


ȓȀʋȍɨɦ�ȓɭȆɐɦȄ�ȓȀʊɺɦȄ

 )2017لسنة   6القرار رقم ( 

�ȒǸɮݍݰȄɼ�ȓȍɨɀ ɦȄ�ȓʆȯ ɨȍɦȄɼ�ȓʊȍɈ ɦȄɼ�ȒȳɈ Ȅ�Ȕݍݵ ȆʆȆɘɳɦȄ�ȒȲȄȮׁ �ȓʆȱ ʊɘɳȗɦȄ�ȓȨ Ǿֺ ɦȆȉ

�ɵ ɭ�ȮȄɽ Ȅ�ɬȆɢȧֿם �ȓʆȱ ʊɘɳȗɦȄ�ȯɏ ȄɽɜɦȄ�25ۘܢ� ȧ39�ȓȀʋȍɦȄ�ȓʆȆɮȧ �ɰ ɽɱȆɛ�ɵ ɭ

ɻȕֺ� 2014لسنة  42رقم  ʆȯ ɐȖɼ

�–املدير العام ȓȀʋȍɨɦ�ȓɭȆɐɦȄ�ȓȀʊɺɦȄ�ȒȲȄȮǻ�ȹ ɨȣ ɭ�ȹ ʋǾȲ

�ʄڴɏ �Ɏֺ ɇ ַ Ȅ�ȯɐȊ

�ɯ 2014لسنة  42القانون رقم - ɛȲ�ɰɽɱȆɜɦȆȉ�ɻȕֺ ʆȯ ɐȖɼ�֗ ȓȀʋȍɦȄ�ȓʆȆɮȧ �ɰ Ǹȼ Ȋ99  2015لسنة.  

�ȭ 2015لسنة  916رقم والقرار- ʈȲȆȗȉ�ȲȮȆɀ ɦȄ22/9/2015�ɰ Ǹȼ Ȋ�֗�ȒȮȆɏǻ�ȓȨ Ǿֺ ɦȄ�ȮȄȯɏǻ�ȓɳݍݨ�ɪ ʊɡȼ Ȗ

�ɯ ɛȲ�ȓȀʋȍɦȄ�ȓʆȆɮȧ �ɰɽɱȆɜɦ�ȓʆȱʊɘɳȗɦȄ42  2014لسنة �ɻȕֺ ʆȯ ɐȖɼ

�ȭ 2016لسنة  288والقرار رقم - ʈȲȆȗȉ�ȲȮȆɀ ɦȄ3/4/2016�ȓȨ Ǿֺ ɦȄ�ȓɐȡ Ȅȳɭ�ȓɳݍݨ�ɪ ʊɡȼ Ȗ�ȒȮȆɏǻ�ɰ Ǹȼ Ȋ�֗

�ɻȕֺ 2014لسنة  42التنفيذية للقانون رقم  ʆȯ ɐȖɼ

-��ɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛȲ�ɻՌՌՌՌՌɏȆɮȗȡ Ȅ�ʏࢭ�ȲȮȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ɦȄ�ɷȲȄȳɜȉ�ȒȲȄȮׁ Ȅ�ȹ ɨȣ ɭ�ȓɜɗȄɽɭ�ȯɐȌɼ4/2016ȭ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌʈȲȆȗՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉ�ȯɜՌՌՌՌՌՌՌɐɳםȄ��6/9

/2016�ȓȨ Ǿֺ ɦȄ�ɷȱɸ�ȲȄȯȿ ǻ�ʄڴɏ�֗

ݳ�- Ȇɀݍ ɦȄɼ�ɪ ɮɐɦȄ�ȓݏݰɀ ɭ�ɻʊɄ ȗɜȕ�Ȇɭ�ʄڴɏ�ǴȆɳȋɼ�ɬȆɐɦȄ

ـــرر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ قـ

�ʄڲɼǷ�ȒȮȆɭ�

�Ȳȯɀ
Ւ
ȕ�ȯɏȄɽɜɦȄ��ȒǸɮݍݰȄɼ�ȓȍɨɀ ɦȄ�ȓʆȯɨȍɦȄɼ�ȓʊȍɈ ɦȄɼ�ȒȳɈ Ȅ�Ȕݍݵ ȆʆȆɘɳɦȄ�ȒȲȄȮǻ�ɰ Ǹȼ Ȋ�ȓɜɗȄȳםȄ�ȓʆȱʊɘɳȗɦȄ�ȓȨ Ǿֺ ɦȄ

�ɵ ɭ�ȮȄɽםȄ�ɬȆɢȧֿ �ȓʆȱʊɘɳȗɦȄ25ۘܢ� ȧ39�ɯ ɛȲ�ȓȀʋȍɦȄ�ȓʆȆɮȧ �ɰɽɱȆɛ�ɵ ɭ42 2014 لسنة ��ɻȕֺ ʆȯ ɐȖɼ

(مادة ثانية)

�ȓȨ ǾֺɦȄ�ɷȱɸ�ɬȆɢȧ Ƿ�ɑɭ�ɂ ȲȆɐȗʆ�Ɂ ɱ�ɪ ɠ�ʄڧɨՒʆ

(مادة ثالثة) 

�Ȇɮɸȳȼ ɲ�ȭ ʈȲȆȕ�ɵ ɭ�Ȇɮ٭ڈ�ɪ ɮɐ Ւʉɼ�֗ �ɬɽʊɦȄ�ș ʈɽɢɦȄ��ȓʊɮȷ ȳɦȄ�ȒȯʈȳݍݨȆȉ�ɻɦ�ȓɜɗȄȳםȄ�ȓȨ Ǿֺ ɦȄɼ�ȲȄȳɜɦȄ�Ȅȱɸ�ȳȼ ɴՒʆ



��ȓɐȊȄȲ�ȒȮȆɭ�

�ȓʊɳɐםȄɼ�ȓɀ ȗݝݵȄ�Ȕ ȄȲȄȮׁ Ȅɼ�Ȕ ȆɺݍݨȄ�ɑʊɮȡ �ʄڴɏ-ʏࢭ�Ȇٔڈɭ�ɪ ɠ�Ȇɺȿ Ȇɀ ȗȫ Ȅ�ɚ ȆɈ ɱ-�ȲȄȳɜɦȄ�Ȅȱɸۜܢ� غ ȗɜɭ�ɤ Ȇɮɏǻ

وتطبيقھ.

Ȧ Ȇȍɀ ɦȄ�Ȯɽ ɮݍݰȄ�ȯ ɮȧ Ƿד� ȯ ȍɏ

�ȒȲȄȮׁ Ȅ�ȹ ɨȣ ɭ�ȹ ʋǾȲ– املدير العام

���ʏࢭ�Ȳȯȿ3/9/1438�Ռɸ

م.29/5/2017املوافق:   



للبیئةالھیئة العامة

الالئحة التنفیذیة

والبلدیة الصلبة والحمأةوالصناعیة لنفایات الخطرة والطبیة في شأن ا

وتعدیالتھ) 2014لسنة  42من قانون حمایة البیئة رقم 39إلى 52(المواد من 

الفرع األول

من القانون25األحكام التنفیذیة لنص المادة 

(النفایات النوویة)

شكال األالتخلص منھا بأى شكل من أووویة تخزین النفایات النأوإغراق أوردم أوجلب أوستخدام یحظر ا"

.فى كامل إقلیم دولة الكویت

البریة التى تحمل أیا أوالجویة أوویحظر بغیر تصریح مسبق من الھیئة السماح بمرور وسائل النقل البحریة 

."ع الجھات المعنیة بالدولةوذلك بالتنسیق م ،من ھذه النفایات عبر إقلیم الدولة

الحظـــــــــر

)1(مادة

ً مطلقیُحظر حظراً  ستخدام أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزین النفایات النوویة أو التخلص منھا بأى شكل اا

من األشكال فى كامل إقلیم دولة الكویت.

جواً، بدون تصریح مسبق من الھیئة العامة مرور النفایات النوویة عبر إقلیم الدولة براً أو بحراً أو حظركما یُ 

.للبیئة بالتنسیق مع الجھات المعنیة بالدولة

اإلجراءات

ح المسبق بمرور النفایات النوویةدلیل إجراءات الحصول على التصری

)2(مادة

وذلك  ،یات النوویةبطلب تصریح مرور النفاإلیھا التقدم للحصول على موافقة الھیئة یتعین على صاحب الشأن 

:التالیةموافقة كال من الجھات ، مرفقاً بھ)1لجدول المذكور في الملحق رقم (اتعبئة بعد 

.ت (النقل البحري)وزارة المواصال-

   .ةمؤسسة الموانئ الكویتی-

.وزارة الدفاع-

.وزارة الصحة (إدارة الوقایة من االشعاع)-

.)لخفر السواحلاإلدارة العامةوزارة الداخلیة (-

.اإلدارة العامة للجمارك-

.اإلدارة العامة للطیران المدني-

الفرع الثاني

من القانون26األحكام التنفیذیة لنص المادة 

(النفایات المشعة منخفضة اإلشعاع)



بعض الصناعات بغیر ترخیص أول النفایات المشعة منخفضة اإلشعاع المولدة من المستشفیات وایحظر تد"

ة التي تحددھا الالئحة ویجب التخلص من ھذه النفایات وفقاً للشروط والمعاییر البیئی ،مسبق من الجھات المعنیة

.التنفیذیة"

والمعاییرالنظم واإلشتراطات

أوال: تصنیف النفایات المشعة

)3(مادة 

تتمثل أصناف النفایات المشعة فیما یلي:

معفاة: نفایاتأومواد.1

1الجدول في الواردةالتركیزاتتلكعنتقلبتركیزاتالمشعةالنظائرمنمستویات على المحتویةالمواد

.553/2003من القرار الوزاري رقم 3إلى

:اضمحاللنفایات/النصفيالعمرقصیرةالمستوى منخفضة نفایات.2

النظائرغیره، أيدون النصفالعمرقصیرة مشعة نظائر على المستوى، المحتویة منخفضة المشعةالنفایات

والتي تضمحل حتى مستویات الحدود المسموحة  ،یوم)100مئة یوم (النصفي عنعمرھایقلالتيالمشعة

سنوات من تاریخ تولدھا. )3ثالث (في غضون

:العمر النصفيوقصیرةومتوسطة المستوى منخفضة نفایات.3

 على والمحتویةسنوات،)3ثالث (غضون في الحدود المسموحةمستویات حتى تضمحل ال التيالنفایات

لجسیمات باعثة أو سنة،) 30ثالثین (عنتقلنصفیةبأعمار غاما وإشعاعاتبیتالجسیمات باعثة مشعة نظائر

على أربعة لھااإلجمالياإلشعاعيالنشاطیزیدوالجرام،/بیكرل)400أربعمئة (مناقلإشعاعيبنشاطألفا

النفایات.ھذهمنطردلكلبیكرل)4000آالف (

:النصفيالعمرطویلةومتوسطة المستوى منخفضة نفایات.4

 منخفضة الخاصة بالنفایاتالتركیزاتتلك على تزیدبتركیزات مشعة نظائر على المحتویةالمشعةالنفایات

 )3ثالثة ( على یزیدبمعدلحرارةتولد ال التيتلكلكنالنصفي،العمرقصیرةالمستوىومتوسطة

.النفایاتمنمكعبمتر/كیلووات

:المستوىعالیةنفایات.5

 منخفضة بالنفایاتالخاصةالتركیزات على تزیدبتركیزات مشعة نظائر على المحتویةالمشعةالنفایات

/كیلووات) 3ثالثة ( على یزیدبمعدلحرارةتولدالتيالنصفيالعمرقصیرةاإلشعاعي،المستوىومتوسطة

.النفایاتمنمكعبمتر

ثانیا: المعاییر البیئیة

معاییر مستویات الحدود المسموح بھا للنفایات الصلبة

)4(مادة

النفایاتمنإتباعھا للتخلصالواجبالتخلص من النفایات حسب القواعد والشروط واإلجراءات الوقائیةجوز ی

، ووفق المستویات والمعدالت وتعدیالتھ 2003لسنة  553 رقمالوزاريبالقرارة الصادر ،وتخزینھاالمشعة

.)2في الملحق رقم ( 3-2، 2-2، 1-2 اول أرقامالواردة بالجد



تخزین النفایات المشعةثالثا:

اشتراطات تخزین النفایات المشعة)أ

)5(مادة

وفق االشتراطات التالیة:تخزین النفایات المشعة یتم 

لتخزین النفایات المشعة بالتنسیق  ،إدارة الوقایة من اإلشعاع-ترخیص وزارة الصحةب الحصول على یج.1

مع الھیئة العامة للبیئة.

الخصوصوجھوعلىوالبیئة،الناسعموم صحة حمایة تحقق بطریقةالمشعةالنفایاتتخزینیجب.2

.لالشتعالالقابلةوأالمتفجرةأوللتآكلالمسببةالموادمنبالقربالنفایاتھذهتخزنأال یجب

أومرافقحدودتحددأنالمشعة، وینبغيالنفایاتلتخزین مخصصة مساحاتأومرافقتوفرأنیجب.3

التخزینمساحاتتفصلأنویجباالقتراب،منافذ على التامةالسیطرةبوضوحمساحات التخزین

.للتھیئةخضعتالتيالنفایاتتلكعنالمعالجةغیربالنفایاتالخاصة

:التالیةبالخصائصالتخزینمساحاتأومرافق في التالیةالشروطتتوافرأنیجب.4

.والنقلوالمعالجة،الصرف،قبلالناتجةالمشعةالنفایاتالستیعابكافیة سعة  .أ

.تلوثھاإزالةویسھللالحتراق قابلة غیرجدران وأرضیاتمنمكونةبسیطةبنیة.ب

.للسوائلمركزیةتجمیعلمنطقةخفیفةومیولاحتواءبحواف للماء منفذغیرلألرضیاتغطاء.ج

.كافیةتھویة.د

.اإلشعاعياإلنذارأجھزةووضعالھواءعینات جمع إمكانیةھـ. 

.ضدھاوالوقایةالحرائقكشفوسائلتوفر.و

المخاطرذاتللمواداآلمنالتخزینلتیسیر ،المختلفةالمشعةالنفایاتأنواعلفصلالفاصلةالقواطعتوفرز. 

.كیمیائیاوالنشطةللتعفنالقابلةوالموادلألمراض،والمسببةالخاصة والمتطایرة،

.إشعاعیامراقبةكمناطقحدودھاتحدیدسھولةح. 

ونشاطھاالمشعة،النفایاتونوعدخولھا،وتاریخیات،واالح قائمة یحددالذياألداءسجلنظاماستخدامط. 

.التخزین مساحة أومكانمنبالقربولكنالتخزین،مكانخارجاألداءسجلحفظوینبغي.اإلشعاعي

.الحرارةدرجات في التغیرذلك في بما المحیطةالبیئةعواملمنللنفایاتوقایةتوفیري. 

.االقتحامضدوقایةتوفیرك. 

.الحاجةحسبمتحركةإشعاعیةدروعاستخدام.ل

منباالقترابلھمالمصرحغیراألشخاص لمنع الوسائلجمیعیكفلأنلھالمرخص على یجب.5

.المشعةتخزین النفایاتمكان

المعالجة النھائیة للنفایات المشعة)ب

)6(مادة

أن تتضمن المعالجة النھائیة للنفایات المشعة العلملیات التالیة:یتعین

النفایات،دمجإلىتھدفالتيالعملیاتمنعدداالصلبةالمشعةللنفایاتالنھائیةالمعالجةتتضمنأن .1

تكونخاللھاومن ،اإلشعاعیةالوقایة في األمثلةمبدأ مع یتناسبالذياألدنىأحجامھا للحدوتقلیص

مراعاة مع للجرعة بالنسبة معقولنحو على بلوغھیمكنحدأدنىإلىمصدرأيعنالناتجةالتعرضات



 قابلة غیرومتینة،صلبة  داخل ھیاكلالنفایاتھذهاحتواءإلىأوواالقتصادیة،االجتماعیةالعوامل

تقلیصإلىتھدفالتيمن العملیاتعدداالمشعةللنفایاتالنھائیةالمعالجةوتتضمن.التآكلأوللتفتیت

.الحرقأوالكبس:مثلالحجم

الناسلعموم وصولھاوعدمالمشعةالنفایاتاحتواءإلىتھدفالتيالعملیاتمنآخراً عددتتضمنأن .2

مثل:والبیئة

.الخرسانیةالقوالبداخلواالحتواءالحفظ.أ

.بالبلمرةاالحتواء.ب

لھج) اإلجراءات التي یلتزم بھا المرخص

)7(مادة

:التالیةعلى المرخص لھ بتخزین النفایات المشعة اإللتزام باإلجراءات

أن على، الصحةوزارةإلىحوزتھم في التيالمشعةالنفایاتمنالحدیثبالمخزونوبیانتقریرتقدیم.1

.الوزارةتحددھاالتيالتفاصیلتتضمنفي صورةالبیانیكون

بیانمن نسخة الصحةلوزارةیرسلأنبیوًما، یج)15خمس عشرة (خاللوفي سنة كلنھایةبعد.2

:یليلما  النھائیةوالحاالتوكمیاتأنواعفیھیحددالسنةعنوتقریرالنفایاتمخزون

.للبیئةالمطلقةالمفسوحةالمشعةالمواد.أ

.للبیئةالمنصرفةالنفایات.ب

 .للمصنع المعادةاإلغالقالمحكمةالمصادر.ج

.الصحةوزارةتطلبھاقدالتياألخرىالتفاصیل.د

 ،) ساعة24أربع وعشرین (خاللالصحةوزارةإبالغیجب مشعة، أي نفایاتسرقةأوفقدان حالة في .3

.اتخاذھاتمالتيواإلجراءاتالموضوعحول-على األكثر -أسبوعمكتوبا خاللتقریرالھایقدمنوأ

تفوقبمعدالتالنفایاتصرفعندأوالفسح،معاییرتفوقبمعدالتللبیئةالمشعةالموادأطلقتإذا.4

مكتوباتقریرالھایقدمأن-باإلضافة إلى ما سبق -علیھ یجبف الصحة،وزارةبھاتصرحالتيالحدود

.على األكثرأسبوعخاللالمتخذةواإلجراءاتالموضوعحول

التخلص من النفایات المشعةرابعا: اشتراطات 

)8(مادة

یكون التخلص من النفایات المشعة طبقاً لإلشتراطات التالیة:

 صالحة غیرالنفایاتھذهكانتإذاالالئحةھذهحكامأل وفقاالمشعةالنفایاتمنالتخلصیجب.1

.البیئةإلىاإلطالقأوللصرف

المشعةالنفایاتمنبالتخلصلھللترخیصالصحةلوزارةطلبیقدمأنلھالمرخص على یجب.2

أي في المشعةالنفایاتلقبولالمحددةالصحةوزارةمعاییربضمانإلزامھ مع ،حوزتھ في التي

.النفایاتبإدارةالخاصةواالشتراطاتالمعاییراستوفتقدتكونجھة في دفنأوردممنطقة

تحدده لما وفقاالمنشأة،داخلمجموعات في المشعةالنفایاتفصلیكفلأنلھالمرخص على یجب.3

.الصحةوزارة



المتاحةالخیاراتاستخدام على تعینالتيالفئات،أساس على مجموعات في النفایاتتفصلأنیجب.4

 :كالتالي وھيللنفایاتالممكنةوالفئاتوالتخلصوالتخزین،والتھیئة، للمعالجة،

 .مشعة غیروأخرى مشعة  .أ

.لالضمحاللللتخزین مناسبة النصفيالعمرقصیرة.ب

.المشعةالنظائرمنوالمحتوياإلشعاعيالنشاط.ج

:والكیمیائيالفیزیائيالشكل.د

عضویةأومائیة: سائلة .1

 .متجانسة غیر.2

للكبس. قابلة وغیرللكبس، قابلة للحرق، قابلة وغیرللحرق، قابلة :صلبة .3

.مستھلكةاإلغالق محكمة مصادرھـ. 

.إشعاعیةغیرخطورةخطرةنفایاتو. 

أنویجبحدة، على النفایاتمننوعكلحفظیجبمجموعات، في المشعةالنفایاتفصلبعد.5

 :على المشعةالنفایاتیاتأوح تشتمل

.بوضوحھویتھاتحدیدأ. 

.استخدامھاعندالوریقاتثالثیةالعالمةتحملب. 

.ومصقولةمتینةتكونج. 

.المحتواةالمشعةالنفایات مع متالئمةد. 

.بأمانوالتفریغ للتعبئة قابلةھـ. 

:التالیةالمعلوماتالمشعةللنفایاتیةواح كل على تسجلأنیجب.6

.المتسلسلالرقمأ. 

.المحتویةالمشعةالنظائرب. 

.القیاسوتاریخاإلشعاعيالنشاطج. 

.المنشأبلدد. 

.الفعلیةأوالكامنةاألخطارھـ. 

.قیاسھاوتاریخالسطحیةالجرعةمعدلو. 

.والحجمالكتلةأيالكمیةز.

.المسئولالشخصح. 

الثقوبلحدوث مةوامق صلبھیاتواح في وتخزنغیرھا،عن منفصلة الحادةاألجزاء تجمع أنیجب.7

."حادةأجزاء "بكلمة بوضوحتوسیمھاوینبغي

وینبغيالملوثة،السوائلتسرب تحاشي إلىتؤديبطریقةالرطبةالصلبةالمشعةالنفایاتتجمیعیجب.8

.النفایاتلھذهالمزدوجالتغلیفاستخدام

واإلشعاعیة،الكیمیائیةللخصائصوفقا مناسبة یاتواح في السائلةالمشعةالنفایاتتجمیعیجب.9

.والتخزینلواالتدولمتطلباتالنفایات،ھذهولحجم

 .مشعة نفایاتیةواح في المستھلكاإلغالقمحكمالمشعالمصدریحفظأنیجب.10

.اإلشعاعيالتلوثحیثمنیاتواالحاختباریجب.11



.یةواالحاستخدامإعادةقبلالراسخغیرالتلوثإزالةیجب.12

لخطوات أمان مكتوبة.ضمان نقل النفایات المشعة في الموقع بحیث یتم وفقا .13

الحصول على الموافقة الالزمة من وزارة الصحة لنقل النفایات المشعة..14

الفرع الثالث

) من القانون27األحكام التنفیذیة لنص المادة (

(النفایات الخطرة)

مرورھا عبر إقلیم دولة الكویت. ویستثنى أوالسماح بدخولھا أوتصدیر النفایات الخطرة أویحظر استیراد "

الموانئ أوالوسائل أومن ذلك تصدیر النفایات الخطرة التي ال تملك الدولة القدرة التقنیة والمرافق الالزمة 

."وفي كل األحوال یلزم الحصول على موافقة الھیئة على ذلك ،المناسبة للتخلص منھا

ذات العالقةجراءات اإلواستیفاء اإللتزام باالتفاقات الدولیة

)9(مادة 

مصدقاً ذات عالقة،االلتزام باالتفاقیات الدولیة المعنیة بنفایات النقل (اتفاقیة بازل وأي اتفاقیات أخرى یتعین 

دولة الكویت).من علیھا 

بازل بشأن ، وتلك الواردة في اتفاقیة جراءات المعمول بھا لدى الھیئة العامة للبیئةاستیفاء كافة اإلكما یتعین

التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود.

الفرع الرابع

) من القانون28األحكام التنفیذیة لنص المادة (

فایات الرعایة الصحیة والحماة)ن(النفایات البلدیة الصلبة والخطرة و

ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة الناتجة یحظر الجمع والنقل والتخلص من النفایات البلدیة الصلبة والخطرة "

عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغیر ترخیص من الجھات المعنیة وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا 

."ل والتعامل مع ھذه الموادواالقانون إجراءات وشروط منح ھذه التراخیص وآلیة التد

األولموضوعال

النفایات الخطرةنظام 

الحظرأوالً: 

)10(مادة



تداول النفایات الخطرة، أو إدارتھا، أو معالجتھا، أو إعادة تدویرھا، أو التخلص منھا في الداخل أو یُحظر

ً للشروط العامة للبیئة، بعد موافقة الھیئة والخارج، إال بترخیص یصدر من الجھة المختصة،  وذلك وفقا

المنصوص علیھا في ھذه الالئحة.واإلجراءات 

شروط منح التراخیصثانیا: 

)11(مادة

یكون منح ترخیص بشأن تداول أو إدارة أو معالجة أو إعادة تدویر النفایات الخطرة أو التخلص منھا في 

الداخل أو الخارج، وفقا للشروط التالیة:

.ستیفاء جمیع البیانات والمعلومات والمستندات المحددةا.1

الالزمة للتخزین والتداول اآلمن للنفایات الخطرة والمعالجة واإلدارة وفیر الوسائل واإلمكانات والنظم ت .2

.أو إعادة التدویر، أو التخلص منھا

.توفیر الكوادر المدربة المسؤولة عن العملیات محل الترخیص.3

الخطرة.توفیر متطلبات مواجھة األخطار التي قد تنتج عن حوادث التعامل مع النفایات .4

.والصحة العامةعدم اإلضرار بالبیئة .5

اً: اإلجراءاتثالث

إجراءات طلب الترخیص

)12(مادة

على طالب الترخیص التقدم بطلب كتابي إلى الجھة اإلداریة المختصة، یحدد فیھ نشاط تداول النفایات الخطرة 

البیانات والمتطلباتیستوفيبحسب النشاط، وأن الغرضالمطلوب الترخیص بھ، وأن یمأل النموذج المعد لھذا 

الالزمة:التالیة مؤیدة بالمستندات 

خرائط -موقع المنشأة ومساحتھا -العنوان ورقم الھاتف -القائم بتداول النفایات الخطرة (اسم المنشأة -1

المعلومات الخاصة -معدات األمان المتوفرة لدى المنشأة -مستوى الماء األرضي -لموقع المنشأة 

.نامج رصد البیئة بالمناطق المحیطة بالمنشأة)بر-بالتأمین 

.الجھة المنتجة للنفایات الخطرة (االسم بالكامل والعنوان ورقم الھاتف والفاكس)-2

.توصیف كامل للنفایات الخطرة المزمع التعامل فیھا، وطبیعة وتركیز العناصر الخطرة بھا-3

.سائب)-صھاریج -ووصف أسلوب تعبئتھا (برامیل تحدید كمیة النفایات الخطرة المزمع تداولھا سنویاً -4

توصیف الوسائل المزمع استخدامھا لتخزین النفایات الخطرة، وفترة التخزین لكل منھا، مع تعھد بكتابة -5

.بیان واضح على العبوة لإلعالم عن محتواھا ومدى خطورتھا وكیفیة التصرف فیھا في حالة الطوارئ

.جوي)، وتحدید خطوط سیرھا ومواقیتھا-بحري -(بري توضیح وسائل النقل المتوخاة -6

بیان شامل عن األسلوب المزمع اتباعھ في معالجة وتصریف النفایات الخطرة المطلوب الترخیص -7

.بتداولھا

التعھد بعدم خلط النفایات الخطرة مع غیرھا من جمیع أنواع النفایات األخرى التي تتولد عن األنشطة -8

.اإلنتاجیة وغیرھا



ً بكمیات النفایات الخطرة ونوعیاتھا، ومصادر ومعدالت -9 ً وافیا التعھد باالحتفاظ بسجالت تتضمن بیانا

وفترات تجمیعھا وتخزینھا، وطریقة نقلھا وأسلوب معالجتھا، مع تیسیر ھذه البیانات عند كل طلب، 

.واالحتفاظ بھذه السجالت بصورة دائمة

حسن تعبئة النفایات الخطرة أثناء مراحل التجمیع والنقل التعھد باتخاذ جمیع اإلجراءات التي تكفل-10

والتخزین.

.وصف تفصیلي لخطة الطوارئ لمجابھة جمیع الظروف غیر المتوقعة بما یضمن حمایة الناس والبیئة-11

.الخطرشھادة بسابق الخبرة في مجال تداول النفایات -12

.داتإقرار بصحة البیانات الواردة في الطلب والنموذج والمستن-13

وللجھة المانحة للترخیص أن تطلب من طالب الترخیص استیفاء ما تراه من شروط أخرى تراھا ضروریة 

لتأمین التداول.

الترخیصرسم الحصول على

)13(مادة

لمدة خمس سنوات نقدي یحدد بقرار من قبل الوزیر المختصبرسمل النفایات بأنواعھاوایصدر الترخیص بتد

یجوز للجھة اإلداریة المختصة منح ، و، ما لم یحدث ما یستدعي مراجعة الترخیصقابلة للتجدیدكحد أقصي

تراخیص مؤقتة لفترات قصیرة حسب مقتضیات الحاجة.

سحب الترخیصحاالت

)14مادة(

:اط بقرار مسبب في الحاالت التالیةإیقاف النشأومانحة الترخیص إلغاؤهیجوز للجھة 

.قد صدر نتیجة تقدیم بیانات غیر صحیحةإذا كان الترخیص -1

.إذا خالف المرخص لھ شروط الترخیص-2

.لة النشاط آثار بیئیة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخیصواإذا نتج عن مز-3

یر فى حالة تحسن كبإلىاستخدامھاطبیقھا بتعدیالت یسیرة ویؤدى إذا ظھرت تكنولوجیا متطورة یمكن ت-4

.البیئة وصحة العاملین

.من تلك النفایاتل أيواعدم سالمة تدإلىالھیئة العامة للبیئة إذا انتھى رأي-5

الثانيالموضوع

والمخلفاتجمع ونقل النفایاتنظام 

الواجب اتباعھا في جمع ونقل النفایات والمخلفاتالعامة التدابیر واالحتیاطات 

)15مادة (

واالحتیاطات التالیة:تراعى في جمع ونقل النفایات والمخلفات التدابیر 

أن تكون سیارة نقل المخلفات مجھزة بأحدث التقنیات ووسائل األمن والسالمة وحاصلة على تراخیص .1

لنقل المخلفات من اإلدارات المحلیة المختصة.

یجب أن یتم تغطیة المخلفات لضمان عدم تناثرھا أثناء النقل..2

الزي المالئم وتطبیق جمیع اشتراطات السالمة والصحة یلتزم سائق السیارة والعاملون المساعدون بارتداء .3

المھنیة من قفازات وواقي رأس وأحذیة مالئمة.

یتم تطبیق جمیع االشتراطات السابقة على جمیع السیارات والمعدات العاملة من عمال جمع ونقل المخلفات..4



سیارات ومعدات جمع یجب وضع الفتات موضح علیھا أرقام الھواتف المخصصة الستقبال الشكاوى على.5

ونقل المخلفات.

یجب غسل السیارات ومعدات جمع ونقل المخلفات یومیا لضمان نظافتھا وعدم نقلھا لألمراض واألوبئة..6

النفایات الصلبة واإلنشائیةنقلوطات جمعاشتراأوالً: 

وسائل جمع النفایات البلدیة الصلبة واإلنشائیة)أ

)16(مادة

تزام بما یلي:لالنفایات البلدیة الصلبة واإلنشائیة االیتعین في وسائل جمع 

 ،یتعین ان تكون ذات أبعاد وسعات مناسبة)بالستیكیةأومعدنیة (یات جمع النفایات واح استخدام ةفي حال. 1

 ،ووفقاً للتجھیزات الخاصة بسیارات ومعدات نقل المخلفات ،ھا الجھة المسئولة عن عملیات الجمعدقوم بتحدیت

.یات وتوزیعھاواوأن تقوم الجھة المسئولة بتحدید مواقع الح

2.ΔϣΎϣϘϟ�ϊ ϣΟ�ΕέΎϳѧγϭ�ϖϳΩΎϧѧλ �ΔϓΎυϧ�ΓΎϋέϣΑ�ΔΑϠѧλ ϟ�ΕΎϔϠΧϣϟϭ�ΔϣΎϣϘϟ�ϊ ϣΟ�ϭΩϬόΗϣ�ϡί ΗϠϳ،  وأن یكون

.ة ألمن ومتانة وسائل نقل القمامةشرط نظافتھا المستمرة واحدا من الشروط المقرر

 ،ورة محكمة ال ینبعث عنھا روائح كریھةجمع القمامة مغطاة بصیات واح أوكما یلزم أن تكون صنادیق .3

ΕέѧѧѧѧηΣϟ�ϥϣ�ϩέϳϏϭ�ΏΎΑΫϟ�έΛΎϛΗϟ�έΩѧѧѧѧλأو ϣ�ϥϭϛΗ�ϥ، أوΔϟΎѧѧѧѧο ϟ�ΕΎϧϭϳΣϟ�ΏΫΟΗ�Γέ΅Α،  وأن یتم جمع

ΔϘρϧϣ�ϝϛ�ϑ ϭέυϭ�ϖϔΗΗ�ΔΑѧγΎϧϣ�ΕέΗϓ�ϰϠϋ�ΔϣΎϣϗ�ϥϣ�ΎϬΑ�Ύϣ�ϝϘϧϭ، �Ωϳί Η�ϻ�ρέѧηΑϱ�ϲϓ�ΔϣΎϣϘϟ�Δϳϣϛ من

.وقت عن سعتھتلك الصنادیق وفي أي

4.�ϡΎυϧ�ϡΩΧΗѧѧγ�ΓέϭέѧѧοGPSόΑΎΗϣϟϭ�ϑ έѧѧηϹϭ�ΔΑΎϗέϟ�ΔϳϠϣϋ�ϡΎϛΣϹ�ΕΎϳΎϔϧϟ�ϊ ϣΟ�ΕέΎϳѧѧγ�ϲϓ�ϥϣ�Δ

نظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة.بل الجھات المانحة للترخیص، وربط ھذا النظام بق

بالبلدیة بالرقابة على تنفیذ ھذه األحكام.وتقوم اإلدارة المختصة

المخلفات الصلبة واإلنشائیةدابیر واالحتیاطات الالزمة لجمع ونقلالت)ب

)17(مادة

نقل ما ینتج عنھا من أوالھدم أوالبناء أوالحفر أوتلتزم جمیع الجھات واألفراد عند القیام بأعمال التنقیب 

، وعلى الجھة مانحة النقل اآلمن لھا لمنع تطایرھاأوحتیاطات الالزمة للتخزین باتخاذ اال ،أتربةأومخلفات 

یلي:وفقاً لما ،الھدم إثبات ذلك فى الترخیصأولترخیص بالبناء ا

1.ΓΎѧѧѧѧѧηϣϟϭ�έϭέϣϟ�ΔϛέΣ�ΔϗΎϋ·�ϥϋ�ΩϳόΑ�ϥϣϵ�ΏϭϠѧѧѧѧѧγϷΎΑ�ϊ ϗϭϣϟΎΑ�ϥϳϭѧѧѧѧѧηΗϟ�ϡΗϳ�ϥ،  ویراعى تغطیة القابل

تلوث الھواء.ر منھا حتى ال یسبب للتطای

ة ومرخصة لھذا نقل معدباستخدام شاحناتنقل المخلفات واألتربة الناتجة عن أعمال الحفر والھدم والبناء .2

:الغرض ویشترط فیھا

ΔϧΣΎѧѧѧѧѧѧѧηϟ�ϥϭϛΗ�ϥ�ι.أ ΎΧ�ϕϭΩϧѧѧѧѧѧѧѧλ Α�Γί ϬΟϣϭϭϬϠϟ�ΕΎϔϠΧϣϟϭ�ΔΑέΗϷ�έΎѧѧѧѧѧѧѧηΗϧ·�ϊ ϧϣϳ�ϡϛΣϣ�˯ΎρϐΑ�˯ϭ

تساقطھا على الطریق. 

�ΔϧΣΎѧѧѧѧѧѧηϟ�ϥϭϛΗ�ϥΓΩϳΟ�ΔϟΎΣ�ϰϓϭ�ώϳέϔΗϟϭ�ϝϳϣΣΗϠϟ�Δѧѧѧѧѧѧλ.ب ΎΧ�ΕΩόϣΑ�ΓΩϭί ϣ،  طبقا لقواعد األمان والمتانة

نوار ومجھزة بكافة أجھزة األمان.واأل

.الجھات المعنیةاألماكن التي تحددھا إلىإلزام الشاحنات بنقل المخلفات .ج



�ϡΎυϧ�ϡΩΧΗѧѧѧγ�ΓέϭέѧѧѧοGPSόΑΎΗϣϟϭ�ϑ.د έѧѧѧηϹϭ�ΔΑΎϗέϟ�ΔϳϠϣϋ�ϡΎϛΣϹ�ΕΎϳΎϔϧϟ�ϊ ϣΟ�ΕέΎϳѧѧѧγ�ϲϓ�ϥϣ�Δ

.وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئةلترخیص، قبل الجھات مانحة ا

�ѧѧѧѧѧѧѧѧ˰ϫ الجھة المستقبلة للنفایة العمل على التنسیق مع الھیئة العامة للبیئة للربط اآللي والخاص برصد  ىعل

كمیات النفایات التي یتم استقبالھا وأنواعھا وطرق التخلص منھا.

ѧѧѧѧѧѧѧѧλ.و ΎΧϟ�ϝϘϧϟ�ΔϘϳΛϭ�ΔΑόΗΑ�ϡί Ηϟϻكما ھو ومواد البناءالنفایات غیر الخطرة والتخلص من بنقل وردم  ة

مع امكانیة الربط اآللي.البیان من كل وتزوید الھیئة العامة للبیئة بنسخة )3ملحق رقم (موضح بال

مع ونقل وتخزین النفایات الخطرةجثانیاً: 

لنفایةالتي تتولد عن أنشطتھا ااشتراطات على الجھات )أ

)18(مادة

 ،التخلص من النفایاتأوق االشتراطات التالیة على جمیع منتجي النفایات الذین یقومون بعملیات المعالجة تطب

:خارجھاأوداخل حدود المنشأة سواء كانت

وتصریح لحصول على رقم تعریف خاص بھسجیل لدى الھیئة العامة للبیئة لعلى كل منتج للنفایات الت-1

.نقل النفایاتأوالتخلص أوتخزین أوبیئي قبل القیام بأي عملیة معالجة 

موقع آخر لمعالجتھا إلىنقلھا أوة یات تمھیدا لمعالجتھا داخل المنشأعلى كل منتج یقوم بتجمیع وتخزین النفا-2

:بما یليالتخلص منھا التقید أو

المعالجة.أوفصل النفایات الخطرة عن غیر الخطرة منھا وذلك تسھیال لعملیة إعادة االستخدام والتدویر .أ

ببعضھا.فصل النفایات السائلة عن الصلبة منھا وعدم خلطھا .ب

خطرة.المنسجمة مع بعضھا منعا لحدوث تفاعالت كیمیائیة أوعدم خلط النفایات غیر المتوافقة .ج

المستخدمة لتجمیع النفایات مصنعة من مادة تتالءم ونوعیة النفایات الموجودة فیھایةوان تكون الحیجب أ.د

كمیة النفایات ومزودة بغطاء التسریب والتآكل وبسعة تتناسب مع أواالنكسار أوقابلة للتصدع وغیر 

.محكم

.ومقروءبشكل ثابت واضح خطرة)(نفایاتعبارة:یة مع وایجب وضع بطاقة بیان على الحھـ. 

التالیة:ن تحتوي بطاقة البیان على المعلومات یجب أو. 

.یةوامحتویات الح.1

.درجة خطورة المحتویات.2

.اریخ البدء بتجمیع النفایات فیھات .3

.اسم مولد النفایات وعنوانھ.4

اشتراطات قبل عملیة نقل النفایات)ب

)19(مادة

ھائي منھا في التخلص النأوالمعالجة والتخزین ة للقیام بعملیة ي یقوم بنقل النفایات خارج المنشأج الذالمنتِ 

:ویكون مسئوال مسئولیة كاملة عما یليقبل النقل ، یلتزم الموقع المخصص لذلك

خارج حدود المنشأة.جراء عملیة النقل وفقا للتعلیمات الخاصة بذلك قبل إالقیام بتغلیف النفایات .1

.ل النفایاتقبل القیام بعملیة نقوضع بطاقة بیان على كل تغلیفة.2

:التالیة على كل شحنة من النفایاتوضع المعلومات .3

.اسم منتج النفایات وعنوانھ.أ



رقم النموذج المعبأ..ب

، على أن ل المعلومات المطلوبةموضحا فیھ كمن ثالث نسخ،تعبئة وختم النموذج الخاص بتسلیم النفایات.4

.من ینوب عنھأویقوم بتوقیع النموذج بنفسھ 

.النفایات موضحا فیھ تاریخ النقلجمیع نسخ النموذج من ناقلتوقیع وختم .5

وذج بمعلومات م في حال تعبئة النمغرَّ ویُ  ،عن دقة المعلومات الواردة في النموذج وصحتھامسؤوالً یكون .6

.دقیقةأوغیر صحیحة 

من الشخص المسؤول عن استالم النفایات. ةومختوم ةالحصول على نسخة من النموذج موقع.7

، ایة مرحلة معالجتھا والتخلص منھانتاجھا لدیھ ولغعن النفایات الناجمة عن منشأتھ منذ إسؤوالً میكون .8

أوالموقع المخصص لمعالجتھا إلىعدم وصول النفایات  ةنونیة في حالویقع تحت طائلة المسؤولیة القا

التخلص منھا.

عداد التقاریراشتراطات حفظ السجالت وإج)

)20(مادة

یلتزم منتج النفایات الخطرة وصاحب المنشأة التي تنتج عنھا مخلفات خطرة، بما یلي: 

.ة وتاریخ تخزینھانواع النفایات الناتجكمیات وأحتفاظ بسجالت تبین على المنتج اال.1

جراؤھا للنفایات الخطرة الناجمة إأونتائج فحوص مخبریة تم طلبھا ي على المنتج االحتفاظ بسجل أل.2

سنوات من تاریخ إرسال )3(خارج حدود المنشأة ولمدة ثالث إلىوتلك التي تم نقلھا  ،في الموقع ةالمخزنو

.التخلص النھائي منھاأوالتخزین أوالنفایات خارج المنشأة ألغراض المعالجة 

الموقع ثالث سنوات من تاریخ استالمھم)3(على المنتج االحتفاظ بنسخ النموذج عن كل شحنة نفایات لمدة .3

ل النفایات الخطرة.واثبت بھ تقیده بالتعلیمات الخاصة بتدالمخصص كسجل موثق یُ 

، االحتفاظ بسجل لھذه ات خطرة طبقا ألحكام ھذه الالئحةصاحب المنشأة التي ینتج عن نشاطھا مخلفعلى  .4

ذلك وفق البیانات و ،ھذه المخلفاتالستالمتعاقد معھا كذلك الجھات المو ،المخلفات وكیفیة التخلص منھا

:التالیة

.عنوانھااسم المنشأة وأ. 

.وظیفتھاسم المسئول عن تحریر السجل وب. 

.الزمنیة التي تغطیھا البیانات الحالیةج. الفترة

.الخاصة الصادرة من جھاز شئون البیئة للمنشأةد. االشتراطات

.المنشأةكمیات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط بیان بأنواع وھـ. 

.كیفیة التخلصو. 

.الجھات المتعاقد معھا لتسلم تلك المخلفات الخطرةز. 

.تاریخ تحریر النموذجح. 

.توقیع المسئولط. 

العامة لتغلیف النفایات الخطرةالتدابیر االحتیاطیةد)

)21(مادة

في تغلیف النفایات الخطرة یتعین االلتزام بالتدابیر التالیة:



ن تكون نوعیتھا تتالءم ونوعیة النفایات الموجودة وأ ،ات ومواد التغلیف في حالة جیدةیواالحن تكون یجب أ.1

نع غالقھا بطریقة مالئمة لمیتم إویجب أن ،حدوث تسربإلىوخالیة من العیوب التي قد تؤدي  ،فیھا

ة النقل خالل عملی ،الضغطأوالرطوبة تغیر في درجات الحرارة أو الأوبسبب االھتزاز أي تسربحدوث 

.لذلكآخر مماثلألي سبب أو

مر یجب وحیثما تطلب األ ،یةواصائصھا الكیمجزاء التغلیف المالمسة للنفایات مباشرة بخ تتأثر أالیجب أ.2

یة واي تفاعل خطر ما بین الحود أمعالجتھا بطریقة تضمن عدم وجأوجزاء ببطانة داخلیة تبطین ھذه األ

.والنفایات

سرب نتیجة لتمدد المواد یة عند تعبئتھا بمواد سائلة لضمان عدم حدوث أي توافي الحیجب ترك فراغ.3

توقعھا خالل عملیة النقل. أوثھا تحت ظروف التغیر في درجات الحرارة الممكن حدوالسائلة 

تحطیمھا خالل الظروف العادیة لعملیة أولة للكسر بطریقة تضمن عدم كسرھا یات القابوایجب تغلیف الح.4

لنقل.ا

:مما یليأي كل خطر مع بعضھا تفادیا لحدوث ن تتفاعل بشب عدم تغلیف النفایات التي یمكن أیج.5

.انبعاث الحرارةأو/االحتراق وأ. 

.تكوین مواد ذات خاصیة قابلة للتآكلب. 

.تكوین مواد غیر مستقرةج. 

بقایا للنفایات فیھا أوأي آثار یة استخدمت لتعبئة نفایات بطریقة تضمن عدم وجود وایجب تنظیف أي ح.6

قبل إعادة استخدامھا مرة أخرى.

یات التي سبق استخدامھا لتعبئة النفایات الخطرة ألي أغراض أخرى.واالتأكید على عدم إعادة استخدام الح.7

أي من مواد التغلیف المستخدمة لتغلیف النفایات الخطرة السائلة فیھا لفحص أویة وایجب اخضاع كل ح.8

خرى وقبل استخدامھا مرة أھیلھاعادة تأجراء عملیة إوبعد إ ،لى للنقلوخدامھا للمرة األقبل استالتسرب

للنقل.

سائلة بتغیر درجات إلىوالتي یمكن أن تتحول _دمة للنفایات الصلبة یات المستخوان تكون لدى الحیجب أ.9

السائلة.ھا في الحالة على احتوائالقدرة -عملیة النقلثناء الحرارة أ

ثالثین لنموذج موقعا من جھة استالم النفایات في الموقع المخصص خالل تسلمھ اعدم  ةعلى المنتج في حال.10

ً إبالغ الھیئة العامة للبیئة  ،) یوما30( مراجعة الھیئة مع نسخة من النموذج.أوبذلك كتابیا

ھذا تغلیفھا في أكیاس مخصصة لإحكامالغباریة العمل على أوالنفایة ذات الطبیعة المتربة  على منتج .11

.عملیة نقلھالغرض قبل 

ات خاصة بناقلي النفایات الخطرةاشتراط )ـھ

)22(مادة

:الخطرة بما یليیلتزم ناقل النفایات 

الحصول على رقم تعریف من الھیئة العامة للبیئة..1

تباع تعلیمات شحن النفایات الخطرة وقواعد التسلیم الموضحة بوثیقة النقل.ا.2

عدم خلط نفایات ذات مواصفات مختلفة..3

على أن تتضمن توافر  ،إعداد خطة طوارئ لمواجھة الحاالت الطارئة واعتمادھا من الھیئة العامة للبیئة.4

كافة األدوات والمعدات والوسائل الالزمة لتنفیذ ھذه الخطة.



وعیة الشحنة والرمز تثبیت لوحات ممیزة على جانبي وخلف المركبة المستخدمة للنقل تحدد طبیعة ون.5

الدولي الخاص بھا، وذلك بعد الحصول على موافقة الجھات المختصة بالدولة، على أن تنزع ھذه 

اللوحات عند االنتھاء من عملیة النقل.

الجھات المختصة بالدولة عند إلىاالحتفاظ بالسجالت والمستندات المتعلقة بالنفایات الخطرة لتقدیمھا .6

الطلب.

من موقعاً ول النفایات واذا كانت مرفقة بالنموذج الخاص بتدالناقل النفایات من المنتج إال إیقبل ال یجب أ.7

المنتج طبقا لما ھو منصوص علیھ في ھذه الالئحة.

.بقي نسخة منھ لدى المنتجل توقیع النموذج مع بیان التاریخ، على أن یُ على الناق.8

لموقع المخصص المذكور اإلى-وافق على استالمھا التي -النفایات على الناقل االلتزام بإیصال كل كمیة.9

.في النموذج

مستلم النفایات لمدة ثالث ومنالنفایات لد موِّ سجل من نسخ النموذج الموقعة من على الناقل االحتفاظ ب.10

.سنوات

الالزمة في حالة تصریف النفایاتالتدابیرو)

)23(مادة

بالتدابیر التالیة:یتعین في حالة تصریف النفایات االلتزام 

لنفایات خالل عملیة نقل النفایات، على الناقل اتخاذ اإلجراءات الفوریة المناسبة حدوث تصریف ل ةفي حال .1

.بذلك لحمایة صحة اإلنسان والبیئةعالم الجھات المعنیة وإ

وحسب تعلیمات ثناء عملیة نقلھا على نفقتھ الخاصة أي تلوث ینجم عن تصریف النفایات أعلى الناقل تنظیف .2

على البیئة. أوبحیث ال یشكل ھذا التلوث خطرا على الصحة العامة  ،الجھات المختصة

وثائق یتعین االحتفاظ بھاز)

)24(مادة

یلتزم قائد المركبة الناقلة للنفایات الخطرة باالحتفاظ بالوثائق التالیة:

ھذه الالئحة (بیان لنقل وردم النفایات الخطرة)وثیقة وإخطار النقل الخاص بحمولة المركبة كما ھو وارد في .1

الدول األخرى، وذلك عند تصدیر أوالجھات المختصة في الدولة إلىلتقدیمھما  ،4بالملحق رقم الموضحة 

وتعدیالتھ. 2014لسنة  42) من القانون رقم 27النفایات الخطرة وفقا لالستثناء الوارد بالمادة (

ضد الحوادث والحریق واألفراد والممتلكات.صورة معتمدة لشھادة التأمین.2

وكیفیة التعامل مع النفایات في حاالت الطوارئ. ،شھادة تدریب على نقل النفایات الخطرة بصورة آمنة.3

بیانا مفصال بخط سیر المركبة..4

اشتراطات وسائل نقل النفایات الخطرةح) 

)25(مادة

:، وذلك على النحو التاليالشحنةتوافر شروط خاصة بحسب نوعیةخطرة اللنفایات لشترط في المركبة الناقلة یُ 

تسرب قد یحدث.أوما للتآكل الناتج عن عملیة النقل وا: یجب أن یكون وعاء المركبة مقاألحماض والقلویات.1

: یجب أن تكون أسطح الغرف الداخلیة نظیفة وملساء ومجھزة بإمكانیة وضع غطاء نفایات ذات غبار خطر.2

الحمولة.على 



ن تجھز المركبة بجھاز فصل كھربائي واسطوانة بودرة كیمیائیة لإلطفاء : أالنفایات الزیتیة والقابلة لالشتعال.3

وأن یكون أنبوب العادم أفقیا. ،كجم)10(عشرة كیلوجرامات ال تقل كتلتھا عن 

ل الشحنة بصورة آمنة مَّ وأن تحَ  ،: یجب أن تحمل المركبة اسطوانة إطفاء مناسبةالنفایات القابلة للتفاعل.4

تضمن عدم حدوث اھتزازات أثناء السیر.

على  ،متر)2,1(متر أو مترین أن یكون وعاء المركبة ذا حجم مناسب وبارتفاع ال یقل عن :النفایات الطبیة.5

ة عند بحیث یتحمل الحمول ،المركبةلحمل النفایات بالجزء المخصصوأن یوجد حاجز یفصل بین مقصورة السائق 

ملسا ومن نوع المخصص لحمل النفایات من الداخل أوأن یكون الجزء  ،)كلم/ساعة30(ثالثین دام بسرعة طاالص

، وأن ال یات ذات الغطاء العلويواخدام الحتزام بعدم استلمع اال ،بمواد كیمیائیةأویسمح بتحمل التنظیف بالبخار 

ن تكون مزودة وأمئویة،درجة)22(على إثنتین وعشرینتزید درجة الحرارة داخل المركبة الناقلة للنفایات الطبیة 

بنظام تحمیل ھیدرولیكي.

لحجم أكبر برمیل يوا: یجب أن یكون وعاء المركبة قادرا على حمل مواد منسكبة ذات حجم مسالسوائل.6

أو%) من إجمالي الشحنة، وعند نقلھا في صھاریج 10(عشرة بالمئة قل سعة ھذا الوعاء عن وأال تمحمول. 

یات مشابھة یجب أن یكون الوعاء مغلقا وأن تثبت أنابیب الصرف بمسامیر لمنع حدوث التسرب.واح

ستخدام نظام .7 سیارات جمع النفایات إلحكام عملیة الرقابة واإلشراف والمتابعة منGPSضرورة ا قبل في 

الجھات مانحة الترخیص، وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة.

.أن تكون مركبات النقل مجھزة بكافة وسائل األمان وفي حالة جیدة صالحة للعمل.8

.عدد دوراتھا مناسبة لكمیات النفایات الخطرةأن تكون سعة مركبات النقل و.9

خاصة في حالة الطوارئ. ،سن التصرفح وعیة مدربة من السائقین قادرة علىقیادة ھذه المركبات نأن یتولى.10

األسلوب األمثل للتصرف في حالة و ،خطورة حمولتھاواضحة تحدد مدىالمركبات عالمات على أن توضع.11

.الطوارئ

فورا بأي تغیر یطرأ علیھا، لمدنيإخطار سلطات الدفاع اسیر مركبات نقل النفایات الخطرة، وتحدید خطوط.12

.السلیم في حالة الطوارئبما یسمح لھا بالتصرف السریع و

في منطقة وسط المدینة خالل یة والعمرانالخطرة داخل التجمعات السكنیة وحظر مرور مركبات نقل النفایات.13

.ساعات النھار

تاریخ النفایات الخطرة ورقم ویھ مركبات نقلي إلأویجب إخطار الجھة المسئولة بعنوان المكان الذي ت.14

.الترخیص

نواع لنقل من متبقیات النفایات لكل األجراءات واضحة لعملیة تنظیف مركبات اعلى ناقل النفایات االحتفاظ بإ.15

.نقلھاالمتوقع 

لحصول ا ،مركبات نقل النفایات الخطرةغسلوتنظیفالتي ترغب في القیام بعملیاتیجب على المحطات .16

لنقل من متبقیات النفایات لكل تنظیف مركبات اوإعداد آلیة مكتوبة بإجراءات عملیة  ،لالزم لذلكعلى الترخیص ا

نواع المتوقع نقلھا.األ

یجب على الجھة المسئولیة عن استقبال عن استقبال النفایات الخطرة بتوفیر أماكن غسیل ھذه الشاحنات ومن .17

آثارھا.ثم معالجة 

استخدام.ودوري بعد كل مستمر یجب غسل مركبات نقل النفایات الخطرة وتنظیفھا بشكل .18



كحد بة تتضمن المعلومات التالیةبعملیة تنظیف المركاالحتفاظ بوثیقة تثبت قیام الناقلعلى الناقل النفایات .19

:دنىأ

.جراء عملیة التنظیفتاریخ إ.أ

.قائمة بالنفایات التي تم نقلھا.ب

.خلیطھاأودرجة خطورة النفایات .ج

.ل النفایات الخطرةوارقم نموذج تد.د

  .بةرقم المركھـ. 

.ن وجدت، إقعة لمتبقیات النفایاتالكمیة المتوو. 

.ة في التخلص من متبقیات النفایاتالطرق المتبعز. 

.الترخیصملیة تنظیف المركبة ورقم الموقع الذي تمت فیھ عأومحطة الغسیل ح. 

.التنظیفأومسؤول عن محطة الغسیل توقیع ال.ط

االشتراطات والتدابیر الالزمة عند تخزین النفایات الخطرةط)

)26(مادة

:ط لتخزین النفایات الخطرة ما یليشتریُ 

ام جدران عازلة عزلھا في نفس المبنى باستخدأوما بعزلھا في مبنى مستقل فصل المواد عن بعضھا إ.1

وضع مواد خاملة بینھا.أوترك فراغات كافیة مضادة للحریق أو 

ال عزل منطقة التخزین بعیدا عن المباني والمنشآت األخرى وتسییجھا بسور مناسب ومنع االقتراب منھا إ.2

رات ن تخزن المواد بعیدا عن األسوار وبشكل منظم بحیث تترك بینھا مملألفراد العاملین بالمنطقة. وأ

وتغطیة النفایات المخزنة بأقل  ،واستخدام المخازن المكشوفة لتخزین المواد المأمونة فقط.كافیة للحركة

أنواع األغطیة قابلیة للحریق.

أن یكون موقع التخزین في مناطق باردة وجافة وجیدة التھویة..3

یات ذات حواف تكفي الحتواء المنسكب من تلك المواد.واتخزین النفایات في ح.4

وتخصیص مخزن مستقل للنفایات السائلة ذات درجة  ،خلو منطقة التخزین من مصادر االشتعال والحرارة.5

واستخدام الثالجات والمخازن المبردة لتخزین المواد سریعة  )،مه32إثنتین وثالثین (الومیض األقل من

التطایر.

بشكل واضح وبحروف كبیرة مع وضع عالمات بمنطقة التخزین ،تصنیف المواد المخزنة حسب طبیعتھا.6

للداللة على طبیعة المواد المخزنة.

 ،سامة أومؤكسدة أووضع ملصقات على العبوات تبین نوعیة المواد المخزنة من حیث كونھا مواد مشتعلة .7

وأن تبین الملصقات طبیعة المواد المنقولة ودرجة سمیتھا والطرق المناسبة للتعامل معھا في حالة الحوادث 

والتجاري للمادة وظروف التخزین المناسبة لھا.یائيالكیمینسموأن یحتوي الملصق على اإل ،ابالنسكوا

فصل النفایات المؤكسدة عن النفایات األخرى التي یمكن أن تتفاعل معھا، وأن تخزن في أماكن جافة .8

األحماض.أووخالیة من المواد القابلة لالشتعال 

نوع من النفایات وفقا للمعلومات الواردة في بیانات معلومات التقید بظروف التخزین المالئمة لكل.9

  :كالتاليت العلمیة األخرى في أي من البیانایة الخاصة بكل مادة أویائالكیمموادال



 ،یة غیر الثابتة والقابلة للتحلل في عبوات محكمة الغلق وفي مكان مظلم وباردیائتخزین النفایات الكیم.أ

 ،ن ھذه المواد في مخازن مستقلة مزودة بفتحات المتصاص موجات االنفجاروتخزن الكمیات الكبیرة م

ویمكن التحكم في درجة حرارة المخزن ونسبة الرطوبة فیھ.

تخزین نفایات اسطوانات الغازات المضغوطة بعیدا عن مصادر االشتعال والحرارة..ب

التلف ومقفلة بأغطیة مصنوعة من مواد تمنع تسرب أوتخزین النفایات في عبوات محمیة من الكسر .ج

الغازات وأن تكون سھلة الفتح.

ومن  ،سع منھاأووضع العبوات الزجاجیة المحتویة على نفایات خطرة داخل عبوات أخرى خارجیة .د

مة للتفاعل مع المواد المخزنة.وانوعیة مق

یة عند إغالقھما.واالحأویجب إزالة التلوث عن الخزان .10

وجود جھاز إنذار یعمل في حاالت الطوارئ ومعرفة صوتھ وطریقة استخدامھ من قبل العاملین ضرورة.11

أھمیة توفیر نظام إطفاء وكذلك المواد والمعدات الالزمة لمكافحة الحریق واالنسكاب.، مع في المخازن

نطقة.توفیر سجل یومي خاص بالمواد المخزنة تدون فیھ النوعیة والكمیة وأماكن تواجدھا بالم.12

) و (الرجاء موقع تخزین نفایات خطرةحذیریة في موقع التخزین مثل (رشادیة وتوضع إشارات إ.13

.شارات الضروریةإلى ذلك من اإل)، وماعدم التدخین

التغیر في أووالرطوبة ن في مكان آمن غیر معرض لمیاه األمطار ن یكون موقع التخزییجب أ.14

.المخولین بدخولھعدم السماح لغیر ، ودرجات الحرارة

.حدوثھ ةیمكن احتواء التسرب في حالیات في أماكن محصورة بحیث وان تخزن الحیجب أ.15

 ،یاتواتحویھ ھذه الحتشیر إلى ما ،لخطرةیات تخزین النفایات اواتوضع عالمة واضحة على ح.16

.صحیحةف باألخطار التي قد تنجم عن التعامل معھا بطریقة غیر تعرِّ و

.ویات التخزینرك فترة طویلة في حالتجمیع النفایات الخطرة بحیث ال تتیوضع برنامج زمني.17

جراء الالزمة إلخذ العینات وأ ،لى موقع تخزین النفایات الخطرةللجھات المختصة الحق في الكشف ع.18

تراھا ضروریة وعلى نفقة المنتج.التحالیل المخبریة التي

للشروط  ،أیام)5(ز خمسة واالخطرة لفترة تجیخضع الناقل الذي یقوم بتخزین شحنات من النفایات.19

.ھذه الالئحةمواقع تخزین النفایات الواردة في ومشغلي الخاصة بمالكي ومستغلي 

االشتراطات الخاصة بمواقع التخزین والمعالجة والتخلص من النفایات الخطرةي)

)27(مادة

الجة والتخلص من النفایات الخطرة، بما والمعن للموقع المخصص للتخزین المشغلون والمستغلون ویلتزم المالكو

یلي:

:وفقاً لإلشتراطات والضوابط التالیةستقبال النفایات الخطرة وتسجیلھاا

قع والمختوم من المنتج (والموَّ من الجھة المختصةن یرافق كل شحنة من النفایات النموذج المعتمدیجب أ.1

نتائج تحالیل كاملة للخصائص الكیمیائیة إضافة إلى ،الضروریةموضحا فیھ كل المعلومات والناقل للنفایات)، 

والفیزیائیة الضروریة لعینة ممثلة من النفایات.

ال من الناقل المؤھل لتلك األعمال.منع استالم النفایات إیُ .2



مشغل یجب على مالك أو ،اردة إلى الموقعالتخلص من النفایات الوالتخزین أوقبل القیام بعملیة المعالجة أو.3

لتحدید األسلوب  ،د استقبالھا في الموقعالموقع الحصول على نتائج تحالیل مفصلة لعینة ممثلة من النفایات المرا

.تخلص نھائي منھاوتخزین أومعھا من معالجة للتعاملمثلاأل

الالزمة جراء التحالیل المخبریة الضرورة إوفي حالة ،مشغل الموقع الفحص والمعاینةیجب على المالك أو .4

.د من مطابقتھا للمواصفات المقررةكشحنة نفایات واردة إلى الموقع، للتألكل 

جراء التحالیل المخبریة لشحنة النفایات في إعادة إلدطلب من الموِّ الحق في أن یلموقع مشغل اأومالك لل .5

الحاالت التالیة:

التحالیل المخبریة.البیانات المعتمدة ونتائجذا تبین عند معاینة النفایات الواردة للموقع وجود عدم تطابق معإ.أ

.فایات خطرةتعدیل على أي مرحلة من العملیة التصنیعیة المتبعة والتي ینجم عنھا نأوعند إجراء تغییر .ب

على أن تتضمن ما واتباع خطة مكتوبة مفصلة لفحص النفایات،مشغل الموقع وضع أویجب على المالك .6

:یلي

إلىالواردة للنفایات مر تحلیل كل تحرك وإذا تطلب األ ،النفایاتالمستخدمة للكشف علىجراءات تحدید اإل.أ

.ا تتطابق مع المعلومات المعتمدةنھمن أكدالموقع للتأ

خذ العینات الممثلة.طرق أ.ب

ستخدمة لمختلف الخصائص المطلوبة.طرق الفحص الم.ج

سباب الموجبة لھذا االختبار.واألالخصائص المطلوب فحصھا .د

ن دقة التحالیل وتحدیث المعلومات.عادة الفحوصات لعینات النفایات لضماتواتر إھـ. 

ائھا من قبل المنتج.جرتحدید التحالیل الواجب إو. 

توقیع النموذج -مطابقتھا للواقعكد من د تدقیق المعلومات المعتمدة والتأبع -مشغل الموقع أوعلى المالك .7

.مع حفظ نسخة منھ في الموقع ،لمنتجاإلىمنھ ة نسخة عادوإ

لیل المخبریة الضروریة في الموقع، جراء المعاینة الالزمة والتحام تطابق المعلومات المعتمدة بعد إفي حالة عد.8

.كتابیاً خالل أسبوعین بذلك عالم المنتج والھیئة یجب إ

الثالثالموضوع

نفایات الرعایة الصحیةالوتخزینجمع ونقل 

ونقل نفایات الرعایة الصحیة داخل المنشأة الصحیةاشتراطات جمعأوال: 

)28(مادة

) مخصصة الخطرة استخدام عربات (ترولیاتیات نفایات الرعایة الصحیةوایتطلب جمع ونقل أكیاس وح

 ،لضمان أقصى درجات السالمة خالل عملیة الجمع والنقل داخل المنشآت الصحیة ،لھذا الغرض وعمالة مدربة

وذلك وفق االشتراطات التالیة:یاتواتتسرب محتویات األكیاس والحأوحتى ال تتبعثر 

عایة الصحیة داخل المنشأة الصحیةاشتراطات وإجراءات جمع نفایات الر)أ

)29(مادة

یتعین االلتزام بما یلي: ،الصحیةالمنشأةداخلالصحیةالرعایةنفایات في جمع

والتأكد  ،الصحیة الخطرة بإحكام قبل جمعھا ونقلھایات نفایات الرعایة واغالق أكیاس وحمراعاة قفل وإ.1

ن علیھا شعار النفایات الحیویة الخطرة. ومبیَّ  ،من أنھا تحمل بطاقة بیانات النفایة الموجودة بھا



أوالجسم إلىتضم وأال ،تكبسأوتضغط وأال ،تمأل األكیاس بالنفایات ألكثر من ثالثة أرباع حجمھاأال.2

ملھا، بل یجب أن تمسك من الجزء األعلى أثناء حملھا.تمسك من األسفل عند ح

تجمع نفایات الرعایة الصحیة الخطرة الناتجة عن أقسام وغرف األمراض المعدیة وأقسام وغرف .3

شراف المباشر من مسئول إدارة نفایات الرعایة الصحیة في المنشأة الصحیة.تحت اإل ،عزلال

في ثالجة  أووتحفظ في ثالجة الموتى  ،والمشیمیة منفصلةنینیةع األنسجة واألعضاء البشریة والجتجم .4

ریعة الشبما یتوافق مع مبادئأو ،ألنظمة المعمول بھا في الدولةلخاصة حتى یتم التخلص منھا طبقا 

).اإلسالمیة (الفتوى والتشریع

جة حتى تتم معالجتھا والتخلص منھا. ة الحیوانات وتحفظ منفصلة في الثالتجمع جثث وأنسج.5

تنظف وتغسل العربات (الترولیات) المخصصة لتجمیع ونقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة وتطھر.6

في و ،شراف مسئول نفایات الرعایة الصحیة في المنشأة الصحیةبواسطة عمالة مدربة وتحت إ ،یومیا

في كل األحوال والتخلص منھا.أوعلى أن تعالج مخلفات التنظیف قبل تصریفھا  ،معتمدموقع خاص

یجب الحصول على موافقة الھیئة العامة للبیئة بشأن طرق المعالجة والتخلص.

 ،عربات النقلأوالحاویاتأوتسرب لنفایات الرعایة الصحیة الخطرة من األكیاس أوذا حدث تبعثر إ.7

التعامل الفوري المتسربة على أنھا نفایات شدیدة الخطورة مما یوجب أوفیجب اعتبار النفایات المبعثرة 

بشأنھا واتخاذ إجراءات التطھیر والسالمة في المكان الذي تسربت فیھ

ویتم التعامل معھا بصورة  ،زرقاءأوتجمع نفایات الرعایة الصحیة غیر الخطرة في أكیاس سوداء .8

لمنشأة منفصلة تماما عن نفایات الرعایة الصحیة الخطرة في كافة المراحل (التعبئة والجمع والنقل داخل ا

أماكن التخلص النھائي في مواقع الردم المخصصة. إلىحین نقلھا إلى ،والتخزین)

یجب أن تشمل دراسة تقییم المردود البیئي إدارة المخلفات الناتجة عن األنشطة الطبیة للمركز من .9

مدى مختبرات وغرف عملیات والصیدلیة وغیرھا من حیث الكمیات والنوع (الصلبة والسائلة) وتحدید 

خطورتھا. مع التأكید على ضرورة معالجة تلك النفایات بتقنیات حدیثة وصدیقة للبیئة قبل تصریفھا أو 

التخلص منھا. وفي كافة األحوال تحدد دراسة المردود البیئي الحاجة إلنشاء وحدة المعالجة وحسب 

 عامة.الطاقة االستیعابیة للمنشأة وكما تحدد آلیة الربط والتوصیل على الشبكة ال

.ة الصالحیة إلى شبكة الصرف الصحيعدم صرف األدویة والمواد المنتھی.10

.فرز النفایات الطبیة الغیر خطرة عن النفایات الخطرة.11

التنسیق مع الجھة المختصة بوضع خطة لتحدید كمیة األدویة والمواد الكیمیائیة التي تغطي احتیاجات .12

الدولة والنظر في إمكانیة إعادة تصدیرھا الى المورد عند انتھاء صالحیتھا 

تي التقید بارسال األدویة والمواد الكیمیائیة المنتھیة الصالحیة التابعة للقطاعي الحكومي والخاص وال.13

یتعذر تصدیرھا بأن یتم ارسالھا لمحارق التابعة لوزارة الصحة.

صحیةالة المنشأنقل النفایات داخل وإجراءات اشتراطات )ب

)30(مادة

یكون نقل النفایات داخل المنشاة الصحیة وفق االشتراطات واإلجراءات التالیة:

بصورة نشأةمكان تخزینھا المؤقت داخل المإلى. وضع برنامج محدد لنقل النفایات من مكان تجمیعھا 1

.دوریة



الغایة، تتوفر فیھا یات لھا عجالت مخصصة لھذه واح أو. تنقل النفایات داخل المؤسسة بواسطة عربات 2

:الشروط التالیة

أن تكون مصنوعة من مادة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحالیل والمواد الكیمیائیة ومواد .أ

.التنظیف

.التنظیفس یضمن سھولة التعبئة والتفریغ ون تكون ذات سطح أملأ.ب

.العبوات أثناء التحمیل والتفریغأوإتالف األكیاس أوتمزیق إلىعدم وجود زوایا حادة تؤدي .ج

أن تكون غیر منفذة للسوائل..د

ویجب التأكد من  ،العكسأومنع نقل النفایات الطبیة باستخدام العربات المخصصة لنقل النفایات العادیة .3

تخزین ھذه النفایات بشكل منفصل عن بعضھا البعض.

. تحدید مسار عربات نقل النفایات داخل المؤسسة بشكل ال یعرض حیاة المرضى للخطر، ویقلل من انتشار 4

لي منفصل عن مصاعد المرضى والمراجعین.وتحدید مسار خاص لھ ومصعد آ ،ةمنشأالتلوث داخل ال

مكان التخزین، والتأكد إلى. ضمان سھولة وصول الموظفین وعمال النظافة في المؤسسة وعربات النقل 5

.من وصول أكیاس النفایات مغلقة وسلیمة في نھایة عملیة النقل

.. حفظ العربات بعد انتھاء عملیة الجمع في مكان آمن وبعید عن العامة والعبث6

الحاویاتأوانسكاب من األكیاس أومباشرة حال حدوث أي تسرب أو ،سبوعیاً یة أوا. تنظیف العربة والح7

یكون مزوداً بمصدر میاه الحاویاتحدد مكان مخصص لغسل وتنظیف العربات وعلى سطح وسیلة النقل، ویُ 

وحسب  ،ووحدة لمعالجة المیاه الناتجة عن التنظیف قبل تصریفھا ،ولھ أرضیة مبلطة وناعمة ،ضغط وخرطوم

تعتمده الھیئة العامة للبیئة. ما

الصحیة توافر االشتراطات التالیةفي موقع داخل المنشأة تخزین نفایات الرعایة الصحیةاشتراطات :اً ثانی

)31(مادة

یلزم لتخزین نفایات الرعایة الصحیة في موقع داخل المنشأة الصحیة، توافر االشتراطات التالیة:

ویكون بعیدا  ،حظر دخولھ لغیر العاملین بھیُ و ،المعالجة قبل نقلھانفایات غیرتخصیص موقع لتخزین ال.1

عداد وتجھیز األطعمة منشأة وعن مخازن األغذیة ومواقع إعن أماكن الرعایة الصحیة ومكاتب ال

وعلى نحو یسھل للسیارة المخصصة لنقل النفایات الوصول إلیھ. ،والمطاعم

ومزودا بالمـاء وبنظام جید للصرف  ،مة وسھلة التنظیفواأرضیة صلبة ومقذاأن یكون موقع التخزین .2

وأن یكون محكم اإلغالق. ،الصحي وبأجھزة إضاءة وتھویة وتبرید مناسبة

د الموقع بوسائل التنظیف والمالبس الواقیة وأدوات السالمة والوقایة من الحریق ومواد التطھیر زوَّ أن یُ .3

تخصصین.دار الموقع بواسطة مسئولین موأن یُ  ،والتعقیم

ذات مساحات مناسبة لكمیات النفایات مبانٍ أویات النفایات في مواقع منفصلة كغرف واح أوتخزین أكیاس .4

أربع وعشرین تزید فترة تخزین نفایات الرعایة الصحیة الخطرة علىوأال ،المنتجة وعدد مرات التجمیع

ساعة خالل فصل الشتاء. وبالنسبة لنفایات )48ثمان وأربعین (ساعة خالل فصل الصیف و)24(

یتم تبریدھا في أو ،أیام)7(التخلص منھا في غضون سبعة أواألعضاء واألجزاء البشریة یجب معالجتھا 

یتم تجمیدھا عند درجة حرارة أقل من صفر درجة أو ،) درجة مئویة9-0.5ح بین (وادرجة حرارة تتر

مع ضرورة  ،تجمیدھا لمدة شھر قبل معالجتھاأوت بعد تبریدھا مئویة، حیث یمكن تخزین ھذه النفایا

مراعاة تخزین النفایات السامة في موقع خاص بھا بعیدا عن بقیة أنواع نفایات الرعایة الصحیة.



اشتراطات نقل النفایات خارج المنشأة الصحیة:اً ثالث

)32(مادة

:باالشتراطات التالیةرة االلتزام على ناقلي نفایات الرعایة الصحیة الخط

وحدة معالجة لیس لدیھا تصریح للتخلص من نفایات الرعایة الصحیة الخطرة إلىعدم نقل أي نفایات .1

.من وزارة الصحة

یة واحدة. واعدم خلط نفایات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعھا في ح.2

بلون یوضح أو غیر ممیز ممیزة غیر أوملصق أو علیھ كیس لیس علیھا أویة واح عدم قبول أي.3

.أو الكیسیةوالحالنفایات في ھذه انوعیة 

 ،نوعیة وكمیة النفایات المراد نقلھا ،الجھة المختصة ببرنامج نقل النفایات موضحا اسم المنتجتزوید .4

.) قبل الشروع في عملیة النقلنقلوالفترة الزمنیة لنقل النفایات (تاریخ االبتداء واالنتھاء من عملیة ال

عدم تخزین نفایات الرعایة الصحیة الخطرة إال بعد الحصول على تصریح خاص بتخزین نفایات .5

حد من ات بشكل مستمر للدوسائل النقل والمعوصیانة ،الرعایة الصحیة الخطرة من وزارة الصحة

.نسان والبیئةتأثیرھا السلبي على صحة اإل

ة عند نقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة خالل الشوارع التجاریوعدم المرور في المناطق السكنیة أ.6

تفق على ھذه الفترة مع الجھات المختصة بوزارة الصحة. ویُ  ،فترة الذروة

ن یكون الناقل على وأ ،لمنقولةرشادیة على وسیلة النقل التي تبین نوع المواد اوضع العالمات اإل.7

طارئ أثناء عملیة النقل.أي لة حدوث تامة بدرجة خطورتھا والخطوات الواجب اتباعھا في حامعرفة 

للنقل الذي تحدده الجھات المعنیة.االلتزام بالوقت المناسب .8

في  ،اھالجھات المختصة عند طلبإلىاالحتفاظ بالسجالت والوثائق الخاصة بنقل النفایات وتقدیمھا .9

سبوع من تاریخ الطلب.ترة أقصاھا أف

الخاصة بالمركبات.ھا االشتراطات ستخدام وسائل نقل تتوفر فیا.10

ً رابع مركبات نقل النفایات الخطرة لدور الرعایة الصحیةشتراطات : اا

)33(مادة

:الصحیة المستوفیة الشروط التالیةزم الناقل باستخدام مركبات نقل النفایات الخطرة لدور الرعایة تیل

.لتسرب السوائلم واأن یتوافر بالمركبة مكان مخصص لنقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة مق.1

.عدم استخدام المركبات ذات المكابس في نقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة.2

:بما یليتجھیز المركبات .3

.المطھرات المناسبة لالستعمال في حالة التسرب.أ

وفي مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل  ،ل الیدواعدد مناسب من أجھزة إطفاء الحریق في متن.ب

ة وحیز الفراغ المتوفر فیھا.المركبسب حجمحالنفایات 

وقابلة للغسل  ،االمتصاص والتآكلأوتصنیع سطح المركبات الناقلة من مواد غیر قابلة للصدأ .ج

ھیر بالمواد الكیمیائیة المناسبة.والتط



وذلك  ،تطھیر الجزء المخصص لنقل النفایات في المركبة بعد كل عملیة وعند حدوث أي حالة تسرب.4

لصحة بالتنسیق عھا وزارة اطبقا للتعلیمات التي تض ،المعالجةلھذا الغرض في موقع في مكان مجھز

مع الجھات المختصة.

جزء المخصص لنقل النفایات بإحكام.التأكد من قفل ال.5

.السائقالصحیة الخطرة بالكامل عن مقصورةرعایةلعزل نفایات ا.6

.یحظر استخدام المركبات العادیة ذات الصنادیق المفتوحة.7

 ،وخلف الجزء المخصص للحمولةنجانبیالأن توضع على المركبات عالمات وبیانات واضحة على.8

والبیانات مدونة بحروف كبیرة واضحة بحیث تكون ھذ العالمات  ،وتدل على مدى خطورة حمولتھا

بوصات.)3ثالث (ال یقل إرتفاعھا عن

.النقل مجھزة بكافة وسائل األمان وفي حالة جیدة صالحة للعملتأن تكون مركبا.9

.بعالیھن تكون مستوفیة الشروط المذكورة یمكن استخدام مقطورات لنقل النفایات بشرط أ.10

عدم استخدام المركبات لغرض التخزین..11

مواقع إلىلمتابعة سیر الشاحنات من مواقع نقل المخلفات GPSااللتزام بتركیب نظام المراقب .12

.وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة، المعالجة والتخلص

یات الخاصة بنفایات الرعایة الصحیة الخطرةوامواصفات األكیاس البالستیكیة والحساً: خام

أ) مواصفات األكیاس البالستیكیة

)34(مادة

:رعایة الصحیـة المواصفات التالیةنفایات الیات وایجب أن تتوافر في األكیاس البالستیكیة وح

-:یليمـا أن تتوافر في األكیاس البالستیكیة المستخدمة لجمع نفایات الرعایة الصحیة الخطرة، .1

وأن تكون مزودة بأربطة لقفل الكیس. ،میكرون)150أال یقل السمك عن (.أ

یة التي توضع فیھا واوتكون مالئمة لمقاسات الح ،لتر)100أن تكون سعتھا اإلجمالیة القصوى (.ب

عند االستعمال.

).5بالملحق رقم (أن تكون ألوانھا مطابقة لأللوان الواردة .ج

من مادة تتحمل درجة حرارة عالیة دون  ،یجب أن تكون األكیاس المستخدمة لجمع نفایات شدیدة العدوى.2

Polyethylene-Polyamideاألمید (أوأن تـــذوب مثل المصنعة من مركبات متعددة اإلیثیلین 

Composite.(

االستعمالكیاس أثناء عیة) التي توضع فیھا األویات (األوامواصفات الحب) 

)35(مادة

(األوعیة) التي توضع فیھا األكیاس أثناء االستعمال:یتعین توافر المواصفات التالیة في الحاویات 

وأن تكون مزودة بمقابض  ،وذات حجم یستوعب الكیس المستخدم ،فتح بواسطة القدمأن تكون بغطاء محكم یُ .1

لسھولة نقلھا.

أن تكون سھلة التنظیف ومصنعة من مادة قابلة للتطھیر وأن تتمیز بسھولة الحركة ومزودة بعجالت..2

على جوانبھا وعلى "نفایات طبیة خطرة"یات التي تستخدم األكیاس الصفراء عبارة واعلى الحكتب أن یُ .3

غطائھا.



یات النفایات الحادةوامواصفات حج)

)36(مادة

ومزودة بغطاء  ،وغیر منفذة للسوائل ،عة من مادة غیر قابلة للثقبمصنَّ حاویات النفایات الحادة أن تكون یجب

 ،وأن یكون حجمھا مناسبا بحیث یمكن حملھا بید واحدة ،محكم مع وجود فتحة تسمح بإدخال األدوات الحادة

وتكون مزودة بمقبض لھذا الغرض.

الرابعالموضوع

محطات المعالجةحمأة 

الصحيقبل تسویق وتوزیع حمأة الصرفاشتراطات ما أوال: 

)37(مادة

حمأة الصرف الصحي توافر االشتراطات التالیة:یلزم قبل تسویق وتوزیع

في حالة  -كما یلزم  ،أخذ موافقة الھیئة العامة للبیئة للتأكد من مطابقتھا لالشتراطات البیئیة والصحیة.1

أخذ موافقة الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة.-استخدامھا في الزراعة

یلي:ما  توضحوضع ملصقات على الحمأة المعالجة .2

اسم وعنوان الموزع للمنتج..أ

مع وضع تراكیز الملوثات  ،من حمأة الصرف الصحي ومطابق للمعاییر المحلیةإن المنتج ناتج.ب

على العبوات.

ستخدامھ في مواقع تبعد ووجوب إ ،ل األطفالواتحذیر یبین سمیة المنتج وضرورة إبعاده عن متن.ج

قدما).30أمتار ()10عشرة (عن مستوى المیاه السطحیة بمسافة ال تقل عن

یجب على محطات معالجة حمأة الصرف الصحي تخصیص مساحة من األرض بداخلھا تبعد عن .د

المناطق الرطبة المشبعة بالمیاه الصحیة والجوفیة، وذلك لتخزین ھذه الحمأة مؤقتا لیوم واحد أو 

یجب التقید  ،أقل من سنةلفترات متقاربة. وفي حالة الردم السطحي للحمأة على شكل أكوام لمدة

.من ھذه الالئحة6الوارد في الملحق رقم )6-6(بالمعاییر الواردة بالجدول رقم

بحیث ال تقل -وعند التخلص من حمأة الصرف الصحي بالحرق یلزم استخدام محارق مناسبة 

فایات الخطرة.درجة مئویة تتوافر بھا االشتراطات الخاصة بمحارق الن900-850درجة الحرق عن 

المعاییر الخاصة باستخدامات حمأة الصرف الصحيثانیا: 

)38(مادة

الحدود  علىتزید نسبة الملوثات بھا أالیجب عند استخدام حمأة الصرف الصحي في األراضي الزراعیة 

في حالة استخدامھا في األراضي -تزید وأال ،4-6، 3-6، 2-6، 1-6 الجداول)6الملحق رقم (الواردة في

5-6الجدولالواردة في دالحدو على -غیر الزراعیة 

بنقل واستخدام حمأة الصرف الصحياالشتراطات الخاصةثالثا: 

)39(مادة

یجب عند نقل واستخدام حمأة الصرف الصحي التقید باالشتراطات التالیة:

التقید باالشتراطات الخاصة بالنفایات  ،ردمھا للتخلص منھاأویجب عند نقل حمأة الصرف الصحي .1

االعتبار فصل أماكن تجمیعھا في تلك المرافق مع األخذ في ھذه الالئحة، في المنزلیة الواردة

الستخدامھا مرة أخرى.



یحظر استخدام حمأة الصرف الصحي غیر الجافة في غیر الزراعات التحریجیة، ویراعى عند .2

ثم توضع فیھا  ،)سم50سنتیمتراً (خمسین الزراعات عمل خنادق ال تقل عمقھا عناستخدامھا في 

على أن تتم عملیة الزراعة  )،سم30ثالثین سنتیمتراً (الحمأة وتردم بطبقة من التربة ال یقل سمكھا عن 

شھور من عملیة الردم.بعد

ما  ،یة والتجمیلیة واإلنتاجیةأما بالنسبة لحمأة الصرف الصحي الجافة فتستخدم في الزراعات التحریج.3

عدا الخضروات التي تكون ثمارھا في التربة وتؤكل طازجة، على أن تقلب الحمأة ثم تردم بطبقة ال 

ثالثین تربة وصلبوخ بسمك إجمالي ال یقل عنأومن التربة، )سم30ثالثین سنتیمتراً (تقل عن

.)سم30سنتیمتراً (

تجمیع وتجفیف حمأة الصرف الصحياالشتراطات الالزمة عند رابعا: 

)40(مادة

یلي:ف حمأة الصرف الصحي توفیر ما یلزم عند تجمیع وتجفی

ومزودا بالمرافق والمنشآت  ،ومحاطا بسور حمایة مناسبا ،السكنیةتخصیص موقع بعیدا عن المناطق .1

الصحیة الالزمة وآلیات الفرد والتقلیب.

وفي كل األحوال یجب الحصول على الوصول للمعاییر المسموحة إلىاستخدام تقنیات ھندسیة وفنیة تؤدي .2

بذلك.موافقة الھیئة العامة للبیئة على أیھ مشاریع مرتبطة 

یلزم معالجة حمأة الصرف الصحي قبل التخلص منھا؛ بتحویلھا إلى مركَّبات عدیمة الضرر أو لتخفیف .3

األخطار الناجمة عن إلقائھا في مواقع االستقبال.

حمأة الصرف الصناعيخامسا: 

)41(مادة

یجب معالجة حمأة الصرف الصناعي بتقنیات حدیثة وصدیقة للبیئة وتحویلھا إلى مركبات عدیمة الضرر أو 

االستفادة منھا وذلك قبل التخلص منھا وحسب ما تحدده دراسة المردود البیئي، وفي كل األحوال الرجوع إلى 

لمعالجة.الھیئة العامة للبیئة العتماد مخرجات ا

الخامسالموضوع

المتعلقة بنقل النفایات السائلة الصناعیةاالشتراطات

لنقل النفایات السائلة الصناعیة: االشتراطات الخاصة بشاحنات الصھاریجالأو

)42(مادة

یجب أن تتوافر في شاحنات الصھاریج االشتراطات التالیة:

والسالمة الواردة بالالئحة التنفیذیة لقانون المرور یجب أن یتوافر في الصھریج جمیع شروط األمن .1

سنوات من تاریخ الصنع عند )3على ثالث (یزید عمر الصھریج أالویجب  ،والمواد األخرى المتعلقة

)10عشر (لة ھذا النشاط عند بلوغ الصھریجواوعلى أن ینتھي سریان الترخیص لمز ،بدایة الترخیص

سنوات من تاریخ الصنع. 

صھریج معدة ومخصصة لھذا الغرض.الیجب أن تكون شاحنات .2

یجب أن تتوفر في شاحنات الصھریج معدات لمكافحة الحرائق والسیطرة علیھا. .3

یجب أن تتوفر في شاحنات الصھریج معدات لمكافحة االنسكاب والسیطرة علیھا..4

المعنیة بالدولة.یجب أن تكون شاحنات الصھریج مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجھات .5



وإعالم الجھات المعنیة بأي تغییر یطرأ علیھا بما یسمح لھا  ،یجب تحدید خطوط سیر شاحنات الصھریج.6

بالتصرف السریع في حاالت الطوارئ.

تجنبا لالزدحام ومنعا  ،قات المسموح بھا لنقل النفایات والمحددة من قبل الجھات المعنیةویجب االلتزام باأل.7

دارة العامة للمرور.تقید بالسرعات المحددة من قبل اإلوااللتزام واللحدوث الحوادث 

یجب االلتزام بخط سیر شاحنات الصھریج المحدد بالعقد المبرم بین المنتج والناقل..8

أوصالحھا فورا فعلى الناقل إ ،ت السائلة الصناعیةإذا حدث أي إتالف بالخدمات العامة خالل نقل النفایا.9

اإلصالح وتصرف من قبل الناقل.یتم تحدید قیمة 

: االشتراطات الفنیة للصھریجثانیا

)43(مادة

یجب توافر االشتراطات الفنیة التالیة في الصھریج:

: اسم الناقل وسعة ضح باللغتین العربیة واإلنجلیزیةیجب أن تثبت على الصھریج لوحة على الجانبین تو-1

خطورة حمولتھا واألسلوب األمثل للتصرف في حالة وتحدد مدى  ،لصھریج ونوعیة النفایات المنقولةا

الطوارئ.

 ،عن الشاحنات األخرىائلة الصناعیة المنقولة وتمییزھا یجب توحید لون الصھریج لجمیع النفایات الس-2

على أن تصبغ باللون العنابي.

لكتابة نوعیة النفایات السائلة الصناعیة. )سم30ثالثین سنتیمتراً (أن یكون ھناك خط أبیض بعرض-3

  :كالتاليیة المنقولة حسب نوعیتھا یجب تصنیف النفایات السائلة الصناع-4

.)F)FOODالغذائیة .أ

.)O)OILالزیوت.ب

.)P.CH)PETRO-CHEMICALیة أوالبتروكیم.ج

.)OTHERSأخرى (.د

:التالیةج على أن تشمل المعلومات یجب إرفاق بیان نقل النفایات مع سائق شاحنة الصھری-5

.وصف النفایة.أ

.منتج النفایات.ب

.محضر استالم النفایات.ج

.فق التخلص ومحضر استالم النفایاتموقع مر.د

مع وجود  ،ھ صمام أمان لتصریف الضغط الزائدیجب أن یكون خزان الصھریج مزودا بغطاء محكم ل-6

فتحة تھویة.

لتجمیع الفائض من  )،سم15خمسة عشر سنتیمتراً (الصھریج بحاجز معدني بارتفاعیجب أن یزود سطح-7

ھریج ومحكم بصمام غلق مع عمل مجرى ینتھي أسفل الص ،فتحة الصھریج العلویة وحجز أي تسریب

التحكم بھ عند تصریف الفائض بطریقة آمنة.لیتم

أوغطاء محكم عند كل من فتحة الدخول ویكون لھ ،یجب أن یكون الصھریج مزودا بعنق لفوھتھ العلویة-8

ووضع  ،الدخول بوسائل حمایة مناسبة لمنع فتحھما أثناء عملیة النقلأووأن تزود فتحة الملء  ،فتحة الملء

، وأن تزود الفتحة بإطار من المطاط ملء وتفریغ الصھریج أثناء النقلوتثبیت عداد رقمي لتحدید عملیة

أو، ویتم تثبیت غطاء كل من فتحة الملء ئلة الصناعیة من الخارجایات السالضمان عدم تسرب النف



عشرة ھریج وبارتفاع ال یقل عنوتكون بمستوى أعلى من سطح الص ،الدخول بأمان في الصھریج

یضا أن یكون مخرج الصھریج مناسبا لعملیة التفریغ ولھ صمام إلحكام القفل.، وأ)سم10سنتیمترات (

جالون. )1000ألف () لكلشارة(إرشادات) بحدود عالمة (إیجب أن یتم تحدید عالمات -9

یقل طول أالیجب أن یزود الصھریج بخرطوم وأن یكون طولھ وقطره متناسبین لھذا الغرض، على -10

فضل وضعھ داخل ر لتسھیل عملیة التفریغ، ویُ أمتا) 9(تسعة  علىزید وال ی ،نصف مترعنالخرطوم 

صندوق بجانب الصھریج.

وضرورة عمل الفحص الدوري للخراطیم. ،صالحیة الخرطوم وعدم تعرضھ ألي ضررالتأكد من -11

إضافة فتحة أسفل الصھریج ذات محبس لتسھیل عملیة فحص النفایات السائلة.-12

فصل الصھریج من المنتصف بصفائح لسھولة تجمیع الحمأة الصناعیة في أسفل الصھریج. -13

خمسة  أو ،) جالون4000آالف (أربعةأو ،جالون)3000(ریج ثالثة آالفیجب أن تكون سعة الصھ-14

.) جالون12000إثني عشر (أو ،) جالون10000عشرة آالف (أو ،) جالون5000(آالف 

أن یرفق مع كل شاحنة شھادة صیانة  ،على الناقل عند البدء بتورید شاحنات الصھریج المتعاقد بشأنھا معھ-15

 ،ن حجم الصھریج متناسق مع قوة اآللة الدافعةتبین أ ؛المستورد لشاحنات الصھریجمن الوكیل المحلي

وتعمل بشكل ممتاز. ةأحسن حال فيوأن جمیع األدوات المیكانیكیة والكھربائیة 

ن، وبحیث تكون المضختان مالئمتیامیجب على الناقل تورید وتشغیل وصیانة مضختین مع كافة لوازمھ-16

ستخدامھا في سحب وتفریغ النفایات السائلة الصناعیة ال ،ن للمواصفات الفنیة المتعارف علیھاومطابقتی

في األماكن التي یصعب وصول شاحنات الصھریج إلیھا.

وذي فتحات ال  ،ما یماثلھأوم للصدأ من الحدید المجلفن وایجب أن ینتھي كل خرطوم برأس شبك مق-17

ملم) یتم تركیبھ على رأس الخرطوم.10عشرة مللیمترات (زواتج

أعلى. إلىد الصھریج بدرج "سلم" واحد على األقل لتسھیل الوصول زوَّ یجب أن یُ -18

: اشتراطات األمن والسالمة في شاحنات الصھریجثالثا

)44(مادة

یتعین توافر اشتراطات األمن والسالمة التالیة في شاحنات الصھریج:

أن تكون الصھاریج بحالة جیدة ومزودة بغطاء محكم لضمان عدم تسرب النفایات.-1

فتحات تسمح بنفاذ السوائل والنفایات.أوتوجد بھا ثقوب أال-2

مة للتآكل والصدأ.واأن تكون مبطنة من الداخل بمادة مق-3

یجب أن تخضع جمیع شاحنات الصھریج إلجراء الفحص الدوري الفني من قبل مختبرات معتمدة من -4

قبل الجھات المعنیة.

لإلطفاء بخصوص تحمیل المواد القابلة یجب الحصول على ترخیص مقدم من اإلدارة العامة -5

دارة العامة لإلطفاء. زام بشروط األمن والسالمة لدى اإلوااللت ،لالشتعال

إلىباإلضافة  ،على جمیع شاحنات الصھریج الخضوع للفحص الفني السنوي من وزارة الداخلیة-6

إشارات تحذیریة ب شاحناتالوتزوید  ،وجود صنادیق عدة لحاالت الصیانة الطارئة وطفایة للحریق

وضوئیة على أماكن محددة من الشاحنات.

االلتزام باالشتراطات والمعاییر المحددة من الجھات المعنیة بنقل وتخزین ومعالجة النفایات.-7

الفحص الدوري للخراطیم والمضخات والمعدات األخرى.-8



الناقللتزامات خامساً: ا

)45(مادة

التالیة:یتقید الناقل بكافة االلتزامات 

مرافق التخلص. إلىأن یحصل على رقم تعریف من الجھات المعنیة للقیام بنقل النفایات -1

منھ.یات مع سائق شاحنة الصھریج وموقعةرفق بیان نقل النفاأن یُ -2

من منتج النفایة ومن مرفق التخلص خالل والمختومةاالحتفاظ بسجل من نسخ بیان النقل الموقعة-3

فترة العقد. 

لكفالة الناقل.خاضعاً یجب أن یكون سائق الشاحنة -4

على السائق الذي یتولى قیادة شاحنة الصھریج الحصول على دورة تدریبیة من قبل أحد المكاتب -5

تمكنھ من التعرف على طبیعة ھذه النفایات ووسائل األمان الالزم اتباعھا أثناء  ،االستشاریة المعتمدة

االنسكاب. أومناسب لمعالجة الحریق وكیفیة التصرف بأسلوب ،القیادة

حال حدوث أي حالة طارئة. مع السائق فني متخصص كمساعد لھأن یكون -6

االلتزام بنقل نوعیة النفایات المصنفة لنقلھا.-7

لزم سائق شاحنة الصھریج باالحتفاظ بنسخة من بیان نقل النفایات خاصة بالنفایات المنقولة. أن یُ -8

Trackingالمراقب (االلتزام بتركیب نظام -9 System GPS لمتابعة سیر شاحنات الصھریج من (

.وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة، التخلصمرفق موقع إلىموقع المنتج 

وذلك من خالل  ،مرافق التخلص لمعالجتھاإلىاالتفاق مع المنتج بمتابعة وصول شحنات النفایات -10

وتزوید الجھات المعنیة لمتابعة النماذج بشكل  ،اتباع نموذج بیان نقل النفایات وااللتزام بكافة بنوده

دوري.

التزام الناقل باستخدام الشاحنة في نقل المخلفات الصناعیة السائلة وفق التصنیف الخاص بھا.-11

والتي یتم فیھا  ،النفایات الصناعیة السائلةالمعالجة في األماكن المخصصة الستقبال یجب التخلص/-12

وسیلة یصرح بھا من قبل الجھات.معالجة النفایات بطریقة آمنة بأي

الفرع الخامس

) من القانون29األحكام التنفیذیة لنص المادة (

)الخطرة والنفایات البلدیة الصلبة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة(التخلص من النفایات 

ص من النفایات الخطرة والنفایات البلدیة الصلبة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة بأنواعھا وفقاً یجب التخل"

ر التخلص من النفایات بأنواعھا كما یحظ ،ة التنفیذیة لھذا القانونللشروط والمعاییر البیئیة التي تحددھا الالئح

 ً ."بالردم المباشر في مواقع غیر مخصصة بیئیا

األولالموضوع

المعاییرالحظر و

)46(مادة 

 ً شر في مواقع غیر مخصصة وغیر بالردم المبا-بكافة انواعھا -النفایات التخلص من یُحظر حظراً مطلقا

مھیئة وغیر مرخص بھا بیئیاً.



 ،والنفایات البلدیة الصلبة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة بأنواعھا المختلفةالخطرةالتخلص من النفایات یتم و

من  6-6، 5-6، 4-6، 3-6، 2-6، 1-6أرقام الجداول  ) في6الملحق رقم ( فيالمبیَّنة معاییر البیئیة وفقاً لل

ھذه الالئحة.

ع الثانيالموضو

التخلص من النفایات الخطرةمعالجة واشتراطات نظم و

النفایات الخطرةوالتخلص منمعالجة أوال: 

النفایات الخطرةمواقع مرافق المعالجة والتخلص من )أ

)47(مادة

 ُ مواقع مرافق معالجة والتخلص من النفایات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانیة والعمرانیة دحدَّ ت

:المنشآت التالیةالمعدات وھا االشتراطات وكیلو مترات، ویجب أن تتوفر فی)3(بمسافة ال تقل عن ثالثة 

.ا یحول دون تخزینھا لفترات ممتدةتناسب مساحة الموقع وكمیة النفایات الخطرة بم.1

.متر5,2بارتفاع ال یقل عن الشبك الحدیدي حاط بسور من یُ .2

د الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفایات الخطرة بسھولة. زوَّ یُ .3

.ودورات میاهقع بمصدر مائي مناسب د الموزوَّ یُ .4

لعمل والصحة المھنیة وبخط د الموقع بكافة مستلزمات الوقایة واألمان التي تنص علیھا قوانین ازوَّ یُ .5

.تلیفون

.كانیكیة التي تیسر حركة العمل بھد الموقع بكافة المعدات المیزوَّ یُ .6

، وتختلف ھذه د الموقع بمخازن مجھزة لحفظ النفایات الخطرة بھا لحین معالجتھا وتصریفھازوَّ یُ .7

التجھیزات باختالف نوعیة النفایات الخطرة التي یستقبلھا المرفق. 

د المرفق بمحرقة لترمید بعض أنواع النفایات الخطرة. زوَّ یُ .8

لنفایات الخطرة بغیة إعادة استخدامھا اد المرفق بالمعدات والمنشآت الالزمة لفرز وتصنیف بعض زوَّ یُ .9

.وتدویرھا

.ي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرقبحفرة للردم الصحد الموقع زوَّ یُ .10

معالجة النفایات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدویر)(ب

)48(مادة

:تخدام والتدویر وفقاً لما یليتجري عملیة معالجة النفایات الخطرة القابلة إلعادة االس

إعادة استخدام بعض النفایات الخطرة كوقود لتولید الطاقة.   .1

.ة استخدامھا في عملیات االستخالصاسترجاع المذیبات العضویة وإعاد.2

.مواد العضویة من النفایات الخطرةتدویر وإعادة استخدام بعض ال.3

.ومركباتھاوغیر الحدیدیةاستخدام المعادن الحدیدیة تدویرإعادة.4

استخدام بعض المواد غیر العضویة من النفایات الخطرة. تدویر وإعادة .5

القواعد.أواسترجاع وتدویر األحماض .6

استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث..7

استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة..8



استرجاع الزیوت المستعملة وإعادة استخدامھا بعد تكریرھا، مع األخذ في االعتبار العالقة بین كل .9

من العائد البیئي والعائد االقتصادي. 

معالجة النفایات الخطرة غیر القابلة إلعادة االستخدام والتدویر)ج(

)49(مادة

:ویر وفقاً لما یلياالستخدام والتدتجري عملیات معالجة النفایات الخطرة غیر القابلة إلعادة 

.لة عن باقي مفردات النظام البیئيردم النفایات الخطرة في حفر ردم خاصة مجھزة ومعزو.1

.الكائنات الحیة الدقیقة لتحلیلھامعالجة النفایات الخطرة إحیائیا باستخدام بعض أنواع .2

ما إلىوالتكلیس والمعادلة والترسیب ووالتخفیفبالتبخیر كیمیائیا أومعالجة النفایات الخطرة فیزیائیا .3

.ذلك

.ازات واألبخرة في البیئة المحیطةالحرق في محارق خاصة مجھزة بما ال یسمح بانبعاث الغ.4

الحد من تولد النفایات الخطرة)(د

)50(مادة

اتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل الحد واإلقالل من تولد النفایات الخطرة من خالل: یتعین 

تطویر التكنولوجیا النظیفة وتعمیم استخدامھا. –1

.م مناسبة إلدارة النفایات الخطرةتطویر نظ–2

الخطرة بعد معالجتھا كلما أمكن ذلك. وتدویر النفایاتالتوسع في إعادة استخدام –3

رصد مفردات النظم البیئیة في مواقع معالجة وتصریف النفایات الخطرة)(ھـ

)51(مادة

) في ئنات الحیة والموجودات غیر الحیةالكاصد مختلف مفردات النظم البیئیة (وضع برنامج دوري لریجب 

مرفق عند وقف العمل بالیُ سحب الترخیص و، ویُ یطھامواقع مرافق معالجة وتصریف النفایات الخطرة وما یح

.بالنظم البیئیة المحیطة بالمرفقمؤشرات لإلضرارظھور أي

النفایات الخطرة:مرادماالشتراطات الخاصة بتحدید مواقع ثانیا: 

)52(مادة

النفایات الخطرة مراعاة االشتراطات التالیة:مردم یلزم في اختیار

على صحة  ویتم إدارتھ بحیث ال یشكل خطراً  ،عن المناطق السكنیة بمسافة كافیةأن یكون الموقع بعیدا .1

وأن یكون قریبا  ،د بالطرق الجیدة والخدمات العامة مثل الكھرباء والماءزوَّ العاملین بھ، وأن یُ أوالمواطنین 

التبطین كالجتش وغیرھا، توفر قریبا منھ المواد الالزمة للردم الیومي و، وتد النفایات الخطرةلِّ من مناطق توَ 

  سنة.) 20عشرین (وأال یقل العمر االفتراضي الستخدام الموقع عن

كیلومترین تقل المسافة بین موقع التخلص من النفایات الخطرة وأقرب بئر میاه جوفیة بالمنطقة عن أال.2

ناسبة لالستخدامات وأال تكون ذات طبیعة فریدة یجعلھا م ،، وأن تخلو المنطقة من األنشطة الزراعیةكم)2(

ویجب أن یكون موقع  ،المھددة باالنقراضأوالبشریة كاحتوائھا على األنواع الحیوانیة والنباتیة النادرة 

-10وأن تكون التربة طینیة وال تزید نفاذیتھا عن ( ،الردم مستویا خالیا من المرتفعات والمنخفضات

ضیة وبعیدا عن مناطق الزالزل والسیول مع أھمیة خلو المنطقة من التصدعات األر ،سم/ثانیة)7

أمتار.م) 10(والفیضانات، وأال یقل االرتفاع بین قاع الحفرة وطبقة المیاه الجوفیة عن عشرة 



ضرورة إقامة نقاط حول الموقع لمراقبة احتماالت انتشار وتسرب الغازات أفقیا، وإقامة نظام مراقبة على .3

وحفر آبار للتحقق من سالمة المیاه الجوفیة وإعداد تقریر شھري بالنتائج لتزوید  ،الغازات المتولدة بالموقع

الجھات المختصة بھا.

النفایات الخطرةمردم تصمیم ثالثا: 

)53(مادة

:التاليتوافر النفایات الخطرة مردمیلزم في تصمیم 

الموقع.ل للنفایات داخل وخارج واتوفیر شبكة من الطرق لتسھیل عملیة النقل والتد.1

أن یكون حجم حفرة الردم بالموقع من حیث الطول والعرض والعمق تكفي الستغاللھا لفترة زمنیة ال تقل .2

) ومثبتة لضمان عدم 3-1عاما، وأن تكون جدران الحفرة مائلة من الجوانب من ()20(عن عشرین 

انھیارھا.

مة لبكتیریا التربة وااه الجوفیة ومقیجب أن یغطي جدران وقاع الحفرة بطبقة مانعة لتسرب السوائل للمی.3

یعتمد سمك ونوعیة المادة المبطنة حسب طبیعة المخلفات التي یتم ردمھا ، ووللحرارة والتشققات المفاجئة

:الشتراطات التالیةاتبطین مستوفٍ ن یكون نظام العلى أوعمق المیاه الجوفیة.

إلىأوسفل البطانة طبقات التربة أإلىن تكون مادة التبطین مصممة ومركبة بطریقة تمنع تسرب النفایات أأ. 

.سطحیة خالل العمر التشغیلي للمكبالأوالمیاه الجوفیة 

مناسبین لمنع حدوث أي وطولٍ سمكٍ بن تكون مادة التبطین مصنعة من مواد ذات خصائص كیمیائیة، أب. 

أو ،)والقوة الھیدروجیولوجیة الخارجیةبما في ذلك الضغط الساكن ت قیم الضغط (واتفعطب فیھا نتیجة ل

الضغوط التي تتعرض لھا أوالظروف الجویة أوالعصارة المتسربة منھا أواالتصال الفیزیائي مع النفایات 

.یة التركیب وعملیة الطمر الیومیةمادة التبطین خالل عمل

ت قیم الضغط فوق مادة وامة لتفواالدعم لمادة التبطین ومقزیادةن توضع فوق قاعدة لھا القدرة على أج. 

قوى التقلص والرفع العمودي.أوعطل فیھ من جراء ھبوط القاعدة أولمنع حدوث خلل  ،سفلھاالتبطین وأ

العصارة الناجمة أون تكون على اتصال مع النفایات طین منطقة الطمر كاملة والمتوقع أن تغطي مادة التبأد. 

.عنھا

والنظام عبارة عن طبقة من  ؛د الموقع بنظام صرف لتحویل میاه األمطار والسیول عن الموقعزوَّ أن یُ .4

ونفاذیتھا ال  )،سم30ثالثین سنتیمتراً (وال یقل سمكھا عننالحصى توضع أسفل الطبقة السطحیة مباشرة

وبھا شبكة من األنابیب البالستیكیة المحتویة على ثقوب تنتھي بحفرة لتجمیع  ،سم/ثانیة)3-10تقل عن (

المیاه. 

د الموقع بنظام صرف للمیاه الراشحة یوجد في قاع حفرة الردم، وذلك بجعل أرضیة الموقع مائلة زوَّ أن یُ .5

لحفرة خاصة، حیث یتم ضخھا ومزودة بأنابیب بالستیكیة ذات ثقوب جانبیة تقوم بنقل السوائل الراشحة 

اد الراشح عن الحدود المسموح بھا في الجدول المبین في الملحق رقم ومعالجتھا في حالة زیادة تركیز مو

طبقتین.أوعلى أن یكون النظام مكونا من طبقة واحدة  ،م یتم التخلص منھا بعد المعالجة بأسلوب آمنث .)7(

یا لنوعیة النفایات والعصارة الناجمة عنھا، ومن وامة كیموان یكون عمل التصریف مصنع من مواد مقأ.6

مادة ذات قوة وسمك مالئمین تحول دون حدوث انھیار تحت ضغط طبقات النفایات ومواد تغطیة النفایات 

.جھزة المستخدمة في موقع الطمرأي من األأوفوقھا 



نھاء فترة تشغیل المكب وإالعصارة خاللنابیب تجمیع اد أن یكون مصمما بطریقة تمنع حدوث انسدأ.7

.العمل فیھ

.وبشكل دائممنطقة الردمإلىمطار لمنع دخولھا یجب على إدارة الموقع تصمیم أسلوب لتصریف میاه األ.8

.واد ممكن تطایرھا من جراء الریاحوجود م ةمنطقة الطمر بشكل فعال في حالالموقع تغطیةدارة على إ.9

فایات التي تتطلب الحرق، مع توفیر وحدات مختلفة للمعالجة خاصة توفیر محرقة بالموقع للتخلص من الن.10

وذلك إلزالة الماء والزیت  ،یة قبل ردمھایائللنفایات شبھ الصلبة مثل الزیوت والحمأة وبعض المواد الكیم

منھا.

النفایات الخطرةمردم االشتراطات الخاصة بإدارة رابعا: 

من النفایات الخطرة) التزامات مالك أو مستغل موقع التخلص أ

)54(مادة

:النفایات الخطرة، بما یليمردممستغل أویلتزم مالك 

الحصول على ترخیص من الجھات المعنیة المختصة بعد موافقة المجلس األعلى للھیئة العامة للبیئة، وذلك .1

في على أن یتبع الموقع طرق التخلص الواردة  ،قبل إنشاء وتشغیل موقع التخلص من النفایات الخطرة

اتفاقیة بازل.

التحقق عند استالم النفایات الخطرة من توافر رقم التعریف الخاص ووثیقة النقل المعتمدة واستمارة بیانات .2

على أن یتم فحص كل شحنة من النفایات قبل استالمھا بالموقع للتأكد من مطابقتھا  ،السالمة الخاصة بالشحنة

مواصفات الواردة في وثیقة النقل المرافقة.لل

دم اتباع أسلوب الردم ع، مع أن یتم إدارة الموقع بما ال یشكل خطرا على صحة السكان والعاملین بھ.3

الحرق العشوائي أووعدم استغالل الموقع لردم النفایات المنزلیة  ،تباع أسلوب الفصل للنفایاتالعشوائي وا

ن وامكافحة انتشار الحشرات والقوارض والحیوانات الضالة بالتعإلىباإلضافة  ،بالموقع تحت أي ظرف

مع الجھات المختصة.

وأھمیة  ،ل البرامیل بالموقع لتجنب حدوث تسرب لمحتویاتھاواأخذ االحتیاطات الالزمة في عملیة نقل وتد.4

ئل الخطرة عن غیرھا من وفصل نفایات السوا ،معالجة النفایات الخطرة قبل ردمھا كاألحماض والقلویات

السوائل األخرى في عملیة الردم، وتحدید أماكن خاصة لردم المخلفات السائلة وأخرى للصلبة.

ن بیانات ھذا النموذج في وَّ على أن تدَ  ،نقل وردم النفایات الخطرة من ھذه الالئحةاستیفاء بیانات استمارة.5

سجل خاص بالموقع.

وتدریبھم على  ،مناسبة لضمان أمن وسالمة وصحة العاملین بالموقعضرورة توفیر الوسائل والمعدات ال.6

مع وضع خطة طوارئ لمواجھة المخاطر عند الضرورة بالموقع. ،أسالیب العمل المناسبة

االحتفاظ بسجل خاص یتضمن البیانات التالیة:.7

معالجتھا أووصفا لكل مجموعة نفایات خطرة یتم استالمھا وكمیاتھا ونوعھا وأسلوب وتاریخ تخزینھا أ. 

ومكان وكمیة كل نفایة خطرة بكل موقع. ،التخلص منھاأو

والحاالت التي  ،بیانا خاصا بنتائج التفتیش وتقاریر المراقبة الدوریة لجودة الھواء والمیاه الجوفیةب. 

خطة الطوارئ.تستوجب استخدام 

وجمیع استمارات بیانات السالمة الخاصة بالنفایات. ،نسخا من وثائق نقل النفایات والتقاریر المتعلقة بھاج. 

:ھیئة العامة للبیئة، یشتمل علىم تقریراً سنویاً عن األنشطة الخاصة بالنفایات للقدَّ أن یُ .8



والفترة التي یغطیھا التقریر. ،ورقم تعریف الھیئة العامة للبیئة الخاص بالموقع ،اسم وعنوان الموقعأ. 

أرقام تعریف الموقع التي استلمت منھ النفایات.ب. 

.ستلمھا الموقع من كل مولد على حدةوصف وكمیة كل نفایة خطرة یج. 

التخلص من النفایات الخطرة.أوالمعالجة أوأسلوب التخزین د. 

حكام إغالق موقع التخلص من النفایات الخطرةاشتراطات إ)ب

)55(مادة

التقید بما یلي:غالق الموقعحكام إإفیما یتعلق بیجب 

یة مصممة تغطیتھا بطبقة نھائ-أي خلیة داخل الموقع أو-غالق موقع الطمر عند إدارة الموقعیجب على إ-1

:خصیصا، على النحو التالي

.موقع الطمر المغلقإلىمد ألي ارتحال متوقع للسوائل أن تمنح تخفیض طویل األ

.قل صیانة ممكنةأإلىن یحتاج أأ. 

.ویقلل من انجراف الغطاء النھائين یحسن عملیة التصریف للمیاهأب. 

.لغطاء النھائي للحفاظ على سالمتھن یتم احتواء عملیات الھبوط في اأج. 

:بما یليبعد عملیة اإلغالق النھائي یجب على إدارة الموقع االلتزام -2

االنجراف كن حدوثھ جراء الحفاظ على الغطاء النھائي بشكل كامل وفعال وصیانتھ إلصالح الضرر الممأ. 

.والھبوط

.االنبعاثقطاع العصارة نھائیا عن كد من انجمیع العصارة وتصریفھا حتى التأاالستمرار في تشغیل نظام تب. 

.المیاه الجوفیةمتابعة الرقابة على نوعیة ج. 

.ضرار فیھاحداث أأومطار من تدمیر الغطاء النھائي منع میاه األد. 

.خدمة في تحدید مواقع خالیا الطمرعلى نقاط المساحة المستالحفاظھـ.

االشتراطات والمواصفات الفنیة للمحارقخامسا: 

)56(مادة

مع الواردة في ھذه الالئحة،بتنفیذ كافة االشتراطات والمواصفات الفنیة ،انشاء محرقةتزم المرخص لھ یل

االعتبار أن للھیئة العامة للبیئة الحق في وضع اشتراطات تفصیلیة أخرى وفق دراسات المردود األخذ في 

االشتراطات إلىافة باإلض بیئي الراھن المقدمة لتلك األنشطة،الدراسات الخاصة بتقییم الوضع الأوالبیئي 

.البیئیة الواردة في التصریح البیئي

والمنشآتالمباني مواصفات)أ

)57(مادة

الفنیة التالیة:والمواصفات یجب في المباني والمنشآت الخاصة بالمحارق توافر االشتراطات 

مطابقة للمواصفات أن تكون جمیع المباني والتمدیدات والخدمات الخاصة بالمحرقة ونظام اإلطفاء بھا .1

الموضوعة من قبل الجھات المعنیة بالدولة.

أن تكون المحرقة داخل غرفة مفتوحة من أعلى للتھویة وسقف لحمایة المحرقة من الظروف الجویة، .2

م واوتوفیر مكان لتجمیع النفایات تمھیدا لحرقھا، على أن تكون األماكن مغطاة بطبقة من األسمنت المسلح المق

على أن یتم وضع المواصفات والمخططات الخاصة  ،ن یكون ھناك نقاط متصلة بالصرف الصحيوأللتآكل، 

باألعمال اإلنشائیة للمحرقة والحصول على الموافقة المسبقة علیھا من قبل الھیئة العامة للبیئة.



تتوافر فیھ كل  ،دة بمخزن لقطع الغیار ومخزن آخر لتخزین النفایات مؤقتاأن تكون مباني المحرقة مزوَّ .3

أواحتیاطات األمن والسالمة البیئیة والصحیة، ودورة میاه للعاملین، ویكون مبنى المحرقة ذا أبواب حدیدیة 

معدنیة بحیث یمكن غلقھ بإحكام وأمان بعد انتھاء العمل الیومي.

لوثة، وذلك یات والسیارات التي تنقل النفایات المواأن یلحق بمبنى المحرقة مكان یخصص لغسیل الح.4

المجاري العامة بالمنطقة بعد التأكد من أن إلىل ء الساخن، على أن تصرف میاه الغسالماأوبالبخار 

العامة والھیئة العامة للبیئة، وفي المواصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه مطابقة لمواصفات وزارة األشغال

.إنشاء وحدة معالجة خاصة-إذا اقتضى األمر -ب حالة عدم مطابقة میاه الغسل للمواصفات المطلوبة یج

توفیر خزانات الوقود األرضیة والخدمة الیومیة، وذلك طبقا لمواصفات شركة البترول الوطنیة الكویتیة .5

واإلدارة العامة لإلطفاء، مع ضرورة تقدیم المستندات التي تؤكد ذلك.

للمحرقةالمواصفات الفنیة )ب

)58(مادة

توافر االشتراطات والمواصفات الفنیة التالیة:في المحرفة یجب 

 ؛أن تكون المحرقة مصممة لحرق النفایات الخطرة والنفایات المعدنیة والطبیة الصلبة والسائلة والغازیة.1

كالمركبات العضویة الحلقیة من الھالوجینات والكلورینات والحمأة الزیتیة والنفایات المتنوعة من المختبرات 

.وذلك وفقا ألحدث التكنولوجیاتیة والمیكروبیولوجیة وغیرھایائالكیم

.)كجم/ساعة500خمسین (أال تقل سعة المحرقة عن .2

)1200(عن ألف ومئتینغرفة التقل درجة حرارة أالى احتراق، عل ةأن تكون المحرقة مزودة بغرف.3

درجة مئویة.

، )انیةث 2ثانیتین (أن یكون تصمیم المحرقة یسمح بتواجد الغازات بالمنطقة الساخنة بالمحرقـة أكثر من.4

خالل فترة االحتراق. )%3ثالثة بالمئة ( كسجین الزائد ال تقل عنوونسبة األ

 ،درجة مئویة)150مئة وخمسین (ازات المتصاعدة من المحرقة في حدود أن تكون درجة حرارة الغ.5

وذلك لتجنب مشكلة التكثف والتآكل بالمدخنة.

%).99.99تقل كفاءة المحرقة بأي شكل من األشكال عن (أال.6

یات ذات واتوماتیكي لرفع الحأوأن تزود المحرقة بنظام یعمل آلیا لتغذیة النفایات الصلبة، ومزود بنظام .7

مة للتآكل.وااألحجام المختلفة لتفریغھا في صندوق التغذیة، على أن تكون أجزاء النظام المالمسة للنفایات مق

داخل المحرقة، على أن یكون النظام الخاص إلىالغازیة أوأن تزود المحرقة بنظام لتغذیة النفایات السائلة .8

ثالثین لخزانات المنفصلة، بحیث ال تقل سعة الخزان الواحد عنبالنفایات السائلة محتویا على عدد مناسب من ا

، وذلك لتجنب عملیة خلط النفایات ما یحتویھ كل خزان على حدةالمحرقة بتغذیة لترا، وبحیث یمكن)30(

، ونظام التغذیة مة للتآكلواقبل عملیة الحرق، وأن یكون النظام بجمیع توصیالتھ وخزاناتھ مصنعا من مادة مق

لھ آلیا.ا بنظام لغسمزود

9.�̒ϭί Η�ϥ ذات كفاءة ال -غیرھا أوفالتر أول كوحدات غس-د المحرقة بأجھزة للتحكم في الملوثات الغازیة

ن عملیة الحرق.ة م%) من الھالوجینات الغازیة والجسیمات المتصاعد99.99تقل عن (

أن تحتوي لوحة التحكم على على  ،رئیسیةدة بلوحة تحكم أن تكون غرفة التحكم الخاصة بالمحرقة مزوَّ .10

:ما یلي

مفتاح تشغیل وإیقاف المحرقة.أ. 



.وإیقاف شعلتي االحتراق كل على حدةمفتاح تشغیل ب. 

.رقمي لقیاس درجة حرارة غرفة االحتراقمقیاس ج. 

ل أكسید الكربون، ونسبة األكسجین للتأكد من كفاءة الحرق.أوتسجیل تركیز غاز د. 

تعمل شعالت االحتراق بالمحرقة أساسا باستخدام الغاز الطبیعي، على أن یكون ھناك إمكانیة لتشغیلھا أن .1

بوقود الدیزل.

والفاصلة بین الجسم وطبقة الطوب الحراري-أن تكون طبقة العزل الخاص بغرف االحتراق حول القطر.2

ذات سمك مناسب للتقلیل من درجة حرارة الجسم الخارجي، وأن یتحمل الطوب الحراري ال تقل عن-

.)مه1600(، ویتحمل درجة حرارة ال تقل عن)مه1400(

.)مه1600(أن یتحمل الجسم المعدني للمحرقة درجة حرارة ال تقل عن.3

یاه داخل الغرفة، وذلك عند زیادة كمیة الطاقة توماتیكي لرش المأودة بنظام أن تكون غرفة االحتراق مزوَّ .4

الحراریة وارتفاع درجة الحرارة عن الحد الذي قد یؤثر على سالمة الجسم المعدني للمحرقة.

:التاليمراقبة وقیاس مستمر لقیاس د المحرقة بنظام أن تزوَّ .5

سرعة ودرجة حرارة الغازات المتصاعدة..أ

الجسیمات الدقیقة الكلیة..ب

ل أكسید الكربون.أوتراكیز .ج

تراكیز أكاسید النیتروجین..د

تراكیز أكاسید الكبریت.ھـ. 

تراكیز الھیدروفلورید..ه

العتامة..و

تراكیز المركبات الھیدروكربونیة من غیر .ز

المیثان.

األمونیا..ح

الھیدروكلورید..ط

على أن تكون نسبة االحتراق،د المحرقة بنظام یعمل آلیا للتخلص من الرماد المتبقي في غرفة أن تزوَّ .6

بالوزن.)%2إثنین بالمئة (المواد العضویة المتبقیة في ھذا الرماد أقل من

أن تكون كل أجھزة المراقبة والقیاس متصلة بغرفة التحكم الخاصة بالمحرقة. .7

یقل أن تزود المحرقة بمدخنة مناسبة یعتمد تصمیمھا واختیار نوع مادتھا على سعة المحرقة، على أال .8

من سطح األرض، على أن یكون ارتفاع المدخنة اً متر)12إثني عشر (ارتفاع فتحة المدخنة النھائیة عن

أمتار.)3(یزید عن أعلى أقرب مبنى بارتفاع ال یقـل عن ثالثة 

ین على أن تكون الفتحة بقطر وعلى ارتفاع مناسب ،د المدخنة بفتحة لجمع العینات الغازیة المتصاعدةأن تزوَّ .9

ویراعى فیھا إجراءات األمن والسالمة عند جمع العینات. ،من المدخنة

أن تكون الملوثات المنبعثة من مدخنة المحرقة في الحدود المسموح بھا من قبل الھیئة العامة للبیئة .10

).8بالملحق رقم (قة للقیم المبینة ومطاب

المحرقةإدارة ات الخاصة في االشتراطات والمتطلبج)

)59(مادة

یتعین االلتزام في ما تعتمده الھیئة العامة للبیئة وفق دراسات تقییم المردود البیئي المقدمة بھذا الشأن، حسب 

:بالمتطلبات التالیةإدارة المحرقة 

االھتمام بالنظافة إلىإدارة المحرقة بحیث ال تشكل خطرا على صحة المواطنین والعاملین بھا، باإلضافة .1

الدائمة.



.في ھذا المجالتشغیل وصیانة المحرقة بواسطة فنیین مؤھلین ولدیھم الخبرة الكافیة.2

التخلص من الرماد المتخلف عن عملیة الحرق بالردم في مواقع ردم النفایات الخطرة، وأن تطبق علیھ .3

المعاییر الخاصة بردم النفایات الخطرة والموضوعة من قبل الھیئة العامة للبیئة.

وكذلك توفیر قطع الغیار  ،قة بشكل دوري ووفقا لبرنامج الصیانة حسب متطلبات المصنعصیانة المحر.4

المناسبة وتقدیم تقاریر دوریة للھیئة العامة للبیئة عن التشغیل وأعمال الصیانة وكفاءة المحرقة.

لزام العاملین وإ ،تدریب العاملین على الطریقة الصحیحة لتشغیل المحرقة واألجھزة الملحقة بھا قبل التشغیل.5

على إتباع إرشادات األمن والسالمة.

توفیر الكمامات والمالبس الواقیة واألحذیة المناسبة على أن تكون صالحة لالستعمال، وذلك لوقایة العاملین .6

من مخاطر العمل، وضرورة إجراء كشف طبي دوري للعاملین للتأكد من عدم وجود أمراض مھنیة، 

لیة.واإلسعافات الطبیة األتوفیر معدات إلىباإلضافة 

:الخطرةة عند عملیة حرق النفایات مور التالییجب األخذ بعین االعتبار األ.7

.میة النفایات المراد التخلص منھاكأ. 

.الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیةب. 

.ضافة النفایاتمعدل إج. 

.تصمیم والظروف التشغیلیة للمحرقةالد. 

 .ةالبیئإلىالتخفیف من االنبعاثات الھوائیة أوجراءات المتخذة لمنع اإلھـ. 

.التعامل مع متبقیات الحرقو. 

عمل بالشكل تذا كانت المحرقة إال إ ،یات خالل عملیة البدء والتشغیل وإیقاف التشغیلنفا يعدم إضافة أ.8

.حرارة ومعدل الھواء الداخل وغیرهالمطلوب من حیث درجة ال

أو ،غالق المحكم للغرفةربة من غرفة االحتراق عن طریق اإلالسیطرة على االنبعاثات المتسیجب .9

.خرىطریقة بدیلة أيبأ أوقل من الضغط الجوي المحیط المحافظة على الضغط فیھا أ

وافق مع متطلبات التشغیل یقاف للنفایات الداخلة في حالة عدم التیجب أن تكون المحرقة مجھزة بأسلوب إ.10

.المحددة

لنفایات الداخلة انوعیة وأكمیة ز الحدود المسموح بھا من حیث وایجب عدم تشغیل المحرقة في حالة تج.11

.ظروف التشغیل والتصمیمأو

.لخصائصھا وتوافقھا ودرجة خطورتھایجب فصل النفایات خالل فترة التخزین وفقا .12

مما یعطي  ،قیمة الحراریة لمكوناتھایجب فصل تجمیع النفایات المتوافقة في مجموعات على اساس ال.13

المجال لخلط النفایات بطریقة تضمن اعطاء المحتوى الحراري الالزم للحرق.

:التاليیجب فصل النفایات غیر المتوافقة بسبب حدوث تفاعالت غیر متحكم بھا على النحو .14

.االنفجاراتأوحدوث الحرائق و/أوانبعاث الحرارة و/أ. 

 سامة.تكوین ابخرة ب. 

.تكوین غازات قابلة لالشتعالج. 

.القابلة لالشتعالأوتطایر المواد السامة د. 

.بعد التفاعل مع المواد االصلیةأكبرتكوین مواد ذات سمیة ھـ. 

انبعاث اغبرة ورقائق سامة.و. 



، سرعة حرارة الحرق، معدل ادخال النفایات:ما یليخالل حرق النفایات الخطرة یجب القیام برقابة.15

.مستمركل بش، وذلك غاز االحتراق

الھواء إلىل اكسید الكربون عند نھایة غرفة االحتراق وقبل االنبعاث أویجب مراقبة تركیز غاز .16

الخارجي.

عند رقةاالنبعاثات الناجمة عن المحأویجب القیام بأخذ العینات واجراء التحالیل الالزمة من النفایات .17

.طلب الجھات المعنیة ذلك

امات واالنابیب مثل المضخات والصمة واالجزاء المتعلقة بھ بالنظر (یجب الفحص والمعاینة للمحرق.18

ً تسربحدثوذلك الكتشاف أي عطل یمكن ان یُ  ،) یومیاواالجھزة الناقلة غیره.وأا

ساعات )6(عن طریق تجمیع عینة لفترة زمنیة ال تقل عن ست  ،أن یتم رصد الدایوكسین والفیوران.19

.شھور)3(ملیة الرصد على األقل مرة كل ثالثة عویجب أن تتم  ،ساعات)8لى ثمان (تزید عوال 

المشغل للموقع ازالة جمیع النفایات أویجب على المالك  ،نھائیا افي حالة إنھاء عمل المحرقة وقبل اغالقھ.20

).ل الھواء وغیرهمن اجھزة غسةحمأمثل الرماد المتبقیاتھا (أوالخطرة 

 ،مكتب استشاري بیئي معتمد من قبل الھیئة العامة للبیئة لمراقبة وتقییم أداء المحارق القائمةتكلیف .21

التالیة:وتزوید الھیئة العامة للبیئة بتقاریر نصف سنویة تتضمن البنود 

.كمیة وأنواع النفایات الطبیة الخطرة التي یتم استقبالھا والتعامل معھارصد أ. 

.ونتائج تحلیل محتواه من المعادن الثقیلة ،عن المحرقة وطرق التعامل معھكمیة الرماد الناتج ب. 

.رصد االنبعاثات الغازیة الناتجة عن المحرقةج. 

.طریقة أخذ العینات الخاصة بمركبات الدیوكسین والفیوران وطرق التحلیل المتبعة ونتائج التحالیلد. 

.رة أجھزة القیاسیجب أن یتضمن التقریر طریقة ضبط الجودة ومعایھـ. 

ع الثالثالموضو

نفایات البلدیة الصلبةوالتخلص من معالجة شروط

: شروط اختیار موقع ردم النفایاتأوالً 

)60(مادة

:ما یليالبلدیة الصلبة یات شترط عند اختیار موقع ردم النفایُ 

وأن یتم اختیاره كم)،5(عن المناطق السكنیة بمسافة ال تقل عن خمسة كیلومتراتأن یكون الموقع بعیداً .1

العوامل إلىباإلضافة  ،على أسس علمیة ثابتة تأخذ في االعتبار الخصائص الجیولوجیة والھیدروجیولوجیة

اخیة واألنشطة البشریة المختلفة.المن

2. ً المناطق أو ،كالمناطق الزراعیة والتعدینیة ؛عن المناطـق ذات القیمة االقتصادیةأن یكون الموقع بعیدا

مناطق الرعي أوت البیئة الطبیعیة الفریدة كالمحمیات المحتویة على األنواع الحیوانیة والنباتیة النادرة ذا

في اتجاه سریانھا.أومواقع تجمیع میاه األمطار أو

نسبة سقوط  علىأن یكون الموقع في المناطق ذات المناخ الجاف الحار والذي تزید فیھ نسبة التبخر .3

الطرق العامة.أوعن التجمعات السكنیة وأن یكون اتجاه الریاح السائد بعیداً  ،األمطار

ثانیاً: شروط تصمیم موقع الردم

)61(مادة



:شترط في تصمیم موقع الردم ما یليیُ 

أن یكون الموقع معروفا وأن یتصل بطرق محددة وممھدة مرتبطة بالطریق العام، وأن توضع العالمات .1

أن تكون الطرق الموصلة لھذه المواقع سھلة والتي تحدد مداخل ومخارج المنطقة،المروریةواإلرشادات 

.السیارات التي تصل إلیھا یومیاَ وحركة المرور علیھا تتناسب مع حجم وعدد ،ممھدة

كامیرا مراقبة مع وجودحدیدي مثبت من األعلى، سوریعلوه بسور خرساني الموقع مسوراً أن یكون.2

فوق السور لحراسة الموقع.

تشجیر المنطقة المحاذیة للسور باألشجار المناسبة..3

وكل بوابة تشتمل على مدخل ومخرج بحیث تختص إحداھما لشاحنات  ،بواباتمن الیتم تزوید الموقع بعدد .4

بوابة للطوارئ.، باإلضافة إلى نقل النفایات وأخرى للموظفین

الموقع.إلىیسیة لدخول شاحنات نقل النفایات بمیزان لتحدید حمولة كل شاحنة تدخل تزوید البوابة الرئ.5

-منطقة الفرز -منطقة استقبال النفایات :لتوفیرالمساحات الالزمةأن یؤخذ في االعتبار في التصمیم.6

المتوقعة منطقة اإلتالف بما یتناسب مع سعة وحجم العملیات-منطقة التفتیش -لتخزین المؤقت منطقة ا

في المردم المقترح.

تكفي الستغاللھا لفترة زمنیة ال -من حیث الطول والعرض والعمق -الردم بالموقع خالیاأن یكون حجم.7

ووضع بعض  ،وأن تكون جدران الحفرة مائلة لضمان عدم انھیارھا ،عاما) 15(تقل عن خمسة عشر 

ع بین قاع الحفرة وطبقة المیاه الجوفیة بالمنطقة عن یقل االرتفاوأال ،مواد المضغوطة المثبتة للجدرانال

أمتار.)10(عشرة 

مواقع ردم النفایات، وتشمل أن یكون الموقع مصمم وفق المواصفات الھندسیة والبیئیة المتبعة في تجھیز .8

:ما یلي

)30ثالثین (تحت سطح األرض واً متر)15خمسة عشر (أن یكون عمق خلیة الردم الواحدة لمسافةأ. 

فوق سطح األرض.اً متر

بطبقة عازلة من التربة الطبیعیة كالجتش أوعدیمة النفاذیةتبطین حفر الردم بالموقع بأغشیةب. 

تش.ي مواد صدیقة للبیئة بدال من الجأأوسم/ثانیة) 7-10( لىبحیث ال تزید نفاذیتھا ع ،المضغوط

المتولدة عن التحلل البكتیري.تزوید الموقع بأنظمة تجمیع وتصریف الغازات ج. 

وحدة معالجة الراشح إلعادة إلىونقلھا  ،تزوید الموقع بنظام صرف المیاه الراشحة في قاع حفر الردمد. 

استخدامھا في الموقع.

السیول عن الموقع.أوتزوید الموقع بنظم صرف سطحي تقوم بتحویل میاه األمطار ھـ. 

یقل سمكھا مباشرة، العن طبقة من الحصى أسفل الطبقـة السطحیة تزوید الموقع بنظام مجاري عبارةو. 

یوجد بھا شبكة من األنابیب و )،سم/ثانیة7-10(ونفاذیتھا ال تقل عن )سم30ثالثین سنتیمتراً (عن

ه الراشحة.البالستیكیة المحتویة على ثقوب تنتھي بحفرة لتجمیع المیا

 ،انتشار وتسرب الغازات المتولدة بمواقع ردم النفایات أفقیاإقامة نقاط حول الموقع لمراقبة احتماالتز. 

وكذا حفر أبار للتحقق من سالمة المیاه الجوفیة.

.ل إطارات السیارات بعد تفریغ حمولتھا وقبل خروجھا من الموقعتزوید الموقع بمحطة لغسح. 

ثالثاً: ضوابط إدارة موقع الردم

)62(مادة



:ما یليمراعاة في إدارة موقع الردم یتعین

وعدم ردمھا في مواقع ردم النفایات. ،فصل المواد غیر القابلة للتحلل البیولوجي عن النفایات األخرى.1

مصانع إعادة التدویر.إلىلضمان عدم تكدسھا ونقلھا اد القابلة للتدویر بصورة یومیة، فصل المو.2

مع االحتفاظ بالتسجیل. ،المردمااللتزام بتوفیر كامیرات لمراقبة العملیات التشغیلیة في .3

 ،معالجة غاز المیثان الصادر من المرادم بما یتناسب بیئیا والحد من إنبعاثھ من مرادم النفایاتااللتزام ب.4

والعمل على اإلستفادة من غاز المیثان في إنتاج  ،وإستخدام أفضل الوسائل التكنولوجیة إلدارة المرادم

مستویات مستدامة من اإلنتاج واإلستھالك. إلىللوصول  ،كھربائیة بالدولةوتولید الطاقة لدعم اإلمدادات ال

اإلنبعاثات الصادرة منھا إن وجدت.كذلك و ،تزوید الھیئة بكمیات النفایات المردومة بشكل دوري.5

مع اتباع أسلوب یعتمد على  ،على صحة المواطنین والعاملین بھأن یتم إدارة الموقع بما ال یشكل خطراً .6

أوفرش النفایات على شكل طبقات وھرسھا بواسطة آلیات ثقیلة تفصلھا طبقات من مواد عازلة كالرمال 

الجتش (مواد ذات نفاذیة متدنیة).

یخترقھ أنبوب عمودي ذو  ،أن یتم ردم النفایات في خالیا یفصل بینھا طبقة من الحصى متوسط الحجم.7

متصل بنظام تصریف الغازات المتولدة.ول ھروب الغازات فتحات جانبیة لتسھی

حرق أوحظر استغالل الموقع المخصص لردم النفایات المنزلیة للتخلص من أي نوع من النفایات الخطرة .8

وكذا مكافحة انتشار  ،إتباع أسلوب الحرق العشوائي بالموقع تحت أي ظرفأوأي نوع من النفایات 

ن مع الجھات المسئولة عن ذلك.واات الضالة بالموقع بصفة مستمرة بالتعالحشرات والقوارض والحیوان

خمسة  ضرورة تغطیة موقع الردم بعد إتمام عملیة الردم الیومیة بطبقة من التربة ال یقل سمكھا عن.9

مع دكھا  ،ورشھا دائما بالمیاه لتثبیتھا ،سم/ثانیة)7-10وال تقل نفاذیتھا عن ( )،سم25وعشرین سنتیمراً (

لمعدات المتوفرة بالموقع.با

ستبن غطى موقع الردم بعد انتھاء الفترة الزمنیة المحددة الستغاللھ بطبقة من التربة ال یقل سمكھا عنأن یُ .10

6وأن تكون درجة میل الغطاء النھائي ما بین ( ،سم/ثانیة)7-10( علىوال تزید نفاذیتھا )سم60سنتیمتراً (

وذلك  ،لمنع تآكل الطبقة السطحیة للموقع ،نظمة الصرف الصحيدرجات) لتصریف میاه األمطار أل7-

في حالة عدم زراعتھا.

لبیان النقل والتخلص من النفایات غیر الخطرة وأنقاض البناء الواردة انات الخاصةاالحتفاظ باستمارة البی.11

.حمایة البیئةقانونمن )28المادة (ھذه الالئحة بشأن األحكام التنفیذیة لنصفي 

طبقا لما ھو منصوص  ،كافة االشتراطات والوسائل الالزمة لسالمة وصحة العاملین بالموقعب االلتزام.12

.ن واللوائح واألنظمة المعمول بھاعلیھ في القوانی

غالق الموقعاالشتراطات الخاصة عند إرابعاً: 

)63(مادة

یجب عند إغالق موقع الردم التقید بما یلي:

یة مصممة تغطیتھا بطبقة نھائ-أي خلیة داخل الموقع أوغالق موقع الطمر عند إ-ارة الموقععلى إدیجب-1

:خصیصا، على النحو التالي

.موقع الطمر المغلقإلىمد ألي ارتحال متوقع للسوائل أن تمنح تخفیض طویل األأ. 

.قل صیانة ممكنةأإلىن یحتاج أب. 

.ویقلل من انجراف الغطاء النھائين یحسن عملیة التصریف للمیاهأج. 



غطاء النھائي للحفاظ على سالمتھ.ن یتم احتواء عملیات الھبوط في الأد. 

:دارة الموقع االلتزام بما یليبعد عملیة اإلغالق النھائي یجب على إ-2

االنجراف كن حدوثھ جراء الحفاظ على الغطاء النھائي بشكل كامل وفعال وصیانتھ إلصالح الضرر الممأ. 

.والھبوط

التكون كد من انقطاع العصارة نھائیا عن أاالستمرار في تشغیل نظام تجمیع العصارة وتصریفھا لغایة التب. 

التشكل.أو

رقابة على نوعیة المیاه الجوفیة.متابعة الج. 

.مع عمل صیانة دوریة لھا ،متابعة الرقابة على شبكة تجمیع الغازات المنبعثة في الموقع بشكل دوريد. 

.ضرار فیھإحداث أأومطار من تدمیر الغطاء النھائي منع میاه األھـ. 

.خدمة في تحدید مواقع خالیا الطمرالحفاظ على نقاط المساحة المستو. 

ع الرابعالموضو

نفایات الرعایة الصحیةوالتخلص من معالجة شروط

)64(مادة

استخدام تقنیات أواستیراد التي ترغب في -الحكومیة والمشتركة والخاصة وغیرھا -تلتزم كافة الجھات 

الحصول على ترخیص بذلك من وزارة الصحة والجھات المعنیة  ،ونظم معالجة نفایات الرعایة الصحیة

المختصة بعد موافقة الھیئة العامة للبیئة.

لتركیب تقنیات بدائل المحارقاالشتراطات والمواصفات الخاصة بالمواقع المخصصة ال: أو

)65(مادة

قع تركیب تقنیات بدائل المحارق التقید باالشتراطات والمواصفات الخاصة التالیة:یتعین في مو

عن فتحات دخول الھواء النقي لنظام تكییف الھواء الخاص بالمستشفي، وكذلك عن مطابخ أن یكون بعیداً .1

المستشفیات وغرف العملیات والعنایة المركزة.

مة لمواد التطھیر.واومق ،أن تكون األرضیات من مادة غیر قابلة المتصاص ونفاذ السوائل.2

أي أوومغطاة بطبقة من البورسالن  ،مة للتشققواومق ،أن تكون الجدران الداخلیة غیر قابلة لنفاذ السوائل.3

مادة مشابھة لتسھیل عملیات التنظیف، وأن تكون مقعرة في منطقة اتصالھا باألرضیة والسقف.

ومزودة بمادة عازلة للحرارة. ،التشققأومة للصدأ واأن تكون األسقف من مادة مق.4

 ،البیئة الخارجیةإلىتركیب وسائل تحكم مناسبة للحد من انبعاث الملوثات الغازیة والروائح الكریھة .5

ومزودة بفالتر عالیة الكفاءة.

مع أجھزة اإلنذار الالزمة. ،تركیب أنظمة مراقبة ورصد الملوثات الغازیة.6

أن یكون نظام التكییف خاصا بھذه  على ،تركیب أجھزة تكییف لتھویة المكان وتزویده بفالتر لتنقیة الھواء.7

الغرف فقط.

د نظام تكییف الھواء داخل الغرفة بضغط سالب.زوَّ أن یُ .8

توفیر اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة المناسبة..9

عدم تصریف أي مخلفات سائلة على شبكة الصرف الصحي إال بعد معالجتھا مع التأكید على أن تكون .10

عاییر الواردة في ھذه الالئحة.مخرجات المیاه المعالجة وفقا للم



توفیر معدات وأدوات الغسیل ورشاشات ماء الستخدامھا من قبل العاملین في الموقع في حالة انسكاب .11

مواد كیمیائیة على الجلد.

تزوید الموقع بأنظمة وأجھزة إنذار للحریق ومعدات اإلطفاء..12

تزوید العاملین بالموقع بأجھزة وقایة شخصیة مناسبة..13

ثانیاً: نظم واشتراطات استخدام بدائل المحارق لمعالجة نفایات الرعایة الصحیة

)66(مادة

توافر -یات الرعایة الصحیة لمعالجة نفا السابقةالمادةات بدائل المحارق الواردة في عند استخدام تقنی-یلزم 

:ما یلي

الحرارة الناتجة عن البخار المشبع مع زیادة : تعتمد ھذه الطریقة على تأثیر توكالفونظام التعقیم باألأ)

الضغط للمدة الالزمة لقتل الكائنات الحیة الدقیقة الموجودة بالنفایات بما فیھا المتحوصلة.

:ما یليویتطلب استخدام ھذا النظام توافر 

ولوحة تحكم آلیة بھا مؤشرات لبیان وتسجیل  ،وبنظام تغذیة آلي ،بوحدات تقطیع للنفایات:أن یكون مزوداً .1

فضال عن ضرورة تزوید  ،وتوفیر سجل لتدوین بیانات التشغیل لكل دورة من دوراتھ ،الحرارة والضغط

النظام بفالتر خاصة للتقلیل من انبعاث ملوثات الھواء والروائح الكریھة.

توكالف بواسطة فني تعقیم مؤھل ومدرب.وتشغیل األ.2

اع األكیاس التي تتحمل الحرارة العالیة والضغط.استخدام أنو.3

ار والحرارة طوال دورة خالبإلىتوكالف بطریقة تسمح بتعرض جمیع النفایات ووضع األكیاس داخل األ.4

المعالجة.

أجزائھا.أواألعضاء البشریة أوالمشعة أوالكیمیائیة أوعدم استخدامھ لمعالجة النفایات الخطرة .5

وباستخدام ، Challenge Testیولوجي الالزم للتأكد من كفاءة التعقیم باستخدام اختبار إجراء االختبار الب.6

Bacillus Stearo Thermophilus Spores ، 4على أن یكون نتیجة االختبار كحد أدنى Log

10 Reduction ، دوریا على األقل مرة واحدة شھریا.وأن یتم ھذا االختبار

السعة المحددة.توكالف أكثر من وعدم تحمیل األ.7

  ساعة.) 24على أربع وعشرین (إبالغ السلطات الصحیة والبیئیة عند حدوث أي عطل خالل مدة ال تزید .8

: تعتمد ھذه الطریقة على رش النفایات بالماء ثم تعریض النفایات الرطبة نظام المعالجة بالمیكروویفب)

درجة التطھیر وتتولد الحرارة من داخل إلىللمیكروویف داخل نظام مغلق، حیث یتم تسخین المیاه والنفایات 

النفایات بفعل أشعة المیكروویف. 

:استخدام ھذا النظام توافر ما یليویتطلب 

أكثر.أوة تقطیع أن یكون مزودا بوحد.1

أن تكون مدة التعقیم ودرجة الحرارة وطول الموجة والتردد مناسبة لكفاءة التعقیم..2

إجراء اختبار الكفاءة للمعالجة بصورة دوریة، حیث یجب أن تصل نسبة تقلیل الجراثیم القابلة للحیاة في .3

.)%99.99(إلىالنفایة 

د بنظام المتصاص الروائح الكریھة.زوَّ أن یُ .4

عدم استخدامھ لمعالجة قطع األنسجة والنفایات الكیمیائیة الخطرة..5



أن یتم التخلص من العنصر المشع المستخدم في التقنیة بعد انتھاء عمر النظام االفتراضي بأسلوب سلیم .6

بیئیا.

وم، : تعتمد ھذه الطریقة على استخدام مطھرات قویة (مثل ھیبوكلوریت الصودیئیةانظام المعالجة الكیمیج)

ثاني أكسید الكلورین، حمض الباراستیك). 

:استخدام ھذا النظام توافر ما یليویتطلب 

أن یكون تركیز المطھرات الكیمیائیة ودرجات الحرارة ومدة التعقیم مناسبة..1

ووضع الكمیات المناسبة من المحلول المطھر  ،إجراء اختبار الكفاءة باستخدام المطھرات المناسبة للتقنیة.2

عن طریق فضال عن أھمیة معالجة بقایا المحلول المطھر ،للمدة الكافیة إلتمام التطھیر بالمستوى الثالث

تحویلھا لمرافق معالجة صحیة.

Toxicity)إجـــراء اختبــــار الرشاحــة للسمــوم ببقایـا النفایــات المعالجــة .3 Characteristic

Leachate Procedure, TCLP) ، وأن تكون نتائجھ ضمن الحدود المسموح بھا طبقا لما ھو وارد

) من ھذه الالئحة.1-2في الجدول رقم (

وأن تتم عملیات ضخ المواد المؤكسدة عن  ،یات والحریقوامة للكیموأن یكون جسم الجھاز من مادة مقا.4

یات.واللكیم مةواتوماتیكیة مقأوطریق خطوط وأنابیب مقفلة و

حیث  ،: تعتمد ھذه الطریقة على االنحالل بالحرارة بواسطة البالزمانظام المعالجة باالنحالل بالحرارةد)

رماد وغازات. إلىتحلل النفایات وتحولھا إلىدرجات عالیة جدا مما یؤدي إلىتصل درجات الحرارة 

لى في عدم وجود وتمریر النفایات على الحجرة األفیھا یتم  :لىو: المرحلة األوتتم ھذه العملیة على مرحلتین

تمرر في الحجرة الثانیة في وجود األكسجین فتتم فیھا عملیة :األكسجین بواسطة البالزما، والمرحلة الثانیة

التحول الحیوي فینتج عنھا نفایات معقمة تردم في مواقع ردم النفایات الصحیة.

:ا یلياستخدام ھذا النظام توافر مویتطلب 

المستخدمة لقیاس فعالیة كل تقنیةللمعاییر الثالث} وفقامستوى أن تكون كفاءة النظام مع التقطیع عند ال.1

.}للمیكروبات)Inactivationالوصول إلى مستوى اإلخماد (

:تعرف كما یلي ،ھا لتقنیات البدائلفي تقییماألمریكیةمستویات اإلخماد المستخدمة في حمایة البیئة 

6) عند Lipophilic: إخمـاد البكتیریـا الخاملـة، الفطریـات، الفیروسـات ()Iمستوى (.أ log 10

reduction.أو أكثر

Lipophilic: إخمـــاد البكتیریــا الخاملــة، الفطریـات، كـل أنـواع الفیروسات ()IIمستوى (.ب -

hydrophilic 6)، الطفیلیات، البكتیریا الفطریة عند log 10 reduction.أو أكثر

Lipophilic: إخمـاد البكتیریـا الخاملة، الفطریـات، كـل أنـواع الفیروسـات ()IIIمستوى اإلخماد (.ج

- hydrophilic 6)، الطفیلیات، البكتیریا الفطریة عند log 10 reduction أو أكثر، وكذلك

.Bإخماد جراثیم  subtilis B. stearothemophilus 4عند log 10 reduction.أو أكثر

Lipophilic: إخمـاد البكتیریـا الخاملة، الفطریـات، كـل أنـواع الفیروسـات ()IVمستوى اإلخماد (.د

- hydrophilic الطفیلیــــات، البكتیریــا الفطریــة، جراثیــم ،(B. subtilis B.

stearothemophilus 6عند log 10 reduction.أو أكثر

.Bھـ. subtilis B. stearothemophilus) غالبا ما تستخدم كمؤشر للكائنات الحیة للمستوىIII ،(

.Bكال النوعین مقاوم للمعالجات الحراریة والكیمیائیة،  subtilis) تستدم كمؤشر لمستوى اإلخمادIII(



.B) یفضل أن یمثل بھالك جراثیم IVللعملیات الحراریة الرطبة، بینما مستوى اإلخماد (

stearothemophilus) التي تعتبر مؤشر للمستویینIII) و (IV.للعملیات الكیمیائیة (

) ھو مستوى اإلخماد المناسب لمعالجة النفایات الطبیة، ویستخدم في كل تقنیات معالجة IIIالمستوى (و. 

النفایات الطبیة.

Efficacyالكائنات الحیة المجھریة التالیة تستخدم الختبار الفعالیة (.ز Testes(:

Vegetative BacteriaParastes

Staphylococcus aureusCryptosporidium spp. Oocyts

Pseudomonas aeruginosaGiardia spp. Cysts

FungiMycobacteria

Candida albiccansMycobacteriam terrae

Penicillium chrysogenumMycobacteriam phlei

Aspergillus nigerMycobacteriam bovis

VirusesBacterial Spores

Polio 2, Polio 3Bacillus Stearothermophilus

Ms-2 BacteriophageBacillus subtilis

: التركیز المناسب من المطھرات الكیمیائیة علىفي أنظمة المعالجة الكیمیائیة، فإن إخماد المیكروبات یعتمد ح. 

زمن االتصال بین السطح الملوث والمادة المعالجة.-المعالجة المستخدمة في 

االلتزام بالحدود المسموح بھا لمعدالت االنبعاث الصادرة من محارق النفایات الخطرة.ط. 

یات الخطرة.واي والكیمواعدم استخدام ھذا النظام لمعالجة بقایا األنسجة ونفایات العالج الكیمك. 

أوإشعاعات مؤینة إلىض النفایات المعدیة ی: تعتمد ھذه الطریقة على تعرنظام المعالجة باإلشعاعات )ـھ

فوق البنفسجیة لفترة محددة للقضاء على الكائنات الحیة الدقیقة. أوتحت الحمراء 

:ما یليل وزارة الصحة مع التقید بویجب عند استخدام ھذا النظام االلتزام بالمعاییر الموضوعة من قب

وأجھزة لرصد وقیاس اإلشعاعات المتسربة من  ،تركیب أجھزة إنذار لمراقبة تسرب المواد المشعة.1

األجھزة.

أن تكون األرضیات مغطاة بمادة غیر منفذة وسھلة التنظیف..2

أن تكون األسقف والجدران ذات أسطح غیر منفذة وقابلة للتنظیف..3

األسمنت.أومثل الرصاص  ،لإلشعاعاتأن یكون الموقع مزودا بعوازل من مادة ماصة.4

د الموقع من الخارج بعالمات تحذیریة لمنع دخول غیر المصرح لھم.زوَّ أن یُ .5

مع حملھم أجھزة قیاس شدة التعرض  ،ارتداء العاملین بالموقع الدروع الواقیة المصنوعة من الرصاص.6

لإلشعاعات.

.یة الدوریة على العاملین بالموقعإجراء الفحوصات الطب.7



ویتم  ،: تعتمد ھذه الطریقة على تغلیف النفایات الحادة بغالف من البولیمرنظام تغلیف النفایات الحادةو)

ردمھا بموقع ردم النفایات الصحیة.

: یعتمد ھذا النظام على مرور النفایة المعدیة المقطعة داخل غرفة حراریة یدور نظام التغذیة المستمرز)

ویخضع ھذا النظام لنفس االشتراطات الخاصة  ،مر بھا تیار من الزیت الساخنبداخلھا اسطوانة حلزونیة ی

ظام المعالجة لالنحالل بالحرارة.بن

الفرع السادس

) من القانون30األحكام التنفیذیة لنص المادة (

)وتدویر النفایات البلدیة الصلبة(التخلص من 

وفقاً للشروط والمعاییر البیئیة التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا  صلبةیلزم التخلص من النفایات البلدیة ال"

القانون. وتلتزم الجھات المعنیة بانجاز واستكمال البنیة التحتیة ألعمال تدویر النفایات البلدیة الصلبة خالل 

."خمس سنوات بحد أقصى من تاریخ صدور ھذا القانون

الشروط والمعاییر

النفایات البلدیة الصلبةأوال: التخلص من 

)67(مادة 

األحكام التنفیذیة بشأنالواردة في ھذه الالئحة نفایات البلدیة الصلبةالومعالجةالتخلص بشروطااللتزام یتعین 

.حمایة البیئةقانونمن )29(لنص المادة سابقة البیان 

وتدویر ھذه النفایاتثانیا: الجھة المعنیة بالتخلص 

)68(مادة

بلدیة بالتخلص وتدویر وانجاز واستكمال البنیة التحتیة ألعمال تدویر النفایات البلدیة الصلبة ھي الجھة المعنیة

الكویت.

الفرع السابع

) من القانون31األحكام التنفیذیة لنص المادة (

(سجل النفایات الخطرة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة)

الجھات إلىإضافة -الحمأة أونفایات الرعایة الصحیة أونفایات خطرة تلتزم المصادر التي یتولد منھا "

مع  ،بتزوید الھیئة بتفاصیل ھذه النفایات-المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفایات بأنواعھا 

."وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون البیانات المطلوبة وآلیة نقلھا وإدارتھا ،االحتفاظ بسجل خاص

سجل النفایات الخطرة

تعلیمات ملء السجل 

)69(مادة 

یُمأل سجل النفایات الخطرة المرفق وفقا للقواعد والضوابط التالیة:

.المنتجةلتسجیل النفایات الخطرة )9المبین بالملحق رقم (ستخدم ھذا السجلیُ -1

5و4یجب أن یتحمل شخص بعینھ مسئولیة ملىء السجل على أن یتم ذكر اسمھ ومنصبھ في النقطة -2

.من القسم (أ)



) القسم (أ) ھي الفترة الزمنیة التي تغطیھا 6طیھا المعلومات الحالیة (نقطة الفترة الزمنیة التي تغ-3

.)، جات المذكورة في القسم (أ، بالبیان

.السجل یعتمد على الكمیات المنتجة من النفایات الخطرةمعدل ملئ ھذا -4

الفرع الثامن

) من القانون32األحكام التنفیذیة لنص المادة (

)المرافق المخصصة إللقاء ومعالجة وحرق النفایات البلدیة الصلبة(

ویراعى في ذلك  ،حرق النفایات البلدیة الصلبة إال في المرافق المخصصة لذلكأومعالجة  أویحظر إلقاء "

، وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون المواصفات البشریة ومناطق الحساسیة البیئیةالبعد عن التجمعات 

."والضوابط الخاصة بھذه المرافق ومواقعھا

المواصفات والضوابط والمواقع

)70(مادة 

الصلبة االلتزم بما یلي:یتعین في المرافق المخصصة إللقاء ومعالجة وحرق النفایات البلدیة 

حمایة قانونمن )18(حة التنفیذیة لنص المادة الواردة في الالئواألحكام اإللتزام بالمواصفات والضوابط -1

المرافق المخصصة إللقاء أو معالجة أو حرق النفایات البلدیة الصلبة. في شأن ، البیئة

سابقة حكام التنفیذیة األبشأنھذه الالئحة الواردة في جمع ونقل النفایات البلدیة الصلبةبشروطااللتزام -2

.حمایة البیئةقانونمن )28المادة (لنصالبیان 

األحكام التنفیذیة سابقة بشأنھذه الالئحة الواردة في نفایات البلدیة الصلبةالالتخلص من بشروطااللتزام-3

) من قانون حمایة البیئة.29البیان لنص المادة (

األحكام التنفیذیة سابقة بشأنھذه الالئحة الواردة فياشتراطات معالجة والتخلص من الحمأةااللتزام ب-4

) من قانون حمایة البیئة.29البیان لنص المادة (

الفرع التاسع

) من القانون35األحكام التنفیذیة لنص المادة (

ناعیة)(محطات الصرف الخاصة بالمخلفات السائلة الصحیة والصناعیة للمناطق الص

یمنع ربط المخلفات السائلة الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة مع الشبكات العامة لألمطار ومخلفات "

وتلتزم الجھات المختصة بإنشاء محطات خاصة بھذه المناطق خالل سبع سنوات بحد  ،الصرف الصحي

."أقصى من تاریخ صدور ھذا القانون

الجھة المعنیة ودورھا وواجباتھا

)71(مادة 

الجھة المعنیة بمحطات الصرف الخاصة بالمخلفات السائلة الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة ھي 

الھیئة العامة للصناعة، والتي تضطلع بما یلي:

إدارة المخلفات الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة..1

الصحي والصناعي في المناطق ئة بخطط وإنشاء محطات المعالجة للصرف تزوید الھیئة العامة للبی.2

.الالئحةھذه نشرأشھر من تاریخ ) 6ستة (خالل ، وذلكالصناعیة المذكورة



تزوید الھیئة العامة للبیئة بخطة الرقابة على شبكات الصرف الصحي والصناعي في المناطق الصناعیة .3

ستة  خالل، وذلكتبعةمشفوعة بمواقع الرصد والمراقبة ومؤشرات الرصد واإلجراءات الم ،التابعة لھا

الالئحة. وتزوید الھیئة بنتائج الرصد والمراقبة البیئیة بشكل دوري.نشر ھذهأشھر من تاریخ )6(

:مستقبلیةصناعیة مناطق وأي ،التالیةالحالیة تنطبق ھذه المادة على المناطق الصناعیة .4

لین أومنطقة أمغرة الصناعیة (كبار المق-منطقة الشعیبة الغربیة الصناعیة-منطقة الشعیبة الشرقیة الصناعیة

منطقة الشدادیة الصناعیة.-منطقة صبحان الصناعیة-منطقة الصلیبیة الصناعیة-والتوسعة الشرقیة)

الواردة المخلفات السائلة الصحیة والمخلفات السائلة الصناعیة ھي ذاتھا میاه الصرف الصحيمالحظة: 

.قانون حمایة البیئةیدي من الفصل األول من الباب التمھ في

الفرع العاشر

) من القانون36األحكام التنفیذیة لنص المادة (

)(إقامة مرادم النفایات أو توسعتھا

وفي كل  ،توسعة القائم منھا إال بموافقة المجلس األعلىأویمنع إقامة مرادم جدیدة للنفایات بدولة الكویت "

بالشروط التي تبینھا التوسع فیھا االلتزامأوكما یلزم عند إقامتھا  ،األحوال یلزم إقامة دراسات المردود البیئي

الالئحة التنفیذیة لھذا القانون. وتلتزم الجھات المعنیة بوضع خطة تفصیلیة إلدارة وتقییم ومعالجة واسترجاع 

."على ان تعرض على المجلس األعلى العتمادھا ،صدور ھذا القانونكافة المرادم بالبالد خالل سنة من تاریخ 

النظم واإلشتراطات

)72(مادة 

من قانون حمایة 36یتعین عند إقامة مرادم جدیدة للنفایات بدولة الكویت أو توسعة القائم منھا وفقاً لنص المادة 

حمایة ) من قانون 30، 29( التنفیذیة للمادتیناألحكام في الواردة اشتراطات اختیار المرادم االلتزام بالبیئة، 

البیئة وتعدیالتھ.

الجھات المعنیة

)73(مادة

.ذات العالقةوالجھات األخرىبلدیة الكویتبمرادم النفایات في دولة الكویت ھي المعنیةالجھات

الفرع الحادي عشر

) من القانون37األحكام التنفیذیة لنص المادة (

االسبستیة)(المخلفات 

تلتزم الجھات المعنیة خالل خمس سنوات من تاریخ صدور ھذا القانون بالحصر الكامل ألنواع وكمیات "

كما تلتزم بالتخلص من ھذه المخلفات الخطرة في موقع مؤھل  ،ومواقع تواجد المخلفات االسبستیة بالبالد

الجمع والنقل والتخلص من ھذه المخلفات من وتتكفل الدولة بااللتزامات المالیة المترتبة على عملیات ،لذلك

."السكن الخاص والمنشآت الحكومیة

األولالموضوع 

باالسبست ومخاطرهواألنواع التعریف 

أوال: التعریف

)74(مادة 



األسبست ھو مجموعة من المعادن الناعمة تشبھ األلیاف، ولھ ممیزات مثیرة تجعل لھ قیمة تجاریة، فھو ال 

سبستوس من مناجم خاصة وھي مواد ألیحترق كما أنھ موصل رديء للحرارة أو الكھرباء. وتستخرج ألیاف ا

إال أنھا تختلف  ،أمالح السیلیكاتغیر عضویة تحتوي على العدید من المعادن الطبیعیة التي یدخل في تركیبھا 

والصودیومحدیدوالسیومیالماغنعن بعضھا في التركیب الكیمیائي والخواص الطبیعیة الختالف كمیات 

فیھا.والھیدروجینواألكسجین

نواعاألثانیا: 

)75(مادة

تتمثل أنواع االسبست فیما یلي:

، یتم الحصول علیھ من صخور الِسّْرِبنتین. 5-29-12001رقم CASكریسوتایل،) األسبست األبیض: 1(

والكریسوتایل من أكثر األنواع استخداما في الصناعة. وھناك دلیل على أن ھذا النوع من األسبستوس ضار، 

(Mg3)Si2O5ربما لیس ضاّرا بالدرجة كباقي األنواع األخرى. صیغتھ الكیمیائیّة  (OH(4.

یأتي من مناجم ، االسم التجاري لألمفیبولیات، 5-73-12172رقم CAS) األسبست البني: أموسایت، 2(

.Fe7Si8O22)OH(2شمال أفریقیا، ویسمى أكرونیوم. صیغتھ الكیمیائیة 

أمفیبولي من أفریقیا وأسترالیا. ھو التكوین 4-28-12001رقم CAS) األسبست األزرق: ریبیكایت، 3(

أمفولیبي. ویعتقد بأن األسبستوس األزرق ھو أخطر األنواع على اإلطالق. صیغتھ الكیمیائیّة اللیفي للریبیكایت

Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22)OH(2.

الثانيالموضوع

المعاییر الشروط و

االسبستر استخدام مادة ظح أوالً:

صناعات. استیراد أو صناعة مادة االسبست أو استخدامھا ضمن أي حظر على جمیع األفراد والمؤسسات یُ 

ق الشروط البیئیة المبینة أدناه.ر تداولھا إال وفكما یحظ

الشروط البیئیة الخاصة بتداول نفایات اإلسبستثانیاً:

)76(مادة

:البیئیة التالیةیُشترط في تداول االسبست التقید بالشروط 

نظارات، على أن كفوف،كمامات،توفیر وسائل الوقایة الشخصیة للعاملین بمواقع العمل من افروالت،.1

واستبدال المالبس الملوثة في مكان مخصص لذلك.  ،یتم االستحمام فور االنتھاء من العمل

رش مخلفات االسبست بالمیاه للتقلیل من حدة تطایر ألیافھا أثناء عملیة اإلزالة. .2

یة سمیكة ال یقل وذلك بوضعھا في أكیاس بالستیك ،تغلیف األسقف الصناعیة القدیمة قبل التخلص منھا.3

وتخزن في مكان مخصص مؤقتا لحین ، وعرض أكبر من قیاس اللوح وتربط جیداً مم0.2سمكھا عن 

لمواقع ردم النفایات المخصصة لذلك. نقلھا

لعمل ما یلزم من حیث تحدید الموعد والموقع  ،االتصال بالھیئة العامة للبیئة فور االنتھاء من عملیة التغلیف.4

تعبئة النموذج الخاص بذلك.إلىالمناسب للتخلص من تلك النفایات باالضافة 

ألیاف للھواء الخارجي. نقل األلواح في شاحنات مغلقة مغطاة لتجنب تطایر أي.5

قات الدوام الرسمي، مع توقف أجھزة التكییف المركزي عن العمل أوعملیة الفك والتركیب خارج إتم.6

المبنى.ب انتشار األلیاف من خاللھا لبقیةللحفاظ على فالتر النظام نظیفة وتجن



شركات خاصة لنقل نفایات االسبست ضرورة تأھیل .7

المركبة المخصصة للنقل.) في GPSضرورة تركیب نظام (.8

ضرورة تطبیق نموذج بیان نقل نفایات االسبست (المنافیست)..9

موقع الدفاناالعتبارات البیئیة في كیفیة اختیار اً: ثالث

)77(مادة

یتعیَّن في اختیار موقع الدفان مراعاة ما یلي:

اختیار الموقع على أسس علمیة ثابتة تأخذ في االعتبار الخصائص الجیولوجیة والھیدرولوجیة من حیث .1

العوامل المناخیة واألنشطة البشریة المحیطة.إلىعمق طبقة المیاه الجوفیة باإلضافة 

المیاه  لىإتغطیة أرضیة وجدران الحفرة بعد االنتھاء من عملیة الدفان بطبقة مانعة لتسرب السوائل .2

أغشیة بالستیكیة. ،المواد االسفلتیة ،التربة الطینیة:، وعادة ما یتم بإحدى ھذه الموادالجوفیة

بطبقة من األسفلت بعد االنتھاء من أو)، 1متر واحد (تغطیة الموقع بطبقة من البناء ال یقل سمكھا عن.3

عملیة الردم.

االسبستوردم وتخزین نفایاتمعاییر تجھیز وتشغیلاً: رابع

)78(مادة

یجب في تجھیز وتشغیل وردم وتخزین نفایات االسبست االلتزام بما یلي:

، وال تمر بھ أي خطوط خدمات أي استخدامات مستقبلیة بالمنطقةسبست خارج نطاقالتأكد من أن موقع اال.1

فتح الموقع مرة أخرى. حتى ال یُ كھرباء.. الخأومن میاه 

تسویر الموقع بسور من الشبك المناسب ووضع الفتات إرشادیة بالموقع. .2

تجھیزھا وعزلھا ولتسھیل حركة المعدات 3:1یجب ضبط میل جوانب حفرة دفان األسبست ألقل من .3

وتبطینھا.

ن ثم وم ،بطبقة من الجتشأوتغطیة جوانب وقاع الحفرة بطبقة مناسبة من البالستیك العازل عالي الكثافة .4

وفقا الختبارات وزارة األشغال (compactionأن تصل درجة الدمك إلىخلطھا بالماء مع دمكھا ودحلھا 

).95خمسة وتسعین (أعلى من)العامة

ورش الجوانب  )،سم6ستة سنتیمترات (عنسمكھا تغطیة قاع الحفرة بطبقة مناسبة من األسفلت ال یقل .5

بطبقة من القار لتثبیتھا. 

على طبقة األسفلت عند بدایة العمل بالموقع یجب التقلیل من الحركة الكثیفة للمعدات من شاحنات ورافعات.6

أسبوعیا فقط الستقبال نفایات األسبست )یومانأویوم ل أن یكون ھناك أیام محددة (فضداخل الحفرة، ویُ 

تواجد رافعة ثقیلة بالموقع طوال أیام سھولة تشغیل الموقع والتقلیل من تكلفة على حیث یساعد ھذا  ،بالموقع

یتم الدفان في الحفرة بطریقة  الو  ،)cellsوأن یتم الدفان بالحفرة وفقا لنظام الدفان في خالیا ( ،االسبوع

عشوائیة وفي كل االتجاھات. 

اجب ل الشاحنات والمعدات المستخدمة بالموقع لمنع تطایر ما قد یتود الموقع بمحطة لغسزوَّ یجب أن یُ .7

االسبست وانتشارھا في الھواء.وشعیرات علیھا من أتربة

الستخدامھا ألغراض الري في الموقع  ،تزوید الموقع بشبكة أنابیب لتجمیع المیاه السطحیة مع معالجتھا.8

أو غیره.

المردم وجمع عینات للتأكد من عدم تلوثھا.  يبحفر آبار جوفیة بجان.9



للعاملین بالموقع. د الموقع بغرف الستبدال المالبس زوَّ أن یُ .10

أن تجرى فحوصات دوریة صحیة ومھنیة ، وأن یتوفر بالموقع جمیع أدوات الحمایة الشخصة للعاملین.11

للعاملین بصفة منتظمة. 

)3ثالث (على أن یكون ھناك عدد ،ل واستقبال نفایات االسبستواتطبیق نظام المنافیست عند نقل وتد.12

خرى لبلدیة الكویت. وأ ،بیئةونسخة للھیئة العامة لل ،یتم االحتفاظ بنسخة بالموقع كسجل ؛نسخ

لھا ونقلھا في أكیاس بالستیكیة محكمة واال یتم استقبال نفایات اسبست بالموقع دون أن توضع قبل تدأ.13

سمنتیة محكمة اأویات بالستیكیة وااالسبست المكسر الناعم في حأووأن تنقل أتربة االسبست  ،الغلق

الغلق.

في أماكن تداول نفایات االسبست لیتم االستحمام فور االنتھاء من العمل.مناسبة توفیر دورات میاه .14

وأي معاییر أو ضوابط أو اشتراطات أو مواصفات أو إجراءات أخرى تقرھا الھیئة العامة للبیئة..15

الجھات المختصةرابعا: 

)79(مادة

ق وتقوم البلدیة بالتنسی ،التنسیق مع بلدیة الكویت ،العثور على نفایات اسبست ةحالجھة في /یتعین على أي فرد

وتزوید الھیئة العامة للبیئة بمواعید  ،المباشر مع الھیئة العامة للبیئة لحصر الكمیات واعتماد طریقة االزالة

.النقل والتخلص

الفرع الثاني عشر

القانون) من 38األحكام التنفیذیة لنص المادة (

(شبكات الصرف الصحي وشبكات األمطار)

 ،تلتزم الجھات المعنیة بإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات األمطار بأخذ الموافقات البیئیة قبل إنشائھا"

."كما تلتزم بصیانتھا والرقابة علیھا بما یضمن سالمة البیئة البحریة وجودة وكفاءة العمل بمحطات المعالجة

عشرالفرع الثالث 

) من القانون39األحكام التنفیذیة لنص المادة (

(المواصفات القیاسیة للمواد المعاد تدویرھا)

تلتزم الجھات المعنیة بوضع المواصفات القیاسیة لكافة المواد المعاد تدویرھا وطبیعة ونوعیة وآلیات "

منح المواد المعاد تدویرھا داخل استخدامھا بما یحقق السالمة والكفاءة من االستخدام، كما تعمل الدولة على

."إقلیم الدولة والمتوافقة مع المواصفات القیاسیة األفضلیة في مشاریعھا دعماً لصناعات التدویر

الجھة المعنیة 

)80مادة (

وتلتزم جھات الدولة  ،تدویرھابإصدار المواصفات القیاسیة لكافة المواد المعادالھیئة العامة للصناعةتقوم 

.األفضلیة لتلك المواد في مشاریعھا بمنح



المالحق

)1ملحق رقم (

بیانات مصدر النفایات النوویة

. اسم دولة المصدر:1

. جھة مصدر النفایات النوویة:2

. عنوان جھة مصدر النفایات النوویة:3

. المسئول عن جھة مصدر النفایات النوویة:4

. تاریخ نقل النفایات النوویة:5

. توقیع ناقل النفایات النوویة:6

بیانات توصیف النفایات النوویة

. وصف عام للنفایة النوویة:1

. حالة النفایات النوویة:2

. درجة خطورة النفایات النوویة (فترة نصف العمر):3

. تصنیف النفایات النوویة:4

. وزن النفایات النوویة:5

النفایات النوویة:. العملیات التي نتجت عنھا 6

. مكونات النفایات النوویة:7

          β-Beta         α-Alpha         Gamma. نوعیة المواد المشعة: 8

. شدة المواد المشعة:9

. االحتیاطات المتخذة:10

. خطة الطوارئ:11

بیانات جھھ تسلیم النفایات النوویة

اسم الدولة المستلمة:.1

المستلمة للنفایات:جھة.2

تاریخ االستالم:.3

بیانات وصف الناقل للنفایات النوویة



اسم الشركة الناقلھ للنفایات النوویة:.1

اسم الناقلھ للنفایات النوویة:.2

سعة الناقلة للنفایات النوویة:.3

اسم الشخص الناقل:.4

التوقیع:.5

بیانات بلد العبور

دولة الكویت /الھیئة العامة للبیئة 

تاریخ العبور:.1

وقت الدخول:.2

وقت الخروج:.3

الفترة الزمنیة:.4

الخط المالحي المستخدم:.5

الھیئة العامة للبیئة

التوقیع

:المرفقات المطلوبة

تصریح الموافقة من وزارة المواصالت (النقل البحري).•

تصریح الموافقة من وزارة الداخلیة (خفر السواحل).•

تصریح الموافقة من وزارة الصحھ (ادارة الوقایة من االشعاع).•

تصریح الموافقة من وزارة الدفاع.•

تصریح اإلدارة العامة للجمارك..•

عامة للطیران المدني.تصریح اإلدارة ال•

تصریح مؤسسة الموانئ الكویتیة.•



)2ملحق رقم (

جرام)/(بیكرلالصلبةالمسموح بھا للنفایاتالحدود العامة: مستویات1-2جدول رقم

مستوى الفسح لكمیات متوسطة النظائر مستوى الفسح لكمیات متوسطة النظائر

1×10³ Sr-89 1×10⁶ H3

1×10³ Y-90 1×10⁴ C-14

1×10² Mo-99 1×10¹ Na-22

1×10⁴ Tc-99 1×10¹ Na-24

1×10² Tc-99m 1×10³ p-32

1×10² In-111 1×10⁵ S-35

1×10² I-132 1×10⁴ Cl-36

1×10³ I-125 1×10² K-42

1×10² I-131 1×10⁴ Ca-45

1×10⁴ Pm-147 1×10¹ Ca-47

1×10⁴ Dr-169 1×10³ Cr-51

1×10² Au-198 1×10¹ Fe-59

1×10² Hg-197 1×10² Co-57

1×10² Hg-203 1×10¹ Co-58

1×10² Ti-201 1×10² Ga-67

1×10¹ Ra-226 1×10² Se-75

1×10⁰ Th-232 1×10² Sr-85

:1-2مالحظات خاصة بجدول رقم 

) أطنان من النفایات المعفاة في السنة للمرفق.3كمیة متوسطة تعني أقل من (-أ

المسموحة للكمیات الكبیرة تمثل جزء من عشرة أجزاء من المستویات الواردة في الجدول رقم مستویات الحدود -ب

)1. (



ة األخرى: معدالت صرف السوائل على شبكة الصرف الصحي والكیانات المائی2-2جدول رقم

معدل اإلطالق الیومي 

(بیكرل/یوم)

معدل اإلطالق الشھري 

(بیكرل/شھر)

معدل االطالق السنوي 

(بیكرل/ سنة)

النظائر

10⁷ 10⁸ 10⁹ H-3

10⁵ 10⁶ 10⁷ C-14

1 10 10² Na-22

10³ 10⁴ 10⁵ Na-24

10 10² 10³ P-32

10⁴ 10⁵ 10⁶ S-35

10⁵ 10⁶ 10⁷ CI-36

10⁴ 10⁵ 10⁶ Kr-42

10⁵ 10⁶ 10⁷ Ca-45

10³ 10⁴ 10⁵ Ca-47

10³ 10⁴ 10⁵ Cr-51

10 10² 10³ Fe-59

10⁴ 10⁵ 10⁶ Co-57

10³ 10⁴ 10⁵ Co-58

10³ 10⁴ 10⁵ Ga-67

10 10² 10³ Se-75

10 10² 10³ Sr-85

10⁴ 10⁵ 10⁶ Sr-89

10⁵ 10⁶ 10⁷ Y-90

10³ 10⁴ 10⁵ Mo-99

10⁵ 10⁶ 10⁷ Tc-99

10⁴  10⁵  10⁶  Tc-99m

10³ 10⁴ 10⁵ In-111

10⁴ 10⁵ 10⁶ I-123

10³ 10⁴ 10⁵ I-125

10³ 10⁴ 10⁵ I-131

10⁵ 10⁶ 10⁷ Pm-146

10⁵ 10⁶ 10⁷ Er-169

10³ 10⁴ 10⁵ Au-198

10⁴ 10⁵ 10⁶ Hg-197

10² 10³ 10⁴ Hg-203



:2-2بجدول رقم خاصة مالحظات

القابلةالسائلةالنفایاتتصرفأنبموجبھایمكنالتيالسنوياإلطالقمعدالتالجدولیوفر.1

إلىأوالمجاري شبكة إلىأنبوببواسطةالعادیةالمائیةالنفایات مع دون شروط بالماء، لالمتزاج

فترةخاللالصرفكلیتمأنالضروريلیس منإنھوحیث.آخركبیر مائي جسمأيأونھر

وأجزاء،عشرةمنجزء أساس على تقومالمتضمنةوالیومیةالشھریةالحدودفإنللغایة،قصیرة

.الترتیب على السنویةالحدودمنجزءمن مئةجزء

المشعةالنظائرأنمنالتحققیجبفإنھالحدود المسموحة،مستویات مع الصرفمقارنةعند.2

المجاري،إلىتصرفالعالج،أوالتشخیصألغراضاألخرى،أو الكائناتلألشخاصبھاالمسموح

النشاط اإلشعاعي.قیمة على اعتماداتحسبأنویجب

یلزمھصرفأيفإناإلشعاعي،للنشاطاألعلىوالمستویاتاألخرىالمشعةللنظائر بالنسبة .3

.المالئمةالظروفكلبعد تھیئة وتقویمالمختصةالسلطةتصریح من على الحصول

منمخلوطكانإذا ما ولتحدید .مشعة نظائرمنأكثراألمریتضمنقدالعملیةالحاالتمنكثیر في .4

:التالیةالبسیطةالنسبةتعبیراستخدامیمكندونھ،أوالحدود المسموحةمستوىالمشعة عندالنظائر


ܿ݅

݅ܮܿ



ୀଵ

≤ 1

جرام)./(بیكرلبوحدةلالعتبارالخاضعةالمادة في Iالنظیر : تركیزCiحیث 

: Cliالنظیر  فسح مستوىI جرام)./(بیكرلالمادة بوحدة في

: nالمخلوط. في المشعةالنظائرعدد

لجمیع بالنسبة لھا،الحدود المسموحةمستوىإلى مشع نظیركلتركیزنسب تجمع السابقالتعبیروفى

.المخلوط في المشعةالنظائر

.الحدود المسموحةمتطلباتالمخلوط على یساویھ، فینطبقأوواحدمنأقلالمجموعكانفإذا

10³ 10⁴ 10⁵ Ti-201

10 10² 10³ Ra-226

10 10² 10³ Th-232



المكشوفالجويللھواءالغازیةاالطالقاتمعدل:3-2جدول رقم 

معدل اإلطالق الیومي 

(بیكرل/یوم)

معدل اإلطالق الشھري 

(بیكرل /شھر)

معدل اإلطالق السنوي 

(بیكرل/سنة)

النظائر المشعة

10⁶ 10⁷ 10⁸ H-3

10⁵ 10⁶ 10⁷ C-14

10 10² 10³ Na-22

10⁴ 10⁵ 10⁶ Na-24

10³ 10⁴ 10⁵ P-32

10³ 10⁴ 10⁵ S-35

10² 10³ 10⁴ Cl-36

10⁵ 10⁶ 10⁷ Kr-42

10³ 10⁴ 10⁵ Ca-45

10⁴ 10⁵ 10⁶ Ca-47

10⁴ 10⁵ 10⁶ Cr-51

10³ 10⁴ 10⁵ Fe-59

10⁴ 10⁵ 10⁶ Co-57

10⁴ 10⁵ 10⁶ Co-58

10⁵ 10⁶ 10⁷ Ga-67

10³ 10⁴ 10⁵ Se-75

10³ 10⁴ 10⁵ Sr-85

10³ 10⁴ 10⁵ Sr-89

10⁵ 10⁶ 10⁷ y-90

10⁴ 10⁵ 10⁶ Mo-99

10² 10³ 10⁴ Tc-99

10⁶ 10⁷ 10⁸ Tc-99m

10⁴ 10⁵ 10⁶ In-111

10⁵ 10⁶ 10⁷ I-123

10³ 10⁴ 10⁵ I-125

10³ 10⁴ 10⁵ I-131

10⁶ 10⁷ 10⁸ Xe-127

10⁷ 10⁸ 10⁹ Xe-133

10⁶ 10⁷ 10⁸ Pm-146

10⁷ 10⁸ 10⁹ Er-169

10⁴ 10⁵ 10⁶ Au-198



:3-2رقم جدولحولمالحظات

خاللشروطدونالغازیةالنفایاتصرفدونھایمكنالتيالسنوي،اإلطالقمعدالتالجدولیوفر.1

الھواءإلىأخرىوسائلأيالمختبرات أو في واألبخرةالغازاتسحبخزاناتأي منالتھویة،نظم

خاللیتم ال الصرفإنوحیث .مبنى أيإلىثانیةتدخلبحیث الموقعومن ما، بطریقةالمكشوف،

عشرةمنجزءتمثلأنھاعلى أساسوالیومیةالشھریةالحدود كال ضمنتفقدالقصر،شدیدةفترة

.الترتیب على السنویةالحدودمنجزء مئة منوجزءأجزاء،

منتصریحإلىیحتاجصرفأيفإناألعلى،اإلشعاعيالنشاطومستویاتاألخرىللنظائر بالنسبة .2

.المناسبةالظروفجمیعالصحة، بعد تھیئة وتقویموزارة

10⁵ 10⁶ 10⁷ Hg-197

10³ 10⁴ 10⁵ Hg-203

10⁵ 10⁶ 10⁷ Ti-201

10 10² 10³ Ra-226

1 10 10² Th-232



)3ملحق رقم (

وثیقة النقل الخاصة بنقل وردم والتخلص من النفایات غیر الخطرة ومواد البناء

Manifest for Transportation, Disposal of

Non-Hazardous Waste and Construction Waste

  نسخة 

  لــ

الھیئة العامة للبیئة
الھیئة العامة للبیئة

  نسخة 

  لــ

إدارة البیئة الصناعیةجھة (مصدر) النفایة

قسم التحكم بالمخلفات الصناعیة

  نسخة 

  لــ

بلدیة الكویت / إدارة النظافة

22208310بدالة : -تلیفون

  نسخة 

  لــ

بلدیة الكویت / إدارة شئون البیئة

  نسخة 

  لــ

الناقل

لقد تم جمع النفایات المذكورة في الفقرة (ب) من : ..................................................1

(أ)

معلومات

عن جھة

(مصدر)

النفایة

…………..………الوظیفة: ………………….………اإلسم: 

……………رقم الفاكس: ……………رقم الھاتف: …………..……………العنوان: 

وقد تم نقلھا إلى: .............................2

...........……………رقم الھاتف: …………..……………العنوان: 

أقر أنھ قد تم تحمیل النفایات المذكورة على مركبة الناقل المذكور في الفقرة (ج) 

.................. قراءة المسافة أثناء التحمیل: .......................رقم لوحة المركبة: 

عدد الحأویات: ............. الكمیة: ................... الوحدة: ...............

…………التوقیع : 

……/……/……التاریخ : ………………………الساعة : 

(ب)

وصف

النفایة

………………..………….…………………………………وصف عام للنفایة : -1

حالة النفایة :-2

………أخرى (حدد)     سائلة    حمأةشبھ صلبة    صلبة  

تصنیف النفایة :-3

نفایات نفایات إنشائیةنفایات بلدیة

صناعیة 

  خاملة

………أخرى (حدد) 



بیانات عن النفایة :-4

…………………عدد السیارات : ……………………وزن النفایة (حجم) : 

………………………………………سعة الحمولة : 

( ج )

الناقل

أقر أنني قد جمعت النفایات المذكورة في الفقرة (ب) وان البیانات المذكورة صحیحة وأنھ قد تم تعبئة جمیع 

البیانات المذكورة أعاله.

…………………الساعة : 

………التوقیع : …………………الوظیفة : ………………………………االسم : 

……/……/……التاریخ : ………………………الساعة : 

……………رقم الفاكس: ……………رقم الھاتف: ………………………العنوان: 

رقم ترخیص النقل: .............

( د )

الجھة

التي قامت

بالتخلص 

من 

النفایات 

(ب) من الناقل أعاله وأن البیانات المذكورة صحیحة علما أقر أنني قد استلمت النفایات المذكورة في الفقرة

قراءة المسافة المقطوعة للمركبة عند استالم الشحنة: .........

وقد تم التخلص من النفایات المذكورة بالفقرة (ب) في موقع: 

………………………………………

طریقة التخلص من النفایات :

حرق    معالجة    رش على األرضردم صحي

……………………أخرى (حدد) : 

………………التوقیع : ………………………………………اسم مدیر الموقع : 

.یجب وضع نسخة من قائمة النفایات



)4ملحق رقم (

بیان لنقل  ومعالجة وردم النفایات الخطرة

Manifest for Transportation and Disposal of

Hazardous Waste

  نسخة 

  لــ
الھیئة العامة للبیئةالھیئة العامة للبیئة

  نسخة 

  لــ
جھة (مصدر) النفایة

إدارة البیئة الصناعیة

قسم التحكم بالمخلفات الصناعیة

  نسخة 

الھیئة العامة للصناعة  لــ
الھیئة العامة للبیئة

22208310بدالة: 
  نسخة 

  لــ
الناقل

(أ)

معلومات

عن جھة

(مصدر)

النفایة

......................تم جمع النفایات المذكورة في الفقرة (ب) من : ...........................لقد .1

…………..………الوظیفة: ………………….………اإلسم: 

……………رقم الفاكس: ……………رقم الھاتف: …………..……………العنوان: 

وقد تم نقلھا إلى: .............................2

...........……………رقم الھاتف: …………..……………العنوان: 

أقر أنھ قد تم تحمیل النفایات المذكورة على مركبة الناقل المذكور في الفقرة (ج) 

.........رقم لوحة المركبة: .................. قراءة المسافة أثناء التحمیل: ..............

................... الوحدة: ...............عدد الحأویات: ............. الكمیة: 

…………التوقیع : 

……/……/……التاریخ : ………………………الساعة : 

(ب)

وصف

النفایة

……………………………………………………………وصف عام للنفایة : -1

حالة النفایة :-2

………أخرى (حدد)     سائلة    حمأةشبھ صلبة    صلبة  

الخطورة :درجة -3

………أخرى (حدد) متفجرةأكالةقابلة لالشتعال      سامة    



یجب وضع نسخة من قائمة النفایات.

تصنیف النفایة :-4

………أخرى (حدد) أدویةمواد كیماویةنفایات زیتیة

بیانات عن النفایة :-5

…………………عدد السیارات : ……………………وزن النفایة (حجم) : 

………………………………………سعة الحمولة : 

……………………………………………العملیات التي نتجت عنھا النفایة : –6

( ج )

الناقل

أقر أنني قد جمعت النفایات المذكورة في الفقرة (ب) وان البیانات المذكورة صحیحة وأنھ قد تم تعبئة 

جمیع البیانات المذكورة أعاله.

…………………الساعة : 

……………رقم السیارة : ………………التوقیع : …………………………االسم : 

……………رقم الھاتف : ………………………………………اسم الشركة الناقلة : 

………………رقم الفاكس: ………………………………………………العنوان: 

قم ترخیص النقل: ...............ر

( د )

الجھة

التي 

قامت

باإلتالف

الفقرة (ب) من الناقل أعاله وأن البیانات المذكورة صحیحة أقر أنني قد استلمت النفایات المذكورة في 

علما بأن قراءة المسافة المقطوعة للمركبة عند استالم الشحنة: .........

………………………………………لقد تم إتالف النفایات المذكورة بالفقرة (ب) في موقع : 

طریقة التخلص من النفایات :

تبخیرمعالجة ثم ردممعالجة كیمأویةحرقردم صحي

……………………أخرى (حدد): 

………………التوقیع : ………………………………………اسم مدیر الموقع : 
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معاییر العبوات الالزمة في جمع النفایات داخل المؤسسة وفق الدلیل اللوني حسب الجدول التالي:

األلوان الممیزة الموصى بھا ألكیاس وحاویات نفایات الرعایة الصحیة

نوع الكیس أو الحاویةنوع النفایة
لون الكیس أو الحاویة 

والعالمات أو الشعارات

نفایة شدیدة العدوى
أكیاس بالستیكیة قویة ومقاومة 

للتسرب

أصفر، علیھا عالمة "شدیدة 

العدوى"

نفایات معدیة أخرى ونفایات 

األجزاء واألعضاء البشریة

أكیاس بالستیكیة مقاومة للتسرب 

أو حاویات
أحمر

النفایات الحادة
حاویة مقاومة للتثقیب ذو مقابض 

بالستیكیة

أصفر علیھا عالمة "نفایات 

حادة" وخطرة

نفایات المواد الكیماویة 

والصیدالنیة
أصفر "نفایات كیماویة"أكیاس بالستیكیة أو حاویات

  مشعة نفایات
حاویات من الرصاص علیھا 

الشعار الدولي لإلشعاع
-----

أسود أو أزرقأكیاس بالستیكیةنفایات الرعایة الصحیة األخرى

نفایات سامة
حاویات قویة مقاومة للتسرب 

علیھا شعار نفایات سامة
---
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المعاییر

1-6رقمجدول

المعادن الثقیلة في الحمأة الجافةالحدود القصوى المسموح بھا لتراكیز 

الناتجة من محطات معالجة میاه الصرف المستخدمة في األغراض الزراعیة

Pollutantsالملوثاتم
الحدود القصوى

)ملجم/كجم جافة(

AsArsenic10الزرنیخ1

CdCadmium20الكادمیوم2

CrChromium300الكروم3

CuCopper400النحاس4

PbLead300الرصاص5

HgMercury10الزئبق6

MoMolybdenum20المولیبدینوم7

NiNickel200النیكل8

SeSelenium50ینیوملالس9

ZnZinc500الزنك10

CoCobalt150الكوبلت11

ال یسمح بنثر أو إضافة أو خلط حمأة الصرف الصحي الجافة مع التربة في األراضي الزراعیة، عند زراعة 

المحاصیل التي تؤكل طازجة.             

.) بیكرل/كجم300یجب أن تكون الحمأة الجافة خالیة من االشعاع أو ال تزید كمیتھ على ثالثمئة (-



2-6جدول رقم

للمعادن الثقیلة والملوثات العضویة في حمأة لمسموح بھا لمعدل التحمیل السنويالحدود القصوى ا

یوم)365في األراضي الزراعیة (كجم/ھكتار/المستخدمةلصرف ا

Pollutantsالملوثاتم

معدل اإلضافة لمستوى 

العناصر

)یوم365كجم/ھكتار/(

AsArsenic2الزرنیخ1

CdCadmium1.9الكادمیوم2

CrChromium150الكروم3

CuCopper75النحاس4

PbLead15الرصاص5

HgMercury0.85الزئبق6

MoMolybdenum0.9المولیبدینوم7

NiNickel21النیكل8

SeSelenium5ینیوملالس9

ZnZinc140الزنك10

CoCobalt1.8الكوبلت11

Aldrinالدرین / ثاني الدرین12 / dieldrin0.016

Benzoبنزوبایرین13 (a) pyrene0.13

Chlordane1.2كلوردین14

DDTد.د.ت / د.د.د15 / DDD0.0055

Dimethylثنائي مثیل نیتروسامین16 nitrosamine0.039

Heptachlor0.073ھیبتا كلور17

Hexachlorpbenzene0.039ھیكساكلوربنزین18

Hexachlorobutadiene0.43ھیكساكلوربوتادین19

Lindane4.6لیندین20

Polychlorinatedمتعدد الكلور ثنائي فینیل21

biphenyl

0.0056

Toxaphene0.048توكسافین22

Trichloroetylene0.013ثالثي كلور ایثایلین23



3-6جدول رقم

الحدود القصوى المسموح بھا لمعدالت التحمیل التراكمیة

لتراكیز المعادن الثقیلة في الحمأة المستخدمة في األراضي الزراعیة

Pollutantsالملوثاتم
الحمأة

)كجم/ھكتار(

AsArsenic4الزرنیخ1

CdCadmium2الكادمیوم2

CrChromium150الكروم3

CuCopper100النحاس4

PbLead30الرصاص5

HgMercury1الزئبق6

MoMolybdenum3المولیبدینوم7

NiNickel50النیكل8

SeSelenium5ینیوملالس9

ZnZinc300الزنك10
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الحدود القصوى المسموح بھا للملوثات الحیویة الخاصة

بحمأة الصرف المستخدمة لألغراض الزراعیة

م
المعیار

Parameter

الوحدة

Unit

قصىالحد األ

Max.Value

1
�ϥϭѧѧϟϭѧѧϘѧѧϟ�ΎѧѧѧѧϳέѧѧϳѧѧΗѧѧϛѧѧΑ

البرازیة
Faecal Coliform BacteriaCFU/gm1000

2
�Ύѧѧѧѧѧѧ˰ѧѧѧѧѧѧ˰ѧѧѧѧѧѧ˰ѧѧѧѧѧѧ˰ѧѧѧѧѧѧ˰ϳέϳΗϛΑ

االیكـــوالي
Escherichia coliCFU/gm1000

SalmonellaCFU/4gm3السالمونیال3

4
�ΔѧѧѧѧϳѧѧѧΣѧѧѧϟ�ν ϭѧѧѧϳѧѧѧΑѧѧѧϟ

للدیدان
Viable Helminth EggsUnit/4gm1>

Entericالفیروسات المعویة5 VirusesUnit/4gm1>

وحدة مكونة للمستعمرة البكتیریة 

CFU:Colony Forming Unit



5-6جدول رقم

لتراكیز المعادن الثقیلة والمركبات العضویةالمسموح بھاالحدود القصوى 

الزراعیةفي الحمأة الجافة الناتجة من محطات معالجة میاه الصرف المستخدمة في األراضي غیر 

م
Pollutantsالملوثات

میللي جرام / 

كیلوجرام

ZnZinc8600الزنك1

AsArsenic36الزرنیج2

CrChromium3100الكروم3

CdCadmium380الكادمیوم4

CuCopper3300النحاس5

PbLead1600الرصاص6

HgMercury30الزئبق7

MoMolybdenum230المولیبدینوم8

NiNickel990النیكل9

SeSelenium64السلینیوم10

CoChlordane24كلوردین11

DDTمبیدات حشریة12 / DDE / DDD0.11

Toxaphene0.97توكسافین13

Trichloroetylene180ثالثي كلور ایثایلین14

Aldrinالدرین / ثنائي الدرین15 / dieldrin0.33

Lindane92مبید حشري-اللندین 16

Heptachlor1.5ھیبتا كلور17

Dimethylثنائي مثیل ننیتروزامین18 nitrosam1.4

Hexachlorpbenzen2.8سدادسي كلوربنزین19

Hexachlorobutadi6.8سداسي كلوربوتادین20

المركبات متعدد الكلور ثنائي 21

فینیل

Polychlorinated

biphenyl

0.11

Benzoبنزوبایرین22 (a) pyrene6.9



6-6رقم جدول 

الحدود القصوى المسموح بھا لتراكیز المعادن الثقیلة والمركبات العضویة

في حمأة الصرف المكومة في مواقع الردم السطحي

Pollutantsالملوثاتم
تراكیز حمأة الصرف الصحي 

میللي جرام / كیلوجرام 

AsArsenic36الزرنیج.1

CdCadmium385الكادمیوم.2

CuCopper3300.3النحاس.3

PbLead1622الرصاص.4

HgMercury17الزئبق.5

NiNickel988النیكل.6

DDTمبید حشري.7 / DDE / DDD0.95

Lindane2.3مبید حشري-اللندین .8

Toxaphene0.5توكسافین.9

Trichloroetylene181ثنائي كلور ایثایلین.10

Chlordane180كلوردین.11

Dimethylثنائي مثیل ننیتروزامین.12 nitrosam1.4

Polychlorinatedالمركبات متعدد الكلور ثنائیة فینیل.13

biphenyl

49

Benzene15البنزین.14

Benzoبنزوبیرین.15 (a) pyrene99

782ایثیلین ھكسایل) فثالیت-2بنز (.16
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)TCLPالحدود المسموح بھا لتراكیز الملوثات الخطرة في الراشح (

تركیز الراشح (ملجم/لتر)المواد الكیمیائیة الخطرةالرقم

5.00زرنیخ.1

10باریوم.2

0.5بنزین.3

1.0كادمیوم.4

0.5رباعي كلورید الكربون.5

100كلوروالبنزین.6

6.0كلوروفورم.7

5.0كروم.8

200كریسول.9

200بارا كریسول.10

7.5ثنائي كلور البنزین-11.1.4

0.5ثنائي كلوروایثینن-12.1.2

0.7ثنائي كلورایثایین-13.1.1

10ثنائي ایثایل اكسایل فثالیت.14

0.13ثنائي نترات طولوین-15.2.4

70ایثایل بنزین.16

0.013ھیكسا كلورو البنزین.17

0.5ھیكسا كلوربیوتادین.18

3.0كلور ایثانھیكسا .19

5.0حدید.20

0.2زئبق.21

200میثایل ایثایل كیتون.22

10.0نیكل.23

2.0نیترو بنزین.24

100خماسي كلوروفینول.25

5.0بایرادین.26

1.0سیلیلیوم.27

  5.0  فضة.28

10.0ستایرین.29

0.7رباعي ایثیلین الكلوراید.30



تركیز الراشح (ملجم/لتر)المواد الكیمیائیة الخطرةالرقم

10.0طولوین.31

0.5ثالثي كلورو ایثایلین.32

400كلوراید فینولثالثي .33

2.0ثالثي كلوراید فینول.34

0.2كلوراید الفینیل.35

70اكسیلین.36

*TCLP: Toxicity Characteristecs Leachate Produce

اختبار الخواص السمیة بتحلیل الراشح
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الحدود المسموح بھا لمعدالت االنبعاث

الصادرة من محارق النفایات الخطرة

الحدود القصوىملوثاتالحدود القصوىملوثات

34مجموعة الجسیمات الكلیة mg / dscm0.05زئبق mg / m3

40أول أكسید الكربون ppmv4زرنیخ ug / m3

0.1دایوكسین/فوران ng / Nm30.5كروم mg / Nm3

70كلورید الھیدروجین mg / m30.05شالیوم mg / m3

50ثاني أكسید الكبریت mg / Nm30.5انتیمون mg / m3

250أكاسید النیتروجین ppmv0.5نحاس mg / m3

1ھیدروجین الفلورید mg/m30.5كوبالت mg / m3

مجموع األبخرة 

الھیدروكربونیة

40 mg / m30.5منجنیز mg / m3

10أمونیا mg / m30.5نیكل mg / m3

10المواد العضویة المتطایرة mg / m30.5فاندیوم mg / m3

0.5رصاص mg / Nm30.5قصدیر mg / m3

0.05كادمیوم mg / dscmالعتامةor less than

5%
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سجل النفایات الخطرة

معلومات عامة:أ) 

اسم المنشأة...........................1

اسم مالك المنشأة..........................2

العنوان........................ التلفون ............................المدینة ....................3

اسم الشخص المسئول عن تحریر السجل ........................4

الفترة التي تغطیھا البیانات الحالیة .....................5

توقیع الموظف المسئول ..........................6

أنواع وكمیات النفایات الخطرة المنتجة:ب) 

نوع ومصدر 

المخلفات الخطرة

تاریخ انتاج 

وتعبئة 

الحأویات

الكمیة
المواد الفعالة 

وتركیزھا
الحالة الفیزیائیة

األسالیب المتبعة في التخلص من المخلفات الخطرة: ج) 

نوع المخلفات 

الخطرة

الكمیة التي یتم 

التخلص منھا

األسالیب المتبع للتخلص من 

المخلفات (نقلخارج 

الموقع/ترمید/دفن/...)

اسم ناقل المخلفات

:ناقل المخلفات المرخصد) 

اسم الناقل

نوع الترخیص (معالجة 

المخلفات / التخلص منھا 

خارج موقع االنتاج )

أنواع المخلفات التي 

تم تسلیمھا
الكمیة التي تم تسلیمھا

ن وثیقة النقل لكل شحنة من النفایات التي یتم نقلھا والتخلص منھا.ماالحتفاظ بنسخة ) ـھ

.21/5/2017قام بصیاغة الالئحة من الناحیة القانونیة ومراجعتھا وتدقیقھا أ.د/ جورجي ساري


