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 لرسميةالجريدة ا

 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 7/8/2022وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2022( لسنة 44نظام رقم )

 نظام إدارة النفايات الصلبة  ير الخطرة

 ( من القانون اإلطارظ إلدارة النفايات31صادر بمقتضى المادة )

 2020( لسنة 16رقم ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

( 2022رة النفايةات الصةلبة  يةر الخطةرة لسةنة يسمى هذا النظام )نظةام إدا -1المادة 

 ويعم  بم من تاريخ نشره  ي الجريدة الرسمية.
 

يكةةون للكلمةةات والعبةةارات التاليةةة نيثمةةا وردت  ةةي هةةذا النظةةام المعةةاني  -ع -2المةةادة 

 -المخصصة لها عدناه ما لم تدل القرينة على  ير ذلك:
 

 القانون اإلطارظ إلدارة النفايات. : القانون

النفايةةةةةةةةةات 

الصةةةةةةةةةةةلبة 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 الخطرة

ظ نفايةةات  صةةلبة او شةةبة صةةلبة ناتجةةة عةةن االنشةةطة ع :

الخطةةرة  والعمليةات المختلفةةة ولةةيس لهةةا خةةوا  المةةواد

 ( من القانون . 2الواردة  ي الجدول رقم )

النفايةةةةةةةةةات 

العضةةةةةةوية 

القابلةةةةةةةةةةةةةة 

 للتحل 

ظ نفايات يمكن ان يتم  يها التحل  العضوظ الهوائي عو ع :

ائي مث  مخلفات الحدائق  وبقايةا الطعةام ونفايةات الالهو

المطةةابخ المنزليةةة والمطةةاعم ومةةا يماثلهةةا مةةن مخلفةةات 

المصةةةةانع الخاصةةةةة بإنتةةةةاج األ ذيةةةةة ونفايةةةةات القطةةةةاع 

  .الزراعي بما  يها الزب  الحيواني
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طةةةةةةةةةةةةةةةةرك 

المعالجةةةةةةةة 

 الهوائية

التقنيةةةات التةةةي تعتمةةةد علةةةى التحلةةة  العضةةةوظ بوجةةةود  :

 ائية والتهوية. البكتيريا الهو

طةةةةةةةةةةةةةةةةرك 

المعالجةةةةةةةة 

 الالهوائية

التقنيةةةات التةةةي تعتمةةةد علةةةى التحلةةة  العضةةةوظ بوجةةةود  :

 البكتيريا الالهوائية ودون وجود تهوية. 

المةةةةةةةةةةةةةواد 

 المسترجعة

 مواد ذات قيمة مادية يتم الحصول عليها من النفايات. :

منشةةةةةةةةةةةةةأة 

 االسترجاع

صةةلبة  يةةر المنشةةأة التةةي يةةتم  يهةةا اسةةتقبال النفايةةات ال :

الخطرة سواء كانةت مفةروزة مةن المصةدر عو مخلوطةة، 

ويةةتم  يهةةا إجةةراء عظ عمليةةة  يزيائيةةة عو ميكانيكيةةة عو 

نراريةةة عو كيميائيةةة عو بيولوجيةةة وتخزينهةةا لالسةةتخدام 

 الالنق.

المنةةةةةةةةةةةةتب 

 الثانوظ

دون المادة الناجمة عن عظ عملية مةن عمليةات  اإلنتةاج  :

 ا . ان تكون هي المستهدف انتاجه
 

 تعتمد التعاريف الواردة  ي القانون نيثما ورد النص عليها  ي هذا النظام. -ب

 

اع المنزلةةةي يلتةةةزم كةةةة  مةةةن ينةةةتب نفايةةةات صةةةلبة  يةةةةر ـاء القطةةةـباستثنةةة -3المةةةادة 

  -خطرة، بما يلي:
 تخاذ التدابير الالزمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة  ي القانون. ا  - ع
متهلين إلدارة النفايات الصلبة  ير الخطرة وتو ير وسائ  تو يرعاملين  -ب

 السالمة العامة لهم. 
النفايةات  تو ير اآلليات والحاويات والمعدات الالزمة لتجميةع ونقة  و ةرز -ج

 الصلبة  ير الخطرة.
 وضع الحاويات  ي عماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها. -د
لحةةةد مةةةن وصةةةول النفايةةةات الخطةةةرة الةةةى اتخةةةاذ اإلجةةةراءات الالزمةةةة ل -هةةةـ

 ناويات  نق  النفايات الصلبة  ير الخطرة ووسائل نقلها . 
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االنتفةةاظ بسةةجالت دوريةةةة تةةدون  يهةةا كميةةةات النفايةةات الصةةلبة  يةةةر  -و

 الخطرة  المتولدة لديها وطرك التخلص منها.  
 منع نرك النفايات الصلبة  ير الخطرة بصورة عشوائية.   -ز

إلجةةةراءات الالزمةةةة لجمةةةع ونقةةة  نفايةةةات البنةةةاء والهةةةدم  يةةةر اتخةةةاذ ا -ح

 المخلوطة بالنفايات الخطرة بطرك آمنة  بيئياً.  

 

الةةوزارة وبالتنسةةيق مةةع الجهةةات ذات العالقةةة بإعةةداد خطةةة للتقليةة  تقةةوم  -4المةةادة 

التةةدريجي مةةن إنتةةاج واسةةتخدام واسةةتيراد منتجةةات التعبئةةة والتغليةةف ذات 

 ندة بما  يها عكياس التسوك.االستخدام لمرة وا

 

يسةتثنى المنةتب الثةانوظ مةن تطبيةق انكةام هةذا النظةام ويشةترط العتبةاره  -ع -5المادة 

   -منتجا ثانويا ما يلي : 
عن يسةةةتخدم بشةةةك  إضةةةا ي و قةةةا للمواصةةةفات واالشةةةتراطات البيئيةةةة  -1

 المعمول بها. 
 عن يستخدم مباشرة دون عظ معالجة عخر .  -2
 اجم  كجزء ال يتجزع من المادة المستخرجة.ان يتم انت -3
 ان  يستخدم عو يباع كمادة خام لصناعة عخر . -4

للوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة اضا ة اظ شروط   نية عخر   -ب

 العتبار المنتب ثانويا.

 

الجهةةات المختصةةة وضةةمن منةةاطق اختصاصةةها بوضةةع خطةةة لفةةرز تلتةةزم  - 6المةةادة 

 المصدر، على عن تشم  هذه الخطة ما يلي:النفايات من 
 المناطق المشمولة بفرز النفايات.  -ع 
 نوع المركبات المستخدمة  ي جمع النفايات المفروزة.  -ب 
نسةةةبة المنةةةاطق المطبةةةق  يهةةةا  الفةةةرز مةةةن المصةةةدر ضةةةمن منةةةاطق  -ج 

االختصةةا  علةةى عن يةةتم ر ةةع هةةذه النسةةبة سةةنوياً و قةةاً لالنتياجةةات 

 المطلوبة.  
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عقةةرب  سةةتقوم باسةةتقبال هةةذه النفايةةات، شةةريطة اختيةةار المنشةةآت التةةي -د 

 هذه المنشآت.  األماكن إلقامة
طةةةةرك التوعيةةةةة والتحفيةةةةز علةةةةى الفةةةةرز مةةةةن المصةةةةدر و قةةةةاً ل ليةةةةات  -هةةةةـ

 والصالنيات المتانة.

 

تتولى الجهات المختصة عند قيامها  بجمع ونق  النفايات المنزلية الصةلبة  -ع -7المادة

 -: ير الخطرة  ما يلي
بأعةداد والمختصةة اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهةات ذات العالقةة  -1

والعم  علةى  السكان والمنشآت التجارية والصناعية  ي مناطق البلدية

تةةو ير العةةدد المناسةة  مةةن ناويةةات النفايةةات الكةةا ي للنفايةةات المنتجةةة 

 وتوزيعها بالشك  الذظ يضمن وصول السكان لها بأق  مسا ة ممكنة.
ععةةداد ناويةةات تجميةةع النفايةةات داخةة  المنةةاطق التابعةةة للبلديةةة نصةةر  -2

 ومواقعها.
تحديد مسارات نركة آليات جمع النفايةات  ةي المنةاطق التابعةة للبلديةة  -3

 وعلى عن يكون خل مسةار اآلليةات المخصصةة لنقة  النفايةات متسلسةالً 

 و يضمن الوقت األق  إلنهاء عملية تجميع النفايات.
سةة  مةةن آليةةات الجمةةع والنقةة  و قةةاً لفئةةات النفايةةات تةةو ير العةةدد المنا -4

 المتولدة وكمياتها. 
 تو ير كا ة الطرك الممكنة لتتبع نركة آليات الجمع والنق .  -5
 ضمان عدم تطاير النفايات او سقوطها اثناء عمليات النق  . -6
وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات، على عن يتم اإلعةالن عنهةا  -7

 .للعموم
 ءات لنظا ة مركبات وناويات جمع ونق  النفايات .وضع اجرا -8
التةةي يةةتم طرنهةةا  ةةي عمةةاكن  يةةر  جمةةع والتقةةاط النفايةةات العشةةوائية -9

 بالوسائ  و األدوات المناسبة. مخصصة لها وذلك
وضةةةع خطةةةل انتياطيةةةة لجمةةةع ونقةةة  النفايةةةات  ةةةي نةةةاالت الطةةةوارئ  -10

  .والظروف االستثنائية
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النفايةةةات مةةةن وإلةةةى مواقةةةع تحديةةةد مسةةةار اآلليةةةات المخصصةةةة لنقةةة   -11

المحطةةةات التحويليةةةة عو عمةةةاكن الفةةةرز و المعالجةةةة عو مكةةةاب النفايةةةات 

 . ان وجدت الصلبة  ير الخطرة  المعتمدة

تحةةدد الةةوزارة المواصةةفات والشةةروط الخاصةةة بمركبةةات نقةة  النفايةةات  - ب

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
ة لضةمان عةدم خلةل النفايةات على الجهات المختصة اتخاذ التدابير الالزم -ج

الخطةةةرة مةةةع النفايةةةات الصةةةلبة  يةةةر الخطةةةرة للمحا ظةةةة علةةةى الصةةةحة 

 والسالمة العامة.
 
 

 تصةةةةنف منشةةةةآت  ةةةةرز النفايةةةةات بنةةةةاًء علةةةةى طةةةةرك  صةةةةلها  والتعامةةةة   - ع -8المةةةادة 

 -معها، الى ما يلي:

 يدوية.  -1
 ميكانيكية.  -2
 شبم ميكانيكية.   -3

 

 التخةةةةةةةزين المتقةةةةةةةت للنفايةةةةةةةات علةةةةةةةى منشةةةةةةةآت  ةةةةةةةرز النفايةةةةةةةات عو  - ب

 -بما يلي:االلتزام 

لونةةةدات اسةةةتقبال وتجميةةةع  تةةةو ير مسةةةانات كا يةةةة داخةةة  المنشةةةأة -1

 النفايات ولعمليات الفرز، ونركة اآلليات.
وضةةةع المةةةواد المسةةةترجعة  ةةةي عبةةةوات ذات علةةةوان مختلفةةةة بحيةةةث  -2

 يخصص لك  مادة لون معين.
يةةةز النفايةةةات المحا ظةةةة علةةةى الترتيةةة  والنظا ةةةة  ةةةي منةةةاطق تجه -3

 وتخزينها.
 

تلتةةةزم منشةةةآت االسةةةترجاع و اعةةةادة التةةةدوير باختيةةةار نةةةوع المعةةةدات  -ع -9المةةةادة 

 -المستخدمة  يها بناء على ما يلي:
 المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها. -1
 المدخالت والمخرجات من ك  وندة تشغيلية. -2
 .خصائص وَجودة المواد المسترجعة عو المعاد تدويرها -3
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لمنشةةآت االسةةترجاع تخصةةيص جةةزء منهةةا لمعالجةةة النفايةةات العضةةوية  - ب 

القابلةةة للتحلةة  سةةواء بةةالطرك الهوائيةةة عو الالهوائيةةة شةةريطة االلتةةزام 

 بالشروط الفنية المتبعة لهذه الغاية.
يجةةوز تخصةةيص جةةزء مةةن منشةةآت االسةةترجاع إلنتةةاج الوقةةود البةةدي   -ج 

والةةذظ ( RDF)العاليةةة  الحراريةةةذات القيمةةة   المشةةتق مةةن النفايةةات

 يستخدم  ي توليد الطاقة وبعض الصناعات الثقيلة .
 
 

تلتةةزم الجهةةات المسةةتولة عةةن إدارة مكةةاب النفايةةات الصةةلبة  يةةر الخطةةرة   -10المةةادة 

 القيام بما يلي:
تسجي  نموالت النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيةق  -ع 

دة لهةةا، علةةى عن يةةتم معةةايرة القبةةان نوعهةةا  ووزنهةةا والجهةةة ال مةةورة

 خالل العام من قب  الجهات المتخصصة بذلك.على األق  مرتين 
 عدم استقبال النفايات الخطرة.  -ب 
 ةي  هةاملتقطةي النفايةات بالتقاط لغيةر المصةرح لهةم مةن عدم السماح -ج 

 المرا ق التي تتعام  مع النفايات الصلبة  ير الخطرة .
لمختصةةة لتطةةوير بنيةةة عساسةةية تسةةم  بفةةرز التنسةةيق مةةع الجهةةات ا -د

 النفايات  ي الموقع من قب  ملتقطي النفايات.
  السةةماح للمخةةولين  قةةل بالةةدخول إلةةى موقةةع المكةة  وعةةدم السةةماح-هةةـ

 بالدخول . لألطفال
  ي الموقع. ومرا ق النظا ة تو ير المياه -و 
سةياج إناطة مرا ق المك  المخصصة للتعامة  مةع النفايةات الصةلبة ب -ز

 لمنع دخول الحيوانات.
 غطية النفايات يومياً لمنع العبث بها.ت -ح

إعداد الدراسات إل الك المكبات و قا ألنكام التعليمات الصادرة لهذه  -ط

 الغاية.
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مبةدع االكتفةاء  للوصةول الةىعلى الجهة المختصة اتخاذ التدابير الالزمة  -ع -11المادة 

و ير شةةبكة متكاملةةة وكا يةةة مةةن تةةب االةةذاتي ضةةمن منةةاطق اختصاصةةه

منشآت االسترجاع والمعالجةة والةتخلص النهةائي مةن النفايةات الصةلبة 

الهدم، مع مراعةاة ع ضة  التقنيةات و  ير الخطرة بما  يها نفايات البناء

 المتانة والمواقع الجغرا ية.

ظ عمليةةة مةةن عمليةةات ادارة النفايةةات االلتةةزام أعلةةى اظ جهةةة تقةةوم بةة-ب

لصةةةحة والسةةةالمة المهنيةةةة الصةةةادرة عةةةن الجهةةةات ذات باشةةةتراطات ا

 العالقة و قا للتشريعات المعمول بها. 
  

 

 التنمويةةةة والخاصةةةةتلتةةةزم الجهةةةات المسةةةتولة عةةةن إدارة المنةةةاطق   -ع-12المةةةادة 

النفايةات الصةلبة  علةى إدارة والمناطق الحرة بتطبيق عنكام هذا النظةام

الخاضةعة للرقابةة الجمركيةة مةواد مخلفةات ال ير الخطرة الناتجةة عةن 

)مواد من عص  إدخال متقت، مواد معفاة، مواد داخ  المنةاطق الحةرة، 

مواد داخ  المستودعات( على عن تتم إدارتها والتعام  معها عو إتال ها 

 و قاً للحاجة وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
بتطبيق جميةع  تلتزم الجهات المشار إليها  ي الفقرة )ع( من هذه المادة  -ب

التشةةريعات واالشةةتراطات ذات العالقةةة إلدارة النفايةةات الخطةةرة الناتجةةة 

عن المواد الخاضعة للرقابةة الجمركيةة، علةى عن تةتم إدارتهةا والتعامة  

 معها عو إتال ها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 
 

 

 صةةو  عليهةةا يعاقةة  كةة  مةةن يخةةالف عنكةةام هةةذا النظةةام بالعقوبةةات المن - 13المةةادة  

  ي القانون.
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  ةي ذلةكيصدر الوزير التعليمات الالزمةة لتنفيةذ عنكةام هةذا النظةام بمةا  -14المادة 

  -التعليمات التالية:
 

 إعداد خطل إدارة النفايات الصلبة  ير الخطرة.  -ع 

اإل ةةالك اآلمةةن وإعةةادة التأهيةة  لمكبةةات النفايةةات  يةةر اآلمنةةة  -ب

 بيئياً .

وتشةةةةغي  المحطةةةةات  إلنشةةةةاءنيةةةةة والبيئيةةةةة المتطلبةةةةات الف - ج

 التحويلية. 

المتطلبات الفنيةة والبيئيةة إلنشةاء وتشةغي  مكبةات النفايةات   - د

 الصلبة  ير الخطرة الصحية.

المتطلبةةةةةات الفنيةةةةةة للمعةةةةةدةات المسةةةةةتخدمة  ةةةةةي تنظيةةةةةف   -هةةةةةـ 

 الشوارع داخ  البلديات وعمانة عمان. 

كن التخةةزين المتقةةت المتطلبةةات الفنيةةة إلنشةةاء وتشةةغي  عمةةا   -و 

 للنفايات الصلبة  ير الخطرة. 

 المتطلبات الفنية لعمليات جمع النفايات الصلبة  ير الخطرة.   -ز 

 الخطرة. المتطلبات الفنية لعمليات نق  النفايات الصلبة  ير  -ح 

 إدارة نفايات القطاع الزراعي  ير الخطرة.  -ط 
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 لرسميةالجريدة ا

و تعليمةات  2005( لسةنة 27ت الصةلبة رقةم )يلغى نظام إدارة النفايةا -15المادة 

يسةتمر علةى عن م الصادرة بموجبة 2019إدارة النفايات الصلبة لسنة 

 تعةةةدل  الةةةى ان تلغةةةى اوبمقتضةةةاه التعليمةةةات الصةةةادرة  العمةةة  بسةةةائر

 بها . يرها ستبدل ي او
  

7/8/2022 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  اهلل الصفديأمين حسني عبد
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 
 ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير الرتبية والتعليم  
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 وسى عويس عويسالدكتور وجيه م

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان

 بيجاينج كسيباملهندس حييى موسى 
 

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
    

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير   
 لتنمية االجتماعية  ا

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير 
  دولة لشؤون اإلعالم

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

 وزير 
 االستثمار

 ي ياسر عبداملنعم عمرواملهندس خري
 


