
بشأن تصنيف )  2008يوليوز  18( 1429رجب  14بتاريخ  2.07.253مرسوم رقم 
 النفايات  و تحديد الئحة النفايات الخطرة

 )2008غشت  7بتاريخ  5654عدد .ر.ج(
 

 الوزير األول ،
 

 منه ؛ 64بناء على الدستور والسيما المادة 
 

المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  28-00وعلى القانون رقم 
 منه ؛ 83و 29والسيما المادتين ) 2006نوفمبر  22( 1427من شوال  30بتاريخ  153-06-1

 
 ،) 2008يوليو  8( 1429رجب  4وبعد دراسة المشروع من طرف المجلس الوزاري المنعقد في 

 
 :م ما يلي رس

 
 :المادة األولى 

السالف الذكر ، يتم جرد وتصنيف النفايات  28-00من القانون رقم  83و 29تطبيقا لمقتضيات المادتين 
 ".المصنف المغربي للنفايات"حسب طبيعتها ومصدرها في مصنف يسمى 

 
 :المادة الثانية 

السالف  28-00من القانون رقم  29 تعرف النفايات الخطرة ، المحدد الئحتها طبقا لمقتضيات المادة
تدخل في . من هذا المرسوم Iفي المصنف المشار إليه أعاله والمبين في الملحق ) DD(الذكر ، بعالمة 

من هذا  IIعداد النفايات الخطرة ، كل نفاية تتوفر فيها خاصية أو خاصيات الخطورة المبينة في الملحق 
 .المرسوم

 
 :المادة الثالثة 
 .نف المغربي للنفايات كلما اقتضت الضرورة ذلك بقرار للوزير المكلف بالبيئةيراجع المص

 
 :المادة الرابعة 

 .ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية
 
 

 

 

 

 
 



يرجى الرجوع إلى النص الكامل للمصنف بالجريدة )(CMD(المصنف المغربي للنفايات :  Iالملحق 
 ).2320الصفحة 2008غشت   7بتاريخ  5654الرسمية عدد 

 

مادة أو مستحضر صلب أو سائل أو عجيني أو الصق : متفجرة * قائمة خاصيات الخطورة:  2الملحق 
يمكن أن ينتج عنها ، ولو بدون أكسجين الهواء ، تفاعل حراري خارجي مع تكون سريع للغاز يمكن أن 

 في ظروف تجريبية محددة ، أو ينفجر بسرعة تحت تأثير الحرارة أو في حالة حصره جزئيا ؛ يتفرقع
مادة أو مستحضر يمكن أن ينتج عنها تفاعل حراري خارجي قوي للغاية في حالة مالمستها : محرقة * 

 لمواد أخرى وخاصة المشعلة منها ؛
االنخفاض ونقطة غليان قليلة االنخفاض مادة أو مستحضر ذو نقطة وميض شديدة : شديدة االشتعال * 

 وكذا كل مادة أو مستحضر غازي قابل لالشتعال في الهواء الطلق وبفعل الحرارة والضغط السائدين ؛
مادة أو مستحضر يمكن تحت تأثير الحرارة السائدة ودون إمداد بالطاقة أن ترتفع : سهلة االشتعال * 

أو يمكن في حالتها الصلبة تحت تأثير مصدر مسبب لالشتعال حرارتها إلى درجة االشتعال في الهواء ، 
أن تشتعل بسهولة وتستمر في االشتعال ، أو يمكن في حالتها السائلة حين تكون نقطة وميضة قليلة 

 االنخفاض أن تنتج غازات شديدة االشتعال بكميات خطيرة ؛
 مادة أو مستحضر سائل ذو نقطة وميض منخفضة ؛: قابلة لالشتعال * 
مادة أو مستحضر غير أكالة يمكن في حالة مالمستها للجلد بشكل مستمر أو لفترة طويلة أو : مهيجة * 

 بشكل متكرر أن تسبب في وقوع التهاب ؛
مادة أو مستحضر التي قد تسبب الموت أو مخاطر حادة أو مزمنة في حالة استنشاقها أو : ضارة * 

 ابتالعها أو نفاذها من الجلد ؛
ادة أو مستحضر قد تسبب في وقوع سرطان أو تضاعف من وثيرة وقوعه في حالة استنشاقها م: سامة * 

 أو ابتالعها أو نفاذها من الجلد ؛
 مادة أو مستحضر يمكن في حالة مالمستها لألعضاء الحية أن تؤدي إلى تدميرها ؛: أكالة * 
نتوفر على معرفة مؤكدة في  مادة تتضمن جزئيات أعضاء حيوية أو مسممة والتي نعرف أو: معدية * 

 شأن تسببها للمرض لدى اإلنسان أو لدى باقي الكائنات الحية ؛
مادة أو مستحضر قد يسبب استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من الجلد حدوث آثار : سامة تجاه التوالد * 

قدرات غير وراثية في النسل أو مضاعفتها غير مرغوب فيها أو تسبب في إلحاق ضرر بوظائف و
 التوالد ؛

مادة أو مستحضر قد يتسبب استنشاقها أو ابتالعها أو نفاذها من الجلد في تشوهات جينية : محولة * 
 وراثية أو أن ترفع وثيرتها ؛

مادة أو مستحضر التي تلفظ غازات سامة أو جد سامة للغاية في حالة مالمستها للماء أو الهواء أو * 
 الحامض ؛

ن أثناء التخلص منها أن تولد ، بأي وسيلة ، مادة أخرى ، كعصارة األزبال مثال مادة أو مستحضر يمك* 
 ، تتوفر على نفس الخاصيات المذكورة سالفا ؛

مادة أو مستحضر تشكل أو بإمكانها أن تشكل خطورة آنية أو مؤجلة على مكون أو : خطير على البيئة * 
 .عدة مكونات بيئية

 


