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 الملخص التنفيذي
-2016األعوام التي تم جمعها خالل النفايات  نتائج مسحتمثل بياناته  ، والذيكمية النفايات  حصاءاتإ"  2020عجمان إمارة  في املجمعة  النفايات" عرض تقريري

 الخطرة وغير الخطرة، وتوفير بيانات عن كيفية طرق معالجتها كمية النفايات املجمعةجراء املسح إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن إلهدف الرئيس ي من ن اإو  ،2019

 جمان ع إمارة دائرة البلدية والتخطيط في لهذه البيانات:  املزودةاملصادر  و اإلجراءات الالزمة تخاذإبعنين جل مساعدة املأبنوعيها الخطرة وغير الخطرة وذلك من 

 لإلحصاءات املتعلقة  ويتضمن التقريرحصاء ، تحادية للتنافسية واإل والهيئة اإل
ً
 مفصال

ً
  .بنتائج املسحشرحا

 

 :  2019 لعام التقرير  هم نتائج ملخص أل وفيما يلي 

 .طن 143,317عجمان  إمارة املكبات في بلغت كمية  نفايات البلدية املجمعة واملدارة في  .1

 .عجمان إمارة خطرة في  غيرمن النفايات املجمعة  طن 1,010,754 أظهرت النتائج أن  .2

 .عجمان إمارة طن من النفايات املجمعة الخطرة في  13,851ن نتائج التقرير بينت أ .3

 .% 2 واليح 2019-2016 عامي  املكبات بينكمية  النفايات الغير خطرة املجمعة واملدارة في لمعدل  النمو السنوي ألسلوب الطمر  بلغ .4

 عجمان . إمارة % من إجمالي كمية النفايات  الغير خطرة في 0.2بنسبة تصل إلى  طن 2,438 الورق والكرتون بلغ إجمالي نفايات  .5

 .مرافق  6مكبات و 3بلغت مكبات املعالجة 2019م في عا .6

 . 2019في عامللفرد يوم /كجم/0.52يقارب ما نفاياتال اليومي من الفرد نصيب بلغ .7
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 ملقدمةا

 بسبب عجمان، إمارة  سنوية فيبصورة متزايدة كبيرة و  بكميات أصبحت تنتجقد تعتبر النفايات بمختلف أشكالها الصلبة والسائلة من امللوثات الرئيسية للبيئة و 

ع كمية وتنو زيادة  إلىهذه العوامل أدت السريع، ، والتقدم التكنولوجي وزيادة الرفاهية مستوى املعيشةفي عوامل الزيادة السكانية وزيادة التحضر والتحسن 

سان نحياة اإلعلى نوعية تؤثر نتائج سلبية  إلىضغط على املوارد فيها، مما يؤدي البيئة الطبيعية وال ثلو ت إلىنشطة، وهذا يؤدي النفايات املتولدة من مختلف األ

 بحساملجمعة النفايات  خطرة( والخطرة والغير املجمعة ) املجمعة، النفايات التالية: النفاياتالتقرير املحاور  ن. ويتضممارة اإل في  خرى والكائنات الحية األ 

الخطرة  ، النفاياتاملعالجةوأسلوب   خطرة حسب املصدرالغير  البلدية ، نفاياتاملعالجةاملجمعة الغير خطرة حسب أسلوب  لها، النفاياتالجهة الجامعة 

 .مكبات معالجة النفايات ،ملعالجةو أسلوب ا ، النفايات الخطرة املجمعة حسب املصدراملعالجةاملجمعة، النفايات الخطرة املجمعة حسب أسلوب 

 

 أهداف املسح : 1.1
 

 وغير الخطرة. املجمعة الخطرةالنفايات قاعدة بيانات عن كمية  نشاءإ .1

 .الخطرة وغير الخطرةنات عن طرق معالجة النفايات بنوعيها توفير بيا .2

 إعداد بيانات عن مكبات ومرافق معالجة النفايات وبعض محتويات النفايات. .3

 حتوى .عرض إحصاءات عن النفايات حسب النوع وامل .4

 املجمعة.التعرف على أسلوب إدارة النفايات  .5
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  املسح:أهمية  2.1 

  عجمان. مارة لوضع الخطط املستقبلية إل املجمعة جمع بيانات متكاملة عن النفايات 

  نات. البياومعالجة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارة  فيملساعدتهم  املعنينيدي أالخطرة وغير الخطرة ووضعها بين  بيانات عن النفاياتمعلومات و توفير 

 أسلوب جمع البيانات:3.1

و  تحاديممممممممممممممممة للتنافسممممممممممممممممية واالحصمممممممممممممممماء والهيئممممممممممممممممة اإل دائممممممممممممممممرة البلديممممممممممممممممة والتخطمممممممممممممممميطجمممممممممممممممممع البيانممممممممممممممممات مممممممممممممممممن  فممممممممممممممممي شممممممممممممممممامل الاملسممممممممممممممممح اسممممممممممممممممتخدام أسمممممممممممممممملوب تممممممممممممممممم 

، وهممممممممممممممذه دائمممممممممممممرة البلديمممممممممممممة والتخطممممممممممممميطممممممممممممممن شمممممممممممممروات إدارة النفايمممممممممممممات التمممممممممممممي تقممممممممممممموم بجممممممممممممممع النفايمممممممممممممات ونقلهممممممممممممما إلمممممممممممممى موقمممممممممممممع المممممممممممممتخلص م هممممممممممممما بتفمممممممممممممويض ممممممممممممممن 

، فمممممممممممممإن األرقمممممممممممممام ال تغطمممممممممممممي سممممممممممممموى النفايمممممممممممممات التمممممممممممممي تمممممممممممممم جمعهممممممممممممما ممممممممممممممن قبمممممممممممممل أو نيابمممممممممممممة عمممممممممممممن املصمممممممممممممادر تقمممممممممممممدم بيانمممممممممممممات موثوقمممممممممممممة إلمممممممممممممى حمممممممممممممد مممممممممممممما، وممممممممممممممع ذلمممممممممممممك

 علمممممممممممممممممى ممممممممممممممممممدى  تغطيمممممممممممممممممة
ً
الزراعمممممممممممممممممة و مثمممممممممممممممممل الصمممممممممممممممممناعة خمممممممممممممممممدمات جممممممممممممممممممع النفايمممممممممممممممممات،   البلديمممممممممممممممممة، وبالتمممممممممممممممممالي سممممممممممممممممموف تختلمممممممممممممممممف كميمممممممممممممممممات  النفايمممممممممممممممممات اعتممممممممممممممممممادا

  ومخلفات البناء والهدم والحمأة من املياه العادمة النفايات الطبية .

 صميم استمارة املسح:إعداد وت4.1

، واسممممممممممممممتمارة شممممممممممممممعبة اإلحصمممممممممممممماء فممممممممممممممي 2013عممممممممممممممداد وتصممممممممممممممميم اسممممممممممممممتمارة املسممممممممممممممح علممممممممممممممى اسممممممممممممممتمارة إطممممممممممممممار تطمممممممممممممموير اإلحصمممممممممممممماءات البي يممممممممممممممة إفممممممممممممممي  االعتمممممممممممممممادتممممممممممممممم  

جمممممممممممممممل تصمممممممممممممممميم جمممممممممممممممداول خاصمممممممممممممممة مناسمممممممممممممممبة لخصوصمممممممممممممممية أ( وذلمممممممممممممممك ممممممممممممممممن 2016األممممممممممممممممم املتحمممممممممممممممدة قسمممممممممممممممم إحصممممممممممممممماءات البيئمممممممممممممممة )اسمممممممممممممممتمارة النفايمممممممممممممممات لعمممممممممممممممام 

 لعربية املتحدة، بحيث تشتمل على كميات ومصادر النفايات املجمعة وكيفية إدارتها ، بحيث يسهل على منتجي دولة اإلمارات ا
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البيانمممممممممممممممممات املوجمممممممممممممممممودة بمممممممممممممممممالتقرير  أن ممممممممممممممممممع مراعمممممممممممممممماة تحقيمممممممممممممممممق األهمممممممممممممممممداف املرجمممممممممممممممموة ممممممممممممممممممن املسمممممممممممممممممح ، وكممممممممممممممممما1البيانممممممممممممممممات اسممممممممممممممممم يفاء  جميمممممممممممممممممع بنممممممممممممممممود االسمممممممممممممممممتمارة 

 .  2019 -2016األعوامتمثل كميات النفايات التي تم جمعها خالل 

 إطار املسح:5.1

 مصفوت واملنامة، منطقتي عجمان: مدينة عجمان و  إمارة شمل مسح النفايات املجمعة في 

 مراحل املسح:6.1

 نتهاء من املسح حسب املراحل التالية:تم اإلعداد واإل 

 املرحلة التحضيرية:1.6.1

عجمممممممممممممممممممان   إمممممممممممممممممممارة حتياجممممممممممممممممممات اإلحصممممممممممممممممممائية الفعليممممممممممممممممممة و تحديممممممممممممممممممد أممممممممممممممممممماكن تجميممممممممممممممممممع النفايممممممممممممممممممات فممممممممممممممممممي اإل  التحضمممممممممممممممممميرية فهممممممممممممممممممم وتحديممممممممممممممممممداملرحلممممممممممممممممممة تشمممممممممممممممممممل 

تحاديممممممممممممممممة عجمممممممممممممممممان والهيئممممممممممممممممة اإل إمممممممممممممممممارة جتماعممممممممممممممممات التنسمممممممممممممممميقية مممممممممممممممممع دائممممممممممممممممرة البلديممممممممممممممممة والتخطمممممممممممممممميط باإل مممممممممممممممممن خممممممممممممممممالل  لهمممممممممممممممما، وتحديممممممممممممممممد الحلممممممممممممممممول املمكنممممممممممممممممة

وتصمممممممممممممممممممميمها  عتمادهممممممممممممممممممماوإسمممممممممممممممممممتمارات ومراجعتهممممممممممممممممممما عمممممممممممممممممممداد اإل إ ،حيمممممممممممممممممممث يمممممممممممممممممممتم ومركمممممممممممممممممممز اإلحصممممممممممممممممممماء والتنافسمممممممممممممممممممية فمممممممممممممممممممي عجممممممممممممممممممممان حصممممممممممممممممممماءللتنافسمممممممممممممممممممية واإل 

 و 
ً
عمممممممممممممممداد البيانمممممممممممممممات الوصمممممممممممممممفية لتحديمممممممممممممممد جمممممممممممممممداول املخرجمممممممممممممممات إالالزممممممممممممممممة عليهممممممممممممممما للتأكمممممممممممممممد ممممممممممممممممن ممممممممممممممممدى جودتهممممممممممممممما، وكمممممممممممممممذلك  االختبممممممممممممممماراتجمممممممممممممممراء إالكترونيممممممممممممممما

 نسيق لبدء التنفيذ .عداد قواعد التدقيق واملطابقة و التإاملطلوبة و 

                                                           
 امللحق : استمارة مسح النفايات   1
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 :جمع البياناتمرحلة   2.6.1

 2020بريل األول من أخالل باستخدام البريد اإللكتروني  في دائرة البلدية والتخطيط من السجالت اإلدارية تم جمع البيانات 

 مرحلة تدقيق البيانات: 3.6.1

زمة رسال املالحظات الال إعجمان و  إمارة تدقيق البيانات املجمعة من قبل مركز اإلحصاء والتنافسية في  تممرحلة جمع البيانات الخاصة بالنفايات  نتهاءإبعد 

ت ستماراسال اإل إر املركز بإعادة  قامنتهاء من تعديل وافة املالحظات من قبل مدلي البيانات من الجهة الجامعة للنفايات وبعد اإل  ،ملدلي البيانات إن وجدت

جل التحقق من صحة اس يفاء وافة بنود أسئلة استمارة البيانات املجمعة عن طريق تدقيق البيانات بشكل نهائي أحصاء من للتنافسية واإل  تحاديةللهيئة اإل

بعد عملية جدولة النتائج من قبل املختصين وذلك  وبدءتحويلها إلى ملف النتائج،  ماملجمعة يتمن قبل املختصين ، وفي حال التأكد من صحة البيانات 

اصة تساق واملعادالت الختدقيق هذه الجداول وفق قواعد اإل استخراج الجداول األولية، ومن ثم ونتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنقيتها من األخطاء، اإل 

 النشر.التحليل و بها للوصول إلى الجداول بصورتها ال هائية ألغراض 

 مرحلة اعداد التحاليل وتجهيز النتائج : 4.6.1

عداد إولى املركز مسؤولية حيث ت، البيانات السجليةعجمان بنتائج  إمارة حصاء مركز اإلحصاء والتنافسية في تحادية للتنافسية واإل لهيئة اإلا زودت

 ال هائي.عداد املؤشرات وتجهيز البيانات إلعداد وكتابة التقرير إدراج الرسوم البيانية للبيانات وتحليل و إوتجهيز الجداول اإلحصائية و 
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 مرحلة النشر:  5.6.1

من ثم و بإحدى الصحف املحلية اليومية،  ولكتروني ملركز اإلحصاء والتنافسية، عبر املوقع اإلنشره  تمعداد التقرير ال هائي وتدقيقه إنتهاء من بعد اإل 

 البريد اإللكتروني.نستغرام، باإلضافة إلى  إرسال التقرير للجهات الحكومية عبر اإلنفوجرافيك على تطبيق اإل  سيستخدم

 :املفاهيم واملصطلحات 7.1

 مصطلحات معجم من رئيس ي بشكل اقتباسها أهم املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها ملستخدم البيانات وتم تشمل

 . 1997 املتحدة األمم في اإلحصائية الشعبة -السياسات وتحليل جتماعيةواإل  قتصاديةاإل املعلومات إدارة الصادرعن البي ية اإلحصاءات

مواد ال تعد منتجات من النوعية األولى )أي منتجات مخصصة للسوق(، ولن تستخدمها الجهة التي نشأت م ها ألية أعمال إنتاج  إلىيشير هذا املصطلح  النفايات:  

اشرة مها مبستخداإواد التي يعاد تدويرها أو يعاد أو تحويل أو استهالك، بل تتخلص م ها أو تنوي التخلص م ها أو يطلب إليها التخلص م ها، وال يشمل هذا املصطلح امل

 .في مكان إنتاجها )أي املنشاة(، والنفايات من املواد التي يتم التخلص م ها مباشرة في املاء بوصفها مياه عادمة أو 
ً
 جويا

ً
 تلوثا

 

 

 

 



 
 
 
 

13 

 

ي يجمعها وكذلك النفايات البلدية التهي النفايات غير الخطرة والتي تقوم البلديات بجمعها أو يتم جمعها بالنيابة عن هذه البلديات،  النفايات غير الخطرة املجمعة:

 ستعادة من خالل املرور على أماكن توليدها جموعة على نحو منفصل لعمليات اإل القطاع الخاص، وتشمل النفايات املختلطة واألجزاء امل
ً
مراكز  إلىأو جلبها طوعا

 ، والتي تشمل :  محددة

  أنشطة اإلنشاءاتهي جميع النفايات املجمعة من اإلنشاءات )الهدم والبناء(: نفيات. 

  هي  النفايات املجمعة من الصناعات التحويلية.:  الصناعة التحويليةنفايات 

  هي جميع النفايات الناشئة عن األنشطة الزراعية والحرجية والصيد، ويس ثنى م ها السماد العضوي الناتج عن الحيوانات الذي يستخدم الزراعية:النفايات 

 يتعين التخلص م ها(. الناتج التيكسماد )أي أن املشمول بالتعريف هو الكمية الزائدة من السماد العضوي 

 ية مما تشمل فئة النفايات البلدية التي تجمعها البلديات أو التي تجمعها مؤسسات عامة أو خاصة بالنيابة ع ها، وهي جميع النفايات املتأت: النفايات البلدية

(، كما باني الحكوميةامليلي: املنازل، والتجارة واألعمال الحرفية، واألعمال التجارية الصغيرة، واملباني التي تضم مكاتب، واملؤسسات )املدارس واملس شفيات و 

ة من النفايات املتأتيتشمل النفايات ذات الحجم الكبير )ومثالها األدوات املنزلية واألثاث القديم والحشايا(، والنفايات املتأتية من خدمات بلدية معينة، و 

 العامة، والنفايات املتأتية من تنظيف األسواق(، صيانة الحدائق الكبيرة والصغيرة وخدمات تنظيف الشوارع )كنس الشوارع ومحتويات صناديق النفايات 

س ثنى من هذا التعريف النفايات املتأتية من شبكة املجاري البلدية ومعالجتها، ونفايات أعما
ُ
م ل ال شييد والهدإذا وانت تدار على أساس أنها نفايات، وت

 البلدية.

 :لبة التي يتم التخلص م ها في مكبات النفايات العامة.وهي النفايات الص النفايات الصلبة من معالجة املياه العادمة 

  األخرى قتصادية األنشطة اإلهي جميع النفايات املجمعة عن : نفايات أخرى 
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 :عبر تفاقية )بازل( للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص م ها إمعة والواجب التحكم فيها، بموجب فئات النفايات املج هي النفايات الخطرة املجمعة

 أو املشعة أو سرعة اشتعالها خطر  واملرفق األول من اتفاقية بازل(، وهي النفايات التي تشكل بحكم خصائصها السامة أو املعدية 1الحدود )املادة 
ً
 كبير  ا

ً
 ا

 عليف
ً
 على صحة البشر والك ا

ً
 ائنات الحية األخرى وعلى البيئة.أو محتمال

 و املعالجة  للنفايات:أطرق التخلص 

 :واقع هو وضع النفايات في مقرها األخير على سطح األرض أو تحت السطح، ويتم ذلك إما بطريقة منظمة أو غير منظمة، ويشمل التعريف الدفن في امل الطمر

 .الداخلية )أي حيث تقوم الجهة املولدة للنفايات بالتخلص م ها في املكان الذي نشأت منه( وفي مواقع خارجية

  إعادة تجهيز النفايات خالل عملية اإلنتاج لتحويلها خارج خط النفايات، ويس ثنى من ذلك إعادة استخدام النفايات ووقود، عملية  هي التدوير:إعادة

لصناعية، ويشمل هذا التعريف إعادة التجهيز للحصول على نفس املنتج، أو ألغراض مختلفة، كما ينبغي استثناء عمليات إعادة التدوير ضمن املنشآت ا

 .النفايات أي في منشأ

  ال هوائي، للحصول على منتج يمكن عملية انحالل هوائي أو  إلىهي عملية بيولوجية تخضع فيها النفايات القابلة للتحلل  سماد عضوي: إلىالتحويل

 ستخدامه لزيادة خصوبة التربة. إ

 :ع ها.الطاقة املتأتية  ستعادةبإت الذي قد يترافق أو ال يترافق و غير املنظم للنفاياهو اإلحراق املنظم أ الحرق 
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 الكيميائية، ل التعريف املعالجة الفيزيائية ،أي عملية نهائية ملعالجة النفايات أو التخلص م ها لم  ترد في تعريف إعادة التدوير والحرق والدفن، ويشم  خرى:أ

 دائم. واملعالجة البيولوجية، وإطالق النفايات في الكتل املائية، وتخزين النفايات على نحو

 : هي املكان ال هائي الذي يتم التخلص أو معالجة النفايات فيه مكبات معالجة النفايات. 

 و تقطيع وتشكيل البالس يك وغيرها(أو إعادة تشكيل املعادن أحن الورق أو إعادة تشكيل الزجاج هي وحدات ملعالجة النفايات مثل )مطا :  افق النفاياتر م 

  في  عدد السكان إجماليعلى هي كمية النفايات التي ينتجها الفرد في اليوم  النفاياتنصيب الفرد اليومي من 
ً
لنفايات كمية اوتساوي ) 100مضروبا

 100( *365\(  2019التقديري  السكاندد ع \  2019لعاماملجمعة 
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 التقرير تحليل نتائج

قتصادية وينتهي املطاف بمعظم النفايات في مقالب قمامة البلدية بسبب النمو السكاني واألنشطة اإل وذلك،  عجمان إمارة اآلونة األخيرة في زادت كميات النفايات في 

، ويتم التعامل مع مشاول النفايات من خالل إعادة تدويرها، الغازات الدفيئة الفعالة  أو املكبات حيث تولد النفايات العضوية كميات كبيرة من غاز امليثان، وهو أحد

  400يستقبل حوالي الذي  1تم إنجاز مشروع مصنع فرز النفايات في كتكواوقد طاقة،  إلىوتحويل هذه النفايات 
ً
، ويساهم في رفع نسبة فرز ومعالجة النفايات طن يوميا

 نامة.امل و تنفايات البلدية الصلبة في منطقتي مصفو رز ، كذلك تم ف

  النفايات املجمعة  1.2

بلغت  2019عام خاللجمان ع إمارة ن كمية النفايات املجمعة في نجد أحيث  ،2019-2016لألعوام  عجمان إمارة  املجمعة فيالنفايات هذا املحور  يعرض

، أما (%18 -)وبلغ (2018-2019خالل عامي)فض معدل النمو السنوي خنإ حيث   1,251,528بلغت 2018بينما كمية النفايات املجمعة خالل عام طن 1,024,604

الجدول موضح في هو ما ك (% 64 )بنسبة تصل 2017عام  و 2016بين عام  ،في حين بلغ أعلى معدل نمو %(21-)غ( بل2018- 2017)  عاميمعدل النمو السنوي خالل 

 (.2/1/1)الشكل و 

 

 

 

                                                           
 2018-جريدة الخليج–سنوات  3بئر غير قانونية في عجمان خالل  500اغالق  1
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  2019 - 2016عجمان خالل األعوام إمارة في  النفايات املجمعة كمية  (2/1/1)جدول 
 Table ( 1/1/2  (Quantity of Collected Wastes in the Emirate of Ajman during the years 2019-2016   

 Quantity(Ton)                                                )طن(                        :الكمية 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center                                              حصاء والتنافسيةلإل املصدر:مركز  عجمان 

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                  املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                               املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                            

  

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 

 معدل النمو بين

 (2016-2017) 

Growth rate 

between 

  (2017-2016) 

 (2018-2017معدل النمو بين )

Growth rate 

between(2017-2018) 

 (2019-2018معدل النمو بين )

Growth rate 

between(2018-2019) 

960,809 1,574,683 1,251,528 1,024,604 64% -21% -18% 
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 2019 -  2016عجمان خالل األعوام إمارة معدل نمو كمية النفايات املجمعة  في (1/1/2)الشكل 

Figure (2/1/1) Growth rate of Collected Wastes Quantity in the Emirate of Ajman during the years 2016 – 2019 
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 غيرالخطرة(و )الخطرة  النفايات املجمعة  2.2

ستخراج املواد الخام أو معالجتها إنفايات أثناء تنتج هذه ال حيث ،2019-2016لألعوام من  الخطرةوغير  املجمعة الخطرةالنفايات  على بيان كمية املحور  يحتوي هذا 

تحدي عجمان  إمارة قتصادية. واجهت ة البشرية واألنشطة الصناعية واإلستهالك املنتجات ال هائية أو غير ذلك من األنشطإمنتجات وسيطة ونهائية أو  إلىوتحويلها 

 حوالي  تجميع إلى 2019 عام حصاءاتإ وتشير،  ستهالكاإل مستوى  رتفاعإو السكان ذ يتزايد حجم النفايات بسرعة ن يجة لتزايد عدد إفي مقدار النفايات املنتجة 

من إجمالي النفايات املجمعة  في حين (%1 )نحو  أي ما يعادل 2019 امطن في ع  13,851  مارة وقد بلغ إجمالي النفايات الخطرة في اإل  النفايات،طن من  مليون 1

لكمية   لنموارتفع معدل ا ( 2018-2017و خالل الفترة ).ن إجمالي النفايات املجمعة ممليون  طن 1 حوالي أي مايعادل%(99نحو)  شكلت النفايات غير الخطرة

 فض أوانخ%( 5)( وبلغ 2019-2018في الفترة )انخفض معدل النمو بينما ،( %44 )حوالي  النفايات الخطرة وبلغ
ً
 )لكمية النفايات الغير خطرة وبلغمعدل النمو  يضا

  9,170  مارة النفايات الخطرة في اإل  إجماليوقد بلغ  النفايات،طن من  مليون  1.5 مايزيد عن تجميع إلى 2017 اإلحصاءات لعامتشير وكذلك .لنفس الفترة  ( 18% -

 إجماليمن ) 99% (مليون طن أي مايعادل  1.5حوالي  النفايات املجمعة  في حين شكلت النفايات غير الخطرة إجماليمن (% 1 )نحو  أي ما يعادل 2017طن في عام 

 .( 2/2/1)رقم الجدول  في موّضح هو كما, النفايات املجمعة
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 2019 -2016عجمان خالل األعوام  إمارة الكمية والتوزيع النسبي للنفايات املجمعة واملدارة في املكبات حسب النوع في  ( 2/2/1)جدول 

Table ( 1/2/2 ): Quantity and Percentage Distribution of Wastes that Collected and Managed in Dumps by Type in the Emirate of Ajman during the 

years 2019-2016  

  Quantity(Ton) الكمية)طن(

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center                                              حصاء والتنافسيةلإل  عجمان  املصدر:مركز 

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                  املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                           املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                     

                                                           
 1 الجمع قد ال يتطابق بسبب التقريب

 األعوام

Years 

 نوع النفايات

Type of Wastes 

كمية النفايات غير 

 الخطرة

Quantities  of 

Non Hazardous  

Wastes 

 النسبة املئوية

percentage 

% 

معدل 

النمو بين 

2018 -

2019 

Growth 

rate 

between 

2019-

2018 

كمية 

النفايات 

 الخطرة

Quantities  

of  

Hazardous  

Wastes 

 النسبة املئوية

percentage 

% 

  معدل النمو بين

(2018-2017) 

Growth rate 

(2018-2017) 

 

 1املجموع

Total  

معدل النمو السنوي 

إلجمالي كمية 

 (النفايات الخطرة 

2018-2019) 

Annual growth 

rate for  Quantities  

of  Hazardous  

Wastes   (2019-

2018) 

2019 1,010,754 99% 

-18% 

13,851 1% 

%44 

1,024,604 

5% 
2018 1,238,354 99% 13,174 1% 1,251,528 

2017 1,565,513 99% 9,170 1% 1,574,683 

2016 951,194 99% 9,615 1% 960,809 
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 حسب الجهة الجامعة لها النفايات املجمعة 3.2

ت بلغ 2019في عامحيث   2019-2016خالل األعوام  والشروات الخاصة دائرة البلدية والتخطيطبواسطة  لنفايات املجمعةاكمية  إلى (2/3/1رقم ) الجدول  يشير

 8881,28 ، حيث بلغت كمية النفايات املجمعة من قبل الشركة الخاصة 1هي الشركة الخاصة أكثر الجهات الجامعة للنفاياتن أ يوضح الجدول و  طن 1,024,604

 )أي مايعادل طن 143,317 ،في حين بلغت كمية النفايات املجمعة من قبل دائرة البلدية والتخطيطجمالي كمية النفايات املجمعةإمن (%   86 )طن أي مايعادل 

  ،من اجمالي كمية النفايات املجمعة 2019في عام (% 14

 1,238,353 نخفضت إلىاو  2017في عام  طن 1,565,513 حيث بلغت( 2018 - 2017 )لفترةخالل ا انخفضتكما يشير الجدول أن النفايات الغير خطرة املجمعة 

طن أما في عام   9,170 بلغت 2017حيث في عام ( 2018-2017 )خالل الفترة ارتفعتأن النفايات الخطرة املجمعة  وفي املقابل يشير الجدول إلى. 2018طن في عام 

هي الشركة  أكثر الجهات الجامعة للنفاياتأن  و. 9201 في عامللفرد يوم /كجم/0.52يقارب ما نفاياتال اليومي من الفرد نصيب بلغوكذلك , طن 13,174بلغت  2018

% في عام 7%  ،في حين بلغت كمية النفايات املجمعة من قبل دائرة البلدية والتخطيط  93، حيث بلغت كمية النفايات املجمعة من قبل الشركة الخاصة   الخاصة

2017 

 

 

 

                                                           
والسائلة( والترويج )اإلعالن واملؤتمرات( خدمات )اس ئجار ، تقدم  مجموعة من الحلول من البنية التحتية )إنتاج األسفلت وإمدادات الرمال والطرق وبناء الطرق( والبيئة )إدارة النفايات الصلبة  2006في عام الشركة الخاصة ) مجموعة ايمز ( تأسست  1

 املعدات وإدارة األسطول(  .
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 2016-2019خالل األعوام عجمان  إمارة املجمعة واملدارة في املكبات حسب الجهة الجامعة في  والتوزيع النسبي للنفاياتمية كال(:2/3/1)جدول 
Table ( 1/3/2 ): Quantity and Percentage Distribution of Collected Wastes that Collected and Managed in Dumps by Wastes collectors in the Emirate 

of Ajman during the years 2016-2019 
 Quantity(Ton)                                                                                                                                                                                                                        الكمية)طن(

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center             املصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية                                 

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                        املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environm                                                                                                         املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                            

                                                           
  1 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب

 األعوام

Years 

الجامعة للنفاياتالجهة   

Wastes Collector 

 غير خطرة

Non 

Hazardous 

 خطرة

Hazardous 

 

 إمارة إجمالي كمية النفايات في 

 1عجمان

Total Quantity of Waste in 

Emirate of Ajman 

 التوزيع النسبي

Percentage distribution 

2019 

 بلدية

Municipality 
142,802 515 143,317 14% 

 شركة خاصة

Private company 
867,952 13,336 881,288 86%  

 املجموع

Total 
1,010,754 13,851 1,024,604 %100 

2018 

 بلدية

Municipality 
74,301 6,587 80,888 %6 

 شركة خاصة

Private company 
1,164,052 6,587 1,170,640 %94 

 املجموع

Total 
1,238,354 13,174 1,251,528 %100 
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 2016-2019عجمان خالل األعوام  إمارة املجمعة واملدارة في املكبات حسب الجهة الجامعة في  والتوزيع النسبي للنفاياتمية (:الك2/3/1)جدول تابع.... 
Cont….Table ( 1/3/2 ): Quantity and Percentage Distribution of Collected Wastes that Collected and Managed in Dumps by Wastes collectors in the 

Emirate of Ajman during the years 2016-2019 

 
 Quantity(Ton)                                                                                                                                                                                                                        الكمية)طن(

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center             والتنافسية                                  املصدر:مركز  عجمان لإلحصاء

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                        املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environm                                                                                                     املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب

 األعوام

Years 

 الجهة الجامعة للنفايات

Wastes Collector 

 غير خطرة

Non 

Hazardous 

 خطرة

Hazardous 

 

 إمارة إجمالي كمية النفايات في 

 1عجمان

Total Quantity of Waste in 

Emirate of Ajman 

 التوزيع النسبي

Percentage distribution 

2017 

 بلدية

Municipality 
103,936 358 104,294 %7 

 شركة خاصة

Private company 
1,461,577 8,812 1,470,389 %93 

 املجموع

Total 
1,565,513 9,170 1,574,683 %100 
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 2016-2019عجمان خالل األعوام  إمارة املجمعة واملدارة في املكبات حسب الجهة الجامعة في  والتوزيع النسبي للنفاياتمية (:الك2/3/1)جدول تابع.... 
Cont….Table ( 1/3/2 ): Quantity and Percentage Distribution of Collected Wastes that Collected and Managed in Dumps by Wastes collectors in the 

Emirate of Ajman during the years 2016-2019 

 
 Quantity(Ton)                                                                                                                                                                                                                        الكمية)طن(

 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center             املصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية                                 

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                        املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environm                                                                                                     املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                            

                                                           
  1 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب

 األعوام

Years 

 الجهة الجامعة للنفايات

Wastes Collector 

 غير خطرة

Non 

Hazardous 

 خطرة

Hazardous 

 

 إمارة إجمالي كمية النفايات في 

 1عجمان

Total Quantity of Waste in 

Emirate of Ajman 

 التوزيع النسبي

Percentage distribution 

2016 

 بلدية

Municipality 
56,311 295 56,606 %6 

 شركة خاصة

Private company 
894,883 0 894,883 %93 

 أخرى 

Other 
0 9,320 9,320 %1 

 املجموع

Total 
951,194 9,615 960,809 %100 

 اإلجمالي

Grand Total 
4,765,815 45,810 4,811,624 %100 
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 املعالجة خطرة حسب أسلوب النفايات املجمعة الغير  4.2

 عالجة امل سلوبأ أنئج النتا بّينتو  ،2019-2016خالل الفترة من  أسلوب املعالجة النفايات غير الخطرة املجمعة واملدارة حسب كمّية إلى(2/4/1)رقم  الجدول  يشير

 النفايات نسبة بلغت بينما  2018 عام %  في4.4بالتدوير بلغ سترجاع عن طريق اإل  عالجةامل أسلوب  %أما1.3يقارب ما  2019التحويل لسماد بلغ في عام عن طريق 

الل خ سلوب التخلص ال هائي عن طريق الطمرأل  السنوي  معدل النمو النفايات غير الخطرة  املجمعة واملدارة  ، ونجد أن كمية إجمالي من  %  0.08  إلى سماد املحّولة

,أما % 65  ( حيث بلغ2017-2016وان خالل الفترة ) سلوب التخلص ال هائي عن طريق الطمر نالحظ أن أعلى معدل نمو سنوي أل  و, %2بلغ  ( قد 2019-2016الفترة )

 خاللغير الخطرة النفايات املجمعة  إجمالي% من 1 والذي بلغ تقريباطن  6,879بالتدوير عن طريق اإلسترجاع  تمت معالجتها بلغت كمية النفايات التي  2016عام في 

عجمان في  إمارة تسعى  و  ،خطرة النفايات املجمعة الغير  إجمالي% من   0.1وبلغ  طن ، 530النفايات املحولة إلى سماد بلغت  2016في عام  وكذلك,  نفس الفترة 

 على التنوع البيولوجي لإل للتخلص من الطمر التي تستخدم  مارة غالق املواقع غير القانونية املوجودة  في اإل إ
ً
 كبيرا

ً
دد الصحة ويه مارة للنفايات ، والتي تشكل تهديدا

 .العامة للسكان 
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 2019-2016 خالل األعوام  عجمان إمارة في  عالجة دارة في املكبات حسب أسلوب املخطرة املجمعة واملكمية  النفايات الغير (:2/4/1 )جدول 
Table ( 1/4/2 ): Quantity of Non Hazardous Wastes that Collected and Managed in Dumps by Treatment method in Emirates of Ajman during the 

years 9201-6201  
                                                                                                                                                               Quantity(Ton) الكمية)طن(

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center                                              حصاء والتنافسيةلإل عجمان  املصدر:مركز 

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                 املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                                 وزارة التغير املناخي والبيئة املصدر:                                                                

                                                           
  1  )-( تدل على عدم توفر البيانات

  2 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب
 تشمل: التجميع بغرض االسترجاع والبيع املباشر وإعادة االستخدام مباشرة بدون معالجة 3
 واملعالجة بغرض الطمريشمل الطمر السطحي واملنظم   4
 تشمل  أيضا التجميع السطحي ال هائي 5

 األعوام

Years 

 1Treatment  methodأسلوب املعالجة   

  2املجموع 

Total 

 السنوي  معدل  النمو 

-2016ألسلوب الطمر بين 

2019 

Annual Growth rate of 

Dumping between 

2016-2019 

 طرق االسترجاع

Methods of Recovery 

 طرق التخلص النهائي

Method of Disposing 

 التدوير

Recycling 

 التحويل لسماد

Composting 

طرق أخرى في 

 3سترجاع اإل 

Other methods in 

recovery 

 4الطمر 

Dumping 

 الحرق 

Burning 

طرق أخرى في 

 5التخلص النهائي 

Other methods 

in disposing 

2019 13,602 328 - 996,824 - - 1,010,754 

2%  
2018 54,655 1,046 0 1,182,652 0 0 1,238,354 

2017 6,849 199 0 1,558,464 0 0 1,565,512 

2016 6,879 530 0 943,785 0 0 951,194  
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 عالجةاملحتوى وأسلوب املغير الخطرة حسب النفايات املجمعة  5.2  

  معالجتها ه الخطرة من املواد التي ال يصاحب وجودها مشكالت بي ية خطرة، ويسهل في الوقت ذات تعد النفايات غير
ً
 قتصاديومع زيادة النمو اإل بطريقة آمنة بي يا

في كمية  عجمان في مختلف املجاالت مثل نشاطات البناء والهدم والنشاط الصناعي والزراعي مما استلزم تعزيز ممارسات خفض النفايات للحد من النمو إمارة في 

 النفايات املجمعة.

حيث وانت  2019 عام  عجمان إمارة في  املعالجةوأسلوب  ملحتوى نفايات غير الخطرة املجمعة واملدارة في املكبات حسب االكمية  إلى(  2/5/1)  ل رقمالجدو  يشير

بنسبة تصل  ن ط2,438 الورق والكرتون بلغ إجمالي نفايات  طن والتي هي عبارة عن بقايا الغذاء والنفايات الخضراء ، و 297,982 اعلى قيمة للمواد العضوية فبلغت

عجمان  ارة إمفي   الحمأة ) من املياه العادمة (نفايات  إجمالي وبلغ  ،ويرعن طريق التد تمت معالجتها والتي  مارة من إجمالي كمية النفايات  الغير خطرة في اإل % 0.2إلى

 .عن طريق الطمر  تمت معالجتهاطن  28,056
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 2019 خالل عام  عجمان إمارة في  عالجة وأسلوب امل حتوى املمعة واملدارة في املكبات حسب غير الخطرة املجلنفايات ا كمية(:2/5/1)جدول 
Table ( 1/5/2 ): Quantity of Non Hazardous Wastes that Collected and Managed in Dumps by Content and   Treatment method in the Emirates of 

Ajman during the year 2019 
  Quantity(Ton) الكمية)طن(

                                                           
( تدل على عدم توفر البيانات-)  1  

  2 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب

 يشمل الطمر السطحي واملنظم 3

 بقايا الغذاء والنفايات الخضراء*

 تصنيف النفايات

Waste Category 

  1Treatment  methodأسلوب املعالجة    

2عجمان إمارة إجمالي كمية النفايات في   

Total Quantity of Wastes in Emirate of 

Ajman 

 

 Method of Disposing طرق التخلص ال هائي  Methods of Recovery سترجاع  طرق اإل 

 التدوير

Recycling 

 التحويل لسماد

Composting 

 الحرق 

Burning 

 الطمر 3

Dumping 

 

 ورق / كرتممون 

Paper/cartons 
2,438 - - - 2,438 

 منسوجات

Textiles 
- - - 5,021 5,021 

 بالس يك

Plastic 

8,270 

 
- - - 

8,270 

 

 زجاج

Glass 

- 

 
- - 2,254 

2,254 

 

 ااأل خشاب

Wood 
878 - - 22,016 22,894 

 معمممممادن )بجميع  انواعها(

Metals (all types) 
2,010 - - - 2,010 

 مواد عضويممممة4

Organic Materials* 
- 328 - 297,654 297,982 

دوات كهربائية وإلكترونيةأ  

Electrical equipment’s 
5.49 - - - 5.49 

 املطاط )مثل إطارات السيارات(

Rubber ( vehicle tires) 
- - - 36 36 
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 2019   خالل عام  عجمان إمارة في   املعالجة وأسلوبحتوى في املكبات حسب امللنفايات غير الخطرة املجمعة واملدارة اكمية (:2/5/1)جدول تابع ...
Con…Table ( 1/5/2 ): Quantity of Non Hazardous Wastes that Collected and Managed in Dumps by Content and Treatment method in the Emirates 

of Ajman during the year 2019 
  Quantity(Ton) الكمية)طن(                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Centerاملصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية                                              

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                  املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                                 املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                            

                                                           
  1 )-( تدل على عدم توفر البيانات

  2 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب
 يشمل الطمر السطحي واملنظم 3

النفايات محتوى   

content of Wastes 

   1Treatment method    املعالجة أسلوب

 إمارة إجمالي كمية النفايات في 

2عجمان  

 

Total Quantity of Wastes in 

Emirate of Ajman 

 

 Method of Disposing طرق التخلص ال هائي  Methods of Recovery سترجاع  طرق اإل 

 التدوير

Recycling 

 التحويل لسماد

Composting 

 الحرق 

Burning 

 الطمر 3

Dumping 

 

 بقايا املركبات

Vehicle residues 
- - - 273 273 

 املواد الكيماوية  غير الخطرة

Nonhazardous Chemical wastes 
- - - - - 

 مواد البناء ونواتج الحفر من التربة والصخور 

Dredging and construction residues such as soil and rocks 
- - - 3,787 3,787 

 الحمأة )من املياه العادمة(

sludge (from wastewater) 
- - - 28,056 28,056 

 أخرى )املختلطة وغير املصنفة في مكان آخر(

Others (mixed and not specified in other categories) 
- - - 637,727 637,727 

 املجموع

Total 
213,60  328 - 824,996  1,010,754 
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 النفايات الخطرة املجمعة 6.2 

بلغ  2019عام في و،  2019و حتى عام  2016خالل السلسة الزمنية من عام  عجمان إمارة كمية النفايات الكلية الخطرة املجمعة في  (2/6/1رقم ) جدول يوضح ال

كمية النفايات الكلية الخطرة بلغت  2018في عام و،  املجمعة % من إجمالي كمية النفايات 1طن أي ما يعادل  نسبة13,851إجمالي كمية النفايات الخطرة املجمعة 

ية بلغ إجمالي  كم 2016بينما في عام  طن 9,170عجمان  إمارة كمية النفايات الكلية الخطرة املجمعة في بلغت  2017و في عام  ،طن 13,174عجمان  إمارة املجمعة في 

 .النفايات املجمعة كمية % من إجمالي 1طن بنسبة  9,615النفايات الخطرة 
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 2019-2016عجمان خالل األعوام  إمارة كمية النفايات الكلية الخطرة املجمعة في  (2/6/1)جدول 

Table ( 1/6/2 ): Quantity of Total Collected Hazardous Wastes in the Emirates of Ajman during the years 2019-2016   

  Quantity(Ton) الكمية)طن( 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center                                              صاء والتنافسيةلإلحعجمان  املصدر:مركز 

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                 املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                                  املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 الجمع  قد ال يتطابق بسبب التقريب 

 األعوام

Years 

 إجمالي كمية النفايات الخطرة املجمعة

Total quantity of hazardous wastes 

collected 

 1إجمالي كمية النفايات املجمعة

Total amount of wastes collected 

2019 13,851 1,024,604 

2018 13,174 1,251,528 

2017 9,170 1,574,683 

2016 9,615 960,809 
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 ملعالجةحسب أسلوب ااملجمعة النفايات الخطرة  7.2 

كمية النفايات  حيث بلغت، 2019 عامخالل عجمان  إمارة في  ملعالجةارة في املكبات حسب أسلوب اواملدكمية النفايات الخطرة املجمعة  (2/7/1)رقميوضح الجدول 

  املعالجة 
ً
ام ويتضح من الجدول أنها وانت الطريقة الوحيدة للتخلص من النفايات الخطرة ع طن 13,851ودفن الرماد في املكبات بالحرق  التي تم التخلص م ها نهائيا

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

33 

 

 2019 خالل عام  عجمان إمارة في  ملعالجة وب اأسل حسب الخطرة املجمعة واملدارة في املكبات كمية النفايات :(2/7/1ل)جدو  

 Table (2/7/1): Quantity of Hazardous Wastes that Collected and Managed in Dumps by Treatment method in Emirates of Ajman during the year 

2019 

 Quantity(Ton) الكمية)طن( 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center              املصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية                                

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                          املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                                        املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                             

                                                           
  1 )-( تدل على عدم توفر البيانات

 تشمل هذه الطرق  التخزين واملعالجة في املنشآت الصناعية 2

 العام

Year 

 Treatment  method 1أسلوب املعالجة 

إجمالي كمية النفايات  

 الخطرة املجمعة    

Total quantity of 

hazardous wastes 

collected 

   Method of Disposing طرق التخلص النهائي     Methods of Recovery  سترجاع  طرق اإل 

إعادة  

داخل التصنيع 

   مرفق املعالجة

Recycling in 

hazardous 

facility 

بيع لشركات 

املعالجة 

بغرض إعادة 

 التدوير

Selling for 

companies 

for recycling 

إعادة 

  استخدام

Reuse 

طرق أخرى في 

 اإلسترجاع

Other 

recovery 

methods 

طمر في مرفق  

النفايات 

 الخطرة

disposing in 

Hazardous 

Waste 

facility 

الحرق ودفن 

  الرماد في املكب

Incineration 

and ash to 

hazardous 

waste dump 

بيع لشركات 

املعالجة  

بغرض 

التخلص 

  النهائي

Selling to 

companies 

for disposing 

معالجة خاصة 

في املكب العام 

 ثم الطمر

Special 

Treatment in 

the General 

Dump and 

then 

dumping 

 طرق أخرى في التخلص النهائي 2

 

Other  Methods in Disposing 

2019 - - - - - 13,851 - - - 13,851 
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 املعالجةو أسلوب  حتوى النفايات الخطرة حسب امل 8.2

ت الطبية ونفايات املواد و اقتصر مصدر النفايات على النفاياطن 13,851بلغت  2019في عام  خطرة ية النفايات الكم إجماليأن  إلى (2/8/1رقم) يشير جدول 

طريق عن  تمت معالجتهاوالتي  مارة % من إجمالي كمية النفايات  الخطرة في اإل 4 بنسبة تصل إلى ن ط 515بقايا الرعاية الطبية  حيث بلغ إجمالي نفايات ،الخليطة

الطريقة لبقايا الرعاية بنفس  تمت معالجتهاطن  13,336عجمان  إمارة إجمالي نفايات املواد الخليطة غير املصنفة الخطرة   في  وبلغ، املكبالحرق ودفن الرماد في 

واد الكيميائية الخطرة الزيوت املستعملة الخطرة وامل ،عد أو األمالح الخطرة، أما مصادر النفايات الخطرة املحتملة األخرى من مذيبات خطرة وأحماض والقواالطبية

 من مصادر النفايات فلم تساهم بأي قيمة للنفايات الخطرة . 1وغيرها

 

 

 

 

 

 

                                                           
الخطرة  والخارجة من  من محطات املعالجة الصناعية الخطرة  ، الزجاج امللوث ،الخشب امللوث ، االدوات الكهربائية الخطرة ، بقايا مصادر النفايات الخطرة )النفايات التي تحتوي على مواد عضوية مخلوطة ،الحماة الخارجة من عملية التصنيع  1

 ة  ، بقايا الحفر والبناء والتربة امللوثة والخطرة (انع الخطر املركبات الخطرة، البطاريات واملكثفات  الخطرة  ،املواد املعدنية من معالجة النفايات والترسبات الخطرة ، بقايا حرق املواد في املص
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 2019 خالل عام عجمان  إمارة في  عالجة وأسلوب اململصدر الخطرة املجمعة واملدارة في املكبات حسب ا نفاياتلل والتوزيع النسبى  كميةال:  (2/8/1)جدول 

 Table (2/8/1): Quantity and percentage of Hazardous Wastes that Collected and Managed in Dumps by Content and Treatment method in 

the Emirates of Ajman during the year 2019  

 Quantity(Ton)                                                                                                                                                                                                                                 الكمية)طن(

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center املصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية                                             

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                 املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                                املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                                           

                                                           
  1 )-( تدل على عدم توفر البيانات

 تصنيف ) املحتوى (  النفايات

Waste Category( Component) 

 Treatment  method 1أسلوب املعالجة  

 اإلجمالي

Total 

 النسبة املئوية

percentage 

% 

 Method of Disposing طرق التخلص النهائي  Methods of Recovery سترجاع طرق اإل 

إعادة التصنيع داخل 

 مرفق املعالجة

Recycling in 

hazardous facility 

بيع لشركات 

املعالجة  

بغرض إعادة 

 التدوير

Selling for 

companies 

for 

recycling 

إعادة 

 استخدام

Reuse 

طرق أخرى 

في 

 اإلسترجاع

Other 

methods 

in 

Recovery 

طمر في مرفق  

 النفايات الخطرة

disposing in 

Hazardous Waste 

facility 

الحرق ودفن الرماد في 

 املكب

Incineration and ash 

to hazardous waste 

dump 

بيع لشركات املعالجة  

بغرض التخلص 

 النهائي

Selling to 

companies for 

disposing 

معالجة خاصة في املكب 

 العام  ثم طمر

Special treatment in 

the general dump 

طرق أخرى في 

 التخلص النهائي 

Other methods in 

Disposing 

 بقايا الرعاية الطبية الخطرة

Hazardous Health care 

biological wastes 

- - - - - 515 - - - 515 4% 

املواد الخليطة غير املصنفة 

 الخطرة

Hazardous Mixed 

undifferentiated materials 

- - - - - 13,336 - - - 13,336 96% 

 املجموع

Total 
- - - - - 13,851 - - - 

13,851 

 
100% 
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 مكبات معالجة النفايات 9.2

عجمان  إمارة أن عدد مكبات النفايات الغير خطرة في  ويبّين ،2019-2016لألعوام  نوعها حسب عدد مكبات معالجة النفايات إلى(  2/9/1رقم )  الجدول  يشير

بلغ عدد مرافق النفايات الخطرة   2019في عام ومرافق ، 5لسماد مكبات بينما بلغ عدد املرافق والتي تشمل وحدات الفصل والتدوير والتحويل  3بلغ  2019في عام 

أن عدد مكبات  ويبّين % . -6 بلغ (2018-2016عامي ) السنوي بينومعدل النمو .مرافق 6و مكبات 3بلغ إجمالي مكبات املعالجة  مرفق واحد في حينعجمان  إمارة في 

في عام و ،مرافق3مكبات بينما بلغ عدد املرافق والتي تشمل وحدات الفصل والتدوير والتحويل لسماد  3بلغ  2018عجمان في عام  إمارة النفايات الغير خطرة في 

 3بلغت مكبات املعالجة  2016أما في عام  مرافق 7و مكبات 3مكبات املعالجة  إجماليبلغ  في حين مرافق 3عجمان  إمارة بلغ عدد مرافق النفايات الخطرة في   2017

 . %4بلغ    (2019-2016عامي )  بينإلجمالي املكبات واملرافق للنفايات   السنوي  ومعدل النمو،مرافق  5مكبات و
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 2019-2016خالل األعوام عجمان  إمارة عدد مكبات معالجة النفايات حسب النوع في  (: 2/9/1)جدول 
 Table (2/9/1): Number of Wastes Treatment Sites by Type in the Emirates of Ajman during the years 2016-2019 

 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Centerاملصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية                                              

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                 املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                               املصدر: وزارة التغير املناخي والبيئة                                     

 

 

 

                                                           
 يشمل وحدات الفصل والتدوير والتحويل لسماد  1

 األعوام

Years 

 Nonhazardousغير خطرة 
خطرة  

Hazardous 

 خليط

Mixed   
 Totalاملجموع   

معدل  النمو 

 - 2016  السنوي 

2018 

Annual 

growth rate 

2018-2016 

معدل  النمو 

 - 2016  السنوي 

2019 

Annual growth 

rate 

2019-2016 

 مكب

Dumpsite (Landfill) 

 مرفق1

Facility 

 مرفق

Facility 

 مكب

Dumpsite 

(Landfill) 

 مكب

Dumpsite 

(Landfill) 

 مرفق

Facility 

 املجموع

Total 

2019 3 5 1 0 3 6 9 

-6% 4%  
2018 3 3 1 0 3 4 7 

2017 3 4 3 0 3 7 10 

2016 3 2 3 0 3 5 8 
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افق مكبات وضع 10.2  معالجة النفاياتومر

يعمل   عجمان مدينة – النفايات فرز  مصنعن أحيث نجد , 2019خالل العام ( وضع مكبات ومرافق معالجة النفايات وعدد العاملين بها 2/10/1يوضح الجدول ) 

  115به 
ً
مكبي عامل ،ومن ناحية أخرى نجد أن  35حيث يعمل به    عجمان مدينة -النفاياتيليه من حيث عدد العمال مكب ، 2012أن سنة تشغيله وانت  عامل علما

 فقد توقفا عن العمل . 2016اللذان وانت سنة تشغيلهما  مصفوت مدينة - النفايات فرز  خط MRF Plant،  املنامة مدينة - النفايات فرز  خطالنفايات 
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   2019عجمان خالل عام  إمارة معالجة النفايات في افق ومر مكبات وضع  (: 2/10/1)جدول 
Table (2/10/1): Placement of Wastes Treatment Sites and landfill in Emirates of Ajman during the year 2019 

 Source: Ajman Statistics and Competitiveness Center                                              املصدر:مركز  عجمان لإلحصاء والتنافسية         

 Source: Federal Competitiveness and Statistics Authority                                           املصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

 Source: Ministry of Climate Change and Environment                                                                                                    وزارة التغير املناخي والبيئةاملصدر:                                                                

 اسم املكب أو املرفق

Dump or facility  Name 

شهور من السنة 6الحالة في أكثر من   

Status in more than 6 months of the year 

 سنة التشغيل

Year of Operation 

 املسافة عن أقرب  تجمع سكاني )كم(

Distance from  Nearest population Compendium 

(km) 

 عدد العاملين  

Employee Number 

مدينة عجمان  -مكب النفايات   

Landfill - Ajman City 
 Km 35 1 2006 يعمل

مدينة املنامة  -مكب النفايات  

Landfill - Manama City 

 يعمل
2006 5 Km 3 

مدينة مصفوت    -مكب النفايات  

Landfill - Masfout city 

 يعمل
2013 20 Km 3 

مدينة عجمان –مصنع فرز النفايات   

MRF Plant for Recycling-Ajman City 

 يعمل
2012 1 Km 115 

مدينة عجمان -محارق النفايات الطبية   

Medical waste incinerators - Ajman city 

 يعمل
2016 5 Km  12 

مدينة املنامة -خط فرز النفايات   

MRF Plant for Recycling-Manama city 
 Km 0 5 2016 ال يعمل 

مدينة مصفوت -خط فرز النفايات   

Waste sorting line -  Masfout city 
 Km 0 20 2016 ال يعمل 

مدينة عجمان-مصنع السماد العضوي   

Plant for Composting- Ajman City 

 يعمل
2012 1 Km 5 

مدينة عجمان -منشآة تدوير نفايات الهدم والبناء   

C&D waste Recycling Plant - Ajman City 

 يعمل
2018 1.5Km 15 
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 المراجع : 1.3

 

 إدارة النفايات  –العربية المتحدة  اإلماراتالبوابة الرسمية لحكومة دولة  .1

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/waste-management 

 2017بوظبي أ إمارة تقرير حالة البيئة في  .2

https://www.soe.ae/wp-content/uploads/2017/11/EAD_WASTE_A.pdf 

 2018-جريدة الخليج–سنوات  3بئر غير قانونية في عجمان خالل  500اغالق  .3

 
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c856f7be-ed7e-4e59-ba6d-f65f3bddecdf#sthash.WsULGA3N.dpuf 

 

 

 

 

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/waste-management
https://www.soe.ae/wp-content/uploads/2017/11/EAD_WASTE_A.pdf
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c856f7be-ed7e-4e59-ba6d-f65f3bddecdf#sthash.WsULGA3N.dpuf
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 املرفقات 2.3

 2019 النفاياتجداول بيانات  1.2.3
  

املجموعخطرةغير خطرة

)طن()طن()طن(

NonHazardousHazardousTotal

)Ton ()Ton ()Ton (

xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx

Collected by Municipalityجمعتها البلدية

* Collected by  Private Companyجمعتها الشركات الخاصة *

Other (Specify)أخرى )حدد(

Totalاملجموع

 Collector الجهة الجامعة
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Please fill the total quantity of wastes (solid and liquid ).

*Please if ther is data, go to fill the next page for company table.

Percentage Estimation of collected wastes 2018 from 

generated wastes?

 تقدير نسبة النفايات املجمعة في عام 2018 من النفايات 

املتولدة؟

ما هي نسبة املناطق التي يتم تغطية جمع النفايات فيها من 

املناطق التابعة للبلدية )اإلمارة( في عام 2018?

What is the percentage of coverage collecting wastes in 

the geogaphical area within the municipality in the year 

2018?
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5001500250035004500550065007500850095010501150125013501450155016

التدويرالكمية الكلية

إعادة اإلستخدام 

مباشرة بدون 

معالجة

التحويل لسماد
 بيع مباشر بدون

معالجة

 تجميع بغرض 

االسترجاع

 طرق أخرى في 

االسترجاع
طمر منظمالطمر

 املعالجة بغرض

الطمر
الحرقتجميع  سطحي نهائي

 طرق أخرى في 

التخلص النهائي

 النسبة

المئوية

Total 

Quantity
Recycling 

Reuse direct 

without 

treatment 

Composting

selling 

directly  

without 

treatment 

Gathering 

for recovery  

other recovery 

methods
Dumping Landfill 

Treatment 

for landfilling 

final 

Gathering on 

Surface 

Incineration

Other 

Disposing 

Methods 

%)Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن (

xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx

ورق / كرتــون0
Papers and 

boards

Textilesمنسوجات503

Plasticبالستــــيك504

ـــــاج505 Glassزجـ

Woodاالخشاب506

   5- كمية النفايات غير الخطرة حسب الفئات )املحتوى( وأسلوب املعالجة   

5- Quantity of NonHazardous Wastes  by Category and Method of Treatment

الرقم

Treatment  method                                               أسلوب املعالجة

Waste Category تصنيف النفايات

    Recovery االسترجاع Disposing التخلص النهائي
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507
معـــــادن )بجميع  

انواعها(
Metals (all types)

ــــة *508 مواد عضوي
Organic 

Materials*

509
ادوات كهربائية 

ية وإلكترون

Electrical 

equipments

510
 املطاط )مثل إطارات 

السيارات(

Rubber ( vehicle 

tires)

Vehicle residuesبقايا املركبات511

512
  املواد الكيماوية  غير 

الخطرة

Non hazardous 

Chemical wastes

513

مواد البناء ونواتج 

الحفر من التربة 

والصخور

Dredging and 

construction 

residues such as 

soil and rocks

514
الحمأة )من املياه 

العادمة(

sludge (from 

wastewater) 

515
أخرى )املختلطة وغير 

املصنفة في مكان آخر(

Others (mixed 

and not specified 

in other 

categories)

Totalاملجموع5099

* Food and green wastes  * بقايا الغذاء والنفايات الخضراء.
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5101510251035104510551065107510851095110511151125113

الكمية الكلية
 إعادة التصنيع

داخل مرفق املعالجة

بيع لشركات املعالجة  

بغرض إعادة التدوير
إعادة استخدام

طرق أخرى في 

اإلسترجاع

  طمر في مرفق

النفايات الخطرة

 الحرق ودفن 

الرماد في املكب

بيع لشركات 

املعالجة  بغرض 

التخلص النهائي

 معالجة خاصة في 

عام  ثم  املكب ال

طمر

طرق أخرى في 

التخلص النهائي

 Total النسبة املئوية

Quantity 

 Recycling in

 hazardous

 facility

 Selling for

 companies for

 recycling

Reuse

 Other

 methods in

Recovery

 disposing in 

 Hazardous

 Waste

 facility

 Incineration

 and ash to

 hazardous

waste dump

 Selling to

 companies

 for disposing

 Special

 treatment in

 the general

dump

 Other

 methods in

 Disposing

%)Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن ()Ton ( ) طن (

xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx

Hazardous Spent solvents  املذيبات  الخطرة1502

1503PCB النفايات التي تحتوي على  HazardousWaste containing PCB 

(polychlorinated biphenyls )

الح الخطرة1504 األحماض والقواعد أواألم
 Acid, alkaline or saline wastes 

Hazardous

Hazardous Used oils   الزيوت املستعملة الخطرة1505

 Hazardous Chemical wastes املواد الكيماوية الخطرة1506

 Disposing التخلص النهائي

الرقم

51-  Quantity of Hazardous Wastes by Category and Method of Treatment

   51- كمية النفايات الخطرة حسب الفئات )املحتوى( واسلوب املعالجة   

Treatment  method                                               أسلوب املعالجة

Waste Category( Component)تصنيف ) المحتوى (  النفايات

    Recovery االسترجاع
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1507
الحماة الخارجة من عملية التصنيع 

الخطرة

 Hazardous Industrial effluent 

sludges 

1508
الحماة الخارجة من محطات 

املعالجة الصناعية الخطرة

   Hazardous Sludges and liquid 

wastes from waste treatment

 Hazardous Health care and  بقايا الرعاية الطبية الخطرة1509

biological wastes

 Hazardous Glass wastesالزجاج امللوث1510

 Hazardous Wood wastesالخشب امللوث1511

 Hazardous Discarded االدوات الكهربائية الخطرة1512

equipment

Hazardous Discarded vehicles  بقايا املركبات الخطرة1513

 Hazardous Batteries andالبطاريات واملكثفات  الخطرة1514

accumulators wastes 

1515
املواد املعدنية من معالجة النفايات 

والترسبات الخطرة

 Hazardous Mineral wastes 

from waste treatment and 

stabilised wastes

 Hazardous Combustion wastes بقايا حرق املواد في املصانع الخطرة1516

1517
بقايا الحفر والبناء والتربة امللوثة 

والخطرة

Hazardous  Mineral waste from 

construction and demolition  

and polluted   Soils and   wasts 

from  Dredging spoils

املواد الخليطة غير املصنفة الخطرة1518
 Hazardous Mixed and 

undifferentiated materials

 Totalاملجموع####
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Yesهل يتم إنتاج الطاقة من معالجة النفايات في املكب؟601  2-ال  No 1- نعم 
Is there energy production from waste 

treatment ?

62

.Incineration الحرق621

 ) Fermentaion ( Methan production) التخمر )انتاج  غاز امليثان( )املفاعالت الحيوية(622

bioreactors)

 Gas Collection  wells from old dumpedآبار تجميع غاز امليثان من النفايات القديمة املطمورة.623

wastes.

 Energy  Generated  by the end  user    الطاقة املتولدة حسب املستخدم النهائي63

Inside the dumpداخل املكب631

Households around the dumpاملساكن  حول املكب632

Electricity authorityهيئة الكهرباء 633

other (Specify) أخرى )حدد(634

Totalاملجموع699

 اذا كانت اإلجابة  ال  الرجاء اإلنتقال  الى الصفحة التالية واذا كانت نعم أكمل االسئلة 

)62-63(

      If the answer is No  please  go to the next page and if 

the answer Yes continue questions (62-63)

Specify Method of Energy production used by put ( 

ü) beside the method used
 حدد اسلوب انتاج الطاقة من األساليب التالية بوضع )ü( عند اإلسلوب املتبع

6- توليد الطاقة من النفايات 

6-Energy Generation  from Wastes 
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601602603604605606607610611612613614616617617

النوع 

1- مكب

الحالة في أكثر 

من 6 شهور 

من السنة

نوع النفايات 

المعالجة
المساحة

توفر مواصفة 

ألنشاء المكب

توفرتدابير 

السالمة العامة

هل يوجد نماذج 

لمعرفة مصدر ) 

منشأ( النفايات

هل يوجد 

ميزان لوزن 

النفايات 

الداخله للمكب

  عدد 

العاملين

في حالة المكبات كيفية الطمر 

1 - تغطية بطبقة سطحية واحدة 

 2- تغطية بطبقتين

 3- طمر في طبقات معزولة عن المياه 

الجوفية

2- مرفق
1- يعمل   

  2  - معطل

1- غير 

خطرة  2- 

خطرة 

 3- خليط

2
العرضالطولم

1-نعم 

 2- ال

1- نعم 

 2- ال

1- نعم 

 2- ال

1- نعم 

 2- ال
عدد

1- Dump 

(landfill)

Status in 

more than 6 

months of 

the year

Type of 

Treated 

waste 

Area

Dump 

Establishment   

 Standards

General 

Safety Rules

The presence 

of forms to 

know The 

Source of 

Wastes

The 

presence of 

balances 

(for 

weighing 

wastes)

Employee 

Number

2-Facility 

1- Worked 

2- not 

Worked

1- Non 

hazard 2- 

Hazard 

 3- Mixed

 m2LongtitudeLatitude
1-Yes

  2-No

1- Yes 

2-No

1- Yes

 2-No

1-Yes  

2-No
Number

There are two 

material 

recovery 

lines/plant in a 

facility

In case of landfill : 1 Cover 

with one layer 2- Cover with 

two layers 3- landfilling in 

isolated layer from grund water 

61- وضع مكبات ومرافق معالجة النفايات 

61-Status of wastes dumps and treatment facilities

سنة التشغيل

Year of 

Operation 

المسافة عن 

أقرب  تجمع 

سكاني )كم(

Distance 

from  

Nearest 

population 

Compendiu

m (km)

Notes

الموقع الجغرافي

GPS

اسم المكب أو 

المرفق

Dump or 

facility  Name

الرقم

No.

مالحظات


