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 .1املقدمة

ً
تماشيا مع خطة تدوير حول تخفيض انتاج النفايات وضرورة فصل النفايات من املصدر  ،يجب على منتج النفايات التعامل السليم مع
النفايات وذلك من خالل التعاقد مع مزود للخدمات البيئية مسجل لدى تدوير وعدم خلط النفايات من املصدر .
وعلى مزود الخدمات البيئية عدم توريد النفايات املخلوطة إلى املرافق التابعة إلى مركز إدارة النفايات وااللتزام بنقل النفايات املصرح بها
ً
وفقا لتصريح املركبة الصادر من مركز إدارة النفايات – ابو ظبي .

 .2املرجع القانوني

ً
واستنادا الى القانون رقم ( )21لسنة  2005بشأن ادارة النفايات في امارة ابوظبي  ,وإلى آليات تطبيق نظام التراخيص والتعرفة على
النفايات في إمارة أبوظبي بموجب قرار اللجنة التنفيذية رقم ( )2جـ 2009/24م

 .3أنواع  /أنشطة النفايات التي تعتبر مخلوطة اذا تم نقلها في الحاوية  /النقلة الواحدة
تعريف النفايات املخلوطة  :نقل نفايات لنشاطين أو نوعين مختلفين من أنواع النفايات الواردة بالجدول ادناه في
النقلة أو الحاوية الواحدة تعتبر نفايات مخلوطة .حيث يسمح للمركبة بنقل نشاط ونوع نفايات واحد فقط وال يجوز
خلط النفايات .
م

األنشطة

1

نشاط تجميع النفايات العضوية

2

نشاط تجميع النفايات املعدنية

3

نشاط تجميع النفايات الغير معدنية

4

نشاط تجميع النفايات الخاملة

5

نشاط نقل املخلفات االسمنتية والرملية
مخلفات البناء

6

نشاط نقل النفايات الطبية
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أنواع النفايات
 -1مخلفات خضراء و عزب
 -2مخلفات غذائية و حيوانية
 -3الحمأه ( الصرف الصحي)
 -4الحيوانات النافقة و مخلفات
املسالخ
ـــ

 -1مخلفات البالستيك
 -2املخلفات الورقية و الكرتون
 -3مخلفات الخشب
 -4مخلفات االطارات
ـــ
 -1مخلفات الهدم و البناء (
االسمنتية)
 -2مخلفات الهدم و البناء ( الغير
اسمنتية)
 -3مخلفات رملية و حفريات
ـــ

أمثلة على النفايات املخلوطة
على سبيل املثال :
نقل مخلفات خضراء وعزب مع
نفايات حمأة صرف صحي يعتبر
مخلفات مخلوطة
ـــ
على سبيل املثال :
نقل مخلفات بالستيك مع مخلفات
ورقية و كرتون يعتبر مخلفات
مخلوطة
ـــ
على سبيل املثال :
نقل مخلفات هدم و بناء اسمنية مع
مخلفات رملية و حفريات يعتبر
مخلفات مخلوطة
ـــ
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ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 7نشاط نقل النفايات السامة +االسبستوس
 8نشاط نقل النفايات الكيماوية
 9نشاط نقل النفايات االلكترونية و الكهربائية
 10نشاط تجميع زيوت التزليق املستعملة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 .4التعليمات واالشتراطات للتعامل مع النفايات ونقلها
 4.1منتج النفايات
 -1ضرورة فصل النفايات من املصدر .
 -2التعاقد مع مزود خدمات بيئية مسجل لدى تدوير.
ُ
 -3يجب توفر االنشطة لدى مزود الخدمات البيئية حسب النفايات املنتجة مع ضرورة الزام مزود الخدمات البيئية بتوفير
الحاويات  /املركبات الالزمة وذكر ذلك في العقد املبرم بين الطرفين .
 -4ضروة ابالغ مزود الخدمات البيئية لترحيل النفايات فور امتالء الحاويات .
 -5ضروة ابالغ مزود الخدمات البيئية لترحيل النفايات العضوية بشكل يومي .
 -6ضرورة استخدام نظام بوليصتي ( املنافيست االلكتروني ) .
 4.2مزود الخدمات البيئية
 -1ضرورة االلتزام بعدم نقل النفايات املخلوطة من مصدرها وابالغ منتج النفايات .
 -2تزويد منتج النفايات بجميع الحاويات  /املركبات الالزمة النواع النفايات التي ينتجها منتج النفايات مع ذكر ذلك خالل العقد
املبرم بين الطرفين .
ً
 -3اتخاذ التدابير الالزمة مع منتج النفايات في حال تبين الحقا خلط النفايات اثناء عملية التفريغ داخل املنشآت التابعة لتدوير
ً ً
 -4يمنع منعا باتا الرمي العشوائي للنفايات وفي حالة الضبط سيتعرض الناقل للمسائلة القانونية .
 -5عدم استخدام مركبة  /مركبات ال تحمل تصريح أو تحمل تصريح غير ساري املفعول في نقل النفايات .
 -6االلتزام باستخدام نظام بوليصتي ( املنافيست االلكتروني ) .
 -7ترحيل النفايات فور امتالء الحاوية  ،اما بالنسبة للنفايات العضوية يجب ترحيل النفايات بشكل يومي مع ضرورة ابالغ
منتج النفايات بذلك .

 .5الغرامات املفروضة على النفايات املخلوطة
تطبيق الغرامة املالية املنصوص عليها في جدول رقم  3من ملحق قرار اللجنة التنفيذية رقم ( )2جـ 2009/24
نص القرار
بند املخالفة

جلب نفايات مخلوطة

الغرامة

مضاعفة رسوم النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا

 .6العقوبات االدارية على النفايات املخلوطة
 6.1منتج النفايات
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عند ضبط منشأة منتجة للنفايات تقوم بخلط النفايات سيتم اتخاذ اآلتي :
 االجراءات املتخذة بحق املنشأة :
 -1تحرير ضبط حالة (مخالفة ) بحق املنشأة املخالفة .
 -2اشعار املنشأة بضرورة مراجعة تدوير لتصويب االوضاع .
 -3التأشير على ملف املنشأة لدى تدوير ودائرة التنمية االقتصادية والبلدية في حال عدم مراجعة تدوير وتصويب االوضاع.
 متطلبات تصويب االوضاع
 -1تعهد خطي موقع ومختوم من مالك الشركة ّ /
املخول بالتوقيع .
 -2صورة عن بطاقة الهوية ملالك الشركة او املخول بالتوقيع .
 -3صورة عن عقد مع مزود الخدمات البيئية االصلي .
 6.2مزود الخدمات البيئية
عند ضبط مركبة محملة بالنفايات املخلوطة سيتم اتخاذ االجراءات التالية :
 6.2.1النفايات املخلوطة الخطرة
 االجراءات املتخذة بحق مزود الخدمات البيئية :
 -1عدم استقبال النفايات في املنشآت التابعة لتدوير وعلى الناقل إرجاع النفايات الخطرة الى منتج النفايات
 -2تحرير مخالفة
 -3اشعار الشركة بضرورة مراجعة تدوير لتصويب اوضاع املخالفة .
 -4سيتم مراقبة النفايات املسترجعة ( املركبة الناقلة للنفايات ) من خالل نظام التتبع االلكتروني وذلك للتحقق من
ارجاع النفايات الى املنتج .
 -5التأشير على ملف الشركة لدى تدوير في حال عدم مراجعة املنشأة لتدوير وتصويب االوضاع .
 متطلبات تصويب االوضاع
ّ
 -1تعهد خطي موقع ومختوم من مالك الشركة  /املخول بالتوقيع .
 -2صورة عن بطاقة الهوية ملالك الشركة ّ /
املخول بالتوقيع.
 -3احضار كشف رسمي بمركبات الشركة من املرور .
 -4خطاب من الشركة يفيد بارجاع النفايات الخطرة الى منتج النفايات مع ذكر اسم املنتج .
 -5صورة عن بوليصتي ( املنافيست االلكتروني ) .
 6.2.2النفايات املخلوطة الغير خطرة

-1
-2
-3
-4

االجراءات املتخذة بحق مزود الخدمات البيئية :
استقبال النفايات املخلوطة لدى منشآت تدوير وتحرير ضبط حالة ( مخالفة ) بحق املركبة املخالفة .
ً
فرض رسوم اضافية على املركبة املخالفة ( مضاعفة رسوم النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا ) .
اشعار الشركة بضرورة مراجعة تدوير لتصويب اوضاع املخالفة .
فـ ـ ــي حـ ـ ــال عـ ـ ــدم املراجعـ ـ ــة خـ ـ ــالل املـ ـ ــدة املسـ ـ ــموحة يـ ـ ــتم التأشـ ـ ــير علـ ـ ــى ملـ ـ ــف املركبـ ـ ــة واشـ ـ ــعار هـ ـ ــائي للشـ ـ ــركة بضـ ـ ــرورة
مراجعة تدوير لتصويب اوضاع املخالفة .
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 -5التأشير على ملف الشركة لدى تدوير في حال عدم مراجعة تدوير لتصويب االوضاع .
متطلبات تصويب االوضاع

 -1تعهد خطي موقع ومختوم من مالك الشركة ّ /
املخول بالتوقيع .
 -2صورة عن بطاقة الهوية ملالك الشركة ّ /
املخول بالتوقيع .
 -3احضار كشف رسمي بمركبات الشركة من املرور .
 ه ـ ــذا وف ـ ــي ح ـ ــات اام ـ ــؤ املرلب ـ ــة  /املرلب ـ ــات املخالف ـ ــة وامل ش ـ ــر عل ـ ــا ل ـ ــد ت ـ ــدوير باس ـ ــتخدام املرلب ـ ــة  /املرلب ـ ــات لنق ـ ــل النفاي ـ ــات ا ن ـ ــاء ت ـ ــرةالتأشير سيتم تشديد العقوبات االدارية لما بالجدوت ادناه  .علما بأنه سيتم مراابة املرلبات من خالت نظام التتبع االلكتروني .

.7
م

يما يلي جدوت مخالفات النفايات املخلوطة الغير خطرة
تكرار مخالفة

االجراء املتبع

الغرامة

العقوبة االدارية

تحرير مخالفة
اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

-

 1مخالفة للمرة االولى

-

 2مخالفة للمرة الثانية

 تحرير مخالفة -اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم التأشـ ـ ـ ــير علـ ـ ـ ــى ملـ ـ ـ ــف املركبـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ــدة 5
ايام من تاريخ املخالفة
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

 3مخالفة للمرة الثالثة

-

تحرير مخالفة
اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم التأشـ ـ ــير علـ ـ ــى ملـ ـ ــف مركبـ ـ ــات الشـ ـ ــركة
ملدة  30يوم من تاريخ املخالفة
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

 4مخالفة للمرة الرابعة

-

تحرير مخالفة
اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم الغـ ـ ــاء تصـ ـ ــريح مزاولـ ـ ــة املهنـ ـ ــة للشـ ـ ــركة
لدى تدوير
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

Admin Penalty

Financial Fine

No Penalty

Additional charges (double the gate fees
)for mixed waste for highest waste type

-Issue a violation
-Inform violating company

Additional charges (double the gate fees
)for mixed waste for highest waste type

-Issue a violation
-Inform violating company

Second Time violation

Additional charges (double the gate fees
)for mixed waste for highest waste type

- Issue a violation
-Inform violating company

Third Time violation

3

Additional charges (double the gate fees
)for mixed waste for highest waste type

-Issue a violation
-Inform violating company

Fourth Time violation

4

Suspend vehicle for 5
days from the violating
date
Suspend company
vehicles for 30 days from
the violating date
Termination of License to
Transport Waste in the
Emirate of Abu Dhabi
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Procedure

Violation Repetition

Sr.

First Time violation

1

2
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يما يلي جدوت مخالفات النفايات املخلوطة الخطرة
االجراء املتبع

تكرار مخالفة

العقوبة االدارية

الغرامة

 1مخالفة للمرة االولى

-

تحرير مخالفة
اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم التأشـ ـ ـ ــير علـ ـ ـ ــى ملـ ـ ـ ــف املركبـ ـ ـ ــة ملـ ـ ـ ــدة 5
ايام من تاريخ املخالفة
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

 2مخالفة للمرة الثانية

 تحرير مخالفة -اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم التأشـ ـ ــير علـ ـ ــى ملـ ـ ــف مركبـ ـ ــات الشـ ـ ــركة
ملدة  30يوم من تاريخ املخالفة
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

 3مخالفة للمرة الثالثة

تحرير مخالفة
اشعار الشركة باملخالفة

ف ـ ـ ـ ـ ــرض رس ـ ـ ـ ـ ــوم اض ـ ـ ـ ـ ــافية (مض ـ ـ ـ ـ ــاعفة رس ـ ـ ـ ـ ــوم الغـ ـ ــاء تصـ ـ ــريح مزاولـ ـ ــة املهنـ ـ ــة للشـ ـ ــركة
لدى تدوير
النفايات املخلوطة للنفاية االعلى سعرا)

-

Admin Penalty

Financial Fine

Suspend vehicle for 5
Additional charges (double the gate fees
days from the violating
)for mixed waste for highest waste type
date
Suspend company
Additional charges (double the gate fees
vehicles for 30 days from
)for mixed waste for highest waste type
the violating date
Termination of License to
Additional charges (double the gate fees
Transport Waste in the
)for mixed waste for highest waste type
Emirate of Abu Dhabi

Procedure

Sr. Violation Repetition

-Issue a violation and
-Inform violating company

First Time violation

1

-Issue a violation
-Inform violating company

Second Time violation

2

-Issue a violation
-Inform violating company

Third Time violation

3

 ..........................................................انتهى ..........................................................
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