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 س جملس الوزراءيقرار رئ
 ٢٠٢٢لسنة  ٧٢٢رقم 

 بالقانون بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر
 ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢رقم 

 س جملس الوزراءيرئ
 الدستور ؛ى بعد االطالع عل

 وعلى قانون العقوبات ؛
 وعلى القانون المدنى ؛

  ؛١٩٥٠ لسنة ١٥٠وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 
  فى شأن الحجز اإلدارى ؛١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 
  فى شأن إشغال الطرق العامة ؛١٩٥٦ لسنة ١٤٠وعلى القانون رقم 
  فى شأن صرف المخلفات السائلة ؛١٩٦٢ة  لسن٩٣وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 
  ؛١٩٦٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

  فى شأن النظافة العامة ؛١٩٦٧ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم 
ـ          ١٣انون رقـم    وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الـصادر بالق

  ؛١٩٦٨لسنة 
  بشأن الموازنة العامة للدولة ؛١٩٧٣ لسنة ٥٣وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 
  بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛١٩٧٩ لسنة ٥٩وعلى القانون رقم 

 ن المحاسبة الحكومية ؛ بشأ١٩٨١ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 
 فى شأن حماية نهر النيل والمجـارى        ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وعلى القانون رقم    

 المائية من التلوث ؛
  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 
  ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠٠٥ لسنة ٩١ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم
  ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 ١٩٦وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقـم           
  ؛٢٠٠٨لسنة 
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 ٧وعلى قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية الصادر بالقانون رقـم           
  ؛٢٠١٠لسنة 

لخاص فى مشروعات البنية األساسية     وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع ا     
  ؛٢٠١٠ لسنة ٦٧والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٥ لسنة ٨٧وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 
اص القـانون    بشأن الترخيص ألشخ   ٢٠١٥ لسنة   ١٢٧وعلى القانون رقم    

 مساهمة ؛العام بتأسيس شركات 
 ٦٧ القيمة المضافة الـصادر بالقـانون رقـم           الضريبة على  نوعلى قانو 

  ؛٢٠١٦لسنة 
  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الـصادر           
  ؛٢٠١٧ لسنة ١٥بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 ٩٥وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـصادر بالقـانون رقـم           

  ؛٢٠١٨لسنة 
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقـانون      

  ؛٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم           

  ؛٢٠١٩ لسنة ١٨
نون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الـصغر         وعلى قا 

  ؛٢٠٢٠ لسنة ١٥٢الصادر بالقانون رقم 
  ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 
  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 

 بشأن إنشاء الهيئة    ١٩٧١ لسنة   ٢١٢٦وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 العامة للخدمات الحكومية ؛

 بتنظـيم الهيئـة   ١٩٧٩ لـسنة  ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم   
 نتاج ؛العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلالمصرية 
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 بشأن إنشاء الهيئـة     ١٩٨٣ لسنة   ٢٨٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
 العامة لنظافة وتجميل القاهرة ؛

 بشأن إنشاء الهيئـة     ١٩٨٣ لسنة   ٢٨٥لى قرار رئيس الجمهورية رقم      وع
 العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة ؛
 فى شأن إعادة تنظيم ١٩٩٤ لسنة   ٢٦١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
نـشاء المركـز     بإ ٢٠٠١ لـسنة    ١٥٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
 بتعديل مسمى الهيئـة     ٢٠٠٥ لسنة   ٨٣ الجمهورية رقم     رئيس وعلى قرار 

 ية العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج ؛رالمص
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛



ام الالئحة التنفيذية المرافقة فـى شـأن قـانون تنظـيم إدارة             يعمل بأحك 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢المخلفات الصادر بالقانون رقم 


 .يلغى كل حكم يخالف أحكام الالئحة التنفيذية المرافقة 


 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه مـن اليـوم التـالى               
 . نشره لتاريخ

  . هـ١٤٤٣ رجب سنة ٢١صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 
  ) . م٢٠٢٢ فبراير سنة ٢٢الموافق  (

 رئيس مجلس الوزراء
 مصطفى كمال مدبوىل/ دكتور  
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 الباب األول
 ةأحكام عام

 الفصل األول
 تعريفات

 )١(مادة 
يقصد فى تطبيق أحكام هذه الالئحة بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى            

 :ن قرين كل منها المبي
 . جهاز تنظيم إدارة المخلفات : الجهاز - ١
 ٢٠٢ قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقـم          : القانون   - ٢

 ٢٠٢٠لسنة 
 . الوزير المختص بشئون البيئة : الوزير المختص - ٣
 وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ،         : الوزير المعنى    - ٤
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعـات         ووزير  

 .العمرانية الجديدة بحسب األحوال 
 . مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات : مجلس اإلدارة - ٥
 الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى       : الجهة اإلدارية المختصة     - ٦

ئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب      أجهزة هي  المحافظة بنطاقها اإلدارى أو   
األحوال ، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهى الوزارة المختـصة ،              

 .بحسب األحوال ، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة 
 كيـان ينـشأ بموجـب    : وحدات اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية   - ٧

تصاصه عن اإلدارة المتكاملة للمخلفات     أحكام القانون يكون مسئوالً فى نطاق اخ      
 .البلدية ، ويتبع الجهة اإلدارية المختصة إداريا وماليا ، ويتبع الجهاز فنيا 
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 . منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها : المنظومة - ٨
 المواد التالفة أو األشياء أو المنقوالت التى تخلى عنهـا           : المخلفات   - ٩

 .ان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها حائزها سواء ك
 المخلفات التى بحسب طبيعتها ال تحتوى : المخلفات غير الخطـرة   - ١٠

على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجـة              
 .عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم 

عن األنشطة المنزلية سـواء    المخلفات المترتبة    : المخلفات البلدية    - ١١
فى المناطق الحضرية أو الريفية ، أو المخلفات المتولدة  عن المحال أو المنشآت              

 التعبئـة والتغليـف ، أو المخلفـات     مخلفاتالتجارية ومخازن البضائع متضمنة   
عن المبانى اإلدارية الحكومية والشرطية والعسكرية ، أو غيرهـا مـن             الناتجة

ادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات األنشطة المنزلية بـسبب         المخلفات من أى مص   
 .أو تكوينها أو خصائصها  طبيعتها

  المخلفات التى ليس لها أى رد فعـل فيزيـائى          : مخلفات الهدم والبناء     - ١٢
أو كيميائى مثل المخلفات الناتجة عن استغالل المحاجر والهدم والبناء واإلنـشاء            

 .ور وتنظيف األرض وإنشاء المجارى والتطوير والتصليح والطرق والجس
 المخلفات الناتجة بشكل مباشر عـن أنـشطة   : المخلفات الزراعية   - ١٣

األشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات        زراعية أو بستانية أو الحدائق أو     
 .والطيور 
 روث البهائم ، ومخلفات مزارع الـدواجن ،       : المخلفات الحيوانية    - ١٤

ر المستخدمة المتعلقة بمواد التغذية ، ومخلفات المـسالخ الـصلبة           واألعالف غي 
 .وشبه الصلبة والسائلة ، وأى حيوانات نافقة ، فى مكان عام أو مزرعة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٧

  المخلفات الناتجة عن األنـشطة الـصناعية       : المخلفات الصناعية    - ١٥
 .أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل ، وال تحتوى على مخلفات خطرة 

 مرافق تقوم باستخدام أفـضل      : منشآت معالجة المخلفات البلدية      - ١٦
عليهـا لمعالجـة    المتعـارف   البيئية  التقنيات المتاحة بأفضل الممارسات الفنية و     

بما يعزز تعظيم االستفادة منها ، واالستخدام األمثـل للمـوارد           المخلفات البلدية   
طات والمعـايير واألدلـة     األخرى من معدات وطاقة ومياه وذلك طبقًا لالشـترا        

 .والنماذج االسترشادية الصادرة فى هذا الشأن من الجهاز
 موقع يتم اختياره وفقًا لالشـتراطات والمعـايير         :المدفن الصحى   - ١٧

البيئية ويتم تصميمه وإنشاؤه طبقًا للنظم واألكواد الهندسـية والفنيـة والتقنيـة ،        
حماية البيئة المحيطة عـن طريـق     حيث يتم إدارة وتشغيل الموقع بطريقة آمنة ل       

التخلص اآلمن من المخلفات البلدية غير القابلة إلعـادة االسـتخدام أو التـدوير        
لمنشآت ومرافق معالجة المخلفات غير الخطرة عن طريق الفرد والدك والتغطية           

 طبقًـا لألدلـة   المنبعثـة رشيح والغازات  بالرمال وإدارة ومراقبة سائل ال    اليومية
 .الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن اإلرشادية 

 موقع تحت األرض يتم إنشاؤه خصيصا       : مدفن المخلفات الخطرة     - ١٨
 طريق تخزينها بأمان لعدة عقود      السائلة عن ر  من المخلفات الخطرة غي   للتخلص  

لمنع تسرب المواد الخطـرة     " البطانات"ويحتوى على طبقات خاصة تعرف باسم       
المخلفات منفصلة لفصل مواد    " مقصورات"ن من خاليا    إلى التربة ، ويتكون المدف    

 الخطـرة  المختلفة اعتمادا على تكوينها الكيميائى ونوعها وتفاعلها مع مواد المخلفـات     
األخرى ، وينتج عن مدافن المخلفات الخطرة مجارى مخلفـات سـائلة تعـرف       

 طريق  قة ويتم إنتاجه عن    على مواد مذابة أو معل      الرشيح بالرشيح ، حيث يحتوى   
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"أى األحمـاض العـضوية    "وتحلـل المـواد العـضوية       " أى المطر " الترسيب    
رشـيح ،   مـن البطانـات لجمـع ال       كل طبقة ويوجد بالمدافن نظام صرف فوق        

 علـى  التعـرض وتغطى مدافن المخلفات الخطرة بطبقة علوية غير منفذة لتقليل         
.لى المدفن سطح المدفن ، ومنع حركة المخلفات ومنع تسرب المياه السطحية إ  

  مرافق تحميـل أو تخـزين زمنـى أقـصاها          : المحطة الوسيطة    - ١٩
 ساعة كنظام تكميلى لعمليات نقل المخلفات البلدية ، وهو نظام ملحق لمسار             ٢٤

سيارات جمع المخلفات البلدية من مصادر تولدها باإلضافة إلى المكانس اآللية ،            
لنقل للمخلفات من مـصادر التولـد   بهدف تقليل التكاليف الكلية لعمليات الجمع وا    

إلى محطات المعالجة النهائية والمدفن الصحى اآلمن ، ويجب أن تتناسب السعة            
التشغيلية للمحطة الوسيطة والشاحنات والمعدات مع حجم وكمية المخلفات التـى           

 .يتم استقبالها من منطقة أو من نطاق الخدمة 
ى على مكونات عـضوية      المخلفات التى تحتو   : المخلفات الخطرة    - ٢٠

أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة اإلنسان أو البيئة نظـرا      
 ة أو البيولوجية ، أو الحتوائهـا علـى صـفة          يلخصائصها الفيزيائية أو الكيميائ   

 من صفات الخطورة مثل المواد المعديـة ، أو القابلـة لالشـتعال أو االنفجـار              
 .أو السمية 
 فئات مخلفات ذات طبيعة خاصة تنتج       :طرة بشروط    المخلفات الخ  - ٢١

عن أنشطة وعمليات إنتاجية محددة ويتطلب توفر خصائص واشتراطات معينـة           
ء بفعـل   لكى تكتسب خصائص الخطورة أهمها حدوث تدخل خارجى عليها سوا         

 لـى مخلفـات عمليـات إنتـاج المنتجـات     قتـصر ع تاإلنسان أو الطبيعة، وال     
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 إعـادة تـدويرها ، واإلطـارات        عمليـات ، ومخلفات   ة  اإللكترونية والكهربائي 
ت الـصناعية  ، والزيوت المستعملة ، وعبوات المبيـدات والكيماويـا         ةالمستعمل

سـطوانات الفريـون ،     أ ، ومواسير وألواح األسبستوس ، و       والدوائية والصيدلية
وبطاريات الرصاص الحمضية ، وغير ذلك من أنواع المخلفات الخطرة بشروط           

 .تندرج تحت أى من التصنيفات الواردة للمخلفات فى هذه الالئحة والتى ال 
 مخلفات ناتجة عن منشآت الرعايـة الـصحية         : المخلفات الطبية    - ٢٢

بجميع أنواعها التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها التابعة لها ، والمنـشآت الفئويـة             
الخاصـة  والتابعة للجامعات ووزارة التعليم العـالى ، والمنـشآت والعيـادات            

 .والعيادات البيطرية ، ومعامل التحاليل الطبية
ة مجرى   مخلفات ناتجة عن أعمال تطهير وصيان      : نواتج التكريك    - ٢٣

ة والمسطحات المائية األخرى ، وتـشمل التجريـف         ينهر النيل والمجارى المائ   
 .وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ، والمخلفات بأنواعها 

ص الخطرة التى تضر بـصحة      امواد ذات الخو   ال : المواد الخطرة    - ٢٤
اإلنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلـة           

 .لالنفجار أو االشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة 
 . كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات : مولد المخلفات - ٢٥
ـ      : الترخيص   - ٢٦ از بتـراخيص تـداول      الوثيقة التى يـصدرها الجه

المخلفات غير الخطرة قبل البدء فى مزاولـة أى نـشاط مـن أنـشطة اإلدارة                
المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التى تصدرها الوزارة المختصة بتـداول المـواد       
والمخلفات الخطرة على النحو المحدد بالقانون وقانون البيئة الـصادر بالقـانون            

 .نفيذية  والئحته الت١٩٩٤ لسنة ٤رقم 
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  كل شخص يحمل التـرخيص المنـصوص عليـه          : المرخص له    - ٢٧
 .فى هذه المادة 

 وثيقة يصدرها الجهاز للـسماح باسـتيراد وتـصدير          : التصريح   - ٢٨
 .مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة 

سـتراتيجية  إ : الوطنية لإلدارة المتكاملة للمخلفـات       اإلستراتيجية - ٢٩
ة إدارة المخلفـات علـى      ملتحسين منظو آلليات والمستهدفات   األولويات وا تحدد  

 .المستوى الوطنى
 التكامـل بـين األنـشطة المختلفـة         : اإلدارة المتكاملة للمخلفات     - ٣٠

مخلفات بما فيها عمليات الحد من تولـدها وإعـادة اسـتخدامها وتجميعهـا ،               لل
ذلك ومعالجتهـا    ل ةوتخزينها ، وفرزها ، ونقلها إلى المواقع والمنشآت المخصص        

 .وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها بشكل آمن بيئيا 
 خطة مفصلة   : الخطة المحلية الرئيسة لإلدارة المتكاملة للمخلفات        - ٣١

تعدها الوحدة اإلدارية المختصة باإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكـل جهـة            
لالئحة ، ويتم عرض الخطة بالتوافق      إدارية مختصة طبقًا ألحكام القانون وهذه ا      

بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعنى وإقرارهـا مـن            
 .مجلس اإلدارة 

 إدارة أى مرحلة من مراحـل اإلدارة المتكاملـة        : إدارة المخلفات    - ٣٢
 .للمخلفات 
 إيداع مؤقت للمخلفات داخل منـشأة أو موقـع          : تخزين المخلفات    - ٣٣

اصفات فنية خاصة دون إجراء أى عمليات معالجة لها ، علـى النحـو              لهما مو 
 .الذى تحدده هذه الالئحة 

  كل عملية تؤدى إلى جمع أو نقـل أو تخـزين           : تداول المخلفات    - ٣٤
 .أو معالجة أو استخدام المخلفات 
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  كل العمليات التى تـؤدى إلـى جمعهـا         :  تداول المواد الخطرة      - ٣٥
 قل العابر للحدود وما يستلزمه مـن إجـراءات لتـصديرها          ا الن أو نقلها متضمنً  

استعادة المكونـات النافعـة      زينها أو تدويرها أو معالجتها أو     أو استيرادها أو تخ   
 .منها أو إعادة استخدامها

لذات الغـرض الـذى     عملية استخدام المخلفات    :   إعادة االستخدام  -٣٦
 .استخدمت فيه سابقًا

ن خاللها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة       عملية يتم م   : التدوير - ٣٧
 .ستخدم أصلها فيه من قبل امها مرة أخرى فى غير الغرض الذى استخدا

 عملية فصل مكونات المخلفات طبقا لتـصنيفاتها وأقـسامها    : الفرز - ٣٨
 .المعروفة 
 كل عمليـة فيزيائيـة أو حراريـة أو كيميائيـة     :  معالجة المخلفات  -٣٩

 إلى تغيير فى طبيعة أو فى مكونات المخلفات بحيـث يمكـن             أو بيولوجية تؤدى  
الملوثـة بـشكل    استخالص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها          

 .من منهايمكن منه التخلص اآل
 كل عملية تتعلق بالتخلص اآلمن من المخلفـات         :ى   التخلص النهائ  -٤٠

 .المخلفاتفى منشأة أو فى موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك 
ى األماكن غير المرخص لها بالتخلص النهـائ      :   المقالب العشوائية  -٤١

 .شتراطات البيئيةمن المخلفات، وال تتوافق مع اال
حرق المخلفات فـى أمـاكن مكـشوفة وغيـر          :  الحرق المكشوف  -٤٢

 .مخصصة لذلك
أى عمليات تؤدى إلى خفض أو إزالـة مـستويات          :  ةب تطهير التر  -٤٣

تعتبر عندها التربة أو الموقع ملوثة إلـى المـستوى الـذى يـسمح       التلوث التى   
 باالستخدام المستقبلى اآلمن للموقع سواء كـان بغـرض سـكنى أو صـناعى             
 أو تجاري، وذلك فى إطار بيئى و صحی و اقتصادى مقبول، وتـشمل التربـة              
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أو المواقع الملوثة، وال تقتصر على مواقع الدفن اآلمن للمخلفات حال وصـولها             
 أو غلق هذه المواقع ألى سبب، أو مواقع اإللقـاء العـشوائى       االستيعابيةطاقتها  ل

 المستقبلى للموقع و عمال بما      لالستخدامللمخلفات وتحدد مستويات التطهير طبقا      
 .هو مطبق عالميا فى هذا الصدد 

ـ   ص كل م  : ج المنتِ - ٤٤ ـ   ستِونع أو م وزع يخـضع لمنظومـة     رد أو م
 .جنِتالمسئولية الممتدة للم

ج، كليـا   مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتِ   :   المسئولية الممتدة للمنتج   -٤٥
 مرحلة مـا بعـد      ج خالل دورة حياته، بما فى ذلك      أو جزئيا، تكاليف إدارة المنتَ    

 .ات جمع وتدوير والتخلص النهائى منهاياالستهالك مثل عمل
ظومـة   ترتيب لعمليات إدارة من    : التسلسل الهرمى إلدارة المخلفات    -٤٦

معـدالت تولـد المخلفـات، ثـم إعـادة          المخلفات طبقا لتسلسل يبدأ من خفض       
 سـترجاعها، ثـم معالجتهـا، ثـم الـتخلص         استخدامها، ثم إعادة تدويرها، ثم      ا

 .النهائى منها
 شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجـاتهم        :  العالمة الخضراء  - ٤٧

 ويتم  ستهالك،تدويرها بعد اال   يساعد على إعادة     بشكل يحد من تولد المخلفات أو     
 .لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئةوضع العالمة على المنتجات 

 كل مشروع يبلغ حجم أعمالـه الـسنوى   :  المشروعات المتوسطة  - ٤٨
 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حـديث         ٢٠٠ مليون جنيه وال يجاوز      ٥٠

 مـال المـستثمر بحـسب األحـوال       التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس ال       
ناعى حديث  ص مليون جنيه، أو كل مشروع غير        ١٥ ماليين جنيه وال يجاوز      ٥

 التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المـال المـستثمر بحـسب األحـوال              
 . ماليين جنيه٥ ماليين جنيه وال يجاوز ٣
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 كل مشروع يبلغ حجم أعمالـه الـسنوى         : المشروعات الصغيرة    - ٤٩
 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسـيس     ٥٠ون جنيه ويقل عن     ملي

 ألف جنيـه    ٥٠يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال         
ر صناعى حديث التأسـيس يبلـغ       ي ماليين جنيه، أو كل مشروع غ      ٥عن  ويقل  

 ويقل   ألف جنيه  ٥٠رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال          
 . ماليين جنيه٣عن 

 كل مشروع يقـل حجـم أعمالـه         : المشروعات متناهية الصغر     - ٥٠
 مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع            عنالسنوى  

 . ألف جنيه٥٠أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال عن 
 . أى كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات:نشأة م ال-٥١
كياس البالستيكية غير    األ :  األكياس البالستيكية أحادية االستخدام    - ٥٢

 .ستخدام المتعددالمصممة لال
 الفصل الثانى

 الجهات المنفذة واختصاصاتها
 )٢(مادة 

 تقوم الجهات اإلداريـة المختـصة بالمخلفـات غيـر الخطـرة بـصفة             
 : ىرئيسية باآلت

الل تقديم كافـة البيانـات       دعم األنشطة الفنية والرقابية للجهاز من خ       -١
والمعلومات المتعلقة بأداء اإلدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متـى طلبـت       

 التحتيـة    منشآت البنية  من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشى الجهاز على       
للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتـيش البيئـى بالجهـاز، وتيـسير إطـالع       

لسجالت والبيانـات واألوراق والمـستندات المتعلقـة        المختصين بالجهاز على ا   
باإلدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات اإلدارية أو مـن ينـوبهم فـى تنفيـذ               
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المنظومة، وتقديم الدعم فى سبيل مراجعة أعمال اإلدارة المتكاملـة للمخلفـات            
داخل مناطق الخدمة، ودعم أنشطة الجهاز فى إجـراء أيـة عمليـات حـصر               

 .إدارة المخلفات تعلقة بمنظومةوإحصاء م
 إتاحة األراضى المطلوبة من أجل تنفيـذ وتقـديم خـدمات اإلدارة             - ٢

المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنيـة التحتيـة إلقامـة المـدافن            
الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجـة وغيـر ذلـك، وإن كانـت             

الجهة اإلدارية المختصة، تلتـزم هـذه       األراضى المطلوبة غير خاضعة لوالية      
الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الوالية على تلك األراضى لتـوفير اإلتاحـة             

 .المطلوبة 
 القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقـود أعمـال تقـديم             - ٣

خدمات اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللـوائح الـسارية     
 .بشأن أعمال الطرح والترسية

 )٣(مادة 
يقوم القطاع العام وقطاع األعمال العـام والقطـاع الخـاص ومنظمـات           
المجتمع المدنى المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط أو أكثـر مـن أنـشطة                
اإلدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات اإلدارة المتكاملة للمخلفـات، ووضـع           

لمنطقة الخدمة المتعاقـد عليهـا      مة لتقديم تلك الخدمات     عمل الالز وتنفيذ خطط ال  
 .ووفقا لشروط التعاقد والضوابط واالشتراطات المنظمة لذلك

وعلى منظمات المجتمع المدنى التقدم للجهـاز بمقترحـات للتعاقـد مـع             
الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ نشاط أو أكثر من أنـشطة اإلدارة المتكاملـة              

وعيـة ورفـع    تعين بهذه المنظمات لعمـل بـرامج ال       ز أن يست  للمخلفات، وللجها 
 .مستوى التثقيف والوعى بشأن برامج اإلدارة المتكاملة للمخلفات 
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وعلى وحدات اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظات وأجهـزة          
ر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المـشا          

شراكهم فى عمليات التخطيط والتنفيـذ والمتابعـة        إفى الفقرة السابقة بشأن     إليها  
 .للبرامج وتوزيع األدوار المناسبة لهم فى منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات

 الباب الثانى
 جهاز تنظيم إدارة المخلفات

 )٤(مادة 
 : ىتيهدف الجهاز إلى تحقيق اآل

ملة للمخلفات بأنواعها فـى كافـة       تنظيم أنشطة منظومة اإلدارة المتكا     -١
 .المحافظات 

 . متابعة تنفيذ الخطط الالزمة إلدارة المنظومة-٢
 مراقبة وتقييم أداء وحدات اإلدارة المتكاملة للمخلفـات فـى تنفيـذها             -٣

 .للمنظومة من الناحية الفنية 
 . تطوير آليات اإلدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها-٤
مارات المحلية والخارجية فـى مجـال أنـشطة          جذب وتشجيع االستث   -٥

 تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم       بما يكفل اإلدارة المتكاملة للمخلفات    
ذلك من خالل التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة ووحدات اإلدارات المحليـة      

 .والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية
ات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مـصر   دعم العالق  -٦

 .العربية والدول والمنظمات الدولية واإلقليمية فى مجال تنظيم إدارة المخلفات
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 ) ٥(مادة 
 الوطنية لإلدارة المتكاملـة للمخلفـات       اإلستراتيجية بإعداديختص الجهاز   

إلسـتراتيجية   على أن تتضمن هـذه ا       ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية    
 : لمحاور اآلتيةا

 . التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها-١
 تحويل المخلفات إلى موارد تساهم فى االقتـصاد الـوطنى والتنميـة            -٢

  .المستدامة من خالل تحفيز وتشجيع عملية التدوير اآلمن للمخلفات
 .دارة المتكاملة للمخلفات تطوير منظومة اإلطارين التشريعى والمؤسسى لإل- ٣
 تحسين اإلدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية مـن           -٤

 . بمدافن صحيةواستبدالها المقالب المفتوحة والعشوائية إغالقخالل تأهيل ثم 
 وتطبيـق   واالمتثـال س آليات مستدامة للرصد والرقابة واإلنفاذ       ي تأس -٥

 .»مبدأ الملوث يدفع«
ز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الـوعى           تعزي - ٦

 .والتثقيف المجتمعى بمفهوم اإلدارة المتكاملة للمخلفات
 إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحـدد فيهـا كميـات المخلفـات           -٧

بأنواعها المختلفة فى كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز فى المنظومـة            
 .قمية المحدثةوإصدار التقارير الر

 إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديـدة التـى           - ٨
سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التى سيتم تطويرها للتخلص اآلمن من المخلفـات       

 .وتصنيفها طبقا ألنواع المخلفات ودرجة الخطورة 
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١٧

 خلفـات  ونقل ومعالجة والـتخلص مـن الم      وفرز إعادة هيكلة خدمات جمع      -٩
 .ستثمارية فى قطاع المخلفات اعها وتحفيز وتنمية المشروعات االبجميع أنو
 إدماج القطاع غير الرسمي، العامل فى نـشاط المخلفـات، ضـمن            -١٠

منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقـوم الجهـاز بوضـع المعـايير             
قتـصاديا وجغرافيـا    جتماعيا وا اهذا القطاع   والضوابط لتقنين أوضاع العاملين ب    

 .وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية
 للفاعلين فى المنظومـة     اإلستراتيجيةص بنود خاصة فى هذه      ي تخص -١١

ع المدنى بهدف الحد من     من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتم      
 .لفات من المنبع والتخلص اآلمن منهاتولد المخ
 ذلك من األهـداف اإلسـتراتيجية التـى يجـب أن تتـضمنها       غير -١٢

 .اإلستراتيجية الوطنية
 )٦(مادة 

يتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى إلدارة المعلومـات والبيانـات           
الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيـة ووحـدات اإلدارة           

دارة ونـشر هـذه المعلومـات    المحلية، وذلك من خالل إشراف الجهاز علـى إ       
 .والبيانات على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التى تطرأ عليها

 ) ٧ (مادة
يختص الجهاز بالرقابة على أنشطة اإلدارة المتكاملة للمخلفـات، وإعـداد        
مؤشرات األداء الرئيسية لرصد ومتابعـة وتقيـيم األعمـال الخاصـة بـإدارة              

 جهاز اآللية الرقابية المناسبة لضمان قيام الجهـات الفاعلـة         المخلفات، ويضع ال  
 .فى المنظومة بأدوارها ومسئولياتها وفقا الختصاصاتها
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 )٨(مادة 
يمتنع على أى عضو من أعضاء مجلس اإلدارة االشتراك فى المـداوالت            
أو التصويت فى الشئون المعروضة على مجلس اإلدارة حال وجود أى تعارض            

ته الشخصية والموضوع المعروض له أو ألحد مـن أقاربـه           مصالح بين مصلح  
حتى الدرجة الثانية، وعلى كل عضو قبل مباشرته ألعماله بمجلـس اإلدارة أن             

 ايوقع تعهد إ أو   ا كتابيبهذا المضمون، فإذا تمت مخالفة ذلك من قبل العضو          اقرار 
 . التخاذ ما يلزم بشأن عضويتهاإلدارةيرفع أمره إلى رئيس مجلس 

 ) ٩(مادة 
 : ختصاصات اآلتيةيباشر مجلس إدارة الجهاز اال

 إلدارة المخلفـات    اإلستراتيجية الموافقة على السياسات والمخططات      - ١
 .بأنواعها
 الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية لإلدارة المتكاملة للمخلفات التى          - ٢

م اعتمادها من مجلس    تعدها وحدات اإلدارة المتكاملة للجهة اإلدارية المختصة، ث       
 .إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص 

 التنظيمية وفروعـه    وحداتهخطط وبرامج عمل الجهاز بكافة       اعتماد   -٣
 .ومكاتبه إن وجدت 

 اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، ومتابعة إقراره من الجهاز المركزى          - ٤
 .للتنظيم واإلدارة

 موافقة وزارة المالية، وكـذا إقـرار         إقرار الالئحة المالية للجهاز بعد     -٥
اللوائح الفنية واإلدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل داخـل           

 .الجهاز وفروعه ومكاتبه إن وجدت 
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 وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الـذين يـستعين بهـم             -٦
تنفيـذها، وتحديـد    الجهاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على           

 .أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك 
 قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز، بما ال يتعارض مع            -٧

 .أغراضه، ووفقا للقواعد واإلجراءات المقررة فى هذا الشأن 
وافقـات التـى    تحديد فئة رسم إصدار التـراخيص والتـصاريح والم    -٨

يصدرها الجهاز بما ال يجاوز مائتى ألف جنيه، ومقابل األعمال أو االستـشارات    
الفنية أو التوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغيـر ويعـرض المجلـس             

  بعـد موافقـة  بـذلك ا قراره فى هذا الشأن على الوزير المختص ليصدر قـرار  
 .مجلس اإلدارة

ت القوانين المتعلقة بتنظـيم عمليـات إدارة         إبداء الرأى فى مشروعا    -٩
المخلفات، وفى سبيل ذلك تعد اإلدارات المختصة بالجهاز التقارير الفنية الالزمة           

 .فى شأن ما سبق ويتم رفعها لمجلس اإلدارة
 الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبيـة لتطـوير          -١٠

ا عداد اإلدارة المختصة بالجهاز تقريـر     منظومة إدارة المخلفات، ويتم ذلك بعد إ      
ات للتطبيق على المنظومة ورفعهـا      ا عن صالحية هذه الدراسات والمشروع     فني

 .لمجلس اإلدارة 
 الموافقة على ما يعده الجهاز، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، مـن             -١١

 .مؤشرات أداء لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة منظومة المخلفات
رار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز         إق -١٢

 يـا ا مال جلس اإلدارة تقريـر   المالى والقوائم المالية للجهاز وفى سبيل ذلك يعد م        
 .ىنصف سنو
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٢٠

 النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه           -١٣
نيـة لمجلـس اإلدارة      األمانـة الف   ائل تدخل فى مجال اختصاصه، وتقوم     من مس 

  .بحصر ما يعرض فى محضر جلسة مجلس اإلدارة
 الباب الثالث

 السياسات وااللتزامات العامة
 الفصل األول
 أحكام عامة

 )١٠(مادة 
 تهمآها التخلص اآلمن من مخلفـات منـش       يعلى مولدى المخلفات أو حائز    

جديـدة  عات ال أو مشروعاتهم أو جهاتهم بعد التسليم أو التشغيل االبتدائى للمشرو         
نتهاء األعمال المتولدة عنها مخلفات أيا كان الغـرض         اأو المعاد تجديدها أو بعد      

     ا تبدأ من تاريخ التـسليم أو التـشغيل االبتـدائى           منها بما ال يجاوز عشرين يوم
للمشروع أو لألعمال وذلك فى حالة وجود هذه المخلفات خـارج حـدود هـذه               

 .المنشآت أو المشروعات
ها بالتـدابير واالشـتراطات المبينـة       والمخلفات أو حائز   ومولدكما يلتزم   

 .بالمالحق المرافقة لهذه الالئحة
 )١١(مادة 

يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة اإلدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها          
خالل دورة حياتها، بما فى ذلك مرحلة ما بعد االستهالك مثل عمليات التصنيف             

ا، وذلـك  يئا وبيالتدوير والتخلص اآلمن منها بطرق آمنة صحي والفصل والجمع و  
 . كله فى إطار المسئولية الممتدة للمنتج

 )١٢(مادة 
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنـشطة اإلدارة المتكاملـة             

) ٦(للمخلفات بطريقة سليمة صحيا وبيئيا وفقًا للمعايير المبينـة بـالملحق رقـم           
 . ه الالئحةالمرافق لهذ
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 )١٣(مادة 
ة اإلدارة المتكاملة   ط عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنش       يلتزم المرخص له  

 للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهـم بممارسـة           
أى من تلك األنشطة، ويراقب الجهاز من خالل وحدة التفتيش التابعة لـه تنفيـذ               

 .المرخص له لهذا االلتزام
ما يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية الالزمة للعاملين المشار إلـيهم        ك

فى الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السالمة والصحة المهنية المنصوص عليهـا فـى      
القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق مـن            

 .ن فى المنظومة توافر اشتراطات السالمة والصحة المهنية للعاملي
 )١٤(مادة 

يعتبر ضمن حاالت الحرق المكشوف المحظورة حرق المواد البالسـتيكية        
 أو منتجات أخرى إذا     والكابالت الكهربائية وأى زيوت بترولية مستعملة أو مواد       

 شـتراطات الـواردة    بالبيئة بالمخالفة للمعـايير واال     نبعاثات ضارة اما نتج عنه    
 .فى هذه الالئحة ومالحقها

 )١٥(مادة 
يحظر على المرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة اإلدارة المتكاملـة            

 . من المخلفات مع بعضه البعض إال بعد موافقة الجهاز  للمخلفات خلط أى صنف
كما يلتزم المرخص له، عند جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات           

، ) ٢( لمبينة بـالمالحق أرقـام    والتخلص النهائى منها، بالمعايير واالشتراطات ا     
 .المرافقة لهذه الالئحة ) ١٧(، ) ١٦(، ) ١١(، ) ١٠(، ) ٩(، ) ٦(، ) ٤(
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٢٢

 )١٦(مادة 
 على الوزير المختص إصدار تحـديث دورى لقائمـة أفـضل المنـشآت            
أو الشركات التى تدعم منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنـشره وفقـا        

  :لإلجراءات اآلتية
يعد الجهاز تقريرا عن المنشآت والشركات واألشـخاص المـساهمين         -١

بنسبة من صافى أرباحهم فى دعم وتعزيز منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفـات،            
على أن يتضمن هذا التقرير نسبة الدعم التـى سـاهمت بهـا هـذه المنـشآت                 

ير والشركات واألشخاص فى دعم وتعزيز المنظومة وتقييم أدائها من حيث تـأث           
        بالقائمة النهائية ألفضل    اأنشطتها على البيئة أو اإلضرار بها، كما يتضمن مقترح 

ت والشركات واألشخاص وترتيبهم بحسب األفضلية، ويرفع هذا التقريـر          آالمنش
 .إلى الوزير المختص 

 . بنهاية العام الميالديا تصدر القائمة سنوي- ٢
مى لوزارة البيئـة، وعلـى      تنشر القائمة على الموقع اإللكترونى الرس      -٣

 .الموقع اإللكترونى للجهاز 
 )١٧(مادة 

يجب نقل نواتج التكريك، والمخلفات التى تستخرجها الجهـات المختـصة           
، ىبوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنـافع أو أمـالك الـر             

  :لك على النحو اآلتىلص منها خالل شهرين كحد أقصى، وذوالتخ
 كحد أقصى مـن     انشهر: لترابية بالمناطق الزراعية  سبة للجسور ا   بالن -١

تاريخ قيام اإلدارة المختصة بوزارة الموارد المائيـة والـرى بإخطـار الجهـة             
 .اإلدارية المختصة
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٢٣

يتم نقـل نـواتج     :  بالنسبة للجسور األسفلتية أو داخل الكتل السكنية         - ٢
م مـن تـاريخ قيـام اإلدارة         وبما ال يجاوز ثالثة أيـا      استخراجهاالتكريك فور   

 . بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة اإلدارية المختصةالمختصة
وفى جميع األحوال تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بنقل نـواتج التكريـك            
والمخلفات من أماكن تشوينها المؤقتة التى تحـددها اإلدارة المختـصة بـوزارة       

 .الموارد المائية والرى 
 )١٨(مادة 

ال يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن              
األكياس البالستيكية أحاديـة االسـتخدام إال وفقـا للـضوابط واالشـتراطات             

  :والمواصفات الفنية اآلتية
 أن تكون األكياس البالستيكية أحادية االستخدام مطابقـة للمواصـفات     -١

اصـفات والجـودة ووفقـا    ة المـصرية العامـة للمو   الهيئ عنالقياسية الصادرة   
تفـاق  ها قرار من وزير التجارة والصناعة باال      شتراطات الصادر ب  للضوابط واال 

 .مع الوزير المختص 
 يحظر التوزيع المجانى ألكياس التسوق البالستيكية أحادية االسـتخدام       -٢

 .الجهازالمنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إال بتصريح كتابى من 
 يحظر استخدام األكياس البالستيكية أحادية االسـتخدام المخصـصة          - ٣

 .لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له
باستخدام أكيـاس   ستهالكية  منافذ الكبرى والمتوسطة للسلع اال     تلتزم ال  -٤

ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعمالئها الستخدام هذه األكيـاس         التسوق متعددة اال  
 .لتزام اإلدارية المختصة متابعة هذا االوالترويج لها، وعلى الجهات
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٢٤

ستهالكية بوضـع أنظمتهـا     منافذ الكبرى والمتوسطة للسلع اال     تلتزم ال  -٥
سـتخدام  اس التسوق البالسـتيكية أحاديـة اال     المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكي    

 .زالمستخدمة من عمالئها والتخلص اآلمن منها بالتنسيق مع الجها
  تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار      -٦

كيـاس  لبالستيكية أحادية االستخدام واأل   ما يلزم من مواصفات خاصة باألكياس ا      
متعددة االستخدام مثل الكيس البالستيك المنسوج، والكيس البالسـتيك المـسامى           

ان أو أليـاف طبيعيـة،      غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كت        
  القابـل  كوالكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البالسـتي           

 .للتحلل الحيوى
 تلتزم المصانع المنتجة لألكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع             - ٧

العالمات وااللتزام باأللوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل           
 .ضرار بصناعة إعادة التدويرعملية الفرز وعدم اإل

 )١٩(مادة 
يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المخـتص ووزيـر التجـارة             

اءات الضريبية والجمركيـة    والصناعة نظاما للحوافز المالية واالقتصادية واإلعف     
الستيكية ة الصديقة للبيئة لألكياس الب    منستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل اآل    التشجيع  

 :ستخدام، وذلك وفقا لألسس اآلتية ة االأحادي
 أن يكون منح اإلعفاءات الضريبية والجمركية لكل مستثمر أو رائـد            -١

  إلعادة تدوير األكياس البالستيكية دون اإلخالل بالمواصفات        اأعمال يقيم مشروع 
    لتـصنيع األكيـاس البالسـتيكية    االفنية الصادرة بهذا الشأن، أو أن يقيم مشروع 

 . للتحلل الحيوى القابلة
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لمنتجات البدائل اآلمنـة لكـل      ح الجهاز شهادة العالمة الخضراء       يمن -٢
ستخدام أو قابلة للتحلـل الحيـوى طبقـا        بالستيكية متعددة اال   ا ينتج أكياس  مصنع

للمواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن، ويحق للمصانع الحاصلة على تلـك         
 .ء على منتجاتهاالشهادة أن تستخدم العالمة الخضرا

 ىالفصل الثان
 لجنة التظلمات

 )٢٠(مادة 
تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشـئة عـن تطبيـق             
أحكام القانون وهذه الالئحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولـة وعـضوية             
اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولـة، وعـضوين            

ا من شاغلى وظائف مستوى اإلدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس          آخرين أحدهم 
التنفيذى للجهاز، واآلخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة           

فق بها من مـذكرات  أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما ير         
 .رات الصادرة عنهاحاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرامن يومستندات، وتدو

ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها          
 .دد هذا القرار سنويا جقرار من الوزير المختص، على أن يوأعضائها، 

 )٢١(مادة 
          اتنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على األقل شهري ،

 عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تـستعين بمـن            ويصح انعقادها إذا غاب   
ترى االستعانة به من ذوى الخبرة إلبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات،             

 .دون أن يكون له صوت معدود فى المداوالت
ويكون التظلم أمامها خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الـشأن            

 .بالقرار أو علمه به
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  :تية، ويجب أن يشتمل على البيانات اآلصل وست صورظلم من أتويقدم ال
 . اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه-١
 . المتظلم بهعلم تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو - ٢
رفق بالتظلم المـستندات    يتظلم واألسباب التى بنى عليها، و      موضوع ال  -٣

 .المؤيدة له
 )٢٢(مادة 

ية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة التخـاذ          تتولى األمانة الفن  
إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مـسجل            
مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثلـه،   
فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قـررت            

نة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، وال يكون له فى هذه الحالة الحق فـى تقـديم                 اللج
 .تظلم جديد

 .وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات
وتبت اللجنة فى التظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ عرضه عليها أو مـن          

 .تاريخ استيفاء اإليضاحات التى طلبتها بحسب األحوال
ر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، باألغلبيـة المطلقـة، وعنـد            وتصد

 .تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن           

 . اللجنة أمام محكمة القضاء اإلدارى هعلى قرارات هذ
 )٢٣(مادة 

  :مات السجالت اآلتيةيوفر الجهاز للجنة التظل
خ ورودهـا  يوتدون فيه التظلمات حـسب تـار        : سجل قيد التظلمات   -١

 .وكافة البيانات المتعلقة بها، وقرارات اللجنة بشأنها



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٧

 .دون فيه المداوالت التى تدور بالجلسةي و:  سجل محاضر الجلسات- ٢
 . أى سجالت أخرى تتطلبها طبيعة عمل اللجنة-٣

 السجالت بمعرفـة األمانـة الفنيـة للجنـة وتعتمـد      ويكون القيد فى هذه     
 .من رئيسها

وينشأ بالجهاز نظام إلكترونى للتظلمات يتم ربطه بـالموقع اإللكترونـى           
للجهاز، لتسهيل عملية قيد التظلم ومراجعته من األمانة الفنية، علـى أن يـشتمل     

ـ             تظلم، هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم، واسم المتظلم وصفته، وموضـوع ال
والقرار المتظلم منه، وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيالتها، والقرار الصادر فـى        

 .التظلم وتاريخه، وتاريخ إخطار الجهات المعنية بالقرار
 الباب الرابع

 المخلفات غير الخطرة
 الفصل األول
 أحكام عامة

 )٢٤(مادة 
 تال تجوز ممارسة أى نشاط مـن أنـشطة اإلدارة المتكاملـة للمخلفـا              

 غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر مـن الجهـاز وفقًـا للملحـق       
المرافق لهذه الالئحة، والمحدد به مدة الترخيص، وآليـات إصـداره،           ) ٢(رقم  

واالشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديـد، وحـاالت          
 . الترخيص عنوقفه أو إلغائه، وشروط التنازل 

على موافقة الجهاز بالنسبة للمنشأة الصناعية التـى        كما يشترط الحصول    
دارة المتكاملة للمخلفات غير    خيص بمزاولة أى نشاط من أنشطة اإل      يصدر لها تر  

 .من القانون) ٢٩(الخطرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للمادة 
وفى جميع األحوال يحظر إلقاء المخلفات غير الخطرة بمجرى نهر النيـل      

 .مجارى المائيةوال
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 )٢٥(مادة 
 يقوم الجهاز بوضع االشتراطات الخاصة باسـتقبال ومعالجـة المخلفـات          

ـ          ن بينهـا االشـتراطات     غير الخطرة والتخلص النهائى منها، على أن يكون م
  :تيةوالمعايير اآل

 : فيما يخص الجمع والنقل) أ(
 يشمل جمع المخلفات من الوحدات الـسكنية أو مـن الحاويـات ونقلهـا             
ة للمحطات الوسيطة وتشغيل وإدارة المحطات الوسيطة وفقا لألدلـة اإلرشـادي          

 ةطند اختيار موقـع المحطـات الوسـي       عى  عالصادرة عن الجهاز، على أن يرا     
 : والمعايير اآلتية باالشتراطاتالثابتة االلتزام 

 أال تبتعد عن مسارات سيارات جمع المخلفات غير الخطرة ونظافـة            -١
 كيلومترات إن أمكن لتحقيـق      ةنس اآللية بمسافة تزيد على خمس     الشوارع والمكا 

 .الهدف والفائدة من إنشاء المحطة الوسيطة
ـ           -٢ مائـة  ) ١٥٠(ن   أن يبتعد موقع المحطة الوسيطة مسافة ال تقـل ع

ا عن أقرب كتلة سكنية أو مدارس أو منشآت الرعايـة الـصحية،             ن متر يوخمس
 .لطرق الرئيسيةوأن يراعى أن يكون موقع المحطة على ا

 أن تكون مساحة المحطة الوسيطة والمعدات الموجودة بها تتناسب مع           -٣
 .حجم المخلفات غير الخطرة المتولدة عن منطقة الخدمة

 أن تقوم أجهزة الجهة اإلدارية المختصة بالتنسيق مع جهـاز تنظـيم             -٤
 نـى إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المحطات الوسـيطة إلبـداء الـرأى الف            

 .على اختيار الموقع قبل أعمال التخصيص والتصميم والتنفيذ
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 أن يصدر الترخيص للمحطة الوسيطة فى نطاق محافظـة أو مدينـة             -٥
معينة وقد يشمل كامل المحافظة أو المدينة أو أجزاء منها، ويمنح الترخيص لمدة             

يكـون  وال تتجاوز ثالث سنوات لتسهيل المراقبة والمراجعة وتدقيق اإلجراءات،       
ختصاص الجهاز فقط، ويمكن للجهـة اإلداريـة        اوقف الترخيص أو إلغائه من      

المختصة مخاطبة الجهاز بوجود حالة من حاالت وقف الترخيص إلصدار أمـر            
 .بوقفه أو إلغائه

 االحتفاظ بكافة الـسجالت الخاصـة بالتـشغيل والـواردة بالـدليل             -٦
مخلفات غير الخطـرة وفقـا      اإلرشادي، وكذا السجل البيئى للمحطة الوسيطة لل      

 .المرافق لهذه الالئحة) ٣(للنموذج الوارد بالملحق رقم 
 :لمخلفات البلدية لا يخص المعالجة والتدوير مفي) ب(

ويشمل معالجة المخلفات البلدية وفرزها يدويا أو ميكانيكيا وتحويلهـا ألى           
ـ    صادرة عـن  مشتق قد ينتج عن معالجة المخلفات وذلك وفقا لألدلة اإلرشادية ال

الجهاز فى هذا الشأن على أن يراعى عنـد اختيـار مواقـع منـشآت معالجـة         
 :المخلفات االلتزام باالشتراطات والمعايير اآلتية

كم عن المناطق السكنية والـصناعية      ) ١,٥( البعد بمسافة ال تقل عن       -١
والزراعية والمنشآت التعليمية والصحية والمجارى المائية ومخـرات الـسيول          

 .ة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات وشبك
كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر      ) ٥( البعد بمسافة ال تقل عن       -٢

 .النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات 
 فى حال استخدام تكنولوجيا مستحدثة خـالف تكنولوجيـا المعالجـة       - ٣

 الرجوع لجهاز شئون البيئة لتحديـد       يتم) منشآت المعالجة (الميكانيكية البيولوجية   
الملوثات الناتجة عن تكنولوجيا مستحدثة لمعالجة المخلفات غير الخطرة ومـدى           
تأثيرها على البيئة المحيطة بالمشروع طبقا لدراسة تقييم التأثير البيئـى لتحديـد             

 .شرط المسافة
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 أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مـع المـساحة المخصـصة             -٤
 منشآت المعالجة كما يجب أن تستوعب التكنولوجيا المستخدمة فى أعمال           إلنشاء

 .المعالجة لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية
 أن تكون تكنولوجيا المعالجة لها القدرة على معالجة معظم المخلفات           - ٥

 بـأى حـال   ) ٪٣٠-٢٠(غير الخطرة بحيث ال تزيد نسبة المرفوضـات عـن           
 .من األحوال 

قوم أجهزة الجهة اإلدارية المختصة بالتنسيق مع جهـاز تنظـيم            أن ت  -٦
إدارة المخلفات عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات البلدية، إلجراء           
معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية عليـه، وال يجـوز الموافقـة              

 بعد إجراء دراسة تقييم     النهائية على إقامة منشآت المعالجة وتخصيص المكان إال       
التأثير البيئى على الموقع وفقا لألسس واإلجراءات التى يصدرها جهاز شـئون            

 .البيئة فى هذا الشأن
 أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعـة الجهـة             - ٧

اإلدارية المختصة والجهات المعنية األخرى على إقامة المشروع مع ضـرورة           
 .ألرض من الجهة اإلدارية المختصة لهذا الغرض ل تخصيص صدور قرار

 من أى موانع تعيق عمليات اإلنشاء أو التشغيل         يا أن يكون الموقع خال    -٨
 لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقـسيم المنطقـة            باويكون الموقع مناس  

 تقرها   للمنطقة التى  ووفق خطة استخدام األراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى      
 .المحافظة ووزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

حتفاظ بكافة الـسجالت الخاصـة بالتـشغيل والـواردة بالـدليل             اال -٩
اإلرشادي، وكذا السجل البيئى لمعالجة المخلفات غير الخطـرة وفقـا للنمـوذج            

 .المرافق لهذه الالئحة ) ٤(الوارد بالملحق رقم 
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 :ة والتدوير للمخلفات الزراعية فيما يخص المعالج) ج(
يشمل تحويلها بالطرق الميكانيكية البيولوجية الحيويـة ألى منـتج آخـر            

إلنتاج طاقـة أو تـدوير      وى أو البيوجاز أو حرق المخلفات       كإنتاج السماد العض  
ـ  آة لالستخدام لنفس الغرض أو لغرض       المخلفات لتكون صالح    وفقـا   كخر، وذل

لتـزام  ز فى هذا الشأن، على أن يراعـى اال   ن الجها لألدلة اإلرشادية الصادرة ع   
 : باالشتراطات والمعايير اآلتية

 أن تقوم مديريات الزراعة والجهة اإلدارية المختصة بالتنـسيق مـع            -١
الجهاز عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفـات الزراعيـة، إلجـراء      

ـ        ة علـى منـشآت المعالجـة،       معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة النهائي
وتخصيص المكان بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا لألسس            

 .واإلجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن
 سـتخدام الموقـع  الجة المخلفات الزراعيـة فقـط وعـدم     أن يتم معا -٢

 .و غير خطرةفى معالجة أية أنواع أخرى من المخلفات سواء خطرة أ
يتعين إلنشاء هذه   : مخلفات البلدية للفيما يخص إنشاء المدافن الصحية      ) د(

فن تصميم وإنشاء الخلية هندسيا وتنفيذ أعمال اإلنشاء كاملـة مـن طـرق              االمد
ومسارات وأماكن مناورة وخاليا دفن وشبكات تصريف مياه الرشيح والغـازات           

جيـة وفقـا لألدلـة اإلرشـادية        والجسات والرفع المساحى والدراسات الجيولو    
الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن،  على أن يراعى عند اختيـار موقـع هـذه           

  :فن االلتزام باالشتراطات اآلتيةاالمد
كم عن المناطق السكنية والـصناعية      ) ١,٥( البعد بمسافة ال تقل عن       -١

الفرعيـة  والزراعية والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمجـارى المائيـة     
 .ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات
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كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر      ) ٥( البعد بمسافة ال تقل عن       - ٢
 .النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات

 أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مـع المـساحة المخصـصة             -٣
 .مية المخلفات الحالية والمستقبليةإلنشاء مدفن صحى آمن لك

 تقوم الجهة اإلدارية المختصة بالتنـسيق مـع جهـاز تنظـيم إدارة              -٤
المخلفات عند اختيار مواقع المدافن الصحية للمخلفات البلدية، إلجـراء معاينـة            
 أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية فقط، وال يجـوز الموافقـة النهائيـة             

ر يفن الصحى وتخصيص المكان إال بعد إجراء دراسة تقييم التـأث         على إقامة المد  
 جراءات التى يصدرها جهاز شـئون البيئـة       لبيئى على الموقع وفقا لألسس واإل     ا

 .فى هذا الشأن 
 أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعـة الجهـة             - ٥

المشروع مع ضـرورة    اإلدارية المختصة والجهات المعنية األخرى على إقامة        
 .صدور قرار تخصيص لألرض من الجهة اإلدارية المختصة لهذا الغرض 

 أن يكون الموقع خاليا من أى موانع تعيق عمليات اإلنشاء أو التشغيل             -٦
    من حيث اتفاقه مع طبيعة تقـسيم المنطقـة          اويكون موقع المدفن الصحى مناسب 

ى المستقبلى للمنطقة التى تقرها     ووفق خطة استخدام األراضى والتخطيط العمران     
المحافظة داخل حدودها، ووزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل         

 .المدن الجديدة
ـ املة  أن تجرى الجهة اإلدارية المختصة دراسة متك   -٧ ن طبوغرافيـة  ع

 .المنطقة التى تزمع تخصيصها إلنشاء مدفن صحى للمخلفات غير الخطرة فقط
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٣٣

اظ بكافة الـسجالت الخاصـة بالتـشغيل والـواردة بالـدليل             االحتف - ٨
اإلرشادى وكذا السجل البيئى للمدفن الصحى وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقـم            

 .المرافق لهذه الالئحة) ٥(
 :فيما يخص التخلص النهائى وتشغيل المدافن ) هـ(

ويشمل القيام بكافة األعمال الخاصة بالتخلص النهـائى مـن المخلفـات            
ين بطريق الدفن الصحى للمخلفات الواردة للمدفن من المحطات الوسيطة وتـأم          

ليه وتسجيلها وكذلك عمليات اإلغـالق النهـائى   إالموقع ورصد الكميات الواردة    
وتشمل أعماله دفن ودك وتغطية المخلفات بصورة يومية، وذلـك وفقـا لألدلـة      

 .اإلرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن
 ثانىالفصل ال

 المخلفات البلدية
 )٢٦(مادة 

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبـة          
لضمان تنفيذ خدمات اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانيـة     
الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ووفقا للمالحـق أرقـام            

المرافقة لهذه الالئحة، ويتم ذلك من خـالل إتاحـة األراضـى            ) ٥(،  )٤(،  )٣(
المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الـوارد تفـصيال بالالئحـة،      

ممارسة كافة أنـواع  ه األراضى لوتشمل اإلتاحة وال تقتصر على التخصيص لهذ    
بنية التحتية إلقامة   خدمات اإلدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى ال        

 المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأمـاكن الجمـع ومنـشآت المعالجـة           
وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه األراضي، وأن تكون األراضى خالية من كل            

 .الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات اإلدارة المتكاملة للمخلفات 
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خلفات البلدية فـى المجتمعـات   ولضمان تنفيذ خدمات اإلدارة المتكاملة للم 
  :العمرانية تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باآلتى

 دعم األنشطة الفنيـة والرقابيـة للجهـاز، كتقـديم كافـة البيانـات        - ١
 .والمعلومات المتعلقة بأداء اإلدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك 

 .آت البنية التحتية للمخلفات  إتاحة المرور الدورى على منش- ٢
طـالع   إتاحة السجالت والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز لال        - ٣

وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمـال اإلدارة المتكاملـة             
 .للمخلفات داخل المواقع 

  متعلقـة   دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحـصاء          - ٤
 . إدارة المخلفات بمنظومة
 دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء            - ٥

 .على التنسيق المسبق 
 القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقـود أعمـال تقـديم             - ٦

فقًا للقوانين واللـوائح الـسارية   متكاملة للمخلفات البلدية وذلك وخدمات اإلدارة ال  
 . الطرح والترسية بشأن أعمال

ستخدمت كمدافن عـشوائية علـى الخـرائط        اراضى التى    تحديد األ  - ٧
فيما بعد إال بعد    ستخدامها فى عمليات البناء     االمساحية للمدن والقرى حتى ال يتم       

 .شتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة االقيام بتنفيذ 
 ) ٢٧(مادة 

ة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة اإلدارية المختـصة   تلتزم وحدات اإلدار  
بإعداد الخطة المحلية الرئيسية لإلدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء             

 الوطنية لإلدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة            اإلستراتيجية
 ز فـى هـذا الـشأن ،       والتخطيط العمرانى، ووفقًا لألدلة اإلرشادية الصادرة عن الجها       

 .المرافق لهذه الالئحة ) ١٥(ووفقًا لما ورد بالملحق رقم 
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 )٢٨(مادة 
يكون الجهاز مسئوالً عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا    

شـتراطات الفنيـة    تصة، بما فى ذلك وضع الـضوابط واال       الجهة اإلدارية المخ  
رامج التوعية الالزمة، وغير ذلـك      بكراسات الشروط لهذه التعاقدات ، وإعداد ب      

من أوجه الدعم الفنى الالزم لمتابعة الجهاز لتنفيـذ منظومـة اإلدارة المتكاملـة            
  :للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق ، وذلك وفقًا لآلتى

 تقوم الجهة اإلدارية المتعاقدة مع مقدمى الخـدمات علـى أى مـن              - ١
سيق مع الجهاز  لمراجعة ضوابط الخدمة طبقًـا للـدالئل           خدمات المنظومة بالتن  

 .اإلرشادية والمواصفات الفنية 
شتراطات الفنية بكراسات الشروط     يتولى الجهاز وضع الضوابط واال     - ٢

 .الخاصة بالتعاقدات 
 )٢٩(مادة 

من القانون بعد اسـتيفاء     ) ٣٤(يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى المادة        
 :ايير والضوابط التالية اإلجراءات والمع

 : إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها :أوالً 
 .المرافق لهذه الالئحة ) ١٤(تتم وفقًا لما ورد بالملحق رقم 

  :المعايير والضوابط :ثانيا 
س مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية        ي ينشأ بقرار من رئ    - ١

 موحد بالبنك المركزى تـودع فيـه إجمـالى الرسـوم          ىزالمحلية، حساب مرك  
المحصلة تمهيدا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظـات          
ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منهـا علـى منظومـة            

 املـة اإلدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات اإلدارة المتك     
بما يمكنهم من القيام بعملية اإلدارة المتكاملة على الوجه األكمل، ويقدر الجهـاز             

 ار إليها وذلك بالتنـسيق مـع الجهـة        من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المش      
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المختصة، ويتم ذلك من خالل تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمـل              
 .وحدات اإلدارة المتكاملة للمخلفات 

 يصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة          - ٢
الصرف على منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات وفقًا للحاجة الفعليـة لوحـدات    

 .اإلدارة المتكاملة للمخلفات 
 )٣٠(مادة 

فى حالة وجود عجز فـى تمويـل العقـود بمنظومـة اإلدارة المتكاملـة       
محافظات تطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة الماليـة         للمخلفات البلدية بكل ال   

تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير مـن الجهـاز              
 : للمحاسبات، وذلك وفقًا لإلجراءات اآلتية ىالمركز

 يتولى الوزير المعنى التنسيق مع الجهاز للتحقق من وجود عجز فى            - ١
 عدمه، ودراسة سبل الدعم مـن الموازنـة العامـة           موازنة صناديق النظافة من   

 .للدولة لسد الفجوة التمويلية للمنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات البلدية 
  تتولى وزارة التنميـة المحليـة مخاطبـة وزارة الماليـة لتمويـل             - ٢

 .صافى العجز 
يحظر على الجهة اإلدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة علـى           

 أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خـدمات المنظومـة المتكاملـة             أى خدمات 
ون الـصرف غيـر مطـابق للخطـة     خلفات البلدية، كما يحظر أن يك     مإلدارة ال 

 .ة لإلدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز الرئيس
 )٣١(مادة 

يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إال فى األماكن المخصصة            
المرافقة ) ٦(،  ) ٥(،  ) ٤(،  ) ٣(ا لإلجراءات المحددة بالمالحق أرقام      لذلك ووفقً 

 .لهذه الالئحة 
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 )٣٢(مادة 
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والـصغيرة ومتناهيـة الـصغر           
بالتعاون مع الجهاز لدعم الـشركات أو المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة             

وير المخلفات البلدية من خالل     ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتد       
تقديم حزمة مـن الحـوافز التمويليـة والفنيـة لتعزيـز دور تلـك الـشركات           

  .روعات فى منظومة إدارة المخلفاتوالمش
  :ويشترط للحصول على هذا التمويل اآلتى

 أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقـل وتـدوير المخلفـات              - ١
 التمويل إلـى الجهـاز أو مـن جهـاز تنميـة             البلدية بطلب للحصول على هذا    

 .المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
 أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة           - ٢

 . أنشطة اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية  نشاط منأى
ز  أال يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويـل أو حـواف             - ٣

 .مماثلة من جهة أخرى 
كما يقدم الجهاز الدعم الفنى واالستشارى للشركات طالبة الحصول علـى           

  :التمويل ، من خالل اآلتى
 . التأهيل الفنى للشركة المتقدمة - ١
 الدعم الفنى للشركة الطالبة الستكمال دراسة الجدوى الخاصة بـأى           - ٢

 .من الخدمات التى تقدمها الشركة 
 لفنى بالبيانات الالزمـة ومحـددات دراسـة األثـر البيئـى            الدعم ا  - ٣

طبقًا لألدلة اإلرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبـة ضـمن إطـار أعمـال              
 .المنظومة المتكاملة 
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 إصدار التراخيص الالزمة لمباشرة الخدمة وفقًا لضوابط إجـراءات          - ٤
 .التراخيص الواردة بهذه الالئحة وملحقاتها 

از تنمية المشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة         على أن يقوم جه   
 الفنى واالستـشارى المقدمـة مـن الجهـاز     الدعمالصغر بتحديد مقابل خدمات   

 .للشركات أو المشروعات طالبة الحصول على التمويل 
 )٣٣(مادة 

تلتزم الجهة اإلدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير الالزمة لغلق المقالـب           
  :تى النحو اآلعامين من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك علىالعشوائية خالل 

 يجب أن يتضمن إغالق هذه المواقع تحديد األمور البيئية واالستخدام           - ١
المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط اإلغـالق والتـصميمات            

 .الهندسية إلغالق الموقع 
حديد مساحة المنطقـة     عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغالقه لت        - ٢

 .المطلوبة إلغالق الموقع 
 مسح ميدانى من خالل مختصين للمنطقة المطلوبـة لإلغـالق           ل عم - ٣

لتحديد طريقة العمل ، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات ، وذلك كله لتقليـل              
 .التكلفة المالية لإلغالق 

ـ   يجب أن تتضمن عملية ا    - ٤ ل إلغالق وضع غطاء نهائى لـضمان تحل
واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية           

وسائل الرشيح، ودعم عمليـة تخطـيط       السطح، والتحكم فى تسرب غاز المدفن       
 .ستخدام األرض بعد اإلغالق ا

 التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة باإلغالق وذلك وفقًا           - ٥
 .ادرة عن الجهاز فى هذا الشأن لألدلة اإلرشادية الص
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 الفصل الثالث
 مخلفات الهدم والبناء

 )٣٤(مادة 
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات اإلدارية المختصة بمراجعة المنظومـة           

 وتتولى الجهة اإلداريـة  الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ،        
 المنظومة الجديدة وتوفير المواقع     تخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ    االمختصة  

المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كمـا           
تختص بالتنسيق مع الجهاز باإلشراف على تنفيذ تلك العمليات ، وذلك كله وفقًـا           

 :للشروط والضوابط والمواصفات واإلجراءات اآلتية 
 وزارة التنميـة المحليـة وهيئـة         يتولى الجهاز التنسيق مع كل من      - ١
 ستراتيجية وخطـة عمـل تفـصيلية      ات العمرانية الجديدة ، فى إعداد       المجتمعا

إدارة مخلفـات الهـدم والبنـاء ضـمن        على المستوى القومى لتنظيم عمليـات       
 .ستراتيجية وخطة عمل اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ا

مع المحافظات، كما تقوم هيئـة       تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق       - ٢
المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتـوفير بيانـات            

 : وتشمل اآلتى والبناءالوضع الراهن إلدارة مخلفات الهدم 
تقدير معدالت تولد مخلفات الهدم والبناء المرتبطـة بأنـشطة تـشييد      ) أ (

 ق وكذلك تقدير الكميات المتراكمة    وهدم وإعادة تأهيل المبانى والمراف    
من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية مع تحديث البيانـات           

 .بصورة سنوية 
 توثيق بيانات المقالب المخصصة لدفن مخلفات الهـدم والبنـاء ومواقعهـا           ) ب(

 .وتقدير للكميات المتراكمة بها، مع تحديث البيانات بصورة سنوية 
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٤٠

د الحالية التى أبرمتها إدارات المدن مع شـركات         توثيق بيانات العقو  ) ج(
م كفاءة هـذه   نقل المخلفات وما يخص مخلفات الهدم والبناء منها وتقيي        

 .نتهاء العقد االشركات أثناء وبعد 
تقديم تقرير عن العمليات اإلدارية والفنية والرقابية المرتبطة بإصـدار      ) د(

  بالمـساحات المرخـصة ،    ة كمية المخلفات المرتبط   رتراخيص البناء وتقدي  
وتوثيق الحصيلة السنوية لتأمين نقل ناتج الحفـر ونقـل المخلفـات             

 بمخلفـات الهـدم والبنـاء والنمـاذج         سوم والغرامات المرتبطة  والر
 . ، مع تحديث البيانات بصورة سنوية المستخدمة

 المرتبطة بالتخلص غير الرسمى مـن       بالمخالفاتتقديم بيان سنوى    ) هـ(
دم والبناء واإلجراءات المتخـذة حيـال هـذه المخالفـات     همخلفات ال 

 .وحصيلة الغرامات 
 تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظـات، وتقـوم هيئـة      - ٣

المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديـدة وبـدعم مـن             
فـات الهـدم    الجهاز بدراسة وتحديد مواقع مخصصة إلنشاء محطات تدوير مخل        

والبناء الثابتة والمتحركة بما يتناسب مـع معـدل تولـد المخلفـات والكميـات               
 .المتراكمة من سنوات سابقة 

 تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظـات، وتقـوم هيئـة      - ٤
 المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مـع أجهـزة المـدن الجديـدة، وبـدعم             

 وتحديد مواقع مخصصة لـدفن مخلفـات الهـدم والبنـاء          من الجهاز ، بدراسة     
 .غير القابلة للتدوير 

شتراطات واألدلة الفنيـة لتوجيـه شـركات         يقوم الجهاز بإعداد اال    - ٥
المقاوالت واألفراد المولدين لمخلفات الهدم والبناء بمـا يـساعد علـى خفـض          

فـى أقـرب    ا  ستخدام أكبر نسبة منه   ا المتولدة وفصل المخلفات وإعادة      الكميات
ستخدام هذه المخلفات وخاصة ناتج الحفر، كما يقـوم         اموقع بما يمكن من إعادة      
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٤١

سـتخدام نـاتج    النقل فى إعداد ضوابط نقل وإعادة       الجهاز بالتنسيق مع وزارة ا    
شتراطات الفنيـة  رافق، كما يقوم الجهاز بإعداد اال    الحفر فى مشاريع الطرق والم    

لتنظيم وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفـات       والتشغيلية وإعداد األدلة الفنية     
 .الهدم والبناء فى نطاق كل محافظة وفى المدن الجديدة 

 يقوم الجهاز بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات           - ٦
الهدم والبناء التى يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها فـى األمـاكن الرسـمية               

 .زة المدن الجديدة المحددة من المحافظات وأجه
ستشعار عن بعـد وعلـوم الفـضاء بحـصر          تقوم الهيئة القومية لال    - ٧

مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبى الطرق وفى األراضى الفـضاء، وذلـك      
 .باستخدام التصوير الجوى باألقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز فى هذا الشأن 

لتنسيق مع المحافظـات، وتقـوم هيئـة     تقوم وزارة التنمية المحلية با  - ٨
 المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديـدة، وبـدعم مـن            

سكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبـة       الجهاز والمركز القومى لبحوث اإل    
نظـام المعلومـات    «مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باسـتخدام تقنيـات          

، على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات         » ديد المواقع الجغرافية، نظام تح  
 .لحصر جميع أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات 

 ويقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الـواردة           - ٩
تائج، بما  ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثالثة أشهر عن الن          

ستراتيجية إدارة مخلفـات    ستراتيجية والبرامج التنفيذية ال   ألهداف اال يدعم تنفيذ ا  
 .الهدم والبناء 
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٤٢

 )٣٥(مادة 
لفـات  على األشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة اإلدارة المتكاملة لمخ    

لتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهـائى منهـا فـى المواقـع             الهدم والبناء اال  
  :تىوذلك على النحو اآلالمخصصة لذلك، 

لتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسـية       اال - ١
الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لكـل مـن المنتجـات            

 .النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء
الناتجة عـن   لتزام بأن يتم التخلص النهائى من المخلفات واألتربة          اال - ٢

أعمال الحفر والهدم والبناء فى األماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل            
 .الجهة اإلدارية المختصة 

وفى جميع األحوال ، يكون للجهة اإلدارية المختصة القيام بهذه األعمـال            
رحلـة  على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى م 

تخاذ اإلجراءات القانونية حيال مولـد المخلفـات        اراحل ، فضالً عن     من هذه الم  
والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتـدوير والـتخلص النهـائى             

 .اآلمن من مخلفات الهدم والبناء 
 )٣٦(مادة 

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند القيام بأعمـال الهـدم والبنـاء بـإدارة              
دوير والتخلص النهائى اآلمن من خالل األشخاص المـرخص         عمليات النقل والت  

  :وذلك على النحو اآلتىلهم بذلك، 
 التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات           -١

ـ        و  ع المخلفـات الناتجـة عـن الحفـر      ذلك لتوفير حاويـات أو صـناديق لجم
 .والهدم والبناء 
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٤٣

 مرافق للمنشأة محل أعمال الهـدم        ال يجوز إصدار موافقات إلدخال     - ٢
والبناء إال بعد موافاة الجهة اإلدارية المختصة بإيصال معتمد من موقع التخلص            

 .النهائى بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء 
 يجب على الجهة اإلدارية المختصة التأكد من قيـام المـرخص لـه          - ٣

بـااللتزام بتـشوين المخلفـات      لهدم  يب أو الحفر أو البناء أو ا      بتنفيذ أعمال التنق  
واألتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهـدم بأسـلوب آمـن       

يعيق حركة المرور والمشاة مع االلتزام بتغطية المخلفـات أو األتربـة        بحيث ال 
 لتزام بنظافة البيئة المحيطـة بموقـع العمـل     يسبب تلوث الهواء، مع اال     حتى ال 

ث ينتج عن أى أعمال يقوم بها وترك أمـاكن العمـل بالمـشروعات      من أى تلو  
 .الجارية خالية من هذه المخلفات 

لتزام بأخذ االحتياطات للنقل اآلمن لمواد البنـاء أو المخلفـات أو             اال - ٤
األتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنـع تطايرهـا،               

 ألصـله  ىء الشلنقل يقوم المسئول عن النشاط بإرجاع   وفى حال نتج تلوث أثناء ا     
 .وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة اإلدارية المختصة 

 لتزام بأخذ االحتياطات الالزمة للتخـزين اآلمـن لمـواد البنـاء            اال - ٥
أو ما ينتج عن تلك األعمال من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرهـا ومنـع تلـوث             

تم التأكد من ذلك عن طريق الجهة اإلدارية المختصة، وذلـك           البيئة المحيطة وي  
 .عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم 

لتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التى تحتوى على صفة الخطورة           اال - ٦
الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم فى صناديق أو أوعية جمع               

 عن باقى المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة على النحـو            منفصلة
 .المبين بالباب الخامس من هذه الالئحة 
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٤٤

 الفصل الرابع
 المخلفات الزراعية

 )٣٧(مادة 
ذ كافـة  تخااية كانت أو حيوانية، أو لحائزها    لمولد المخلفات الزراعية، نبات   

جتها فى أماكن تولدها أو فى األمـاكن         أو معال  هاستخداماالتدابير الالزمة إلعادة    
  :وذلك على النحو اآلتىالتى تحددها الجهة اإلدارية المختصة 

 خلفـة عـن المحـصول   ت ال يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة الم       - ١
 .بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص إلدارتها 

 نباتيـة أو الحيوانيـة     تكون مشاريع تدوير المخلفـات الزراعيـة ال        - ٢
 فى األماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات اإلداريـة المختـصة                

 .أو مديريات الزراعة 
 فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة              - ٣

ختصة أو مـديريات  بإعادة تدويرها أو نقلها إلى األماكن التى تحددها الجهات الم       
ه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل          يلالزراعة، يجب ع  

 مخالفًا  وإال عد فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل،           
 .ألحكام القانون وهذه الالئحة 

 )٣٨(مادة 
تخـاذ اإلجـراءات   ادارية المختصة ومديريات الزراعـة    على الجهات اإل  
تخاذ جميع التدابير نحـو     ا المخلفات الزراعية، ومن بينها      ةالالزمة لتحفيز معالج  

 تخصيص وتوفير األراضـى الالزمـة الكافيـة إلدارة المخلفـات الزراعيـة            
 .ستخدامها فى المجاالت المختلفة ابما فى ذلك إعادة 
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٤٥

 )٣٩(مادة 
يلتزم مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقًـا           

 .من هذه الالئحة ) ٣٧(والمعايير الواردة بالمادة للتدابير 
 )٤٠(مادة 

يقوم الجهاز بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسـطة والـصغيرة     
ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة          

يم الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خالل تقـد            
عزيز دور تلك الشركات أو المـشروعات       تحزمة من الحوافز التمويلية والفنية ل     

 .فى منظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية 
كما يضع الجهاز اآللية الالزمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعيـة علـى            
جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميـع خاصـة يحـددها             

، وتقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعـاملين فـى منظومـة        الجهاز
 .اإلدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية 

وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية ألفـضل المـشاريع فـى         
 . الزراعية للمخلفاتمجال اإلدارة المتكاملة 

 الفصل اخلامس
 المخلفات الصناعية

 ) ٤١(مادة 
 ر فى خطة اإلدارة المتكاملة للمخلفات الـصناعية، إضـافة         يتعين أن يتوف  

  :المرافق لهذه الالئحة ، البيانات اآلتية) ١٨(إلى البيانات الواردة بالملحق رقم 
 القائمين على تنفيذ الخطة فى المناطق الـصناعية  ات  أسماء ومسئولي  - ١

 .تنفيذ والمناطق الحرة والمناطق االستثمارية ، والميزانية المخصصة لل
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٤٦

 أسماء المصانع والطاقة اإلنتاجية للمنتج الرئيسى ، وموقعهـا فـى             - ٢
 .المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق االستثمارية 

 بيانات عن مصانع التدوير الموجودة داخـل المنـاطق الـصناعية             - ٣
 .والمناطق الحرة والمناطق االستثمارية ونشاطها 

قتة للمخلفات الصناعية، على أن تكون كـل         تحديد مناطق تخزين مؤ    - ٤
منطقة مزودة بأجهزة فرم وتعقيم للتخلص من المواد الغذائية الواجب إعـدامها،            

لتزام بعـدم   ميائية، كما يجب اال   ومحرقة للتخلص اآلمن من األدوية والمواد الكي      
ستخدام نواتج الفرم والتعقيم فى دورة الغذاء كعلف حيوانى واسـتخدامه فقـط             ا

 .سن لتربة الغابات والسياج الشجرية فى المناطق العمرانية الجديدة كمح
لتزام المنشآت بقطاعاتها المختلفة فى المناطق الصناعية والمنـاطق         ا - ٥

ة عن نـشاطاتها بطريقـة      الحرة والمناطق االستثمارية بتخزين المخلفات الناتج     
تزيد على سـتة     منة، ومفصولة خالل مدة ال    شتراطات التخزين اآل  اآمنة، حسب   

 .أشهر كحد أقصى لكل نوع بمفرده 
 تحديد أماكن التخلص النهائى داخل أو خارج المنـاطق الـصناعية            - ٦

 .عابية لها، ونسبة امتالئها يستوالمناطق االستثمارية، والسعة االوالمناطق الحرة 
 تسجيل أنواع وكميات المخلفات المتولـدة مـن منـشآت المنـاطق             - ٧

طق الحرة والمناطق االستثمارية، وتحديد الكميات التى نقلت إلى         الصناعية والمنا 
ـ   ـ    أماكن التخلص النهائى خ ات الحاليـة  ارج هـذه المنـاطق لتحديـد االحتياط

 .والمستقبلية للمدفن أو فرص تحويلها للتدوير 
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 فى شـأن  ١٩٦٢ لسنة ٩٣وذلك كله مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم        
حته التنفيذية الـصادرة بقـرار وزيـر اإلسـكان          صرف المخلفات السائلة والئ   

 والمعـدل بـالقرار رقـم    ٢٠٠٠ لسنة  ٤٤والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم     
 ٢٠٢٠ لسنة ٣٠٨

 )٤٢(مادة 
سـجل  «يحتفظ مولد المخلفات الصناعية بسجل لهذه المخلفـات يـسمى           

لهـذه  المرافـق   ) ١٣(وفقًا للنموذج الوارد بالملحق رقـم       » المخلفات الصناعية 
الالئحة، على أن يتضمن هذا السجل اإلجراءات المتخذة وفقًا للتسلسل الهرمـى            
إلدارة المخلفات وتصنيف هذه المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها،          

 .ويعتبر هذا السجل تقريرا لمتابعة تلك اإلجراءات 
 أو عنـد    ويشترط أن يكون السجل محدثًا ، ويتم إرسال صورة منه سنويا          

، ونسخة أخرى للجهاز، وذلـك لحـين     الطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية     
نتهاء الجهاز من إنشاء النظام الوطنى إلدارة المعلومـات والبيانـات الخاصـة             ا

  .اإلكتروني بإدخال البيانات ةأللمنشبالمخلفات والذى يسمح 
ما يقوم بإصدار نـشرة   ويقوم الجهاز بتحليل البيانات المتاحة فى السجل، ك       

دورية بأنواع المخلفات الصناعية، وكمية كل نوع منها فى المناطق الجغرافيـة            
 .المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز لمتابعـة هـذا    
اته للواقع ، وذلك فى إطار القرارات الصادرة عن         السجل والتأكد من مطابقة بيان    

من هذه الالئحة ، كما يجوز أن يـتم ذلـك مـن    ) ٤٣(اللجنة المشكلة فى المادة   
 .خالل الحمالت التفتيشية المشتركة بين الجانبين على مولدى المخلفات الصناعية 

 )٤٣(مادة 
ـ      رارا يصدر وزير التجارة والصناعة باالتفاق مـع الـوزير المخـتص ق

 بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنميـة الـصناعية والجهـاز، لإلشـراف             



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٨

على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات اإلدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية،        
ا فرعية متخصصة بحسب األحوال ، ويحدد القرار تشكيل         وللجنة أن تشكل لجانً   
 .اللجنة ونظام عملها 

  :تىعلى أن تختص هذه اللجنة باآل
 وضع آلية التقييم والمتابعة علـى تنفيـذ خطـط اإلدارة المتكاملـة              - ١

 للمنشآت الصناعية ومنـشآت تـدوير المخلفـات ومعالجتهـا وفقًـا لمعـايير             
 .موضوعية ومعلنة 

 وضع وإصدار األدلة اإلرشادية لمعايير تقييم خطط اإلدارة المتكاملة          - ٢
 .للمخلفات الصناعية 

ة ومعلنة لألعمال الريادية ذات الصلة بـاإلدارة         وضع معايير واضح   - ٣
 .اآلمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز 

 .ها ئ التى ينص عليها قرار إنشاتختصاصااال غير ذلك من - ٤
 )٤٤(مادة 

العالمـة  «يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجـارة والـصناعة نظـام            
دة نسبة المدخالت القابلة إلعادة التـدوير       لتحفيز المصنعين على زيا   » الخضراء

 .والحد من توليد المخلفات الصناعية 
» العالمـة الخـضراء   «ويتعين أن يتوافر فى المنتجات الخاضعة لنظـام         

  :االشتراطات والمواصفات اآلتية
 المواد األقل خطورة المستخدمة فى التصنيع ، بحيث تكـون غيـر             - ١

 .ثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها ضارة بصحة اإلنسان أو البيئة م
 .ستخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء ارشيد  ت- ٢
  أن يكون تصميم المنتجات ذكـى ويـؤدى إلـى تقليـل المخلفـات              - ٣

 .الصناعية الناتجة 
 . أن تكون قابلة للتدوير - ٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤٩

 )٤٥(مادة 
 على العالمة الخضراء، وتكـون      تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول     

األولوية فى منح العالمة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث           
يصبح قابالً للتدوير كليا أو جزئيا بما اليؤثر سـلبا علـى مواصـفات المنـتج                
النهائى، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثـر سـهولة فـى               

 المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من          التفكيك ، أو فى فصل    
 .تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن 

ألصحاب المنتجات أو المشاريع    » العالمة الخضراء «ويمنح الجهاز شهادة    
شتراطات والمواصفات الواردة بالمـادة     لمصنعين للمنتجات التى تستوفى اال    أو ا 

الـواردة  » شهادة العالمة الخـضراء «لالئحة، وذلك على نموذج  من هذه ا  ) ٤٤(
 .المرافق لهذه الالئحة ) ١٢(بالملحق رقم 

 الباب اخلامس
 المواد والمخلفات الخطرة

 الفصل األول
 اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

 )٤٦(مادة 
 من القـانون بقـرار  ) ٥٣(تشكل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة       

من الوزير المختص برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز، وعـضوية ممثلـين عـن        
  :وهى على النحو اآلتىالجهات اإلدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة ، 

 . وزارة التنمية المحلية -
 . وزارة التجارة والصناعة -
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 . وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -
 .إلنتاج الحربى  وزارة الدفاع وا-
 . وزارة الداخلية -
 . وزارة المالية -
 .قتصادية  وزارة التخطيط والتنمية اال-
 . وزارة قطاع األعمال العام -
 . وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -
 . وزارة البترول والثروة المعدنية -
 . وزارة الصحة والسكان -
 .ستصالح األراضى ا وزارة الزراعة و-
 .ة التعليم العالى والبحث العلمى  وزار-
 . وزارة الخارجية -
 . وزارة النقل -
 . وزارة االستثمار -
 . وزارة التعاون الدولى -
 . وزارة الموارد المائية والرى -
 . وزارة الطيران المدنى -
 . جهاز شئون البيئة -
 . جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -
 . الصناعات المصرية اتحاد -
 . االتحاد العام للغرف التجارية -
 ذات عالقـة بـاإلدارة الـسليمة بيئيـا للمـواد            اقتصادية أى قطاعات    -

 .والمخلفات الخطرة 
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بـرة فـى مجـال اإلدارة    ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة مـن ذوى الخ  
 عن الجهـة    ا للمواد والمخلفات الخطرة وتطبيقاتها، وأن يكون ممثالً       يالسليمة بيئ 

 . ما يلزم من قرارات بالنيابة عن الجهة التابع لها باتخاذبصفة رسمية ومفوضا 
 )٤٧(مادة 

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بوضع وإصـدار ومراجعـة            
القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التـداول          

 . تولدها  منوالمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحدواإلدارة المتكاملة للمواد 
كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنيـة المـسئولة عـن إصـدار              

 . الخطرة دارة المتكاملة للمواد والمخلفاتتراخيص التداول واإل
 فـى المـادة      والجهات المبينة  اتيصدر كل وزير أو مسئول عن الوزار      و

قرارا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن        ختصاصه،  االسابقة، كل فى نطاق     
 .داخل هذه الوزارات أو الجهات 

ويقوم الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات فى وضع وتنظيم آليات وإجراءات           
 ما يلزم من تـدابير فـى هـذا          واتخاذمراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة،      

اط مـن أنـشطة اإلدارة      ، كما يتولى تسجيل الشركات التى تمارس أى نش        الشأن
 .المتكاملة للمخلفات الخطرة 

  :ختصاصات اآلتيةكما تختص اللجنة بمباشرة اال
 :  الخطرة والمخلفات الخطرة بشروطبالنسبة للمخلفات) أ(
 تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية عن كل نوع من أنواع           - ١

 .المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط 
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ضع حدود عتبية للتركيـزات والكميـات والخـصائص الخطـرة            و - ٢
العتبار ما يتخطاها مخلف خطر، وتستعين اللجنـة فـى سـبيل ذلـك باألدلـة        
اإلرشادية لتحديد وتصنيف المخلفات الخطرة وكذا المخلفات الخطرة بـشروط،          
والتى يتم إعدادها عن طريق جهاز شئون البيئـة أو مـن خـالل االسترشـاد                

 .لعالمية بالمعايير ا
 وضع معايير تصنيف مولدى المخلفات الخطرة لفئتى كبار وصـغار           - ٣
وقد تتضمن تلك المعايير طبيعة النشاط، الخصائص الخطرة للمخلفات          المولدين،

المتولدة ، الكميات السنوية المتولدة من المخلفات الخطرة ونوعياتها وغير ذلـك،      
 .نية التى تطبق على فئات المولدين كما تضع اللجنة المتطلبات واالشتراطات الف

ـ     - ٤ ع  تحديد الفترة الزمنية القصوى لتخزين المخلفات الخطرة داخل موق
 .لدين التولد لكل من كبار وصغار المو

  تحديد أنواع التراخيص المطلوبة طبقًـا لنـشاط التـداول المزمـع            - ٥
تطلبـات  ، وتضع اللجنة م)  تخلص نهائى- تخزين مؤقت أو دائم    - نقل   -جمع  (

التراخيص لكل نشاط من أنشطة تداول المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطـرة            
 .بشروط 
 :بالنسبة للمواد الخطرة ) ب(
عتماد طريقة تصنيف المواد الخطرة وفقًا ألى من النظم المعمـول           ا - ١

 .ا يها عالميا والقابلة للتطبيق محلب
 . إقرار قوائم للمواد الخطرة - ٢
شتراطات وضوابط تـراخيص تـداول المـواد الخطـرة          ا مراجعة   - ٣

الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الضوابط والمتطلبـات الفنيـة           
التى يجب أخذها فى االعتبار عند إصدار تراخيص تداول المواد الخطـرة مـن             

 .تلك الجهات 
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 )٤٨(مادة 
لمختص، برئاسة  يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ا         

أحد العاملين المختصين بالجهاز يرشحه الرئيس التنفيذى، للجهاز ، وأعضاء من           
ذوى الخبرة فى مجال اإلدارة المتكاملة للمواد والمخلفات  الخطرة بحد أقـصى             

جتماعـات  اس األمانة الفنية ، وأعـضاؤها       يثمانية أعضاء، على أن يحضر رئ     
 .هم صوت معدود فى المداوالت يكون ل اللجنة الفنية المختصة، وال

 :وتختص األمانة الفنية للجنة باآلتى 
 . إعداد مسودة الموضوعات المطلوب طرحها على اللجنة للبت فيها - ١
 .تخاذها ا المطلوب  إعداد مسودة بمقترح القرارات- ٢
 التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعـة تنفيـذ قـرارات            - ٣

 .ى الموقع اإللكترونى للجهاز اللجنة، ونشرها عل
 إعداد تقرير دورى بالمستجدات التقنية والتكنولوجيـة فـى مجـال            - ٤

 .اإلدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة 
تفاقيـات  لتزاماتهـا فـى اال    ا مصر و  موقف إعداد تقرير دورى عن      - ٥

 .البيئية الدولية ذات الصلة بالمواد والمخلفات الخطرة 
اإلدارة ارير عن موضوعات ذات الصلة الوثيقة بمنظومـة          إعداد تق  - ٦

 .ا للمواد والمخلفات الخطرة يالبيئية السليمة بيئ
 إعداد التقارير بشأن أى موضوعات أخرى يتم التكليف بدراستها من           - ٧

 .خالل اللجنة 
 )٤٩(مادة 

قتضت ا مرة على األقل كل شهر، أو كلما         تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها    
جتماعها صـحيحا إال بحـضور الـرئيس وأغلبيـة          ايكون   ورة ذلك، وال  الضر

أعضائها، ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة عند بحث              
 .مسألة معينة دون أن يكون ألى منهم صوت معدود فى المداوالت 
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وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يـرجح       
الذى منه الرئيس، وتعتمد مـن الـوزير المخـتص، وتنـشر بالوقـائع              الجانب  

عتبارا مـن   انى الرسمى للجهاز، وتعتبر نافذة      المصرية، وعلى الموقع اإللكترو   
 .تاريخ نشرها فى الوقائع المصرية 

 الفصل الثانى
 التداول واإلدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة

 )٥٠(مادة 
المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفـات   على مالك المنشأة أو     

خطرة طبقًا ألحكام القانون االحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى أوكليهمـا لهـذه             
المخلفات ، وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقدة معهـا ألى عمليـات             

افـق  المر) ٧(إدارة لهذه المخلفات ، وذلك وفقًا لنموذج السجل الوارد بـالملحق            
 .لهذه الالئحة 

 وفى حالة ما إذا تم نقل أو وقف نشاط المنشأة التـى ينـتج عنهـا مـواد            
سئول عـن إدارتهـا أن يقـوم        مأو مخلفات خطرة يجب على مالك المنشأة أو ال        

بتطهيرها وتطهير التربة التى كانت مقامـة بهـا هـذا النـشاط، وذلـك وفقًـا             
 .المرافق لهذه الالئحة ) ٨(لالشتراطات والمعايير الموضحة بالملحق رقم 

 )٥١(مادة 
يشترط فى وثيقة التأمين التى يلتزم بتقـديمها المـرخص لهـم بالتـداول             

  : والمخلفات الخطرة اآلتىواإلدارة المتكاملة للمواد
  شركات التأمين المعتمدة لـدى الهيئـة العامـة         إحدى أن تصدر من     - ١

 .للرقابة المالية 
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ـ   أن تكون سارية لمدة تعادل مدة الترخيص الصادر          - ٢ اف ضللمنشأة م
 .إليها ثالثة شهور 

 .» وثيقة التأمين الشاملة ضد المسئولية« أن تكون من نوع - ٣
من القيمـة التقديريـة اإلجماليـة    ) ٪٥٠(يقة التأمين بنسبة    وتحدد قيمة وث  

 .التلوث المحتمل للنشاط المؤمن عليه ضد الضرر أو 
  :كما يشترط فى خطاب الضمان اآلتى

 أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة داخل جمهورية مصر           - ١
 .العربية 
منشأة مـضاف    لمدة تعادل مدة الترخيص الصادرة لل      يا أن يكون سار   - ٢

 .إليه ثالثة شهور 
 أن يتضمن الخطاب تحديد جهاز شئون البيئة للقيمة التقديرية للتدهور           - ٣

  .ةأالمنش المحتمل حدوثه وفقًا لطبيعة البيئى
وفى حالة التقدم إلى الجهات اإلدارية للحصول على تـرخيص لممارسـة           

لمـواد أو المخلفـات   نشاط من األنشطة الخاصة بالتداول أو اإلدارة المتكاملـة ل      
الخطرة أو ألى من المشاريع أو الجهات التابعة لها، فيجب تقديم وثيقة التـأمين              
أو خطاب الضمان سالفى الذكر إلى الـوزارة المختـصة لتغطيـة األضـرار              
 والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلـوث نـاجم عـن ممارسـة أى               

 .من تلك األنشطة 
 )٥٢(مادة 

ستخدام المنتجـات  اات الفارغة عن المواد الخطرة أو    العبو ستخدامايحظر  
 المرافـق ) ٩(الناتجة عن تدويرها إال وفقًا لالشتراطات الواردة بالملحق رقـم            

 .لهذه الالئحة 
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 )٥٣(مادة 
 . نهر النيل والمجارى المائية بمجرى والمخلفات الخطرة  المواديحظر إلقاء

 الخطرة طبقًا للشروط والمعـايير      ويكون التخلص من المواد أو المخلفات     
 .المرافق لهذه الالئحة ) ١٠(الواردة بالملحق رقم 

 )٥٤(مادة 
تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفـات خطـرة بتـوفير             

والتخـزين داخـل المنـشأة، وفقًـا       أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقـل       
المـرافقين لهـذه    ) ١٧(،  ) ١١(ى  شتراطات والمعايير الواردة بالملحقين رقم    لال

الالئحة، كما تلتزم المنشآت بالصيانة الدورية لهذه األدوات والمستلزمات للتأكـد           
 .من صالحيتها وكفاءتها 

 الباب السادس
 تقاليةانأحكام 

 )٥٥(مادة 
 على المنشآت القائمة وقت صدور هذه الالئحة والتى تمـارس أى نـشاط            

مخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خالل مـدة        من أنشطة اإلدارة المتكاملة لل    
 ال تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه الالئحة ، وذلك وفقًا ألحكـام القـانون               

 .شتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات اوهذه الالئحة وما ورد فيهما من 
 )٥٦(مادة 

يستمر العمل بقوائم المواد والمخلفات الخطرة الـصادرة عـن الجهـات            
من القـانون  ) ٥٣(لمعنية لحين إصدار اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة         ا

 .للقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة 
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 )١ملحق رقم (
 منوذج سجل الشركات

 العاملة فى جمال إدارة املخلفات غري اخلطرة
  :يجب أن يتضمن ملف التسجيل ألى شركة ما يلى

 .البيانات العامة  -١
 .ال العمل  مج-٢
 .منتجات التدوير محل العمل /  نوع المخلفات -٣
 . مواقع العمل -٤
 . الكيان القانونى -٥
 . التصنيف -٦
  .األعمال حجم -٧
 . حجم التمويل -٨
 . حجم األصول -٩

 . الموارد البشرية -١٠
 . سابق الخبرة -١١
 . خطة تطوير األعمال -١٢
 . االحتياجات -١٣
 .الجمعية / لمشروعات التى قامت بها الشركة  بيان تفصيلى با-١٤
 .المملوكة للشركة وحالتها الفنية /  بيان بالمعدات المستخدمة -١٥
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  البيانات العامة-١
  اسم الشركة

  عنوان المكتب الرئيسى
  رقم التليفون
  رقم الفاكس

  البريد اإللكترونى
  الموقع اإللكترونى

  رقم البطاقة الضريبية
  السجل التجارىرقم 

  اسم المسئول
  وظيفة المسئول

  رقم تليفون المسئول
  المسئول) توكيل(رقم تفويض 

  لكترونى للمسئولالبريد اإل
  مجال العمل-٢

 مالحظات )»/√( النشاط
   جمع سكنى ونقل

   جمع سكنى ونقل ونظافة شوارع
إدارة وتشغيل وإنشاء منشآت المعالجة 

يوية وإنتاج الوقود الميكانيكية الح
 RDFالبديل 

  

   إدارة وتشغيل وإنشاء المدافن الصحية
   أخرى

 منتجات التدوير محل العمل/  نوع المخلفات -٣
 )»/√( النوع

  بلدية
  زراعية
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  مواقع العمل-٤
 منطقة الخدمة القرى/ القرية  المدينة المحافظة

    
    
    
  الكيان القانونى-٥

توصية / فردية (ة نوع الشرك

 )جمعية أهلية/ مساهمة / بسيطة 

 

  سجل تجارى رقم

  )جمعيات(شهار إرقم 

  تتبع قانون رقم

  رأس المال
 للجمعية/ ترفق المستندات القانونية للشركة 

  حجم األعمال-٦

 الحجم النشاط
وحدة /طن(الوحدة 

 )عام/، ٢سكنية ، كم
القيمة المقابلة 

 )عام / هجني(
 السنة

     
     
 التمويل حجم -٧

  المصرىهالقيمة بالجني مصدر التمويل م
  مساهمين/ تمويل ذاتى  ١
  )ذكر أسماء البنوكا(بنوك  ٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٦٠

 األصول حجم -٨
 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ السنة/ البند م

      ةإجمالى أصول ثابت ١
       متداولةإجمالى أصول ٢
      صافى رأس المال العامل ٣
      إجمالى رأس المال المستثمر ٤
  سنوات٥بيان التدفق النقدى  -٩

 ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ السنة/ البند
 
 

 التدفق النقدى
 
 

     

 الموارد البشرية -١٠
 العدد المؤهل الوظيفة م

 الوظائف اإلدارية والمالية
    
    

 الفنية والتخصصيةالوظائف 
    
    

 الة العاديةالعموظائف 
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 سابق الخبرة -١١

 العقد المجال
القيمة 

 )هجني(
 المدة

    جمع سكنى ونقل

    جمع سكنى ونظافة شوارع

إدارة وتشغيل منشآت المعالجة 

الميكانيكية والحيوية وإنتاج الوقود البديل 

RDF  

   

    إدارة وتشغيل المدافن الصحية

 بيان تفصيلى بالمشروعات -١٢
  عالمشرو

  المدينة/ المحافظة 

  التاريخ

  الموقع

  قيمة العقد

  ةالسع

  عدد العاملين

  وصف المشروع

  )ترفق(صور فوتوغرافية 
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 المملوكة للشركة وحالتها الفنية/ بيان بالمعدات المستخدمة  -١٣

 م
 رقم 

 المعدة/ السيارة 

 نوع 

 المعدة/ السيارة 
 الماركة

سنة 

 الصنع
 الحالة السعة

١       

٢       

٣       

٤       
 السيرة الذاتية للخبرات المميزة -١٤

  مساال

  الوظيفة

  المؤهل الدراسى

  سنوات الخبرة فى مجال إدارة المخلفات

  المؤهالت األساسية

  سابقة الخبرة فى مجال المخلفات الصلبة

  )داخل أو خارج الشركة(بيان المشروعات التى شارك بها 
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 )٢ملحق رقم (
 الرتخيص إلدارة املخلفات غري اخلطرةمنوذج 

 ألى جهة إدارية التعاقد مع أى من الشركات أو األفراد لتقـديم أى           ال يجوز 
من خدمات المنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات ما لم يكن مرخصا لها بمزاولـة           

 .الخدمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات 
 األفراد المتعاقدون بالفعل مـع الجهـة اإلداريـة دون           وتلتزم الشركات أو  

ترخيص مزاولة الخدمة  بتوفيق أوضاعهم خالل ثالثة أشهر تبدأ مـن تـاريخ              
 .العمل بالالئحة 

ويجب أن يستوفى نموذج الترخيص الصادر من الجهاز ، باإلضـافة إلـى             
ـ         المرافـق لهـذه الالئحـة ،      ) ١(م  نموذج سجل الشركات الوارد بـالملحق رق

  :شتراطات التاليةاال
 :فيما يخص نوعية الخدمات : أوالً 

 االلتزام بخدمة الجمع من المصدر والنقل للمحطـات الوسـيطة ومـن            -١
 .من من المخلفات  للوجهة النهائية للتخلص اآل الوسيطةمحطاتال

 االلتزام بخدمة المعالجة للمخلفات الصلبة بأى من التقنيات المعتمدة والمجازة -٢
 .من لمخلفات النهائية بهدف التخلص اآلل بها فى الدولة لخفض كمية اللعم

 .لتزام بخدمة الدفن الصحى اآلمن  اال-٣
 .شهر قابلة للتجديد ) ١٢: (فيما يخص مدة الترخيص للخدمة : ثانيا 
 :فيما يخص متطلبات ما قبل التقدم بطلب الترخيص :  ثالثًا

 بيانات الجهـاز كمقـدم ألى مـن     أن يكون مقدم الخدمة مسجال بقاعدة -١
 .خدمات المنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات 

ـ       ما لم يكن طالب الترخيص مسجال      -٢ ل  بالجهاز وصادرا له شهادة بالتأه
يجب التقدم للجهاز بكافة األوراق المطلوبة للتسجيل لدراسـة إمكانيـة تأهيلـه             

 .واستصدار شهادة له بذلك 
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 :الترخيص ألول مرة فيما يتعلق بطلب : رابعا 
بطلب لجهاز تنظيم إدارة المخلفات     " مقدم الخدمة "يتقدم طالب الترخيص     -١

لترخيص مزاولة الخدمة فى المنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات الصلبة مشفوعا          
  :بالبيانات اآلتية

الخطة التشغيلية المتكاملة للخدمة المتقدم من أجلها متـضمنة تقـدير           ) أ  ( 
 .لفات المتوقع العمل عليها كمى للمخ

 .ن بالموارد البشرية والهيكل التنظيمى لمقدم الخدمة ابي) ب(
المهمات والمعدات المستخدمة فى تشغيل الخدمة ، وشهادات الملكيـة          ) ج(

 .للمعدات التى تؤيد ذلك 
 بنظام التتبع اإللكترونى للمهمات والمعدات ومدى التوافق مع نظم          بيان) د(

ة والجهاز للربط وإتاحة وتوفير الرصد والرقابـة علـى          الجهة اإلداري 
 .التشغيل 

 .بيان بأماكن المواقف وورش الصيانة لمقدم الخدمة ) هـ(
  لمدة عام ميالدى خـالل شـهر        النهائية  يقوم الجهاز بإصدار الرخصة    -٢

من تاريخ تقديم الطلب مستوفى وذلك بعد استكمال كافة المراجعـات لـألوراق             
 .قدم الخدمة وسداد كامل قيمة رسم الرخصة المتقدم بها م
 :فيما يخص طلب تجديد الترخيص : خامسا 

بطلب لجهاز تنظـيم إدارة     " مقدم الخدمة "يتقدم طالب تجديد الترخيص      -١
مـشفوعا  "  شهر ١٢"المخلفات لتجديد ترخيص مزاولة الخدمة لمدة عام ميالدى         

  :بالبيانات اآلتية
 .ى للخدمة الخاصة بالعاملين السابقين تقارير األداء البيئ) أ ( 
تقارير الرصد والمتابعة الدورية ألعمال الخدمة والمسجلة بين الجهـة          ) ب(

 .اإلدارية ومقدم الخدمة المعتمد من الجهاز 
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تقارير الغرامات المطبقة على مقدم الخدمة وآليات التطوير والتحـديث          ) ج(
 .فى الخدمة لتالفى الغرامات 

 حيـث    من شغيلية المحدثة لتنفيذ الخدمة شاملة كافة عناصرها      الخطة الت ) د(
 .التطوير والتحديث 

 .سداد كامل قيمة رسم تجديد الخدمة ) هـ(
 يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الرخصة النهائية لمـدة            -٢

 طلـب عشرين يوم عمل تبدأ من تـاريخ تقـديم         ) ٢٠(عام ميالدى وذلك خالل     
وفى كافة المراجعات لألوراق المتقدم بها مقدم الخدمة وسداد كامـل           التجديد مست 

 .قيمة رسم تجديد الرخصة 
 :فيما يخص اإلخالل باشتراطات التراخيص : سادسا 

حال اإلخالل باشتراطات التراخيص يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوقف          
 األحوال ، وفقًا    أو إلغاء ترخيص مزاولة الخدمة الممنوح لمقدم الخدمة ، بحسب         

  :لإلجراءات اآلتية
 يتلقى الجهاز طلب من الجهة اإلدارية المتعاقدة مع مقدم الخدمة بفحص            -١

بنود اإلخالل بالخطة التشغيلية طبقا لتقارير المتابعة للتعاقد وتقارير األداء البيئى           
 .للخدمة المقدمة 

ة بنود الحيـود     يقوم الجهاز من خالل األمانة الفنية للتراخيص بمراجع        -٢
 .فى الخطة التشغيلية وقياس مؤشرات األداء البيئى الموافقة لخطة التشغيل 

ـ  بإلغاء الترخيص أو وقفه لحين تال       توصى األمانة الفنية للتراخيص    -٣ ى ف
الحيود بتقرير تقدمه األمانة الفنية ويعتمد من الرئيس التنفيذى للجهاز ، وتتضمن            

 . تجاوز ستة أشهر التوصية تحديد مدة الوقف بما ال
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 :حاالت وقف الترخيص وإلغائه : سابعا 
يصدر الجهاز قرارا بوقف ترخيص مزاولة الخدمة لمدة ال تتجـاوز سـتة             

  :أشهر فى أى من الحاالت اآلتية
 إذا أخل مقدم الخدمة بأى من اشتراطات الترخيص بغير مبرر مقبـول             -١

 .لدى الجهاز 
أو الوثائق المقدمة من مقدم الخدمة عند        إذا تبين عدم صحة المستندات       -٢

 .طلب الترخيص أو عدم استيفائها 
  إذا ارتكب مقدم الخدمة مخالفة تسببت فى ضرر جسيم علـى األمـن              -٣

 .أو الصحة أو السالمة أو البيئة 
يقوم الجهاز بوقف مقدم الخدمة عن تنفيذ الخدمة مع إخطار الجهة اإلدارية            

 .بوجوب فسخ التعاقد معه 
ى حالة عدم إزالة المخالفة من المخالف خالل المدة التى يحددها الجهاز ،        وف

 .يصدر الجهاز قراره بإلغاء الترخيص 
 :فيما يخص التنازل عن الترخيص : ثامنًا 

 المتكاملـة   ال يجوز للمرخص له بممارسة أى نشاط مـن أنـشطة اإلدارة           
إال بعـد الحـصول     لفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير          للمخ

  :على موافقة مسبقة من الجهاز ، ووفقًا لالشتراطات التالية
 . االلتزام باالشتراطات والمعايير التى سبق منحها لصاحب الترخيص األصلى -١
 . االلتزام باستكمال المدة المقررة للترخيص األصلى -٢

ـ            ر ويقوم الجهاز باالشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجـة المخلفـات غي
الخطرة وتعنى المعالجة الميكانيكية والبيولوجية وتحويل المخلفات إلـى طاقـة            

 .وغيرها من التقنيات المستخدمة فى معالجة المخلفات غير الخطرة 
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 الجهاز بوضع االشتراطات الخاصة بمنشآت اسـتقبال ومعالجـة          يقومكما  
 هـاز المخلفات غير الخطرة والمتخلص النهائى منها وذلـك بالتنـسيق مـع ج            

 .شئون البيئة 
ويصدر الترخيص المشار إليه سلفًا للمنشآت الصناعية من الهيئـة العامـة            
للتنمية الصناعية وفقًا ألحكام قانون تيسير إجراءات منح تـراخيص المنـشآت             

 ، كما تسرى أحكامـه علـى        ٢٠١٧ لسنة   ١٥الصناعية الصادرة بالقانون رقم     
ـ         ا، وذلـك طبقًـا للـضوابط       اشتراطات منح هذه التـراخيص والتنـازل عنه

واالشتراطات التى يصدر بها خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل بأحكـام هـذه              
 .الالئحة قرار من وزير التجارة والصناعة باالتفاق مع الوزير المختص 
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 )٣ملحق رقم (
 البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غري اخلطرةسجل المنوذج 

  معلومة عامة-١
 .................................: .............اسم المحطة ) ١-١(
 ...............................: ....................العنوان ) ٢-١(
 : ...........................اسم المسئول عن تشغيل المحطة) ٣-١(
 : ...................................................وظيفته ) ٤-١(
 : ...........................ترة الزمنية المغطاة بالبيانات الف) ٥-١(

 م الموافق٢٠/   / ...م إلى     ٢٠/   / ...من     
 م٢٠/   / ...م إلى    ٢٠   /   /...

 : يلى فيها ماقائمة بالمعدات المستخدمة داخل المحطة الوسيطة موضح ) ٦-١(

 النوع العدد المعدة م
اسم الشركة 

 المصنعة
سم اال

 التجارى
سنة 
 مالحظات الصنع

١        
٢        
٣        
 : الوصف العام للمحطة والتشغيل -٢

 : ...............................................مساحة المحطة ) ١-٢(
 : ....................أخرى إن وجد / الحمامات / عدد المكاتب ) ٢-٢(
 ...........................................: ......عدد العاملين ) ٣-٢(
 : .................................................بداية التشغيل ) ٤-٢(
 : ..........................وصف أى مستجدات جديدة بالمحطة ) ٥-٢(
 : ...................عدد السيارات التى يتم استقبالها فى الوردية ) ٦-٢(
 : .......................... أسماء األحياء التى تخدمها السيارات )٧-٢(
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 عدد الرحالت التى تقوم بها سيارات الجمع من منطقة الخدمة) ٨-٢(
  : كما يلى

 عدد الرحالت التاريخ منطقة الخدمة م
كمية المخلفات 

 بالطن
/ الوردية 
 الزمن

١      
٢      

     اإلجمالى العام
حالت سيارات التى تقوم بنقل المخلفات من المحطة الوسيطة عدد ر) ٩-٢(

 ...................إلى موقع التخلص النهائى أو منشآت المعالجة 
: تقرير موجز بالفحوصات اليومية التى أجريت على الشاحنات ) ١٠-٢(

........................................ 
  الطاقة-٣

 ) : .............. مولدات-كهرباء (مصادر الطاقة ) ١-٣(
 : ....................كمية الطاقة المستهلكة فى اليوم ) ٢-٣(
مصدر الطاقة (كمية الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء ) ٣-٣(

 ) : ....................................بالمولدات
  المرافق-٤

 :مصادر المياه ) ١-٤(
 ) : ............ آبار- خزان -ومية شبكة عم(مصدر المياه ) ١-١-٤(
 ......سنة / شهر/ يوم / كمية المياه المستهلكة بالمتر المكعب ) ٢-١-٤(
 :الصرف الصحى ) ٢-٤(
 : ...........خزان / الصرف على الشبكة العمومية ) ١-٢-٤(
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الوقت وعدد الردود الالزمة لسحب الصرف الصحى من ) ٢-٢-٤(
 : ...........الخزان 

 : ...........كمية مياه الصرف الصحى بالمتر المكعب ) ٣-٢-٤(
  الصيانة-٥

يتم تسجيل جميع األعطال بالمحطة الوسيطة والفترة الزمنية إلنهاء ) ١-٥(
 :هذه األعطال وذلك حسب الجدول المرفق 

 المعدة م
نوع 
 العطل

تاريخ 
بداية 
 العطل

توقيت بداية 
 العطل

تاريخ 
نهاية 
 العطل

 مالحظات

١       
٢       

يتم تسجيل جميع فترات الصيانة التى تمت على معدات المحطة ) ٢-٥(
 :الوسيطة أو تركيب قطع غيار جديدة وذلك حسب الجدول المرفق 

 المعدة م
نوع 
 الصيانة

تاريخ 
 الصيانة

تركيب قطع 
 غيار

تاريخ 
تركيب 
 قطع غيار

 مالحظات

١       
٢       
  الضوابط البيئية-٦

 : ........التحليل الدورى للهواء والضوضاء داخل المحطة ) ١-٦(
 : ...اإلجراءات المتبعة للقضاء على عوادم السيارات والمولدات ) ٢-٦(
اإلجراءات المتبعة للقضاء على الضوضاء الناتجة عن عمليات ) ٣-٦(

 : ..........التشغيل 
 القوارض/ إرفاق موجز عن عمليات مكافحة الحشرات ) ٤-٦(
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رصد الحوادث واإلصابات التى تحدث للعاملين بالمحطة أو ) ٥-٦(
العاملين مع الشركات المجمعة للمخلفات التى تستخدم الموقع وما تم اتخاذه بشأن 

 ...................تالفى أسباب هذه اإلصابات 
 : حاالت الطوارئ -٧

يتم تسجيل أية حالة طوارئ تحـدث بالمحطـة متـضمنة جميـع            ) ١-٧ (
 :لومات كالجدول التالى المع

 التاريخ م

اسم 
مسجل 
الحالة 
 والوظيفة

مكان 
 الحادث

نوع 
 الحادث

بيان 
باإلجراءات 

 المتخذة

اإلجراءات 
المعالجة 

لمنع 
حدوث 

الحالة فى 
 المستقبل

 مالحظات

١        
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 )٤ملحق رقم (
 البيئى ملنشأة معاجلة املخلفات البلدية غري اخلطرةسجل المنوذج 

  عامةات معلوم-١
 ..................... : .............وحدة المعالجة اسم ١-١
٢-١ أقرب منطقة سكنيةاا بهعنوان الوحدة وخريطة للموقع موضح  
 ....................للوحدة 
 ...............الوحدة   مدير اسم٣-١
 ............الوحدة  األحياء التى تخدمها ٤-١
 سيارة: ... ا  التى تستقبلها الوحدة يوميمتوسط عدد السيارات ٥-١
 : ......مدة التعاقد : .....    تاريخ بداية عمل الوحدة ٦-١
 استثمار مشترك / قطاع خاص  / ىقطاع حكوم: نوع الوحدة  ٧-١
 ....إلى .... من : الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات المذكورة  ٨-١
 دة المعالجة قائمة بالمعدات الثابتة داخل وح-٢

 النوع العدد المعدة م
اسم الشركة 

 مالحظات سنة الصنع المصنعة

١       
٢       
٣       

  داخل وحدة المعالجةالمتحركة قائمة بالمعدات -٣

 النوع العدد المعدة م
اسم الشركة 

 المصنعة
 مالحظات سنة الصنع

١       
٢       
٣       
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 : مستخدمة والعمليات التشغيلية وصف موجز للتكنولوجيا ال -٤
.......................................................... 

   وحدة المعالجةبيانات عن -٥
 ....................: .... مساحة وحدة المعالجة ١ - ٥
 : ............. عدد العاملين بالوحدة مع تصنيفهم ٢ - ٥
 : ... عدد ورديات العمل بالوحدة ٣ - ٥
 : ....ة بالوحدة  عدد المبانى اإلداري٤ - ٥
 : .... عدد الورش الفنية والمخازن بالوحدة ٥ - ٥
 غرف  غرف معيشة عيادة :  عدد المبانى الخدمية بالوحدة ٦ - ٥
 .دورة مياه   مطبخ طعام 

  ...- : .... عدد الموازين الموجودة بالوحدة وقدرة كل ميزان ٧ - ٥
 : ....حدة  عدد البوابات بالو٨ - ٥

  بيانات تشغيلية عن وحدة المعالجة - ٦
 .طن : ...  متوسط كمية المخلفات التى تستقبلها الوحدة يوميا ١ - ٦
 متوسط كمية مرفوضات عملية المعالجة التى يتم نقلها إلى المدفن           ٢ - ٦

طن : .... ا الصحى يومي. 
 .طن : .... ا  كمية السماد العضوى المنتجة يوميتوسطم ٣ - ٦
٤ - ٦طن : .... ا  متوسط كمية المفروزات المنتجة يومي. 
٥ - ٦طن: .... ا  متوسط كمية الوقود البديل المنتج يومي.  
٦ - ٦     فى حالة تحويل المخلفـات     ( ا   متوسط كمية الكهرباء المنتجة يومي

 .ميجا ) : .... إلى طاقة كهربائية 
 "وتشمل" الموافقات الخاصة بالوحدة - ٧

 . موافقة تقييم األثر البيئى للوحدة ١ - ٧
 . موافقة إدارة الدفاع المدنى على خطة مقاومة الحرائق ٢ - ٧
 .خر سنة  دمغات الموازين آل٣ - ٧
دة   محاضر اجتماعات لجنة األمن والصحة والسالمة المهنية للوح         ٤ - ٧

 .معتمدة من الجهة اإلدارية المختصة 
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شهادات األمن والسالمة   ( يح مطلوبة    أى موافقات أخرى أو تصار     ٥ - ٧
 ) .لخ إ....  رخص مشغلى الميزان المهنية 
  المياه والطاقة المستخدمة بالوحدة - ٨
 مياه عذبـة    ( : ....  المستخدمة فى أعمال التشغيل      ه نوع الميا  ١ - ٨

 ) .مياه معالجة 
٢ - ٨     ا فى أعمـال التـشغيل        متوسط كمية المياه المستهلكة يومي... :. 

 .متر مكعب 
 ) .بار آمياه مياه عمومية  : .... ( ه مصدر الميا٣ - ٨
ـ      ٤ - ٨ ا لألنـشطة األخـرى غيـر        متوسط كمية المياه المستهلكة يومي

 ) . زراعة شرب ( متر مكعب : .... التشغيلية 
ـ            ٥ - ٨ ا متوسط كمية الوقود المستخدم فـى المعـدات المتحركـة يومي 

  .لتر) : ....  غاز سوالر ( 
 .كيلو وات : ....  متوسط كمية الكهرباء المستخدمة يوميا بالوحدة ٦ - ٨
تموين من محطات خارجية    ( مصدر الوقود السائل للمعدات المتحركة       ٧ - ٨

 محطة تموين بالوحدة . ( 
 . مولدات كهرباء شبكة عمومية :  مصدر التيار الكهربائى ٨ - ٨

  التعرضات الفيزيائية - ٩
مـصادر التهويـة    )  ضعيفة   جيدة  : .... (  الروائح   -هوية   الت ١ - ٩

 ) . أخرى يفات ي تك شفاطات -مراوح ( داخل الوحدة 
/  شتاء   متوسط درجة الحرارة بالمكان     : .... (  درجة الحرارة    ٢ - ٩
 ) .صيف 

خـر  لضوضاء الموجودة بالمكان طبقًـا آل     درجة ا : (  الضوضاء   ٣ - ٩
 ) .قياسات بيئية للموقع 

خـر تقريـر   قًـا آل وجود أية إشعاعات صادرة طب: (  اإلشعاعات  ٤ - ٩
 ) .قياسات إشعاعية من هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية 
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يتم ذكر وجود أو عدم وجود أى اهتزازات نتيجة         : (  االهتزازات   ٥ - ٩
 ) .لتشغيل المعدات الثابتة والمتحركة 

  التعرضات الكيميائية - ١٠
 مع المخلفات البلديـة     مختلطة أو مخلفات خطرة     موادة  وجود أي  ١ - ١٠

يتم تحديد نوعيات المواد الخطرة أو أصناف المخلفات الخطرة ونسبتها المئويـة            
  .)للوزن أو للحجم الكلى للمخلفات 

 أى أتربة ناتجـة مـن       مثل تراب األسمنت    : ( أتربة معدنية    ٢ - ١٠
 ) .صناعات قريبة 

 ية الميكانيكالتعرضات - ١١
 ) .تذكر الحالة والنوعية لكل مكان: ( أرضيات الوحدة المختلفة ١ - ١١
 ) .تذكر الحالة: ( التوصيالت الكهربائية ٢ - ١١
 ) .تذكر الحالة: ( والمعدات اآلالت ٣ - ١١

  طرق الوقاية من التعرضات فى حالة وجودها- ١٢
 : .... وسائل الوقاية للوجه والجهاز التنفسى ١ - ١٢
 ) : ....الوقاية من الضوضاء (  وسائل الوقاية للرأس واألذن ٢ - ١٢
 : .... وسائل الوقاية لأليدى ٣ - ١٢
  : ....لألرجل وسائل الوقاية ٤ - ١٢
 .عدم وجود زى / وجود :  المظهر العام ٥ - ١٢
  التوزيـع  العـدد   : ( رشادية للـسرعات المقـررة      إ لوحات   ٦ - ١٢

 ) .داخل الموقع 
 ءفيـف المتبعـة فـى تخفـيض تلـوث الهــوا     ات التخ إجـراء ٧ - ١٢

 .من عوادم السيارات 
 . إجراءات التحكم فى الروائح واالنبعاثات الغازية من أعمال المعالجة ٨ - ١٢
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  إجراءات التحكم ومكافحـة القـوارض والحـشرات وتواجـد          ٩ - ١٢
 .أى حيوانات 

  وسائل الوقاية من الحريق- ١٣
  تنكات ميـاه      طفايات حريق    طيم مياه   خرا: ( وسائل اإلطفاء    ١ - ١٣

 ) .يذكر تفاصيل كل نوع وتوزيعه بالموقع ) ( رمل 
 ) . خريطة موضحة للتوزيع للموقع العدد (  منافذ الهروب ٢ - ١٣
 توزيعهـا علـى خريطـة        النوع   العدد  : (  أجهزة اإلنذار    ٣ - ١٣

  ) .داريةإيع المكونات أماكن تشغيل وأماكن لجم) ( للموقع 
) لتدخينل أماكن    غير مسموح    مسموح  : ( التدخين بالموقع    ٤ - ١٣

 ) .يتم وصف كل حالة ( 
  الخدمات المهنية والصحية- ١٤

 ) . التوزيع بالموقع العدد : (  صناديق اإلسعافات األولية ١ - ١٤
فى حالة وجودها عدد مرات حـضور       : (  وجود عيادة بالموقع     ٢ - ١٤

 ) .بوعيا الطبيب للموقع أس
 صورة   العنوان   اسم المستشفى   : (  تعاقدات مع مستشفيات     ٣ - ١٤

 ) .من التعاقد 
 ) . لجميع العاملين طبقًا للقانونرهتواف( التأمين الصحى ٤ - ١٤
لطبيعـة العمـل    : (  الشهادات الصحية الدورية لجميع العاملين       ٥ - ١٤

 .)  شهور ويتم تسجيل الميعاد ٦يجرى كشف دورى كل 
 : الشهادات الصحية للعاملين بمطبخ الوحدة فى حـال وجـودة            ٦ - ١٤

 ) .جود صور مرفقة بالسجل من هذه الشهادات و( 
يتم تسجيل أى إصابة حـدثت واإلجـراءات        :  سجل اإلصابات    ٧ - ١٤

 .المتبعة فى التصرف معها 
  الخدمات الصحية- ١٥

 ) . غير متوفرة متوفرة : (  مياه الشرب النقية ١ - ١٥
 ) . غير متوفرة متوفرة وعددها : (  أحواض غسيل األيدى ٢ - ١٥
 ) . عددها كافية بالنسبة لعدد العاملين : (  دورات المياه ٣ - ١٥
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 ) . عددهاموجودة ومناسبة لعدد العاملين : ( أدشاش االستحمام ٤ - ١٥
 ) . غير موجودة ةموجود( أماكن تناول الطعام ٥ - ١٥
 ) . عددها كافية : ( تغيير المالبس  أماكن ٦ - ١٥

  الناتجةالمخلفات - ١٦
فـى حـال     (  )غير موجـودة    موجودة: (  مخلفات غازية    ١ - ١٦

  .) وجودها اآللية المستخدمة فى التعامل معها 
فـى حـال    ) (  غيـر موجـودة      موجودة  ( :  مخلفات صلبة    ٢ - ١٦

 )  .وجودها اآللية المستخدمة فى التعامل معها 
 متوسط الكميـة    مخلفات الصرف الصحى    : (  مخلفات سائلة    ٣ - ١٦

 ) .شبكة عمومية /  خزان المتخلص كيفية  آلية التجميع اليومية 
فى حال تواجدها   ) (  غير موجودة    موجودة  : (  سوائل رشيح    ٤ - ١٦

  .)ما هى الكمية اليومية وكيفية التعامل معها 
فى حال تواجدها مـا     ) (  ال توجد    توجد  : (  مخلفات خطرة    ٥ - ١٦

 ) .هى الكمية اليومية وكيفية التعامل معها 
  سجل الطوارئ- ١٧

  قـدرها  يـة ئ التى حدثت خالل كل فترة تعاقب      سجل لجميع حاالت الطوار   
 : شهور ويشمل هذا السجل البيانات التالية ٣
اسم مسجل  التاريخ م

 الحالة والوظيفة
مكان 
 الحادث

نوع 
 الحادث

بيان 
باإلجراءات 

 المتخذة
اإلجراءات المعالجة لمنع 

 مالحظات المستقبلحدوث الحالة فى 

١        
٢        

 القياسات البيئية - ١٨
ترفق القياسات البيئية الدورية التى تتم للوحدة على فترات زمنية متساوية           

) وية  سن نصف سنوية    ربع سنوية   (  لموافقة تقييم األثر البيئى للوحدة       طبقًا
 هذه القياسات على سبيل المثال جودة الهـواء واالنبعاثـات الغازيـة              وتشمل

  ) .لخإ.... الضوضاء 
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 )٥(ملحق رقم 
 نموذج السجل البيئى للمدفن الصحى

 :معلومات عامة 
 .... ......................................................:اسم المنشأة 

 .............................................. ................:العنوان 
  ............................................:اسم المسئول عن التشغيل 

  .............................................................. :وظيفته
 ............................... ...... :الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات

  م٢٠/     / ...  م إلى    ٢٠/ .... 
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 :قائمة باملعدات الثابتة داخل املدفن الصحى موضح فيها ما يلى 
 إجمالى القوى البشرية بالمدفن الصحى) ١-١(

 المسمى الوظيفى
 

 اإلجمالى عدد األفراد بكل وردية

  .....ةمن الساع المسئول عن الموقع
 ..... إلى الساعة

  .....من الساعة
 ..... إلى الساعة
 

 ... ..من الساعة
 .....إلى الساعة 

  .....من الساعة
 ..... إلى الساعة

 

      مدير عمليات
      مشرف
      مراقب
      سائق
      عمال

       اإلجمالى
 :أعداد العمال فى الوحدات المختلفة ) ٢-١(

 توزيع العمالة
 وحدات المدفن الصحى

  ......من الساعة 
  ...... الساعةإلى

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

 

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

    يزانالم

    وحدة غسيل اإلطارات

    محطة معالجة الرشيح

    خاليا الدفن الصحى

      والسور المحيط بالموقعنظافة الطرق الداخلية

    ورشة الصيانة

    المستودع

    اإلجمالى
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 :معلومات عن المعدات المتحركة والثابتة بالموقع ) ٣-١(

اسم الشركة  النوع دالعد المعدة م
 مالحظات الصنعسنة  االسم التجارى المصنعة

١        
٢        
٣        

الشاحنات إذا حدثت أى معوقات تـؤدى       ما هى اإلجراءات المتخذة لوزن      
عطل بالميزان أو انقطاع التيار الكهربائى أو أعمال صيانة          (إلى توقف الميزان    

 ................................................)  أخرى... 
يانة ؛ فى حال وجـود صـيانة        زمنية دورية يتم فيها أعمال الص     هل هناك فترة    

يانة التـى تـتم ؟       وما هـى الـص     )  شهور   ةمثالً كل ثالث  ( ذكر الفترة   ادورية  
...............................................................................

  اإلطاراتوحدة غسيل
  الورديات

 عدد العمال
 

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

 

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

    
    اإلجمالى

يانة ؛ فـى حـال وجـود    زمنية دورية يتم فيها أعمال الص هل هناك فترة    
وما هى الصيانة التى تتم ؟      )   شهور   ةكل ثالث مثالً  ( ذكر الفترة   اصيانة دورية   

..................................................................... 
 ) .متر مكعب(؟ ............. ما هى كمية المياه المستخدمة فى المحطة 

 ؟...........ما هى المدة الزمنية المطلوب تغيير المياه فيها بصفة دورية 
ة تلوث المياه أو تغير لون المياه ، أو صدور رائحة كريهة هل يتم              فى حال 

 ..............................؟ تغيير المياه فورا أم انتظار موعد تغيير المياه 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٨١

 :المدفن الصحى 
عدد  عدد األفراد بكل وردية

 المعدات
عدد 

  ......من الساعة السائقين
  ...... الساعةإلى

 

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

 مالحظات

      بلدوزر
      هراس
      جريدر
      لودر

      أخرى معدات
      اإلجمالى

 .متر مكعب (....) ............ ما هو حجم الخلية رقم 
(.....) لى حجم الخليـة رقـم        التى تم استغاللها من إجما     ما هى المساحة  

 .متر مكعب ......... 
 دفنهـا   يـتم فى الفترة العادية ما هو متوسط كمية المخلفات اليومية التـى    

 يوم وما هى الكمية خـالل فتـرة التكثيـف         / طن  ......... (....) بالخلية رقم   
 .يوم / طن ) ...... للدولة موسمى رمضان والحج وغيرها من األعياد الرسمية ( 

  :محطة معالجة سائل الرشيح
 الورديات

  ......من الساعة عدد المعدات
  ...... الساعةإلى

 

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

  ......من الساعة
  ...... الساعةإلى

 مالحظات

     
     اإلجمالى

 . مربع متر: ..... ما هى مساحة موقع محطة معالجة سائل الرشيح 
حواض المستخدمة لمعالجة سائل الرشـيح      األما هو حجم كل حوض من       

 .متر مكعب ..... 
 .متر مكعب ........ ما هى الكمية التى يتم استقبالها يوميا من الرشيح 

 ........كيف يتم االستفادة من سوائل الرشيح المعالجة 
........... .................أين يتم التخلص من حمأة برك المرتـشحات         

 .........................تذكر محتويات منطقة محطة معالجة سائل الرشيح 
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 :الضوابط البيئية 
التحليل الدورى للهواء والضوضاء كل ثالثة أشهر كل الحالة الفنية لنظام           

 : ...............................معالجة الروائح الكريهة داخل المدفن الصحى 
ات والمعدات الثقيلـة   السياربعة للقضاء على التلوث عوادم      اإلجراءات المت 

 : ..............................وتصاعد األتربة 
: المتبعة للقضاء على الضوضاء الناتجة عن عمليات التشغيل         اإلجراءات  

........................ 
 : ..............القوارض / إرفاق موجز عن عمليات المكافحة الحشرية 

إرفاق ملخص عن تاريخ الحوادث وإصابات العمل للعاملين فـى الموقـع       
 .واإلجراءات المتخذة لتالفى ما سبق 

 الطوارئحاالت 
يتم فيه تسجيل أى حالة طوارئ تحدث بالمدفن الصحى متـضمنة جميـع             

 :المعلومات بالجدول التالى 

 التاريخ م
اسم مسجل 

الحالة 
 ةوالوظيف

مكان 
 الحادث

نوع 
 الحادث

يان باإلجراءات ب
 المتخذة

اإلجراءات المعالجة 
لمنع حدوث الحالة 

 فى المستقبل
 مالحظات

١        
٢        
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)٦(ملحق رقم   
 معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة اإلدارة المتكاملة للمخلفات

 بأنواعها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا
 :خلفات االلتزام باملعايري اآلتية جيب أن تتضمن اإلدارة البيئية املتكاملة للم

المتكاملـة للمـواد     االلتزام بضوابط واشتراطات التـداول واإلدارة        - ١
والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها والتى تضعها اللجنـة الفنيـة             

من قانون تنظيم إدارة المخلفـات رقـم        ) ٥٣(المشكلة بالجهاز وفقًا لنص المادة      
  .٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢

الموافقات المناسـبة لنـوع     / التصاريح  /  الحصول على التراخيص     - ٢
 .النشاط والتسجيل لدى الجهاز 

 والمنشآت واألشخاص بسجل بيئى وسجل للمواد       ت احتفاظ كافة الجها   - ٣
 .والمخلفات إلكترونى أو ورقى داخل هذه الجهات والمنشآت 

األثر البيئـى وخطـط     طط اإلدارة البيئية ودراسات تقييم       االلتزام بخ  - ٤
توفيق األوضاع بشأن خفض أو منع أو استبدال المواد والمخلفات الناتجـة عـن     

 .أنشطة المنشأة 
 التزام كافة الجهات والمنشآت واألشخاص بالحد من مخاطر تـداول           - ٥

وبرامج لتـدريب العـاملين     المواد والمخلفات ، ويتم ذلك من خالل إعداد خطة          
 فى االلتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فـى         هليتعرف كل منهم على دور    

 .حاالت الطوارئ 
 االلتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخـزين والتـداول واالسـتخدام            - ٦

للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها والتأكد مـن عـدم زيـادة      
 تركيزها على الحد المسموح للتعرض اآلمن لكـل منهـا مـن قبـل العـاملين               
 فى المنشأة ، والتزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهـم       

 .فى األماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة 
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 التزام المنشآت بتواجد استمارات السالمة واألمان الكيميائى للمـواد          - ٧
آلمن منها كمخلفات ، ووجوب أن      الخطرة لبيان مدى الخطورة وكيفية التخلص ا      

يتوفر سجل ورقى أو إلكترونى يحتوى على نسخ من استمارات الـسالمة لكـل              
   مستـشفيات ومنـشآت صـحية   -منشآت صـناعية   ( مادة تستخدمها الجهة    

 أجهزة خدمية عامة     والصرف الصحى    همنشآت سياحية محطات معالجة للميا    
 وغيرها . ( 

 تتبع من قبل الشركات العاملة فى مجال نقـل           االلتزام بوجود أنظمة   - ٨
المواد أو المخلفات الخطرة ، والمخلفات غير الخطرة للتأكد من المـسار الـذى              
تمر به مركباتها المرخص لها بالنقل ، والتأكد من نوع المخلفات التى تتـداولها              

 .ومكان التخلص النهائى الذى تسلم فيه حمولتها للمعالجة 
دلة اإلرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفـات          االلتزام باأل  - ٩

 .فى الشأن اإلدارة البيئية المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة 
 تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة فـى          - ١٠

 .الخطرة إدارة المخلفات والمواد 
من ويتمثـل كمـا هـو    ارة المخلفات   تزام بالتسلسل الهرمى إلد   ل اال - ١١

 :موضح فى الشكل التالى 
 
 
 
 
 
 

 وتطبيـق    الملوث يـدفع     االقتصاد الدوار   (  االلتزام بمبادئ    - ١٢
 ) .متطلبات المسئولية الممتدة للمنتج 
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 )٧(ملحق رقم 
 نموذج سجل المواد والمخلفات الخطرة

لمتداولة بالمنشأة  يستوفى نموذج سجل المواد والمخلفات الخطرة ا      يجب أن   
  :البيانات اآلتية

  المواد الخطرة - ١
قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة وخواصها الخطرة وتأثيراتها على البيئـة     

 .والجهة المنتجة 
 .االستهالك السنوى للمواد الخطرة 

 .وصف عبوات التخزين 
 .توصيف أماكن التخزين 

 .طرق تداول المواد الخطرة 
 . العبوات الفارغة وطريقة إتالفها قبل بيعها أسلوب التخلص من

 . المخلفات الخطرة - ٢
 .لمخلفات الخطرة فى كل وحدة وإجمالى الكميات على مستوى المنشأة لوصف 

 .وحجمها ) سنة / طن ( نوع وكمية المخلفات 
 .مكان تخزين النفايات الخطرة 

 .وصف عبوات التخزين 
 .الجهات المتعاقد معها كيفية التخلص من النفايات الخطرة و

 طة مواجهة الطوارئ خ- ٣
  .معدات األمان وإجراءات الحد من مخاطر التداول

 .وسائل إطفاء الحريق والتعامل مع األنسكابات 
 .طرق النقل والتخلص 

 .برنامج الرصد 
 بيان بالتصاريح والتراخيص الصادرة بالتداول وإرفاق صور ضوئية         - ٤

 .منها فى السجل 
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 )٨(قم ملحق ر
 اشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة

فى حالة وجود تلوث بالتربة يجب على مالك المنشأة أو المسئول الذى يقوم             
بإجراءات تطهير التربة إعداد توصيف للموقع مـن حيـث تحديـد الملوثـات              
ومستوياتها وتوزيعها داخل حدود الموقع وذلك عن طريق أخذ عينـات ممثلـة             

ل وفقا لألدلة اإلرشادية التى يصدرها الجهاز فى هـذا الـشأن ،             وإجراء التحالي 
وإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية لعملية التطهير متضمنة خطة تطهير التربة           
موضحا بها الملوثات الموجودة فى التربـة ومـستويات التطهيـر المـستهدفة             

ار أيه اشـتراطات    وتقديمها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها والموافقة عليها وإصد       
فى حالة نقل التربة الملوثة التى تحتـوى  . يجب االلتزام بها أثناء عملية التطهير     

تخلص النهـائى يجـب االلتـزام    ت خطرة خارج موقع المعالجة أو العلى مخلفا 
 هـى عمليـة التطهيـر     توتن. باإلجراءات واالشتراطات الصادرة فى هذا الشأن       

 دة بتوافـق مـستويات التلـوث بعـد إتمـام       عند إصدار جهاز شئون البيئة شها     
 .عملية التطهير 
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 )٩(ملحق رقم 
 اشتراطات استخدام العبوات الفارغة

 :اشتراطات خاصة إلدارة العبوات الفارغة 
 تعتبر العبوات التى كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة ، مـا عـدا               : أوالً

 :التالية عبوات الغازات المضغوطة ، فارغة إذا حققت االشتراطات 
العبوات التى كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الـضغط الـداخلى             

 .للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوى بعد فتحها 
 : تعتبر العبوات التى كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا : ثانيا

ل  تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غـسي    -١
العبوات ثالث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيـات المـواد             

 .الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة 
و عـن   أخر وارد فى المراجع العلميـة       آ تم تنظيف العبوة بأى طريق       -٢

للتأكيد على عدم االحتواء    طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك         
 .على أى صفات خطرة 

  تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـى كانـت علـى اتـصال مباشـر               -٣
 .مع المادة المعبأة 

 لة القانونية لتنظيف العبوات فى حـال العثـور        ء يتحمل المنتج المسا   : ثالثا
 .غة على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة فى العبوات الفار

 يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغـض النظـر           : رابعا
  :عن طرق معالجتها

مثل الخشب،  ( العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية لالمتصاص          -١
والتى كانت على اتصال مباشر وبالتالى قامـت بامتـصاص          ) الورق، الكرتون 

 .المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات 
 )إذا لم يتم إعادة استخدامها(فالتر الزيوت المستهلكة  -٢
 . األجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة -٣
 الفالتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة فى المنـشآت        -٤

 .الطبية ومصانع األدوية والمصانع الكيميائية 
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 )١٠(ملحق رقم 
 ص من المواد والمخلفات الخطرةاشتراطات ومعايير التخل

 :شتراطات التخلص من المواد والمخلفات الخطرة امعايير و
  مواقع معالجة أو التخلص النهائى من المواد       ةتحدد الجهة اإلدارية المختص   
وأخذ رأى الـوزارات والجهـات      ، ة الجهاز   فقوالمخلفات الخطرة وذلك بعد موا    

 الممنوح من الجهات اإلدارية     -غيل   ويكون ترخيص التش    ، المعنية فى هذا الشأن   
 -المختصة لصالح المنشآت التى يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفـات خطـرة              

 وال يعتد به كترخيص لتداول هـذه المـواد        ، مقيدا بحدود ممارسة التشغيل فقط      
 .أو المخلفات 

 :تية شتراطات والمعايير اآللتزام باالويجب أن يتم اال
ع ما ينتج عن األنـشطة الـصناعية مـن عبـوات          أن يكون التعامل م    -١

خشبية والحاويات الزجاجية نتيجـة  وحاويات من البالستيك والمعادن والبراميل ال    
ومستلزمات اإلنتاج وغيرهـا وفقًـا لـنظم     ) الكيماويات(ستخدام المواد الخطرة    ا

 اإلدارة البيئية للعمليات الصناعية والتى يكون هدفها األول الخفض من اسـتخدام       
المواد الخطرة واستبدالها بمواد أقل خطورة وسمية ويصاحب كل مادة الوسـيلة            

 للتخلص منها كما يذكر فى استمارات بيانات السالمة الخاصة بكل المواد            اآلمنة
 .إعادة استخدامها أو تصنيعها إلى منتج جديد  وأ (MSDS)الكيميائية 

قل سمية وإمكانية   بحث  عن مواد أ     الحد من استخدام المواد الخطرة وال      -٢
ستبدالها بصناعات أخرى وإدخالها فى عمليات صناعية أخرى من خالل غرف           ا

لتبادل المواد والمخلفات الخطرة التى يمكن إنشاؤها فـى المنـاطق الـصناعية             
ستفادة من المواد الخطرة وتقليـل       اال لتعظيموربطها من خالل الشبكة العنكبوتية      

 .ا اإلنفاق على التخلص النهائى منه
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ـ ذ حتى ال تسمح بنفا     إنشاء موقع مبطن بعديد من الطبقات      -٣  الـسوائل   ةي
 إلـى خاليـا      مقـسما   الموقـع  التى تنتج عن تحلل المخلفات الخطرة وأن يكون       

ا للمواد الخطرة ويزود الموقـع بوحـدات        ستخدام األكثر توليد  تخصص وفقًا لال  
السامة والحـد مـن     للمعالجة الكيماوية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد        

 .ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية 
ـ        -٤  عـن بعـض     ة خلط المواد الخطرة المتبقية والمخلفات الخطرة الناتج

  مع المياه بعد خلط المـواد الـسامة     ةالصناعات بمواد صلدة كاألسمنت ومخلوط    
فى هذا المخلوط على أن يتم دفن الكتل الخرسانية المتصلدة مع المـواد الـسامة      

 .فى مدفن المخلفات الخطرة المعد لذلك 
 بعض المواد والمخلفات الخطرة فى محارق مرمدة عنـد          د حرق وترمي  -٥

 درجة مئوية كوقود بديل للوقود األحفورى لمـا     ١٢٠٠درجة حرارة ال تقل عن      
ون من الترميد فى خليـة      لها من صفات توليد للطاقة والتخلص من الرماد المتك        

 . لذلك من المخصصةالمدفن اآل
خال المواد والمخلفات الخطرة فى معامالت كيماوية أو فيزيائية تغير           إد -٦

 . وتحولها إلى أمالح قليلة أو منعدمة الخطورة والسمية  السامةمن طبيعتها
 تزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسـائل فـرم وتعقـيم للمـواد            -٧

 ير العـضوية الـسامة  والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غ 
 أو العضوية الثابتة ثم إعادة استخدام الناتج فى تصنيع األعالف غيـر التقليديـة             

 .أو إنتاج الطاقة أو األسمدة العضوية أو الدفن اآلمن 
 فنيـة ومـا يـصدر     ستشاراتاعانة بما يقدمه الجهاز من خدمات       ست اال -٨

 .مخلفات الصناعية من أدلة إرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص اآلمن من ال
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 :التخلص اآلمن من مخلفات الرعاية الصحية 
يجب توفير النظم الكاملة واآلمنة للتخلص النهائى من هذه المخلفـات بعـد             

 وذلك بالردم الصحى اآلمن فى موقع مناسب لـدفن المخلفـات بعـد             ، المعالجة
وزيـر  خرى يصدر بتحديدها قرار مـن  أأو الفرم والتعقيم أو أية طريقة  الترميد  

الصحة بالتنسيق مع الجهاز فى ضوء دراسة تقييم األثر البيئى المقدمة فى هـذا              
 .الشأن 

 :نوع المخلفات وطريقة معالجتها طرق التخلص النهائى حسب 
  :التخلص من ناتج الفرم والتعقيم: أوالً 

 :لفرم والتعقيم معاملة المخلفات غير الخطرة بشرط توافر اآلتىايعامل ناتج 
ز الفرم والتعقيم من    يتم فصل المخلفات الطبية قبل المعالجة فى جها        أن   -١

 أو الزئبق أو أى معادن ثقيلـة        دوية أو األدوية المسممة للخاليا    و األ أالكيماويات  
 .خرى أو كيماويات المعامل وبنوك الدم أ

 : أن يتم عمل االختبارات التالية على ناتج الفرم والتعقيم -٢
رة واحدة   من الكائنات الحية الممرضة م     هللتأكد من خلو   العقامة   أختبار -١

 .جراء أى عمليات صيانة للجهاز إشهريا على األقل وبعد 
 . أشهر على األقل ةللرشيح مرة كل ست) عناصر الثقيلةال(ختبار السمية ا -٢

 :بحيث يجب أال تتجاوز تركيزات العناصر الثقيلة عن التركيزات التالية 
 النسب المادة م
 لتر/  مجم ٥ الزرنيخ ١
 لتر/  مجم١٠٠ باريوم ٢
 لتر/  مجم١ كادميوم ٣
 لتر/  مجم٥ كروميوم ٤
 لتر/  مجم٥ رصاص ٥
 لتر/  مجم٠,٢ زئبق ٦
 لتر/  مجم١ سيلينيم ٧
 لتر/ مجم٥ فضة ٨

الجهـاز  ر  يصد(ف   نفس الجهة المولدة للمخل    ويتم التحليل فى معامل ال تتبع     
 )سجلة لديهقائمة بالمعامل الم



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٩١

ل موضح فيه درجة الحـرارة   االحتفاظ ببيانات تشغيل كل دورة فى سج   -٣
 .ن وجد وزمن من المدورة وأى بيانات أخرى تؤكد سالمة التعقيم إوالضغط 

 يتم نقل ناتج الفرم والتعقيم بواسطة شركات مرخص لها بنقل هذا النوع             -٤
ـ           شركات المـرخص لهـا     من المخلفات إلى المدافن الصحية مباشرة أو إلـى ال

باستخدامه كوقود بديل أو لتوليد الطاقة منه شريطة تسليم نـسخة مـن بيانـات               
التشغيل لكل دورة تعقيم إلى الشركة وأن تكون درجة الحـرارة داخـل منطقـة          

 . درجة مئوية ١٢٠٠ تقل عن الالحرق 
  التخلص من الرماد الناتج عن ترميد المخلفات الطبية :ثانيا 

ص النهائى من رماد المحارق فى مدفن المخلفات الخطـرة حيـث           يتم التخل 
يعتبر الرماد الناتج عن الحرق خطرا بسبب محتواه من المعادن الثقيلة المحتمـل        

والديوكسينات والفيورانات التى قد تحتويها لذلك يكون التخلص مـن          ، وجودها  
 .الرماد فى مواقع مصممة لهذا النوع من المخلفات الخطرة 

يمكن التخلص من الرماد فى نفس مكان إنتاجه عن طريق إنشاء حفـر             كما  
لردم الرماد الناتج عن عملية الحرق فى حالة تعذر التخلص النهائى فـى مـدفن    

 .المخلفات الخطرة لمنع التخلص غير اآلمن من الرماد 
  :يتطلب إنشاء حفر ردم الرماد توافر بعض البيانات منها ما يلى

 .المنتجة يوميا فى المنشأة ) مكج(كمية المخلفات 
 . حرقها لفات المطلوبكمية المخ

 .نسبة الرماد المتبقى بعد الحرق 
 سـنوات   ٥(متوسط حجم الرماد الذى سيتم إنتاجه على مدى فترة محـددة            

 ).على األقل 
  : ردم الرماد ما يلى حفرةعتبار عند حفركما يجب األخذ فى اال

 .قرب الموقع إلى المحرقة 
 بمنطقة آمنة وغير عامة ال يمكن الوصـول إليهـا بواسـطة             قعالمووقوع  
 .الحيوانات 

 .حتياجها إلى تقوية انوع التربة المحلية ومدى 
 فال يفضل حفر حفـرة       بها ،  عدم تأثير الحفرة على المياه الجوفية أو تأثرها       

 الرماد فى المواقع التى يكـون فيهـا منـسوب الميـاه بـالقرب مـن الـسطح        
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 ة للفيضانات ويفـضل أن يكـون قـاع حفـرة الرمـاد     أو فى المناطق المعرض   
 .ا عن مستوى المياه الجوفية  متر بعيد٣على مسافة ال تقل عن 
 :متطلبات حفرة الرماد 
 سـتخدام الخرسـانة   اة وتبطين منطقة الحفـرة بالكامـل ب       تقوية قاع الحفر  

 .أو الطفلة الكولينية لتصبح الحفرة مانعة لتسرب الماء تماما 
 لتغطية الحفرة وتمتد لتغطية حوافهـا وبهـا فتحـة تـصريف           بالطة كافية 

كـون البالطـة    تعلى أن   ، منع دخول مياه األمطار     وحولها بالطة مائلة ألسفل ل    
 .فوق مستوى التربة لمنع جريان المياه من دخول الحفرة 

 . دائم بمجرد امتالئها  بشكلأو إلغالق الحفرة/ قفالً لألمان و 
  جريـان الميـاه مـن الـدخول ولحمايـة          قناة تصريف حول الحفرة لمنع    

 .جدران الحفرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النية والمخلفات الخلوية السامة  التخلص من المخلفات الكيمائية والصيد-١
سـتخدام  أو المصنع األصلى فـى حالـة عـدم اال         إعادة المخلفات للمورد    

 .واقتراب تاريخ عدم الصالحية وذلك من خالل الصيدلية المتواجدة بالمنشأة 
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  :الدفن فى مدافن مخلفات خطرة بعد معالجتها عن طريق ما يلى
تغليف مخلفات الرعاية الصحية وهى العملية التـى يـتم فيهـا مـلء              ) أ (

 غلق الحاويات ويمكـن مـلء        ثم إحكام  مثبطالحاويات وإضافة عامل    
 المصنوعة من البولى بروبيلين عالى الكثافـة أو البراميـل           قالصنادي

ثة أرباع سعتها بالمخلفات الحادة أو الكيماوية أو البقايا         المعدنية إلى ثال  
، رمل بيتيـومينى  ،  رغوة بالستيكية    مثل ( مثبطةالدوائية وإضافة مادة    

 .وإحكام غلق الصندوق ودفنه ) طين ، مونة أسمنتية 
 خلـط ميل مخلفات الرعاية الصحية وهى العملية التى يـتم فيهـا            خت) ب(

واد األخرى قبل التخلص من أجـل تقليـل         المخلفات مع األسمنت والم   
مخاطر االرتشاح إلى المياه السطحية أو جوفية مجاورة وهى مناسـبة           

المحتوى المعدنى العـالى    للمخلفات الدوائية خاصة ورماد الترميد ذى       
ميل المخلفات الدوائية يجب إزالة التغليف وطحن الدوائيات        خمن أجل ت  

يمكن نقلها إلـى    ، منت بعد ذلك    وإضافة خليط من الجير والماء واألس     
 .موقع تخزين مناسب 

  :تكون نسب الخليط  بالوزن فى الحالة النموذجية كالتالى
 . مخلفات دوائية٪ ٦٥
  جير٪ ١٥
  أسمنت٪١٥
  ماء٪ ٥

  معتدلـة  التخفيف بكميات كبيرة من الماء وتصريفه فى المجارى لكميـات         
ارة ال يجـوز تـصريف      من سائل معتدل نسبيا أو األدوية شبه السائلة غير الض         

 . السامة للخاليا فى مجارى البلدية أو المجارى المائية أو األدويةالمضادات الحيوية 
ال يجوز دفن المخلفات المسممة للخاليا غير المعالجة أو تصريفها فى نظام            
الصرف الصحى ويجوز ترميد المواد الكيماوية وحاوياتها خاصـة البالسـتيكية           

 .كوقود بديل 
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 مخلفات التشريحية التخلص من ال-٢
يتم الدفن بمعرفة المنشأة الصحية فى مدافن الصدقة أو المدافن التى تتعاقـد          

 . الصحية فى هذا الشأن المنشأة إدارةمعها 
  التخلص من المخلفات السائلة -٣
  فـى حاويـات    المعبـأة يمنع منعا باتًا دفن المخلفات الـسائلة غيـر          ) أ (

 .ل حرة فى مواقع الطمر أو المخلفات التى تحتوى على سوائ
يجب عدم دفن الحاويات التى تحتوى على مخلفات سـائلة أو سـوائل           ) ب(

  :حرة فى مواقع الطمر إال فى الحاالت التالية
 . السوائل الحرة بأى من الوسائل المعتمدة إزالة إذا تمت -١
  إذا تم خلط المخلفات السائلة مع مواد ماصة أو تـم تـصليدها بحيـث               -٢

 . مشاهدة سوائل حرة ال يمكن
 الزئبق ومركباتهلتخلص اآلمن من  ا-٤

 بيع أو منح أو مبادلة الزئبق مع أحد الشركات التى تقوم بتـصنيع الزئبـق              
  :من الزئبق ومركباته وفقًا لما يلى اآلمنأو مركباته طرق التخلص 

التخلص فى مدافن مخلفات خاصة مصممة هندسيا لذلك يمكن التخلص          ) أ (
التثبيت / وثة بالزئبق أو مركبات الزئبق بعد التصليد        لت الم من المخلفا 

     ا لذلك والمحتويـة علـى      فى مدافن المخلفات الخطرة المصممة هندسي
طبقة من الكبريت ضمن طبقات تبطين المدفن حتى يتكـون كبريتيـد            

ير إضافية عند   اتخاذ تداب وينبغى  ، فى المياه    الزئبق وهو منعدم الذوبان   
دنى حد مع األخذ فـى االعتبـار منـع          أنبعاثات إلى   الالمدافن لتقليل ا  

التحلل الحرارى بمنع اتصال كبريتيد الزئبق مع األكـسجين الجـوى            
وتأكسده إلى الزئبق والكبريتات وتسرب الزئبق الغازى وميثيل الزئبق         

 .من مدفن المخلفات 
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٩٥

عنـد  ، التثبيـت   / بعد التصليد   ) مرافق تحت األرض  (التخزين الدائم   ) ب(
 بمعـايير القبـول     يمكن تخزين مخلفات الزئبق التـى تفـى       ، حاجة  ال

شكل دائم فى حاويات خاصة فى مناطق معينـة فـى           بللتخزين الدائم   
 .مرافق تخزين تحت األرض

 .ال يجوز حرق المخلفات المحتوية على الزئبق 
  التخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة- ٥

ورة غير موصى به بصفة عامة      طفات ذات الخ  للمخل) الطمر(الدفن المباشر   
إال فى حاالت الطوارئ التى تنتج عن عدم وجود وحدات معالجة يمنع التخلص             

 .من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة فى مقلب غير متحكم فيه 
 :يتم الدفن فى 

ن بـالجير الحـى     اليا المدفن الصحى للمخلفات وتبط    منطقة خاصة داخل خ   
حترازية لمنع العدوى للقـائمين علـى       تخاذ اإلجراءات اال  افات مع   وتدفن المخل 

 سم  ١٥عملية الدفن ثم تغطى الخاليا المتكونة بطبقة جير حى ال يقل سمكها عن              
على األقل وترش الخلية بالماء ليحدث التفاعل بين المياه والجير وتتصاعد درجة            

خرة الماء مـن الموقـع   حرارة الخلية نتيجة حرارة التفاعل الكيماوى وتصاعد أب    
    ـ    الذى يتم فيه التعقيم كيماوي   وللحـرارة الـشديدة الناتجـة      أا لقلوية الجير المطف

 .من التفاعل 
        ا تاما وذلك  تجنب مالمسة المخلفات بالمدفن للبشر والحيوانات البرية تجنب

 :عن طريق 
 .منع فرز المخلفات أو العبث بمحتويات المدفن منعا تاما ) أ (
 بطبقات الجير   إلقائهاغطية طبقات المخلفات مباشرة عقب      ل على ت  العم) ب(

 .الحى كما ذكر سابقًا ثم بطبقات من األتربة والرمال 
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 )١١(ملحق رقم 
 ت ومعايير أدوات ومستلزمات الفصلاشتراطا

 والجمع والنقل والتخزين للمواد والمخلفات الخطرة
 مخلفات الخطرةمثل مخلفات الرعاية الصحية الخطرة وغيرها من ال

 أكياس جمع المخلفات
 .تكون شفافة 

 يثلـين وال يحتـوى    إو البـولى    أمصنوعة من مـادة البـولى بـروبيلين         
على البولى فينينل كلورايد ويفضل أن تكون مـن البالسـتيك القابـل للتحلـل               

 .ومطبوع عليها اسم المنشأة التى تستخدمها 
 ة فى أحبـار الطباعـة     خالى من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيل        

 .و األلوان المكسبة للون الكيس أ
 . ميكرون ٨٠سماكة ال تقل عن 

 .مقاومة للثقب أو التمزق 
 .معها أسالك أو شرائط لزوم غلق األكياس 

 .لزوم وضع العالمات على األكياس " لصاقات"معها ورق 
 علب التخلص من اإلبر والسنون واألدوات الحادة

 .تكون شفافة 
  وال يحتـوى    و البـولى إيثلـين    أمـن مـادة البـولى بـروبيلين         مصنوع  

على البولى فينيل كلورايد ويفضل أن تكون من البالستيك القابل للتحلل ومقـاوم             
لالحماض أو الكرتون المبطن بطبقة من البالستيك غير المنفذ ومطبـوع عليهـا    

 .اسم المنشأة 
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 ا بهـا تعرجـات    بها فتحة من أعلى مزودة بغطاء أعالها والفتحـة نفـسه          
 . فجوات مسننة لحصر اإلبر أو السنون أو األدوات الحادة أو

 .بغطاء يمكن تركيبه بحيث ال يمكن فتحه بعد اإلغالق 
 .مقاومة للثقب أو التمزق 

 الكيماويات والشظايا الحادة متوسطة الحجم التى        الحتواء جرادل وجراكن 
 ال تناسب العلب الصغيرة
 .أبيض اللون معتم 

... يوم  مخالى من المعادن مثل الرصاص والكـاد      ،  بروبلين    بولى :المادة  
 بالستيك قابل للتحلل ومطبـوع عليهـا اسـم المنـشأة          ، مقاوم لألحماض    ، لخإ

 .التى تستخدمها 
 خالى من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبـار الطباعـة             

تثبيته بحيث ال   أو األلوان المكسبة للعبوة أسطوانى أو مكعب مزود بغطاء يمكن           
 .يمكن فتح الجردل بعد تمام غلقه 

 .مثبتة فى المنتصف  مزود بيد بالستيكية أو معدنية
 .مقاومة للثقب أو التمزيق 
 :حاوية تجميع ونقل المخلفات 

 الكثافة ومقاومة لألشعة فـوق      مصنوعة من عبوات حقن بولى إيثلين عالية      
 .سجية بغطاء مسطح فنالب

 . وغطاء مقوى للعجالت  صلبةالشاقة بإطارات مطاطيةعجالت دوارة للخدمة 
 .EN ٨٤٠االمتثال الكامل لمعايير 

يـة تعمـل    ططـارات مطا  إلوائح الحد من الضوضاء باستخدام      متوافق مع   
 .ور محكم التثبيت حبهدوء وم

 . الحاوية وملحقاتها قابلة إلعادة التدوير فى نهاية دورة المنتج أجزاءجميع 
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معادن ثقيلة فى أحبار     الكادميوم أو الرصاص أو أى       ألوان مختلفة خالية من   
 .سبة للون الحاوية الطباعة أو األلوان المك

   :سلة لكيس المخلفات البلدية
 السلة عبارة عن حاوية أسطوانية صـلبة غيـر مثقوبـة بـسطح أملـس              

 .ولها غطاء
 مصنوع من مادة البولى بـروبلين أو البـولى إيثلـين وال يحتـوى علـى             

 .ى فينيل كلورايد البول
 .إلخ ... يوم مخالى من المعادن مثل الرصاص والكاد

 حوامل لتثبيت األكياس الكبيرة أثناء ملئها باألكياس األصغر
 .مقاوم للصدأ 

 .سطح دائرى أو مربع عند مستوى األرض 
 .الجوانب مكونة من عمودين معدنيين 

 . على قواعد مطاطية ةقاعدة الحامل مثبت
 ألكياس والحاويات ميزان لوزن ا

 .ة بالكيلو جرام واضح وسهل القراء
  .٪ ٩٥بدقة تزيد عن 

 تروللى خدمات تمريضية 
 .مقاوم للصدأ 

 .ذو أسطح المقاومة للمواد الكيميائية 
  .)يجب عدم وجود مسامير(لحام فى جميع الوصالت 

 .عجالت عالية التحمل 
  : األوليةمالبس العمل ومهمات الوقاية الشخصية واإلسعافات

 .مريلة + فرول من مادة مناسبة غير منفذة للسوائل أ
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 يمكـن أن  ، كمامات مناسبة لحماية التـنفس مـن الغـازات والجـسيمات            
 .وبها كربون منشط  الذى يمكن فيه تغيير قرص أخذ الهواءتكون من الصنف 

بطنـة  من اللدائن السميكة تدوم طويالً حتى المرفقين م       ) جوانتيات(قفازات  
 .داخل للخدمة الشاقة والمقاومة للمواد الكيميائية والتآكل من ال

 رقبـة  و والحذاء ذالصنع من الجلد الصناعى أو الفيبر المناسب      أحذية متينة   
 .يفه وتطهيره ظيسهل تن، متوسطة ونعل بطبقات إضافية 

 .مان لحماية العين من الضرر أنظارات 
همات إجراء اإلسعافات األولية مزود     أو صندوق أو علبة لم    ) دوالب(خزانة  

 .ختناق أو غيره افة احتياجات إسعاف الجروح أو االبك
 .بطانيات لمقاومة الحريق 

ا ماسك لتنفس األشخاص القـائمين      هسطوانات هواء تركب على الظهر ول     أ
 .بإطفاء الحرائق 
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 )١٢(ملحق رقم 
 نموذج طلب الحصول على العالمة الخضراء

  :دارة المخلفات علىإرشادى الذى يصدره جهاز تنظيم يحتوى الدليل اإل
 .شرح لإلجراءات التى يتبعها مقدم الطلب للحصول على العالمة الخضراء
 .قائمة بأنواع المنتجات التى تم اختيارها للحصول على العالمة الخضراء 

 .مواصفات المنتج الذى يحصل على العالمة الخضراء 
 :ليل وملء البيانات التالية يقوم مقدم الطلب بمراجعة الد

  البيانات العامة
  اسم المنتج وفقًا للقائمة الصادرة من الجهاز

  رقم المواصفة
   العينات المسلمة مع الطلبعدد

  بيانات المنشأة
  اسم الشركة المصنعة للمنتج

  عنوان الشركة
  اسم ووظيفة مسئول االتصال ورقم الهاتف

  بيانات المنتج
  اع الصناعىالقط

  سم التجارىمواصفات المنتج واال
  األسواق التى يباع فيها

   يباع بها فى األسواق المختلفةالتىاألسماء 
ترفق مقارنة كاملة لتوضيح مدى مطابقة المنتج لكل 

 عنصر من المواصفات
 

 وتقدمت الشركة بطلب الحـصول علـى      ق  هل سب 
 العالمة الخضراء لنفس المنتج ؟

 

  تاريخ الطلبهو فما جابة باإليجابنت اإل كاإذا
 وما هى النتيجة ؟

 

  وما هو سبب إعادة التقدم بالطلب ؟
  توقيع الشخص المسئول ووظيفته

  التاريخ
  بيانات تمأل بمعرفة الجهاز

  المنتج متضمن فى القائمة التى أصدرها الجهاز
  .رأى اللجنة المشكلة لفحص المنتج ومطابقته للمواصفات 
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١٠١

 نموذج شهادة العالمة الخضراء

 شهادة الحصول على العالمة الخضراء
 إلى

 عنوان الشركة، اسم الشركة 

 عن المنتج

 موديل/ اسم المنتج 
هذا المنتج تم تقييمه بناء على معايير التقييم الخاصة بالعالمـة الخـضراء             

 .التى تم إصدارها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات 
 اسم المسئول             شهادة فى تاريختم إعطاء هذه ال

 اإلمضاء              وتسرى هذه الشهادة إلى تاريخ
 الختم                                 رقم الشهادة
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 )١٣(ملحق رقم 
 المخلفات الصناعية نموذج سجل

  : معلومات عامة-١
 .اسم المنشأة وعنوانها 

 .اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته 
  ....)إلى ... فترة من ذكر ال(الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية 

  :التوصيف العام للمنشأة - ٢
 .القطاع الذى يتبعه نشاط المنشأة 

 .كمية اإلنتاج الفعلى السنوى وأقصى طاقة إنتاجية نوع و
 .سنة بداية التشغيل الفعلى 

  :المدخالت والمخرجات - ٣
 .توصيف المواد الخام والكميات المستخدمة شهريا على مدار السنة 

تجات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات والكميـات الناتجـة         توصيف المن 
 .شهريا على مدار السنة 

كمية المادة الخام المستهلكة    (حساب االستهالك النوعى لكل مادة خام شهريا        
 ) .فى الشهر مقسومة على كمية المنتج الرئيسى فى الشهر

  : سجل المخلفات-٤
 .جعات وكمياتها الشهرية قائمة بالمخلفات الصناعية ومن بينها المرت
 .تشغيلها  ةتحدد الوحدة التى يتولد منها المخلف وسن

 :توصيف المخلفات  - ٥
  .)النسبة المئوية للمكونات ومن بينها المعادن الثقيلة(توصيف الكيميائى ال
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ـ ، صـلبة ، سائلة  ) الحالة الفيزيائية (التوصيف الفيزيائى    ... بـودرة   ، ةأحم
  ....)نسبة الماء ، الكثافة

   : التعامل مع المخلفات-٦
 .قت لكل نوع يد أماكن للتخزين الدائم أو المؤفصل األنواع المختلفة وتحد

 .تحديد الكميات التى يتم تدويرها أو إعادة استخدامها شهريا 
 فى حالة التخلص النهائى من المنشأة سـواء فـى المـدافن أو المحـارق              

ل نوع وكميـة وتـاريخ نقـل         يتم تسجي  ةأو مصانع األسمنت أو منشآت المعالج     
 .المخلف واسم الجهة المستقبلة له وما يفيد استالم الكمية 

ينهـا  زعن طريق تسليمها لمقاول يتولى تخ     فى حالة التخلص خارج المنشأة      
مؤقتًا لحين البيع يتم تسجيل نوع وكمية وتاريخ نقل المخلف مع التأكـد مـن أن          

 .مكان التخزين مرخص 
  :ية خطة الرقابة الذات-٧

تشمل خطة الرقابة الذاتية توليد البيانات الدقيقة والالزمة لحساب مؤشـرات         
 :متابعة األداء منها 

لف يتولد شهريا علـى     للمخلف وهو ناتج قسمة كمية كل مخ      التولد النوعى   
تجـاه التطـور    ابع هذا المؤشر بالتعرف علـى       تتسمح  معدل اإلنتاج الشهرى وي   

 .تولد المخلفات الصناعية البيئى للمنشأة فى مجال الحد من 
 .كمية المخلفات التى يتم تدويرها لكل طن منتج وتحسب شهريا 
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 )١٤(ملحق رقم 
 إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها

يتم تحصيل الرسوم الشهرية مقابل الخدمات لـإلدارة المتكاملـة لمنظومـة     
ها من القطاع العام أو الخاص      وب عن و من ين  أالمخلفات بواسطة الجهة اإلدارية     

 .يل هذا الرسم صلتح
    مقابل فواتير مقدمة من الجهـة اإلداريـة        ايجوز أن يكون التحصيل مباشر  

 .أو يتم إلكترونيا عن طريق الربط الرقمى بين المنشأة والجهة اإلدارية 
و نـشاط مدرجـة     أات الرسم الشهرى طبقًا لكل قطاع       تكون أسس تحديد فئ   

  :لتاليةبالجداول ا
  : الوحدات السكنية-١

 .ن إلى أربعين جنيها شهريا يسم شهرى من جنيهيتم تحصيل ر
 .ستهالك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم استرشاد بمعدالت يتم اال

 : الوحدات التجارية -٢
يتم تحصيل رسم شهرى من ثالثين جنيها إلى مائة جنيه شـهريا للوحـدات     

 .حدات المستخدمة مقار ألنشطة المهن واألعمال الحرة التجارية المستقلة والو
 وخدميـة   إداريـة  عيادات وصيدليات ومكاتـب      : أمثلة الوحدات التجارية  

 .كشاك ومحال تجارية وغيرها أومهنية وورش صغيرة و
 .ستهالك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم ايتم االسترشاد بمعدالت 

 : األعمال العام  الحكومية والهيئات وقطاعتآالمنش -٣
 .يتم تحصيل رسم شهرى بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه شهريا 

يتم مراعاة العناصـر التاليـة عنـد         المنشآت والهيئات والمبانى الحكومية وما فى حكمها      
 :تصنيف هذه المنشآت 

 العاملينعدد 
  متر مربع١٠٠٠مساحة مبانى حتى 
  متر مربع٢٠٠٠ وحتى ١٠٠٠مساحة مبانى فوق 

  متر مربع٢٠٠٠ فوق مساحة مبانى
 المقار اإلدارية لقطاع األعمال العام

 المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية
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 .يتم تحصيل رسم شهرى بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه شهريا  
 ت التعليميةآالمنش

 :الية عند تصنيف هذه المنشآت مراعاة العناصر التتم ي :يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت 
 ت تعليمية حكوميةآمنش
 س ابتدائية وإعداديةمدار* 
 مدارس ثانوية وتعليم فنى وصناعى* 
 )لكل مبنى يخص كلية أو معهد أو إدارى(جامعات متعددة الكليات والمعاهد * 

 منشآت تعليمية خاصة
 األساسىدور حضانة فيما قبل التعليم * 
 بتدائى وإعدادىامدارس * 
 مدارس ثانوية وتعليم فنى وما فى حكمها* 
 عات واألكاديميات والمعاهد المتخصصة لكل مبنىالجام* 
 : التجارية والصناعية والسياحية وما فى حكمها -٤

 للمنـشآت    بالنسبة يتم تحصيل رسم شهرى بما ال يجاوز عشرين ألف جنيه         
نشطة التجاريـة  واألراضى الفضاء المستغلة لأل  ، ة  التجارية والصناعية والسياحي  

، والمراكـز التجاريـة     ، لقطاع الخـاص    والشركات والمبانى اإلدارية التابعة ل    
 .وما يماثلها من منشآت أو أنشطة ، المنشآت الرياضية ووالفنادق 

  )ق وموالت ومجمعات وما فى حكمهامراكز تسو(المنشآت التجارية ) ١(
 )حكومية أو خاصة(

 :يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت 
 المجمع أو المركز وحدات بداخل ١٠بعدد حتى أقل من 

  وحدة بداخل المجمع أو المركز٢٠ إلى ١٠بعدد حتى أكبر من * 
  وحدة داخل المجمع أو المركز٢٠بعدد أكبر من * 
  المنشآت السياحية)٢(
 )فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم وكافيتريات سياحية وما فى حكمها(

 :يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت 
 لفنادق طبقا للتصنيف السياحىا

 فندق نجمة واحدة* 
  نجمة٢فندق * 
  نجمة٣فندق * 
  نجمة٤فندق * 
  نجمة٥فندق * 
 فندق غير محدد التصنيف* 

 منتجعات سياحية
 كافيتريات ومطاعم ومالهى سياحية

  وشقق فندقيةبنسيونات
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 :المبانى اإلدارية والشركات الخاصة ) ١(

 :لعناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت يتم مراعاة ا
 :مبانى إدارية وشركات تجارية خاصة 

 . متر مربع ١٠٠٠مساحة مبانى حتى 
  متر مربع٢٠٠٠ وحتى ١٠٠٠مساحة مبانى فوق 
  متر مربع٢٠٠٠مساحة مبانى فوق 

 
  :المنشآت الرياضية) ٢(

 :يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت 
 أندية نشاط رياضي واجتماعي

 :مراكز شباب 
  من مساحة المركز٪١٠مراكز شباب للنشاط الرياضي بمبانى ال تتجاوز 

  من مساحة المركز٪١٠مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي وبمساحة مباني تتجاوز 
 المالعب والصاالت لألنشطة الرياضية المنفصلة عن النوادي ومراكز الشباب

 شآت الصناعيةالمن
  :المنشآت الصناعية طبقًا لتصنيف غرف الصناعات

 :يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت 
 صناعة األسمدة واألسمنت والحديد والزجاج والسيراميك والمنتجات الصحية 

 صناعة الغزل والنسيج
 صناعة الصباغة والطباعة والتجهيز لألقمشة

 والصناعات الهندسيةصناعة السيارات 
 صناعة الكيماويات والبتروكيماويات

 صناعة المالبس الجاهزة
 صناعة األغذية
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 صناعة المشروبات والمياه
 صناعة السينما

 صناعة األخشاب
 صناعة البالستيك

 أى صناعات أخرى لمنشآت صناعية غير المذكورة أعاله
  األراضى الفضاء والمستغلة فى أغراض تجارية-٥

 .يتم تحصيل رسم شهرى لكافة األراضى الفضاء والمستغلة فى أى نشاط تجارى 
 يجاوزيتم تحصيل رسم شهري بما ال : أو مواقف للسيارات ) معارض وخالفه(

 .عشرين ألف جنيه 
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 )١٥(ملحق رقم 
 البيانات األساسية

 للخطة المحلية الرئيسية لإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

 ف من الخطة الهد: أوالً 
الهدف من وضع خطة لإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة هو التخطيط للمـدى            

 ) . عاما٢٠لمدة (الطويل 
ـ        وهى عملية تخط    محافظـة   : "ل المثـال  بييط شاملة لمنطقة الخدمة ، علـى س

وبة فى السنوات المقبلة علـى مراحـل        تصف جميع األعمال المطل   " و مركز أو مدينة   أ
زمنية يمكن أن تكون قصيرة المدى، متوسطة المدى أو طويلـة المـدى مـع إعـداد                 

وتوضح بعض المعالم الرئيسية بحيـث يمكـن اتخـاذ          . التصاميم والتقديرات التقريبية  
 .اإلجراءات الالزمة مسبقًا 

 محددات الخطة: ثانيا 
 :وضع الخطة ، على سبيل المثال  المحددات التى تؤثر في هنايذكر 

 .ستراتيجي ارتباطًا وثيقًا أن ترتبط بالهدف اال
 ) .إطار زمني للتنفيذ(أن تكون محددة بوقت 

 .أن تتضمن موازنة لتنفيذ أنشطتها 
أن تحدد المسئول عن التنفيذ واألطراف ذات العالقة ، ومن يـتم استـشارتهم ،               

 .ومن يتم الرجوع إليهم 
 .ات أداء يمكن قياسها أن تتضمن مؤشر

 دور الجهات المعنية فى تنفيذ الخطة : ثالثًا 
يجب األخذ في االعتبار دور الجهات المعنية المختلفة أثناء وضع الخطة سـواء            

 جهـات واألفـراد  من خـالل جلـسات تـشاورية لمختلـف ال        بإشراكهم في التخطيط    
 .أو من خالل مقابالت واستطالعات رأى هذه الجهات 
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الجزء من المستند يتم توضيح الخطوات التي تمت فى هذا اإلطار مـع             في هذا   
األطراف المعنية مع تحديد الجهات التي شاركت في وضع الخطة وما هـو دور كـل                

 .جهة أثناء وضع الخطة 
 النطاق الجغرافى للخطة: رابعا 

 يجب تحديد النطاق الجغرافي الـذي تـستهدفه الخطـة فقـد تكـون الخطـة                
 فـى حالـة التخطـيط      . لمحافظة كاملة أو المدينة أو المركز أو القرية         على مستوى ا  

القـرى  / المـدن   / على مستوى المحافظة يجب تجميع بيانات الخطة من كل المراكز           
 فى هذه المرحلة لتحديد     ا وضع خريطة للنطاق الجغرافي أساس     التابعة للمحافظة ويعتبر  

 .نطاق الخدمة 
المـساحة  ) ............ عرض وطول بـالكيلومتر   (األبعاد التقريبية للمحافظة    

 ) .......كيلو متر مربع(الكلية 
 :  بيانات أساسية عن نطاق الخطة-خامسا 

 ..........................  : عدد السكان

 من الهام   وبالتالي للخدمة   ون المستهدف هم المتلق   الجغرافيالسكان داخل النطاق    
ق لكى نستطيع االنطالق نحو تحديد نـوع الخدمـة          جدا التعرف على عددهم بشكل دقي     

 . وأبعادها المختلفة والتكلفة المتوقعة لتقديم تلك الخدمة

 . يبين متوسط عدد األسر عدد الوحدات السكنية المخدومة: عدد األسر 

 ..........................   : السكانيمعدل النمو 

ن إ حيـث    المـستقبلي  السكان    فى تحديد عدد   السكانييساعد معرفة معدل النمو     
 يؤثر بشكل مباشـر     الذي السكاني يؤخذ فى االعتبار النمو      مستقبلي تصور   هيالخطة  

 .  تشملهاالتي سيتم التعامل معها مستقبليا خالل الفترة الزمنية التيعلى كمية المخلفات 

 ..........................   : الكثافة السكانية

) . ٢م( طريق قسم عدد األفراد على المساحة الكلية         تحسب الكثافة السكانية عن   
كلما ارتفعت زاد عـدد المعـدات ،        نه  إانية لها تأثير على التخطيط حيث       والكثافة السك 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة فبرایر ٢٢ى   ف)ج(مكرر  ٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١١٠

على سبيل المثال مـساحة     ) . ٢م/فرد. (معدل الخدمة والوقت المستغرق لعملية الجمع       
 .....  عدد السكان..... / محافظة 

 ..........................   : المبانىعدد 

 ................   : متوسط عدد أفراد األسر

متوسط عدد أفراد األسرة يساعد المخطط فى التعرف على عدد األسر وبالتبعية            
 .  الخدمات المذكورة فى الخطةستتلقىالوحدات السكنية التى 

 ..........................  : عدد الوحدات السكنية

/ صـناعي / تجـارى / إسكاني: .......................... (ة  األنشطة الرئيسي 
 . حيث يرتبط نوع النشاط بنوعية وكمية المخلفات....) أكثر من نشاط 

 ...............   : متوسط دخل الفرد فى النطاق المستهدف

 األسرة يساعد القائمين على عملية التخطيط فـى عمليـات           /متوسط دخل الفرد  
 كلمـا ارتفـع مـستوى       هنه من المتعارف عليه أن    إات المتولدة حيث    تقدير كمية المخلف  

 . ة كمية المخلفات المتولدوبالتاليالدخل زاد االستهالك 

 بيانات أساسية تلتزم بهـا وحـدات اإلدارة المتكاملـة بالجهـة اإلداريـة          -سادسا  
 : المختصة بشأن طرق تقديم الخدمة

ائم باألشخاص أو الشركات المـرخص      إعالم المواطنين إعالما نافيا للجهالة ود     
 . لهم تقديم الخدمات وكذلك الطرق المختلفة لتقديم الخدمة

االلتزام بتقديم الخدمة كاملة من نقل ملكية المخلفات من مولـديها حتـى تمـام               
 . ساعة يوميا٢٤ مالحق الالئحة وفى خالل فيالتخلص منها بالطرق البيئية الموضحة 

 بمجمل األعمال التى تـم تنفيـذها مـن الخطـة            ىسنوع  بتقديم تقرير إنجاز ر   
ـ        ، اتالرئيسة لإلدارة المتكاملة بالمحافظة أو بالمنطقة الجغرافية موضـحا فيهـا الكمي

وآليات التنفيذ ، ونسب تنفيذ الخدمات ، ومعوقات التنفيذ إن وجدت ، وكافـة البيانـات           
 . المطلوبة من الجهاز
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 : ل الخطة المدى الزمنى لتنفيذ مراح-سابعا 
يتم تحديد المدى الزمنى لمراحل الخطة سـواء كانـت الفوريـة ، قـصيرة ،                
متوسطة أو طويلة المدى مع تحديد تاريخ البدء واالنتهاء المرتبط بكل خطـة ويمكـن               

 :  تصنيف الخطة عن طريق المدى الزمنى
سنة فى هذه الحالة يجب ربط الخطة بالخطط        ٢٠-١٥فالخطة طويلة المدى من     

 ٢٠٣٠ مصر ستراتيجيةا:  مثال ستراتيجيةاالية الوطن
 .  سنوات وهنا ترتبط بالخطط الخمسية بالقطاع١٠-٥ المدى من ةالخطة متوسط

 .  سنوات٥-٣الخطة قصيرة المدى فهى من 
 . الخطة العاجلة فهى الخطة السنوية

يجب تحديد التقييم المستخدم للخطة سواء السنة الميالدية أو الماليـة ، ويفـضل        
 . ستخدام السنة المالية لسهولة ربطها بالميزانية ويساعد ذلك فى التخطيطا

 :  المدى الزمنى لالنتهاء من الخطة-ثامنًا 
تلتزم جميع وحدات اإلدارة المتكاملة باالنتهاء مـن إعـداد خططهـا المحليـة              

مـل  الرئيسية لإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية خالل ثالثة أشهر تبدأ مـن تـاريخ الع             
 . بالالئحة بعد صدورها

 :   تحديث الخطة-تاسعا 
يتم تحديث الخطة بناء على قرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك إذا مـا تطلـب          

خالل شـهر    األمر ذلك ، على أن يتم الدراسة من خالل وحدات اإلدارة المتكاملة وفى            
 . من تاريخ قرار مجلس إدارة الجهاز

 :   اعتماد الخطة-عاشرا 
 . مد مجلس إدارة الجهاز الخطة بعد تقديمها من وحدات اإلدارة المتكاملةيعت

 يجب أن تشمل الخطة مصادر تمويل كافة مراحل تنفيـذ الخطـة مـن الجمـع         
 والتكنولوجيات المتاحة والمطلوبـة     النهائيات الوسيطة إلى أماكن التخلص      طحإلى الم 

 .  ستراتيجيةااللتحقيق أهداف 
 :  طة نشر الخ-حادى عشر 

 للجهاز وكـذلك علـى الموقـع        الرسمييقوم الجهاز بنشر الخطة على الموقع       
 .  لوزارة البيئةالرسمي
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 )١٦(ملحق رقم 

  المخلفات أحمالالنموذج الدورى لحصر

  :بيانات المنشأة والحصر : أوالً 

  ..)الصناعى، (القطاع   عام الحصر
  سنة التشغيل  النشاط المرخص له

  اسم المنشأة
 :    الحى    :     المحافظة العنوان

 LONG (Longitude)                           LAT (Latitude) 

  البيئيةممثل اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة
  الفاكس  التليفون

ت المنـشأة   ت ومخرجا  هو العام الذي تم فى إطاره حصر مدخال        :عام الحصر   
  .ى يذكر القطاع الصناعي الفرعىفى حالة القطاع الصناع

يضاف خريطة وصفية للمنشأة والمحيط بها مع ضرورة ذكـر النظـام الـذي              
 .استخدم فى تحديد الموقع 

 : البيانات األساسية للمواد الخام المستخدمة  - ثانيا

 تصنيف المادة
 اسم المادة تجاريا م

االسم 
 العلمى

C.A.S 

No. 

UN 

No. 
الحالة 
 الفيزيائية

نوع 
 العبوة

الكمية 
/ طن
 خطرة عام

غير 
 خطرة
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 : البيانات األساسية لإلنتاج والطاقة المستهلكة -ثالثًا 
 الطاقة المستهلكة مخرجات العملية اإلنتاجية

الكمية  الثانوى األساسى
 سنة/طن

مصدر 
 الكمية الطاقة

 سنة/ س .و.ك  ءكهربا   
 سنة/ طن   مازوت   
 سنة/ طن   سوالر   
 سنة / ٣م  غاز طبيعى   
 سنة/ طن   بوتاجاز   
 سنة/ طن   الفحم   
 سنة/ طن   أخرى   

فى حالة وجود مصادر أخرى للطاقة المـستهلكة تـذكر وتوصـف كيميائيـا               
 .وفيزيائيا مع تحديد الوحدة المستخدمة فى القياس 

المخلفات: ا رابع 
  المخلفات الصلبة-١

 مكان التخلص النهائى
الكمية  نوع المخلف م

 سنة/ طن
مسئول 
نقل 

 المخلف
إعادة التدوير 

 الكمية
الكمية (التخلص النهائى 

 )وموقع التخلص
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 الخطرة المخلفات -٢

طريقة التداول 
 خارج المنشأة

 اسم المخلف الخطر م
نوع 
 المخلف

الكمية 
/ طن
 سنة

طريقة 

 التخزين

طريقة 
التداول 
داخل 
 المنشأة

إجراءات 
السالمة 
والصحة 
 المهنية

إجراءات 
خطة 

الطوارئ 
ومكافحة 
 الحرائق

 النقل
التخلص 
 النهائى

          

رشـادات  توصف طرق التخـزين والتـداول ويراعـى كافـة التعليمـات واإل         
 .التى يصدرها الجهاز فى شأن هذا الملحق 
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 )١٧(ملحق رقم 
 نموذج تتبع المخلفات الخطرة
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 )١٨(ملحق رقم 
 خطة المنشأة لإلدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية

ا المعـايير التـى وضـعتها اللجنـة         تلتزم المنشآت الصناعية التى تطبق عليه     
مـن هـذه الالئحـة بتقـديم خطـة لـإلدارة المتكاملـة              ) ٤٣(المشكلة وفقًا للمـادة     

للمخلفات الصناعية غير الخطرة تعتمد على التسلـسل الهرمـى لـإلدارة يبـدأ مـن                
خفض معدالت تولد المخلفات ثم إعـادة اسـتخدامها ثـم إعـادة تـدويرها أو إنتـاج            

جة والتخلص النهـائى ، وتقـدم الخطـة وفقًـا لهـذا الملحـق إلـى                 الطاقة ثم المعال  
ـ  ١٥الجهاز لمراجعتها وإبـداء الـرأى خـالل          مـن تـاريخ التقـديم وتكـون       ا يوم 

المراجعة مقابل مصاريف إدارية يحددها قـرار مـن وزيـر البيئـة بعـد العـرض                 
على مجلس إدارة الجهاز ، ويـتم موافـاة هيئـة التنميـة الـصناعية بـصورة مـن              

جة التقييم وصورة مـن الخطـة مـع تـسليم صـاحب المنـشأة صـورة طبـق                   نتي
األصل من هـذه النتيجـة ، كمـا تـتم المتابعـة المكتبيـة أو الميدانيـة لمحتويـات           

 .من هذه الالئحة ) ٤٣(الخطة باآللية التى تقرها اللجنة المشكلة وفقًا للمادة 

لتنميـة  وفى حالة وجود حيود عـن الخطـة يقـوم الجهـاز بإخطـار هيئـة ا        
 الصناعية بتكليف صاحب المنـشأة أو المـسئول عـن إدارتهـا بتـصحيح الحيـود               

 يومـا مـن تـاريخ    ٣٠أو تقديم تفسير لـه إعـادة تقـديم الخطـة المعدلـة خـالل        
 .اإلخطار ، وعلى هيئة التنمية الصناعية إقرار نظام للتعامل مع هذه المنشآت 

ـ              رى ذات الـصلة    أما فى حالـة رصـد مخالفـة ألحكـام التـشريعات األخ
بالمخلفات أثناء المتابعة الميدانيـة يـتم إخطـار الجهـة المنفـذة لهـذه التـشريعات                 
التخاذ اإلجراءات القانونية المطلوبة ضد صـاحب المنـشأة المخـالف أو المـسئول              

 .عن إدارتها 
ـ كما تلتزم المنشأة بتحـديث الخطـة وإرسـالها للجهـاز كلمـا حـدث تغ         ر يي

 كل الذى يـؤدى إلـى زيـادة أو نقـص كميـة المخلفـات               فى العملية الصناعية بالش   
أو طبيعتها ويقوم الجهاز بمتابعـة تنفيـذ الخطـة المحدثـة عـن طريـق زيـارات                  

 .ميدانية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية 
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على الهيئة العامـة للتنميـة الـصناعية إدراج الموافقـة علـى خطـة اإلدارة              
مـستندات المطلوبـة إلصـدار أو تجديـد     المتكاملة للمخلفـات الـصناعية ضـمن ال     

 .السجل الصناعى للمنشأة 
 :البيانات األساسية التى يجب أن تتضمنها الخطة 

 . تعريف بالمنشأة الصناعية - ١
 عــدد ســاعات - ســنة التـشغيل  - كـود الــصناعة  - الموقــع -االسـم  (

 ) .التشغيل فى السنة
 . وصف العملية الصناعية - ٢
 .ات  المدخالت والمخرج- ٣
 . المخلفات المتولدة عن النشاط الصناعى - ٤

 العملية الصناعية المولدة له الكمية المكون الرئيسى اسم المخلف
    
    

 : المواصفات الفنية - ٥
 : توصيف المخلف ١-٥

 .المخلفالمكونات الرئيسية والنسبة المئوية لها فى : توصيف كيميائى 
 ...) . سائل -صلب (ئية الحالة الفيزيا: توصيف فيزيائى 

 : دراسة فرص الحد من تولد المخلف والتدوير وإعادة االستخدام ٢-٥
يتم تحديد اإلجراءات أو المشروعات التـى يمكـن أن يـؤدى تطبيقهـا إلـى                
الحد من تولد المخلف سواء نتيجة رفـع كفـاءة األجهـزة والمعـدات أو اسـتبدالها                 

ة لمواصــفات المنــتج أو معالجــة أو إعــادة اســتخدام المنتجــات غيــر المطابقــ
 . وغيرها من األعمال ثانويالمخلف لتعظيم قيمته وبيعه كمنتج 

تقدم الخطة وصفا لهذه األعمال ويتم تقدير التكلفة التقريبيـة لكـل مـن هـذه                
 . لها االقتصادياألعمال والعائد 

  .تضع المنشأة خطتها الزمنية لإلدارة المتكاملة وفقًا إلمكانياتها المالية
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 : توصيف التخزين داخل المنشأة ٣-٥
يمكن أن يتم تخزين المخلف داخـل المنـشأة تخزينًـا مؤقتًـا أو دائمـا وفقًـا               
لالشتراطات البيئية الواردة فى دراسـة تقيـيم األثـر البيئـى الخاصـة بالمنـشأة ،                 

 .رشادية التى يصدرها الجهاز  التخزين المؤقت وفقًا لألدلة اإلويتم تحديد مدة
 :التخلص النهائى  - ٦

يتم تحديد نوع وكميـة كـل نـوع مـن المخلفـات التـى لـم يـتم إعـادة                     
استخدامها أو تدويرها وكيفيـة الـتخلص منـه بـالبيع أو الـدفن والتحقـق مـن أن                 
الجهة الناقلـة لـديها رخـصة سـارية لنقـل المخلفـات الـصناعية وأن المنـشأة                  

ثـر بيئـى ولـديها رخـصة        المستقبلة للمخلف حاصلة على موافقة دراسـة تقيـيم أ         
 .تشغيل سارية 

 : مخلفات منتجات مستهلكة - ٧
مـن القـانون أى أن تكـون خاضـعة          ) ١٧(فى حالة خضوع المخلف للمادة      

للمسئولية الممتدة للمنتج يـتم الـتخلص مـن المخلـف وفقًـا الشـتراطات الجهـة                 
 .اإلدارية المختصة والجهاز 
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