
 
 2 شروط عدد كراس

  طرق وشروط ممارسة أنشطة ضبطيتعلّق ب

  النفايات غير الخطرة وتثمينهارسكلة
 

  رسكلة وتثمين النفاياتةنشطأ ممارسةكراس على شروط هذا ال طبقتن:  األولالفصل

 من القانون 26 من قبل المؤسسات و المنشآت المنصوص عليها بالفصل غير الخطرة

 المتعلّق بالنّفايات و بمراقبة التصرف 1996 جوان 10رخ في  المؤ1996 لسنة 41عدد 

 2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 14فيها و إزالتها كما نقّح بالقانون عدد 

المتعلّق بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتّراخيص المسلّمة من قبل الوزارة المكلّفة 

 ".لنّظربالبيئة في المجاالت الراجعة لها با

 إستعادة المواد إلى الرسكلة والتثمين كل العمليات الرامية ةنشطأ تضمنت: 2 الفصل

 أو المواد المعادنوالطاقة من النفايات وكل عمليات التجديد والتحويل مثل إستخراج 

  استعمالها أوللزراعة سماد صالح إنتاجاألخرى غير العضوية وإعادة إستعمالها أو 

 . للتهيئةمثالعين على متعاطي النشاط أن يكون في حوزته  للطاقة، ويتركمصد

 أو بمناطق معدة الصناعية رسكلة وتثمين النفايات بالمناطق ةنشطممارسة أ تتم: 3 الفصل

 تثمينها بمناطق يمكن التيللمهن الصغرى ماعدا النفايات العضوية ونفايات الحدائق 

 .فالحية

تسبب ت أن غير الخطرة دون  وتثمين النفايات رسكلةةنشطأ تعاطييجب أن يتم : 4الفصل

ث البيئة وخاصة الماء والهواء والتربة يلوت على صحة اإلنسان أو في أي خطر

  .والحيوانات و النّباتات

 للمشروعتقديم وصف موجز  الرسكلة و التثمين  ةنشطأيتعين على متعاطي : 5 الفصل

 :التّاليةالتّدابير مع إثبات صبغة موقع اإلنتصاب وإتخاذ 
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 : الالزمة لمطابقة المواصفات المتعلقة باإلنبعاثات الغازيةالتدابير -

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

 : الالزمة لمطابقة المواصفات المتعلقة بتصريف المياهالتدابير -

.................................................................................................

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 :ة بالتصرف في النفايات الصلبة الالزمة لمطابقة المواصفات المتعلقالتدابير -

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 : الالزمة لضمان شروط السالمةالتدابير -

................................................................................................. 

.................................................................................................

................................................................................................. 

 يتسبب في إزعاج أن رسكلة وتثمين النفايات يجب أن يتم دون ةنشطأ تعاطي: 6 الفصل

 . والعمرانيةر بالمشاهد الطبيعية بالضجيج أو أي إزعاج آخر وبدون اإلضرا

 المؤسسات المنتجة  قبل منالنفايات وتثمين رسكلة ةنشطأ ي تعاط يتم أنيمكن: 7 الفصل

 . والتثمينالرسكلة عمليات لتلك النفايات والباعثين المتخصصين في

 أن يكلف غيره بالقيام بعمليات النفايات وتثمين رسكلة ةنشطأ لمتعاطي يمكن: 8 الفصل

 أو يقوم بنفسه بتلك العمليات، وفي هذه والتثمينمع ونقل النفايات إلى مؤسسة الرسكلة ج

 .  يضبط شروط القيام بتلك األنشطةالذيالحالة يجب عليه إمضاء كراس الشروط 

لط  المراقبة الدورية للسإلى النفايات وتثمين رسكلة نشطةألتعاطي م  كّليخضع: 9 الفصل

 .والبيئة الصحة العامة المختصة في ميدان حماية

 وتثمين النفايات المسك وجوبا لدفتر تسجيل رسكلة ةنشطأ متعاطي على يتعين: 10 الفصل

 تسجل فيه كل المعلومات  و التنمية المستديمةالبيئة مسلم من طرف مصالح وزارة
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 ومصدرها وعند اإلقتضاء وطبيعتهاالخاصة بتعاطي هذا النشاط ويضم كميات النفايات 

 .ا ودورية عمليات جمعها ووسيلة نقلهاوجهته

 وتثمين النفايات سحب دفتر للتسجيل مرقما رسكلة ةنشطأ متعاطي على يتعين: 11 الفصل

 . و التنمية المستديمةومختوما من طرف مصالح وزارة البيئة

يمدوا السلطات المختصة عند  أن النفايات رسكلة وتثمين ةنشطأ متعاطي على: 12 الفصل

 المعلومات والبيانات التي تعرف نضمت تتي الو م في حوزتهالتّيالوثائق ب بجميع كلّ طل

ضم ت ومنشطهأها خالل تعاطي ون وكذلك المقتضيات التقنية التي سيتخذمنشطهأب

 :بالخصوص

  عامة عن المستغلمعلومات •

  نشاطه بالتفصيلوصف •

 لنشاط التي سيتم إتخاذها لتعاطي هذا االفنية والمقتضيات اإلحتياطات •

 مد كل المواصفات التقنية الخاصة بالمعدات مع البشرية والمادية الوسائل •

 واألجهزة المستعملة 

 ومحتواها ومعدل كمية النفايات نوع •

  على البيئةوتأثيراته تركيز المشروع موقع •

 . النّفاياتتثمينرسكلة و  لطريقة مفصل وصف •

 الفني التأطير ضمان النّفاياتة رسكلة و تثمين نشطأ على متعاطي يتعين: 13 الفصل

 العالي أو ما التعليمالمرحلة األولى من عن وذلك بتشغيل إطار على األقل ال يقل مستواه 

 .يعادلها

 و  إعالم وزارة البيئةالنفايات رسكلة وتثمين ةنشط أ متعاطيعلى يتعين :14 الفصل

 ال يتجاوز خمسة أجل بكل تغيير في المعطيات المصرح بها وذلك في التنمية المستديمة

 .عشر يوما من حدوث التغيير

 الالزمة اإلجراءات إتخاذ  على متعاطي أنشطة رسكلة و تثمين النّفاياتيتعين: 15 الفصل

 . التثمينعملياتلضمان شروط السالمة خالل نقل وخزن النفايات وأيضا خالل 

مصالح وزارة وا  النفايات أن يمدوتثمينرسكلة متعاطي أنشطة  على يتعين: 16 الفصل

 فيها يتصرفون سنويا بالمعلومات التي تتعلق بالنفايات التي البيئة و التنمية المستديمة
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 تسببت التيوبمصدرها وبوجهتها وبخصوصيتها وبطريقة التصرف فيها وكذلك الحوادث 

 ).إن وجدت( فيها 

 العقوبات تترتب عليها التتبعات وهذا مخالفة لمقتضيات كراس الشروط كل: 17 الفصل

 96 لسنة 41 عدد القانونلقوانين الجاري بها العمل وبالخصوص المنصوص عليها با

 وإزالتها، كما نقح فيها المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف 1996 جوان 10المؤرخ في 

 .2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 14بالقانون عدد 

 

 ............................................................  الممضي أسفلهإني:18الفصل

 ..................................................................................بصفتي

 ..................................................................................لشركة

 ......................................................... بـ اإلجتماعي الكائنلمقرا ذات

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 :الشركة نوع

 �أخرى                           � مسؤولية محدودة   ذات         �   اإلسم خفية

 � شراكةفي                � تونسية

 .......................... والية............................ بـ التجاريبالسجل والمسجلة

 ............................. ................تحت رقم............................بتاريخ

  ....................................... رقم للضمان اإلجتماعي تحتالوطني وبالصندوق

  .............................................................................. مالهارأس

 المؤرخ في 96 لسنة 41والقانون عدد  هذا إطالعي على مقتضيات كراس الشروط بعد

 نقح بالقانون عدد كما المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، 1996 جوان 10

 بتعاطي هذا المتعلقة، وكذلك كل النصوص 2001 جانفي 30 المؤرخ في 2001 لسنة 14

 .النشاط

اصفات المبينة أعاله في  والموالشروط حسب وتثمين النفايات رسكلةتعاطي نشاط ب ألتزم

 .كراس الشروط

 4



 

 

 
  العامة باإلدارةخاص

 

 

 

 

 
 

  

 .............................في............................  بـحرر

 المستغل

 )إطلعت عليه ووافقت( 

 )التعريف باإلمضاء( 

 

 

 

ة أو من يسحب نموذج هذا الكراس من الرائد الرسمي للجمهورية التونسي: )1(مالحظة 

ويتم إيداع . المصالح التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أو عن طريق األنترنات

نسختين منه بعد تعميرها و اإلمضاء عليها و التّعريف باإلمضاء لدى المصالح التّابعة 

 .للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

طة جمع و نقل النّفايات غير كراس الشّروط هذا ال يعفي متعاطي أنش: )2(مالحظة 

الخطرة من كّل إجراء قانوني آخر جاري به العمل و بالخصوص عند االقتضاء 

اإلجراءات المتعلّقة بدراسة المؤثّرات على المحيط و بمراقبة المؤسسات الخطرة و المخلّة 

 .بالصحة و المزعجة 
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  لكراس الشروطملـــحق
 غير الخطرة النفايات رسكلة ضبط طرق وشروط ممارسة أنشطةب متعلقال

 وتثمينها

 
 : عامةمعلومات

 ..................................................................  و اللّقب و المهنةاإلسم

  .............................................................................. بـالقاطن

 ....................... ...............رقم الفاكس.............:..............الهاتف رقم

  ............................................................................ المؤسسةإسم

 ...................................................... بـ اإلجتماعي الكائنالمقر ذات

........................................................................................ 

 ......................والية.........................بلدية...........................مدينة

تاريخ بعث الشركة، نشاط الشركة منذ إنبعاثها وتطوره، معلومات  (  نشاط الشركةعن لمحة

...........................................................................................)...........أخرى

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

............................................................................................................ 

 ..................................................................... النّشاطتعريف  -1

........................................................................................ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

...................................................................................... 
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  النفاياتنوع -2

 مالحظات  النفاياتنــــوع

   مفروزةغير

  عضوية

  منزليةنفايات   عضوية قابلة للرسكلةغير

  أخرى

   بالنفايات المنزليةشبيهة

  صناعيةاياتنف   للرسكلةقابلة

  جامدة

  المعدات-3

مناولة/ ملك القوة االستيعابطاقة الصنف النوع العدد المعدات
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 :التصرف فيها كمية النفايات التي يمكن معدل -4

 يوم/ طن....................................

 الشهر/ طن...................................

 السنة/ طن..................................
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 : التقنية وطرق التصرفالمقتضيات -5

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

 : الالزمة لضمان شروط السالمةاإلحتياطات -6

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 ...........في.......حرربـ                                                           

  المستغل                                                                  

 )باإلمضاءالتعريف  ( 
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