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 تيانًقذ  

 

، حٛث ٚحزٕ٘ ػهٗ إحظبءاد انُفبٚبد 2011و ْذا انزمزٚز إحظبءاد ػٍ رٕنٛذ انُفبٚبد فٙ إيبرح أثٕظجٙ نؼبو ٚمذ  

يزكش ذ  ض يُٓب، إضبفخ إنٗ إحظبءاد حٕل انُفبٚبد انجهذٚخ ٔانُفبٚبد انخطزح. ٔٚؼانزخه  حست يظذرْب، ٔركُٕٚٓب، ٔطزق 

 نٓذِ انجٛبَبد.  أثٕظجٙ ْٕ انًظذر انزئٛس –فبٚبد إدارح انُ

 
فٙ  انًسزخذيخ نهًظطهحبد األسبسٛخ ٔانًفبْٛى انفُٛخ خ" فٙ َٓبٚخ ْذا انزمزٚز شزحب  انًالحظبد انزٕضٛحٛ  و لسى "ٔٚمذ  

اء ػهٗ انزخٕع إنٗ ْذا انمسى ثبنزشايٍ يغ لزاءح اإلحظبءاد ٔانًؼهٕيبد بدح انمز  انس   َٔحث   مخ ثبنُفبٚبد.ردًٛغ اإلحظبءاد انًزؼه  

   .انٕاردح فٙ انزمزٚز
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  تاننقبط انرئيس

 تىنيذ اننفبيبث انصهبت

ح انًظذر َٔشبطّ االلزظبد٘، كًب ٕٚض  خ انُفبٚبد انُبشئخ فٙ إيبرح أثٕظجٙ حست نٗ كًٛ  إ( 1ٚشٛز اندذٔل رلى )

ٔثهغ ، ثبنًئخ 8.2خ انُفبٚبد ثًمذار ، حٛث ساد إخًبنٙ كًٛ  2011نٗ ػبو إ 2009يٍ ػبو  رٍٛز انُبشئ ثٍٛ انفززانزغٛ  

 1.5يٍ انُفبٚبد انجهذٚخ يٍ  اَخفض َظٛت انفزد انٕٛيٙ لذ ٔ. ثبنًئخ 72 يٍ أكثز ٔانٓذو اإلَشبءادَظٛت َفبٚبد 

 ٕٚو.كدى/ 1.4 إنٗ/ٕٚو كدى

 ت اننفبيبث انصهبت غير انخطرة اننبشئت حسب نشبط انًصذر كًي  : (2انجذول )

 (طٍ)

 2011 2010 2009 المصدر 

 10,565,031 10,476,887 9,768,363 المجموع

 7,624,575 7,402,500 7,050,000 والهدم اإلنشاءاتنفايات 

 5,075,325 4,927,500 4,692,857 والهدم اإلنشاءاتنفايات 

 2,549,250 2,475,000 2,357,143 والهدم المختلطة اإلنشاءاتنفايات 

 643,338 624,600 594,857 النفايات الصناعية والتجارية

 816,069 792,300 754,571 النفايات الزراعية

 63,345 61,500 58,571 نفايات زراعية 

 596,679 579,300 551,714 نفايات زراعية مختلطة

 156,045 151,500 144,286 نفايات حيوانية

 1,105,602 1,073,400 1,022,286 نفايات بلدية

 859,329 834,300 794,571 نفايات منازل وشوارع وحدائق عامة

 246,273 239,100 227,714 نفايات كبيرة الحجم

 135,000 131,068 124,827 حمأة صلبة

 228,396 441,319 210,679 نفايات قطاع النفط والغاز

 12,051 11,700 11,143 نفايات إطارات(أخرى )

 .شزكخ ثززٔل أثٕظجٙ انٕطُٛخٔ يزكش إدارح انُفبٚبد أثٕظجٙ انًظذر :
 

 ت اننفبيبث انبهذيت اننبشئت (: نصيب انفرد انيىيي ين كًي  2شكم)

 
 .أثٕظجٙ –يزكش اإلحظبء  انًظذر:
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ل إَزبج انُفبٚبد انٕٛيٙ فٙ حٛث ثهغ يؼذ   ،انُفبٚبد انظهجخ غٛز انخطزح حست انًُطمخ خ( كًٛ  2ح اندذٔل رلى )ٕٔٚض  

سُخ، ٔثهغذ /أنف طٍ 109565خ انُفبٚبد خًبنٙ كًٛ  ٔثهغ إ، /ٕٚوب  طُ 289945 َحٕ 2011فٙ ػبو  إيبرح أثٕظجٙ

خ انُفبٚبد انُسجٙ نكًٛ  ( انزٕسٚغ 2ح انشكم رلى ). ٕٔٚض  ثبنًئخ 80َحٕ يٍ ْذِ انكًٛخ  يسبًْخ يُطمخ أثٕظجٙ

 حست َشبط يظذرْب.

 

 1022اننبشئت حسب انًنطقت ونشبط انًصذر، غير انخطرة ت اننفبيبث انصهبت كًي  : (1انجذول )
 (طٍ)

 الغربية العين أبوظبي المجموع  المصدر 
 854,121 1,226,421 8,484,489 10,565,031 المجموع

 2,340 3,360 23,245 28,945 المتوسط اليومي

 114,330 724,914 6,785,331 7,624,575 والهدم اإلنشاءاتنفايات 
 78,795 679,800 4,316,730 5,075,325 والهدم اإلنشاءاتنفايات 
 35,535 45,114 2,468,601 2,549,250 والهدم المختلطة اإلنشاءاتنفايات 

 15,450 37,080 590,808 643,338 النفايات الصناعية والتجارية
 401,700 175,203 239,166 816,069 النفايات الزراعية

 10,815 10,506 42,024 63,345 نفايات زراعية 
 313,635 132,252 150,792 596,679 نفايات زراعية مختلطة

 77,250 32,445 46,350 156,045 نفايات حيوانية
 91,155 287,679 726,768 1,105,602 نفايات بلدية

 77,250 241,329 540,750 859,329 وشوارع وحدائق عامةنفايات منازل 
 13,905 46,350 186,018 246,273 نفايات كبيرة الحجم

 0 0 135,000 135,000 حمأة صلبة
 228,396 0 0 228,396 نفايات قطاع النفط والغاز

 3,090 1,545 7,416 12,051 نفايات إطارات(أخرى )
.شزكخ ثززٔل أثٕظجٙ انٕطُٛخٔ أثٕظجٙ –يزكش اإلحظبء  انًظذر:  
 

 1022حسب نشبط انًصذر،  انصهبت غير انخطرة ت اننفبيبث: انتىزيغ اننسبي نكًي  (1)انشكم 

 

72% 

6% 

8% 

11% 

2% 1% 

 النفايات الزراعية النفايات الصناعية والتجارية نفايات اإلنشاءات والهدم

 *أخرى نفايات قطاع النفط والغاز النفايات البلدية 

 .أثٕظجٙ -يزكش اإلحظبء  انًظذر:
 .* رشًم انحًأح انظهجخ ٔ َفبٚبد اإلطبراد
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 ص ين اننفبيبث انصهبتانتخه  

ض يٍ سهٕة انًؼبندخ نهزخه  أ ٍ أٌٛ  ٔٚج يُٓب، ضحست طزق انزخه   انظهجخ انُفبٚبدخ كًٛ  إنٗ  (3)ٚشٛز اندذٔل رلى 

خ انُفبٚبد كًٛ  ثيمبرَخ  2011ػبو  فٙ ثبنًئخ 36إنٗ  2009فٙ ػبو  ثبنًئخ 23.6يٍ انُفبٚبد ػٍ طزٚك رذٔٚزْب اررفغ 

 ػٕاونأل ثبنًئخ 2.5نٗ إ ثبنًئخ 1.7نٗ سًبد يٍ إنخ انًحٕ   انظهجخ كًب اررفؼذ َسجخ انُفبٚبد. َفسٓب ػٕاونألانُبشئخ 

 .َفسٓب

  

 1022ص، ت اننفبيبث انصهبت اننبشئت حسب طرق انتخه  كًي    :(3انجذول )

 (طٍ)

 2011 2010 2009 انًصذر 

 10,565,031 10,476,887 9,768,364 انًجًىع

 3,802,848 2,423,400 2,308,000 إػبدح انزذٔٚز

 34,029 0 - انحزق

 269,786 179,200 170,667 انزحٕٚم إنٗ سًبد

 367,263 144,300 137,429 طًز انُفبٚبد

 5,888,132 7,288,668 6,941,589 انذفٍ انظحٙ

 202,973 441,319 210,679 *أخزٖ
.شزكخ ثززٔل أثٕظجٙ انٕطُٛخٔيزكش إدارح انُفبٚبد أثٕظجٙ  انًظذر :  

 .ظخ أخزٖض ػٍ طزٚك شزكبد يزخظ  ٚزى انزخه  * 

 

 

  1022 انًصذر، نشبط ت اننفبيبث انصهبت انًؼبد تذويرهب حسب: انتىزيغ اننسبي نكًي  (3)انشكم 

 

 .أثٕظجٙ -يزكش اإلحظبء  انًظذر:

   .أخزٖظخ ض ػٍ طزٚك شزكبد يزخظ  ٚزى انزخه  *

36% 

0% 
3% 

3% 

56% 

2% 

*أخزٖ انذفٍ انظحٙ طًز انُفبٚبد انزحٕٚم إنٗ سًبد انحزق إػبدح انزذٔٚز  
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 اننفبيبث انبهذيت انصهبت 

يُٓب  ثبنًئخ 61ض يٍ انزخه   أنف طٍ، رى   1105َحٕ  2011خ انُفبٚبد انجهذٚخ انظهجخ فٙ إيبرح أثٕظجٙ ػبو ثهغذ كًٛ  

ح فٙ اندذٔل كًب ْٕ يٕض   إنٗ سًبد السزخذايٓب فٙ يدبل انشراػخ ثبنًئخ 16، ٔرحٕٚم َحٕ ػٍ طزٚك انذفٍ انظحٙ

َفبٚبد  ثبنًئخ 25ٔيٕاد ػضٕٚخ،  ثبنًئخ 39يٍ  َذانظهجخ ركٕ   انُفبٚبد انجهذٚخإنٗ أٌ  (4)ٔٚشٛز انشكم رلى . (4)رلى 

 ًُسٕخبد.َفبٚبد انٛخ فكبَذ نُفبٚبد سخبخٛخ ٔيؼذَٛخ َٔفبٚبد ثالسزٛكٛخ، أيب انُسجخ انًزجم   ثبنًئخ 19ٔٔرلٛخ، 

 1022ص، حسب نىع انتخه   *ت اننفبيبث انبهذيت انصهبت: كًي  (4)جذول 

 (طٍ)

 % تانكًي   ص نىع انتخه  

 100 1,105,603 انًجًىع

 15 164,659 إػبدح انزذٔٚز

 16 180,000 انزحٕٚم إنٗ سًبد

 8 85,933 طًز انُفبٚبد

 61 675,011 ٔ أخزٖ  انذفٍ انظحٙ
 .أثٕظجٙ –يزكش إدارح انُفبٚبد  انًظذر:

 .ثبسزثُبء َفبٚبد لطبع انُفظ ٔانغبس* انُفبٚبد انجهذٚخ انظهجخ رشًم انُفبٚبد انًُشنٛخ َٔفبٚبد انشٕارع ٔانحذائك انؼبيخ 

 

 1022 ،*انتىزيغ اننسبي نتركيب اننفبيبث انبهذيت انصهبت: (4) انشكم

 
 

 ٔانغبس.بسزثُبء َفبٚبد لطبع انُفظ ث *

 

 

25% 

3% 

19% 

4% 
3% 

39% 

7% 

 أخرى  مواد عضويــــة معـــــادن  زجــــــاج بالستــــيك منسوجات كرتــون/ ورق 

 .أثٕظجٙ –يزكش إدارح انُفبٚبد : انًظذر
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 اننفبیبث انخطرة

ثبإلضبفخ إنٗ َفبٚبد لطبع انظُبػخ ٔلطبػٙ  ،خطزح حٕٛٚخخ َٔفبٚبد طجٛ  َفبٚبد ٌ انُفبٚبد انظهجخ انخطزح يٍ زكٕ  ر

 رى  ّ لذ إنٗ أَ( 6)طٍ. ٔٚشٛز اندذٔل رلى أنف  126إنٗ  2011ٔٔطم يدًٕع ْذِ انُفبٚبد فٙ ػبو ، انُفظ ٔانغبس

يٍ  ضانزخه   رى  ، فٙ حٍٛ ػٍ طزٚك انًؼبندخ انخبطخ( ثبنًئخ 60.4يؼظى انُفبٚبد انظهجخ انخطزح ) يٍ ضانزخه  

 ثبنًئخ 56.ٔ ثبنًئخ 33.1ثُسجزٙ  أٔ حزلٓب انخبص ثبنُفبٚبد انخطزح إرسبنٓب إنٗ انًكت  ٛخ ػٍ طزٚك انًزجم  بد انكًٛ  

يٍ انُفبٚبد انسبئهخ انخطزح انزٙ يظذرْب  ب  طُ 9,852َحٕ خالل انؼبو َفسّ انزخه ض يٍ  رى  كًب ػهٗ انزٕانٙ. 

 اإليبرح.فٙ األَشطخ انظُبػٛخ 

  حسب انًصذراننبتجت  انخطرة اننفبيبث انصهبتت (: كًي  5انجذول )
 (طٍ)

 2011 2010 2009 انًصذر
 19,503 18,935 18,033 طُبػٛخ

 5,037 4,890 4,657 طجٛخ

 26,883 26,100 24,857 َفبٚبد انًسبنخ

 10,506 10,200 9,714 َفبٚبد حٕٛاَٛخ أخزٖ

 64,226 72,388 13,581 لطبع انُفظ ٔانغبس

 126,155 132,513 70,842 انًجًىع

 .شزكخ ثززٔل أثٕظجٙ انٕطُٛخٔيزكش إدارح انُفبٚبد أثٕظجٙ  انًظذر :
 

 اننبتجت ين قطبع انصنبػت انخطرة كًيت اننفبيبث انسبئهت(: 5شكم )

 

 .يزكش إدارح انُفبٚبد أثٕظجٙ انًظذر :
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 إدارة اننفبيبث روػبثيش

 6نذفٍ انُفبٚبد، ٔ ب  يٕلؼ 11، يُٓب 2011ػبو  يشزٔػب   35فٙ إيبرح أثٕظجٙ إدارح انُفبٚبد  زٔػبديشثهغ إخًبنٙ ػذد 

  نهًؼبندخ انخبطخ نهُفبٚبد. يشزٔػبد

 1022 ،إدارة اننفبيبث في إيبرة أبىظبي روػبثيشػذد : (7انجذول )
 انًجًىع أخري يؼبنجت خبصت إنتبج سًبد انحرق انذفن انصحي  اإلقهيى

 أثٕظجٙ
 

1 0 2 4 6 13 

 انؼٍٛ
 

2 2 1 2 6 13 

 انغزثٛخ
 

8 0 1 0 0 9 

 35 12 6 4 2 11   انًجًىع
 .أثٕظجٙيزكش إدارح انُفبٚبد  انًظذر :

 

  

 1022 ،صانتخه  وطرق حسب انًصذر اننبتجت ت اننفبيبث انخطرة (: كًي  6انجذول )

 (طٍ)

اننفبيبث  يكب   انًجًىع انًصذر
 انخطرة

إنً انحرق ونقم انريبد 
 اننفبيبث انخطرة يكب  

يؼبنجت خبصت 
 نهنفبيبث انخطرة

  9,852.0 -  19,503.0 29,355.0 تصنبػي  

  3,615.3  1,421.4 - 5,036.7 تطبي  

 8,343.0 -  18,540.0 26,883.0 نفبيبث انًسبنخ

 -  6,798.0  3,708.0 10,506.0 حيىانيت أخرينفبيبث 

 64226.0   64,226.0 قطبع اننفط وانغبز

 86,036.3 8,219.4  41,751.0 136,006.7 انًجًىع

 .شزكخ ثززٔل أثٕظجٙ انٕطُٛخٔيزكش إدارح انُفبٚبد أثٕظجٙ انًظذر : 
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 تانًالحظبث انتىضيحي  

 انًصطهحبث 

حظبءاد إػُذ رحهٛم  يًٓب   دٔرا   ٔرهؼت ْذِ انًظطهحبد انُفبٚبد ُخ رخض  ػهٗ يظطهحبد يؼٛ   انزمزٚزْذا حزٕ٘ ٚ
ً  ٚإليبرح أثٕظجٙ. ٔ انُفبٚبد  انًظطهحبد انزبنٛخ: انزمزٚزٍ زض

 اننفبيبث انبهذيت انصهبت

ٍ اسزخذايبد انًطجخ ٔاالسزخذايبد انًُشنٛخ األخزٖ، يَخ يٍ انًٕاد انؼضٕٚخ ٔانُفبٚبد انُبردخ انُفبٚبد انًزكٕ  

 ٔرُزح ْذِ انُفبٚبد يٍ لجم األسز ٔانًجبَٙ فٙ انًُبطك انسكُٛخ.

 
 انتجبريت وانصنبػيتاننفبيبث 

ق، ٔيؼسكزاد انؼًم ٔغٛزْب ٍ انًطبػى ٔانفُبدق ٔيزاكش انزسٕ  ييٍ َفبٚبد ثهذٚخ َبردخ  ٌ أسبسب  َفبٚبد رزكٕ  
 يٍ انًزافك انؼبيخ ٔانخبطخ.

 
 اننفبيبث انصنبػيت انخطرة

فك انمطبع انحكٕيٙ ٔانخبص انزٙ األَشطخ انظُبػٛخ ٔانًخزجزاد ٔٔرش انؼًم، ٔغٛزْب يٍ يزاٍ يَبردخ َفبٚبد 
 زؼبيم يغ انًٕاد انخطزح.ر

 ت انخطرةاننفبيبث انطبي  
ٌ يٍ أخشاء اإلَسبٌ، ٔاألَسدخ، ٔانذو، انزٙ رزكٕ  خ، انًسزشفٛبد ٔانؼٛبداد، ٔانًخزجزاد انطجٛ  ٍ يَبردخ َفبٚبد 

 انؼًهٛبد اندزاحٛخ.ٍ يانُبردخ ٔانُفبٚبد 

 اننفبيبث انًختهطت
 أثُبء انزدًٛغ.فٙ خ يٍ َفبٚبد يُشنٛخ يخزهطخ يغ يٕاد انجُبء ٔانزيبل فٙ يٕالغ انزخشٍٚ ٔ/أٔ ََفبٚبد يزكٕ  

 اننفبيبث اآلين يكب  
داخم خالٚب آيُخ ٔٚخزهف ػٍ انذفٍ انظحٙ ثأَّ ال ٕٚخذ نّ َظبو طزف  رُؼبنحانُفبٚبد ٔ ُرذفٍ فّْٕٛ انًكبٌ انذ٘ 

 طحٙ نهًٛبِ انًهٕثخ انُبردخ.

 ثنفبيبث اإلطبرا
 يٍ انًظبَغ، ٔٔرش انؼًم ٔانزظهٛح. ُخًؼذَفبٚبد اإلطبراد انزٙ 

 وانهذو اإلنشبءاثنفبيبث 
 فٙ انًُطمخ. ٖدزانزٙ رُ  ٔانٓذو أَشطخ انجُبءٍ يَبردخ َفبٚبد 

 نفبيبث انًسبنخ
 .ٍ انًسبنخ ٔحظبئز انحٕٛاَبديَخ يٍ أخشاء ثمبٚب انحٕٛاَبد انزٙ رُزح َفبٚبد يزكٕ  

 انحجىنفبيبث كبيرة 

األَشطخ ٍ يانُبردخ ض يُٓب إضبفخ إنٗ يٕاد انزؼجئخ ٔانزغهٛف انًخزهفخ َخ يٍ أدٔاد يُشنٛخ يزخه  َفبٚبد يزكٕ  

 انزدبرٚخ داخم انًدزًؼبد.

 يصذر انبيبنبث
يغ انزؼبيم رى ٔيٍ ثى  ،ٔشزكخ ثززٔل أثٕظجٙ انٕطُٛخ أثٕظجٙ -ػهٗ انجٛبَبد يٍ يزكش إدارح انُفبٚبد  رى انحظٕل

 .أثٕظجٙ يٍ أخم يشٚذ يٍ انزذلٛك ٔانجحث -انجٛبَبد فٙ يزكش اإلحظبء 
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 تيالحظبث فني  

 
 بؼتانًنهجيت انًت  

نزمبرٚز يٛشاٌ انجسكٕل، ٔفٙ انحبالد انزٙ  ٔفمب  ٔانغزثٛخ  ٔانؼٍٛ ثٛبَبد رٕنٛذ انُفبٚبد انظهجخ فٙ أثٕظجٙ ُحسجذ

نٗ انًؼهٕيبد انٕاردح يٍ يمبٔنٙ خًغ إ ػًهٛبد حسبثٛخ رمذٚزٚخ اسزُبدا   ُأخزٚذنى ركٍ انزمبرٚز فٛٓب يزبحخ، 

 بد انُفبٚبد.انُفبٚبد ٔيكج  

خ يؼزًذح ػهٗ ثٛبَبد انؼٍٛ )ْٔٙ ثٛبَبد فؼهٛ  نٗ إ اسزُبدا  ثٛبَبد انُفبٚبد انطجٛخ فٙ أثٕظجٙ ٔانغزثٛخ  ُلذ رد

 خ(.رمبرٚز يٛشاٌ انجسكٕل فٙ يحزلخ انُفبٚبد انطجٛ  

 ػهً انجذاول يالحظبث
 ثخ.يمز  غٛز نٗ أرلبو إ ٓبخًٛؼانُست انًئٕٚخ( فٙ اندذأل )رسزُذ 

 

 يسيذ ين انًؼهىيبث

اإلنكززَٔٙ نًزكش انزخبء سٚبرح انًٕلغ  ،األخزٖ انزسًٛخ ٔاإلحظبءاد حٕل انُفبٚبدًشٚذ يٍ اإلحظبءاد انزفظٛهٛخ نه

 http://www.scad.aeأثٕظجٙ:  - اإلحظبء
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