

 .وفقاً هلذا النظام واألنظمة األخرى
 اخلامسة عشرة: املادة
، أو جتديدها بعقود الصيانة، أو التسويةألجهزة املختصة ربط فسوح الرتميم، أو اهلدم، أو ل -حبسب األحوال-جيوز 

 .؛ لنقل ما ينتج من نفاايت إىل األماكن املخصصة لذلكيربمها طالب الفسح مع مقاول
 السادسة عشرة: املادة

 .ابلشروط والضوابط اليت حتددها الالئحة -املرخص هلا نظاماً -لفرز واملعاجلة وإعادة التدوير تلتزم منشآت ا
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 املخالفات والعقوابت: اخلامسالفصل 
 السابعة عشرة: املادة

( عشرة 10000؛ يعاقب بغرامة ال تزيد على )أخرى أشد ينص عليها يف نظام آخر مع عدم اإلخالل أبي عقوبة
 :كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية ،مصاريف إعادهتا إىل وضعها السابقآالف رايل مع إلزامه بدفع 

 .خارج احلاوايت املخصصة هلاوضع النفاايت البلدية الصلبة  -1
 .، أو ختزينها مما يسبب اإلضرار ابلصحة العامة أو البيئةتكديس النفاايت البلدية الصلبة، أو جتميعها -2
 .، أو إتالفهاحلاوايت النفاايت البلدية الصلبةتغيري األماكن احملددة  -3
 .قبل احلصول على موافقة الوزارة استخدام أرض أو مبىن منشأة موقعاً للتخلص من النفاايت البلدية الصلبة -4
 .، أو أمالك الغريألماكن والشوارع واحلدائق العامةالتخلص من النفاايت البلدية الصلبة يف ا -5
 .، وبعثرة حمتوايهتاحاوايت النفاايت البلدية الصلبة نبش -6

 الثامنة عشرة: املادة
( عشرين 20000يعاقب بغرامة ال تزيد على ) آخر؛مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أخرى أشد ينص عليها يف نظام 

 :كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية ألف رايل مع إلزامه بدفع مصاريف إعادهتا إىل وضعها السابق،
 .عرقلة إجراءات حتديد أماكن جتميع النفاايت البلدية الصلبة ، أو منع اآلخرين من استخدامها -1
 .بة ؛ بغرض االستغالل التجاري دون ترخيص نظاميإجياد أماكن لتجميع النفاايت البلدية الصل -2
 .وضع نفاايت الرعاية الصحية اخلطرة والنفاايت الصناعية اخلطرة يف حاوايت النفاايت البلدية الصلبة -3
الصلبة يف جماري السيول واألودية، أو اآلابر، أو الشواطئ، أو يف شبكات الصرف وضع النفاايت البلدية  -4

 .مياه األمطار، أو شبكات تصريف الصحي
داوهلا ومعاجلتها مجع النفاايت البلدية الصلبة، أو نقلها، أو ختزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو ت -5

 .؛ لالستفادة منها لغري املرخص هلم نظاماً وإعادة تدويرها
 التاسعة عشرة: املادة
 -ز املختص جمتمعني أو منفردينجلهايصدر بتعيينهم قرار من رئيس ا-وىل موظفون من األجهزة املختصة يت -1

 .ضبط خمالفات أحكام هذا النظام
 قرارات تطبيق العقوابت الواردة يف املادتني )السابعة عشرة( -حسب األحوال-تصدر األجهزة املختصة  -2

وجيوز ألصحاب الشأن التظلم أمام احملاكم املختصة من أي من هذه  ،و)الثامنة عشرة( من هذا النظام
 .)ستني( يوماً من اتريخ إبالغهم ابلقرارالقرارات خالل 
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 أحكام عامة: السادسالفصل 
 العشرون:  املادة

 .، ويعمل هبا من اتريخ العمل هبذا النظاميصدر الوزير الالئحة هلذا النظام
 احلادية والعشرون: املادة

 .يعمل هبذا النظام بعد تسعني يوماً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية


