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تقديم عام للمهّمة



والماليةاالقتصادوزيرعن49عددبمأموريةاإلذنشأنهافيصدر:2020نوفمبر09•

.االستثمارودعم

مكتبوالالجهويةاإلدارةمنوبكلسوسةبميناءميدانيةبمعاينةالقيام:2020نوفمبر16•

.بسوسةللديوانةالجهوي

اإلدارة)المعنيةللجهاتوإرسالهللمهمةاألوليالتقريرإعدادتم:2020نوفمبر20•

.لإلجابة(النفاياتفيللتصرفالوطنيةوالوكالةللديوانةالعامة

وكالةوالللديوانةالعامةاإلدارةمنكلبإجاباتتباعاالتوصلتم:2020نوفمبر26و24•

.النفاياتفيللتصرفالوطنية

.اإلشرافسلطةعلىوإحالتهالنهائيالتقريرإعدادتم:2020ديسمبر02•
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نمراقبا)للماليةالعامةالرقابةهيئةأعضاءبينمنمراقبين4التقريرإعدادفيشارك•

.(ثانيةدرجةماليةومراقبأولىدرجةماليةومراقبللماليةعامان

نفاياتالفيللتصرفالوطنيةالوكالةمنكلّ أساساوالبحثالرقابةأعمالشملتوقد•

.للديوانةالعامةاإلدارةومصالح

حمايةلالوطنيةالوكالةمنكلّ لدىأساساوثائقعلىوالتحّصلمحادثاتإجراءتمكما•

.والتجديدبالصناعةالنهوضووكالةوالبيئةالمحليةالشؤونووزارةالمحيط
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:المحادثات أهّم األطراف التاليةوقد شملت •
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األطراف الجهة

عام لإلدارات الفنيةمراقب

رئيسة مكتب المؤسسات المصدرة

مصلحة بمكتب المؤسسات المصدرةرئيس

مدير إدارة النظم الديوانية
مدير إدارة التعريفة

للديوانةاإلدارة العامة 

مدير عام بالنيابة سابق

وتثمين النفاياتالرسكلةمدير

رئيس ممثلية الوسط الشرقي
إداري مساعد بممثلية الوسط الشرقي

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

مهندس الوكالة الوطنية لحماية المحيط

مدير باإلدارة العامة للبيئة وجودة الحياة وزارة الشؤون المحلية والبيئة

مهندس رئيس وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

رة مدير المبادالت الخارجيّة باإلدارة العاّمة للتجا
الخارجيّة

التجارةوزارة

مدير عام الشؤون القانونية وزارة المالية



منتبعةالماإلجراءاتوشرعيةصحةمنالتثبتعلىوالتحريالبحثأعمالترّكزتوقد•
التطرقدونللديوانةالعامةاالدارةوالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةمنكلقبل
الشركةوالمختصةاإليطاليةالسلطاتذلكفيبمااإليطاليالجانباحتراممدىتقييمالى

.والدوليةاإلقليميةتعهداتهالمختلفللنفاياتالمصدرة
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SOREPLASTشركة حول عاّمة معطيات 
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الرسميةالوثائقحسب(M/1115229الجبائيالمعرفذات)Soreplastشركةتعد•
لشخصامؤسسةالقانونيالشكلحيثمنوالتجديدبالصناعةالنهوضوكالةعنالصادرة

.اكليمصدرةوهي"الديننورالمنصفمحمد"لصاحبهاالمحدودةالمسؤوليةذاتالواحد

Zمقسم)بسوسةالحميدعبدبسيديالصناعيةبالمنطقةالشركةتنتصب• فيتنشطو(65
.2009سبتمبر11منذوذلكالمعدنيةغيرالنفاياترسكلةمجال

محضربهاوتعلق2012سنةخللالنشاطعنتلقائياSOREPLASTشركةتوقفت•
.الديوانيالقيدتحتبضاعةمنالتنقيصأجلمنديواني

.2019نوفمبر11فيإالّ 2018-2015الفترةبعنوانالجبائيةتصاريحهابايداعتقملم•

إصدارشأنهفيتموالذي2020جوان26بتاريخصلحبطلبالمعنيةالشركةتقدمت•
.2020أوت28بتاريخ6232عددتحتصلحعرض
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مصدرنتائج تدقيق إجراءات توريد النفايات إيطالية ال



المنشأإيطاليةلنفاياتSOREPLASTشركةتوريدملففيالتدقيقنتائجتبويبيمكن•
:كالتالي

.اإليطاليةوالشركةSOREPLASTشركةبينالمبرمالعقدبخصوص-1

الشؤونلوزارةتابعةهياكلمعSOREPLASTشركةمعاملتبخصوص-2
.والبيئةالمحلية

.النفاياتتوريدعمليةفيالمتبعةاإلجراءاتبخصوص-3

.قبولهاوإجراءاتالشحناتوصولبخصوص-4

.سوسةميناءمنالحاوياتتسريحعمليةفيالمتبعةاإلجراءاتبخصوص-5

.النفاياتإستيرادملففيللتداولالمنعقدةالجلساتبخصوص-6
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والشركة اإليطاليةSOREPLASTبخصوص العقد المبرم بين شركة -1

2019سبتمبر30:اإلبرامتاريخ•

SviluppoوشركةSoreplastشركة:األطراف• risorse ambientali

ةإيطاليالنفاياتمنقصوىلكميةالتونسيةالشركةاستيراد:الموضوع•
19.12.12الرمزذاتالنفاياتمنطنالف120قدرهاالمصدر

Y46الصنفيقابلماأيC.E.Rللنفاياتاالوروبيةالقائمةحسب
.«بازل»الدوليةاالتفاقيةحسب

.ضمنياللتجديدقابلةغيرواحدةسنة:العقدمدة•

.«بازل»إتفاقية:القانونيالمرجع•
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:العقدموضوعالنفايات•

اإلخطارإجراءاتإلىالحدودعبرنقلهاعمليةوتخضع(Y46)مجمعةمنزليةنفاياتهي
(notification)المسبقةوالموافقة(consentement)فيالمختصةالسلطاتعنصادرة

.(ازلبإلتفاقيةالسادسالفصلمنالثالثةالفقرةبمقتضياتعمل)اإلستيراددولة

اإليطاليّةلسلطاتاتوصلتماإذاإالّ تتمّ أنيمكنالالعقدموضوعالتصديرعمليّةفإنّ وعليه
ؤونالشوزارةوهيالتونسيةالمختصةالسلطاتطرفمنالمسبقةبالموافقةالمختصة

.والبيئةالمحلية
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:Soreplastالتونسيةالشركةعلىالمحمولةااللتزامات•

بازلاتفاقيةملحقحسبR12الرمزذاتالعمليةوفقالمنزليةالنفاياتواستعادةتثمين-
.ةللرسكلقابلوالغيرالنفاياتمنالمتبقيالجزءمن(élimination)بالتخلصالتكفلو

الميناءالىيرسلالنفاياتمنطنكلعنأورو53قدرهبمبلغالشركةخلصويتم-
النفاياتاتالففيبشهادةاإليطاليالجانبتوصلمنيوم15اجلفيوذلك.التونسي

uniquement)للتثمينقابلةغير et exclusivement sur présentation du
certificat d’élimination).باإلزالةةالمعنيالنفاياتنسبةعلىينّصصلمالعقدأنّ علما

.واإلتلف
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:يليماالعقدبنودخللمنويلحظ

بلدالىاياتالنفمنللتثمينالقابلغيرالجزءتصديربإعادةالموردةالشركةالعقديلزملم-
.المنشأ

لبلداتنطلقلمحينفيمجمعةمنزليةنفاياتبتثمينبالقيامSoreplastشركةتعهد-
تثمينتجربةدتجسيفيأساساالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةفيممثلةالتونسية
.المنزليةالنفايات

وضوعممعتتلءمالالتونسيالترابالىيدخلالنفاياتمنطنكلعنالخلصعملية-
حجماساسىعلالخلصطريقةتكونانيفترضوكان.النفاياتتثمينفيالمتمثلالعقد

حوللشكوكاالمتبعةالخالصطريقةوتثير.تصديرهاواعادةتثمينهاسيقعالتيالنفايات
.انجازهاسيقعالتيالتثمينعملياتوحقيقةجدية

يبررقدماهووتصديرهاإعادةدوناتالفهاسيقعللتثمينقابلةوالغيرالمتبقيةالنفايات-
الوطنيةالوكالةمعاتفاقيةابرامالى2020فيفري21فيSoreplastشركةلجوءجزئيا

.بسوسةالمراقببالمصبنفاياتقبولتخصالنفاياتفيللتصرف

هيئة الرقابة العامة للمالية 15



من إيداع نفايات منزليّة ومشابهة بالمصبّ SOREPLASTعلما أّن هذه االتفاقيّة تمّكن شركة -
.د للطن الواحد18,161المراقب بسوسة مقابل 

هيئة الرقابة العامة للمالية 16



مع هياكل تابعة لوزارة الشؤون SOREPLASTمعامالت شركة بخصوص -2
2020والبيئة خالل سنة المحلية 

:معامالت الشركة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط•

يطالمحلحمايةالوطنيةالوكالةأنظارعلىالمحيطعلىالمؤثراتدراساتعرضعملياتتعدد-
رسكلةوحدةمشروعجميعهاوتخص2020وجويليةمارسشهريبينوذلكمناسباتأربعفي

:كالتاليوذلكبلستيكيةنفايات

شركةحصولSoreplastلحمايةالوطنيةالوكالةاعتراضعدمعلى2020ماي15في
النفاياتوضغطفرزوحدةمشروعبخصوصالمحيطعلىالمؤثراتدراسةعلىالمحيط

ةبسوسعبدالحميدبسيديالصناعيةبالمنطقةشهر/طن1.200بـتقدرانتاجبطاقةالبلستيكية
.(28عددالمقاسم)

منالمحيطلحمايةالوطنيةالوكالةاعتراضعدمعلى14/07/2020فيمجّدداالشركةحصول
النفاياتغطوضلفرزوحدةبنقلةتتعلقالتيالمحيطعلىالمؤثراتدراسةعلىالبيئيةالناحية

قةالمنطالىالحميدعبدبسيديالصناعيةالمنطقةمنشهريا/طن1.200انتاجبطاقةالبلستيكية
المحيطعلىالمؤثراتدراسةاطارفيالتنصيصتمأنهعلما.بسوسةالهانيبسيديالصناعية

.دولياومحليسيكونالنفاياتمصدربأنّ 
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الوطنيةالوكالةالى2020جويلية16فيالمحيطعلىللمؤثراتجديدةدراسةالشركةتقديم
.لستيكيةالبالنفاياتبرحييتعلقالشركةنشاطفيإضافياعنصراتضمنتالمحيطلحماية

.2020جويلية20فيالمذكورةالوكالةاعتراضعدمعلىوتحصلت

ةالمعروضالدراساتعلىإعتراضهاعدمالمحيطلحمايةالوطنيةالوكالةمصالحإبداء-
2005لسنة1991عدداألمرمنححينفي(أيام8و5بين)قياسيةآجالفيعليها

لىعالمؤثراتلدراسةتلقيهاتاريخمنأشهرثلثةالوكالة2005جويلية11فيالمؤرخ
لمشروعاإليهينتميالذيالصنفوهو"ب"الصنففيعليهاالمنصوصللوحداتالمحيط
.SOREPLASTشركةقبلمنالمقدم
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معامالت الشركة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات•

الوطنيةالوكالةوSoreplastشركةبينبسوسةالمراقببالمصبالنفاياتقبولاتفاقيةامضاء-
ايداعمنبهاالمعمولاالجراءاتاتباعيتمأندون2020فيفري21فيالنفاياتفيللتصرف

للدارةتهااحالقبلالشركةقبلمنللمضاءاالتفاقيةمطبوعةتقديمثمالوكالةبممثليةمطلب
.الماليةبالقباضةتسجيلهايقعلمكماالمصادقةقصدالمركزية

شركةإيداعيفيدماالشرقيالوسطبممثليةالضبطبمكتبالواردةالمراسلتدفترتضمن-
SOREPLASTأثروجوددون2020فيفري19فيخطرةغيرنفاياتبتوريدإعلملمراسلة

العونبأنليةبالممثالضبطبمكتبالمكلفأفادوقد.الممثليةمستوىعلىملحقهاأوالوثيقةلهذه
دبعباسترجاعهاوقامالشركةممثلمنالمراسلةتسلّممنهوبالوكالةمساعدإداري«ب.م»

.ذلك«ب.م»العونأنكرفيماالتسجيلعمليةإجراء

النفاياتوخزنورسكلةونقلبجمعالمتعلقة3و2و1عددشروطكراساتعلىالوكالةمصادقة-
علىضمنهاالتنصيصتموقد2020وجويليةفيفريشهريبينمناسباتثلثفيالخطرةغير

لضبطامكتبعبرتردلمالمطالببعضأنعلماالبلستيكيةالنفاياترسكلةنشاطممارسة
خلفاالوكالةوإطاراتأعوانبعضمعمباشرةالشركةتعاملتحيث.للوكالةالمركزي

.اإلطارهذافيبهاالمعموللإلجراءات

وذلكةالشركطرفمنالمقدمةالشروطكراساتعلىواإلداريةوالقانونيةالفنيةالمصادقةتمت-
.2020جويلية15بتاريخالمطلبإيداعفيهتمالذياليومنفسخلل
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النفاياتبخصوص اإلجراءات المتبعة في عملية توريد -3

عنفاءهوإخمختصةغيرجهةقبلمنالتوريدعمليةعلىبالموافقةوإمضاءهااإلخطاروثيقةختم•
.للوكالةالرسميةالمصالح

IT020260عددتحمل"الحدودعبرالنفاياتشحن/بنقلإخطاروثيقة"علىالرقابةفريقتحصل-
.مختصةكسلطةالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةختموتحملاإلمضاءمجهولة

إستقبالعلىوموافقتها2020جانفي27فياإلخطاربإستلمالوكالةقيامالمشبوهةالوثيقةتبين-
Y46(CERالصنفمننفايات .سنةلمدةوصالحة2020فيفري20بتاريخ(191212

الختمأواإلمضاءيتمأنيفترضكانإلتفاقيةالسادسالفصلمنالثالثةالفقرةمقتضياتلووفقا-
حصراتمثلةوالمبازلإتفاقيةإطارفيالتونسيةالدولةطرفمنالمعينةالمختصةالسلطةقبلمن
.(الحياةوجودةللبيئةالعامةاإلدارة)والبيئةالمحليةالشؤونوزارةفي

مساعديإدار«ب.م»السيدقيامتفيدالتيالقرائنمنجملةإلىوالتحريالبحثأعمالتوّصل-
وذلكوختمهاطاراإلخوثيقةبإمضاءالنفاياتفيللتصرفالوطنيةللوكالةالشرقيالوسطبممثلية

.الشركةممثليمعالمباشروتعاملهاإلمضاءفيالتشابهغرارعلى
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وصول الشحنات وإجراءات قبولهابخصوص -4

2020ماي26بتاريخسوسةلميناءاإليطاليةللنفاياتحاوية70لـالحاملةاألولىالشحنةوصلت-
ARKASالتركيالناقلعبروذلكساليرنوميناءمنقادمة

الوثائقمأهعلىاإلطلعتمفقدبسوسةللديوانةالجهويالمكتبقبلمنالمقدمةالوثائقوحسب-
الوثائقهذهجميعأنعلماالشحنووثيقة(connaissement)النقلووثيقةالفاتورةفيالمتمثلة
وهواألوروبيالتصنيفحسب191212صنفتحتهيالمستوردةالنفاياتأنيفيدماتتضمن

.بازلإتفاقيةحسب(مجّمعةمنزليةنفايات)Y46يقابلهاما

19.12.12النفاياتصنفداللةمنالتثبتبخصوصاللزمةالعناياتالديوانةمصالحتبذللم-
كذلكالمضمنوالشحنووثائق((connaissementالنقلووثائقالفواتيرعلىالمسجل

فطرمنالمنجزةالمعاينةحسبللعيانوالظاهرللحاوياتالخارجياالطارعلىبالملصقات
.2020نوفمبر16فيالرقابةفريق

وصولاسبةبمنالحدودعبرالنفاياتشحن/نقلوثائقعلىللحصولالديوانيةالمصالحتسعىلم-
عنىمعلىوذلكنفاياتشحنةأليبالضرورةوالمصاحبةسوسةميناءالىالنفاياتشحنات
.الديوانةمجلةمن119بالفصلوعملبازلإتفاقيةمن(7الفقرة)الرابعالفصل
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سةسوبخصوص اإلجراءات المتبعة في عملية تسريح الحاويات من ميناء -5

التصنيفةأساسعلى2020جوان09بتاريخديوانيبتصريحSOREPLASTشركةممثلقام•
Dechets,rognuresفيتتمثلالتي39159080090عدد et debris d'autres

matieres plastiquesمغلوطاتصريحايعدماوهو(Fausse déclaration).

جوان03فيمطالبتهاخللمنالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةSoreplastشركةمغالطة•
دونالملفيفالوكالةوتدخلالتصنيعبعدمابلستيكيةنفاياتتوريدفيالرأيبإبداء2020

:خللمنوذلكقانونيوجه

.مشابهةملفاتفيالوكالةعليهدأبتكمااإلشرافسلطةإعلمعدم-

عديدتشوبهاكانتوالتي2020جوان10بتاريخلنفاياتاعيناترفععمليةفيالمشاركة-
.النقائص

نهايةعطلة)2020جوان13بتاريخرأيهالنفاياتوتثمينرسكلةمدير«ي.ب»السيدإبداء-
طرفمنتعيينهتمS2Eالخاصالمخبرقبلمنالمنجزة)العيناتتحاليلنتائجفي(األسبوع
.(بالنتائجتوصلهمنساعتين)محدودةآجالوفيرسميتكليفدون(الشركة
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رئيسةإلىرةومباشالشخصياإللكترونيبريدهعبرالتوريدفيالممانعةبعدمالرأيتوجيه•
كالةللوالعامةاإلدارةإلىالرجوعدونللديوانةالعامةباإلدارةالمصدرةالمؤسساتمكتب

.الرأيبإبداءإعلمهاحتىأو

توّصلمندقيقة15ظرففيالميناءمنحاويةأولتسريحعلىالديوانةمصالحمصادقة•
اياتالنفوتثمينرسكلةمديربرأي«ح.ر»العميدالمصدرةالمؤسساتمكتبرئيسة

.اإللكترونيالبريدعبر«ي.ب»

بسيديالكائنالشركةبمستودع2020جوان13بتاريختسريحهاتمالتيالحاويةإنزالتم•
2020جوان24يومغايةإلى69وعددهاالحاوياتباقيتسريحتواصلفيماالحميدعبد
.الموردينبمنطقةالشركةبمخزنجميعهاإفراغوتم

«س.ب.س»بالديوانةالملزمالحظاألولىالحاويةإفراغتاريخ2020جوان13ومنذ•
ونفاياتشةواألقمواألخشابواألتربةالبلستيكمنمختلفةقطع"فيتتمثلالنفاياتأن

تكانالحاوياتبقيةحمولة"أنالحظكما"جداكريهةرائحةمنهاتنبعثإلخ...أخرى
."مختلفةونفاياتفضلتمنالمحتوىبنفس

جهويالالمكتبرئيسإلىإعلمتقريربرفعاألخيريقملمالملحظاتهذهأهميةورغم•
2020جوان24بتاريخإالبسوسةللديوانة
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عملياتإليقافإجراءأيإتخاذيتملمالمذكوربالتقريرالديوانةمصالحتوّصلورغم
منحاوية282إلىالحاوياتعددليرتفع2020جويلية23غايةإلىتواصلتالتيالتوريد

منالشركةيمّكنماوهو%60تجاوزتبنسبةأيالعقدحسبمبرمجةحاوية460جملة
.د.م12الـيقاربمبلغ
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النفاياتإستيرادبخصوص الجلسات المنعقدة للتداول في ملف -6

رة حول الترخيص في توريد نفايات غير خطللديوانةباإلدارة العامة 2020جويلية08جلسة •
مصدرة كليارسكلةمن قبل مؤسسات 

تقديمرغم(الحالموضوعفيالمختصةالسلطة)والبيئةالمحليةالشؤونوزارةعنممثلغياب-
.الجلسةلحضوراستدعاءهيفيدماللديوانةالعامةاإلدارة

فيماالديوانةممثليمنعددطرفمنحصراوامضاءه2020جويلية24بتاريخالمحضرإعداد-
هاوقيامالجلسةخللتدخلهارغمبإمضائه«ح.ر»العميدالمصدرةالمؤسساتمديرةتقملم

.بعدمافيالمعنيةلإلدراتالمحضربإرسال

بتقريرردولماالتطرقدونبلستيكيةلنفاياتالشركةتوريدأساسعلىالمحضرحسبالتداول-
تمالتيتللنفاياالمختلطةالطبيعةبخصوص«س.ب.س»بالديوانةالملزمعنالصادرالمعاينة
لمصاحبةابالوثائقالواردالنفاياتصنفإلىاإلشارةتقعلمكماالشركة،بمستودعاتافراغها

CERللشحنات 19.12.12.
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31تاريخبالمحضرمن«نهائية»بنسخةالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةتوصل-
.«اإلعالم»سبيلعلىوذلك2020أوت

فيرفللتصالوطنيةبالوكالةالنفاياتوتثمينالرسكلةمدير«ي.ب»السيدقيامعدم-
المحضروىمحتعلىبتحفظاتهللوكالةالعامةاإلدارةباعلماالجتماعفيالمشاركالنفايات
هوكمايةبلستيكوليسمجمعةمنزليةنفاياتبتوريدتعلقتالمداوالتبأنأفادوالذي

.بالمحضرمضمن

الشروطكراساتعلى2020جويلية15فيالفنيةموافقتهأبدىقداألخيرهذاانّ علما-
بطبيعةعلمهيفترضحينفيبلستيكيةنفاياترسكلةأساسعلىالشركةقبلمنالمقدمة
.افادتهحسب2020جويلية08منذالمستوردةالنفايات
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غيرفضالتتوريدبخصوصللديوانةالعامةاإلدارةبمقر2020سبتمبر24جلسة•
كليامصدرةصناعيةمؤسساتقبلمنخطرة

وتقرربالستيكيةكنفاياتsoreplastشركةقبلمنالموردةالنفاياتإعتبارتواصل-
رغمبهاالخاصةالديوانيةوالتصنيفةنوعهالتحديدالتعريفةلجنةعلىالموضوععرض
ماحسباإلخطارووثيقةالمبرمبالعقد2020أوتأواخرمنذللديوانةالعامةاإلدارةتوّصل

منزليةنفايات)Y46الموّردةالنفاياتصنفعلىصراحةتنصّ وثائقوهيإجابتهافيجاء
.(بلديّةنفايات)382510000الديوانيةالتعريفةوعلى(مجّمعة
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تحديد المسؤوليات
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للنفاياتالموّردة SOREPLASTبالنسبة لشركة 

صوصبخمعهاالتعاملتمالتيالعموميةالهياكلعلىهاّمةوثائقحجبتعّمد•
اخفاءصدقوذلكااليطاليةالشركةمعالمبرمالعقدوخاصةالنفاياتتوريدملف

.توريدهاالمزمعالنفاياتحقيقة

مطالبايداععنالتخلّفخللمنبهاالمعمولاإلداريةاإلجراءاتمخالفة•
والتعاملاياتالنففيللتصرفالوطنيةللوكالةالتابعةالضبطبمكاتبالشركة
تاريخبالشروطكراساتالمصادقةطلببخصوصالوكالةموظفيمعمباشرة

21فيبسوسةالمراقببالمصبالنفاياتإيداعوإتفاقية2020جوان17
.2020فيفري
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ضمنرسكلتهاالمزمعالنفاياتصنفبخصوصمغلوطةمعطياتإدراج•
لوكالةالدىللمصادقةتقديمهاتمالتيالمحيطعلىالمؤثراتدراساتمختلف
مختلفوضمن2020وجويليةمارسشهريبينالمحيطلحمايةالوطنية
بينفاياتالنفيللتصرفالوطنيةالوكالةعليهاصادقتالتيالشروطكراسات
.2020جويليةوفيفريشهري

جوان3فيدعوتهاخللمنالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةمغالطة•
التصنيعبعدمابالستيكيةنفاياتإستيرادموضوعفيالرأيإبداءإلى2020

معلمبرماالعقدحسبمنزليةنفاياتهيإستيرادهاالمزمعالنفاياتأنحينفي
.اإليطاليةالشركة
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منالشركةمكنمغلوطديوانيتصريحتقديمعبرالديوانةمصالحمغالطة•
بعدماةبلستيكينفاياتأنهاأساسعلىالمجمعةالمنزليةالنفاياتتسريح

.التصنيع

مجمعةمنزليةنفاياتتثمينعلىSOREPLASTشركةقدرةحتىأوجديةعدم•
ةدراسايوغيابالمشروعذمةعلىوضعتهاالتياإلمكانياتلضعفنظرا

حولالشكوكيثيرماوهوالخصوصهذافيأعّدتهاالمحيطعلىمؤثرات
اتلفهارمخاطوينّميالعقدحسبانجازهاتعتزمالتيالتثمينعملياتحقيقة

.وبيئيةصحيةاخطارمنذلكعنينجرقدوماالتونسيبالتراب
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على مستوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

«ب.هـ»السيدالسابق،بالنيابةالوكالةعاملمديربالنسبة•

تعيين)العناياتمنجملةإجراءبعدنفاياتتوريدملففيالرأيبإبداءالتعهد
بداءايكونأندون(...التحاليل،إنجازالنفايات،منعينةرفعمعتمد،مخبر
إحداثهامربأالمضمنةالوكالةصالحياتبينمنالنفاياتتوريدملفاتفيالراي
تّمتالمخلفاموافقتهاوأخذاإلشرافلوزارةالمسبقةباالستشارةقيامهودون

.مشابهةلملفاتبالنسبةمعاينته
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«ي.ب»وتثمين النفايات، السيد الرسكلةبالنسبة لمدير •

.خصوصهافيمذكرةإعداددونسوسةبميناءالنفاياتمنعينةرفعفيالمشاركة-

S2Eالمخبرممثلالزاموعدمالعيناتأخذفيبهاالمعمولالعلميةالطرقإتباععدم-
.باتباعها

رسميليفتكدونالنفاياتمنعينةعلىالمنجزةالتحاليلنتائجفيالرأيبإبداءالقيام-
.منفردةوبصفة

وصبخصالتحاليلنتائجفيالتحريفيالمستوجبةالعناياتبذلعلىالحرصعدم-
نتائجينبوالمسترابالكبيرالتشابهالىالتنبهوعدمعدمها،منالنفاياتتوريدإمكانية

المقدمةطالمحيعلىالمؤثراتدراساتبمختلفالواردةالنفاياتومكوناتالمجراةالتحاليل
.بالوكالةوظيفتهبحكمعليهااطلعوانسبقوالتيSoreplastشركةقبلمن
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فيوذلكاتالنفايتوريدإمكانيةفيوالمتمثلالتحاليلنتائجفيالرأيإبداءفيالسرعة-
.التحاليلبنتائجتوصلهمنساعتينغضون

المؤسساتمكتبرئيسة)«ح.ر»السيدةالىالمنجزةالتحاليلبخصوصالفنيرأيهإرسال-
المديرإلىالرجوعدوناداريةعطلةيوموفيالشخصيااللكترونيبريدهعبر(المصدرة

مصالحلىإالرأيتوجيهعلىالمسبقةموافقتهوأخذالتحليلبنتائجإلعلمهللوكالةالعام
.الديوانة

لفائدةالثلثالشروطكراساتعلى2020جويلية15فيالفنيةالموافقةإبداءسرعة-
موافقةالتمتكما.مطلبهاالشركةفيهقدمتالذياليومنفسفيوذلكSoreplastلشركة

لستيكيةبنفاياترسكلةلنشاطالشركةممارسةعلىتنصّ أنهارغمالشروطكراساتعلى
منالموردةالنفاياتبأنّ األقلعلى2020جويلية8منذالعلملديهحصلقدكانحينفي
.بالستيكيةنفاياتليستالشركةقبل
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كتابياةوالبيئالمحليةالشؤونبوزارةالمختصةالمصالحوللوكالةالعامةاإلدارةإعلمعدم-
حولالمستوردةالنفاياتطبيعةبخصوصSoreplastشركةارتكبتهاالتيبالمغالطة

.المستوردةالنفاياتحقيقة

تضمنهايالتالمداوالتصحةبخصوصللوكالةالعامالمديرالىكتابياتحفظاتهرفععدم-

داولهتتمبمامقارنةوذلكالمستوردةالنفاياتحقيقةحول2020جويلية08جلسةمحضر
.الجلسةأثناء
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الشرقيالوسطبممثليةمساعدإداري،«ب.م»للسيّدبالنسبة•

االخطارةوثيقامضاء«ب.م»السيدتولينحوالشكوكتوجهالتيالقرائنمنجملةتوفر-
وتفيد.لوثيقةابهذهالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةختمووضعالنفاياتشحن/بنقل
تونسيةلطةكسموافقاتهاأبدتقدالنفاياتفيللتصرفالوطنيةالوكالةبأنالوثيقةهذه

.إيطاليامنمجمعةمنزليةنفاياتاستيرادعلىمختصة

هذهتكونأندونالخطرةالنفاياتمتابعةدفترSOREPLASTلشركةالمعنيالعونتسليم-
تسجيلونودالخطرةالنفاياتفيللتصرفالمستوجبةالتراخيصعلىمتحصلةاألخيرة
.الشرقيالوسطلممثليةالضبطبمكتبالوارداتدفترفيالتسليمعملية
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للديوانةعلى مستوى اإلدارة العامة 

شركةائدةلفالواردةالنفاياتشحناتوصولعندالممكنةللعناياتالديوانةمصالحبذلعدم•
Soreplastتالنفاياصنفداللةمناللزمةبالكيفيةالتثبتخاصةيقعلمحيث
ارجيالخاالطارعلىوبالملصقاتللحاوياتالمصاحبةالوثائقعلىالمسجل19.12.12

.(بازلإتفاقيةحسبY46الرمزيقابلهوالذي)للعيانوالظاهرللحاويات

شحناتوصولبمناسبةالحدودعبرالنفاياتشحن/نقلوثائقعلىللحصولالسعيعدم•
الفصلنىمععلىوذلكنفاياتشحنةأليبالضرورةوالمصاحبةسوسةميناءالىالنفايات
لمالفاخإضافيةوثائقبتقديمالمصّرحمطالبةوعدم.بازلاتفاقيةمن(7الفقرة)الرابع

.الديوانةمجلةمن119بالفصلجاء
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فيةالشركمستودعاتاتجاهفيسوسةميناءمنالنفاياتمنحاوية70تسريحببدءاإلذن•
سساتالمؤمكتبرئيسةشخصفيممثلةالديوانيةالمصالحتوصلمنساعةربعظرف

فةالصلهاليستجهةعنوصادرشخصيإلكترونيبريدعبرمرسلبرأيالمصدرة
.الوكالةلتمثيلالقانونية

كتابياهاإعلمإثراإلبانفي(والبيئةالمحليةالشؤونوزارة)المختصةالسلطاتإعلمعدم•
لشركةابمراقبةالمكلفالديوانةعونأجراهاالتيالمعاينةبنتائج2020جوان24بتاريخ
شركةبمخازنإيداعهاتموالتيالموردةالنفاياتبأن2020جوان13بتاريخ

SOREPLASTالتصنيعبعدبلستيكيةنفاياتتكنلم.
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على2020جويلية08بتاريخالمنعقدةالجلسةمحضرضمنالتنصيصعدم•
تمالتي(يكيةبلستنفاياتوليستمجمعةمنزليةنفايات)الموردةالنفاياتحقيقة

المعدالمعاينةبنتائجاإلعلمتقريرحسب2020جوان13منذلهاالتفطن
.2020جوان24بتاريخ

فيانةللديوالعامةباإلدارةالمنعقدةالجلسةمحضرضمنالتنصيصتواصل•
هيSoreplastشركةقبلمنالموردةالنفاياتانعلى2020سبتمبر24

عنابتهااجفيجاءماحسبالعامةاإلدارةتوصلتحينفيبلستيكيةنفايات
يةعملانقطعيةبصفةتثبتوثائقعلى2020اوتنهايةمنذاالوليالتقرير
.االخطارووثيقةالعقدغرارعلىمجمعةمنزليةنفاياتتخصالتوريد
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«س.ب.س»السيّدالشركة،بمراقبةالمكلفبالديوانةللمالزمبالنسبة•

حمولةراغافبمناسبةالموردةالنفاياتبحقيقةكتابيارؤسائهاعلمفيالتأخير
النفاياتبيعةبطكتابياالعملفيرئيسهيعلملمحيثالشركةبمستودعالحاويات
حاويةاولحمولةافراغمنيوم11بعدأي2020جوان24فياالالموردة

.2020جوان13فيبالمستودع
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«ح.ر»السيدةالمصدرة،المؤسساتمكتبلرئيسةبالنسبة•

منالنفاياتمنحاوية70برفعلإلذنمختصةغيرجهةعنصادررايعلىاالعتماد-
Soreplastشركةمستودعاتالىتحويلهاوسوسةميناء .

2020جويلية23حدودإلىالنفاياتتوريدتواصلمنعقصدفوريةإجراءاتإتخاذعدم-
إيداعهاتموالتيالمستوردةالنفاياتبأن2020جوان24منذاألقلعلىعلمهارغموذلك

ممثللكبذصرحكماالتصنيعبعدبلستيكيةنفاياتتكنلمSOREPLASTشركةبمخازن
.الشركة

اياتنفعوضمجمعةمنزليةنفايات)المستوردةالنفاياتحقيقةعلىالتنصيصعدم-
التصريحعلىوكذلك2020جويلية08بتاريخالمنعقدةالجلسةمحضرضمن(البلستيكية

.الشركةممثلبهادلىالذيالمغلوط
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أهّم التوصيات



بإعادةبالتكفلالمصدرةاإليطاليةالشركةوSoreplastشركةمنكلإلزامضرورة•
ركةالشبمخازنالمتواجدةوكذلكسوسةبميناءالتزالالتيالشحناتجميعتصدير

:التاليةاألسبابألهمنظراوذلكالمنشأبلدإلىSOREPLASTالتونسية

أهمهاللعنفاياتتوريدعندبازلإتفاقيةحسبالمستوجبةاإلجراءاتجملةإحترامعدم-
علىصولوالحوالبيئةالمحليةالشؤونوزارةفيممثلةالمختصةالتونسيةالسلطاتإخطار

.المسبقةموافقتها

.العموميةالهياكلمنعددومغالطةالتحيلإلىولجوئهاSoreplastشركةجديةعدم-

ياتهاإمكانلضعفنظراالمجمعةالمنزليةالنفاياتبتثمينSoreplastشركةقيامصعوبة-
.التثمينمشاريعفياإلنطلقمنالمجالفيالناشطةالعموميةالهياكلتمكنوعدم

المصدرلىاالنفاياتوارجاعنقلبمصاريفبالتكفلالعقدحسباإليطاليةالشركةإلتزام-
."بازل"التفاقيةمخالفةشحناتارسالصورةفي
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خدماتديمتقفيتورطهمثبتالذيناالعوانكلضدّ التأديبيةاإلجراءاتاتخاذ•
تالنفاياحقيقةعلىالتستراوموجبدونSoreplastشركةلفائدةوتسهيلت

تسييراومسؤوليةمناصبكلعنابعادهمضرورةمعاستوردتهاالتي
.مشاريع
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فيماصةخاالوطنيالمستوىعلىوالترتيبيالتشريعيالفراغسدّ ضرورة•
:بـيتعلق

.التوريدعندخاصةمراقبةأنظمةالىتخضعالتياألخرىالنفاياتقائمةضبط-

2000لسنة2339عدداالمرضبطهاالتيالخطرةالنفاياتقائمةتحيين-
2000أكتوبر10فيالمؤرخ

النفاياتنتثميفيالناشطةالشركاتلمنعواالجرائيةالقانونيةاآللياتوضع•
لتوريدالمطلقالتحجيرتدابيرمنللتفّصيالتوقيفيةاألنظمةمزايااستغللمن

.بالبيئةوتضرالمواطنوصحةسلمةعلىخطراتشّكلقدمواد
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النفاياتريدتومجالفيالمتدخلينكافةتضمالوطنيالمستوىعلىلجنةتكوين•
والمراحلاإلجراءاتاهمبوضوحيضبطإجراءاتدليلبإعدادتعنى

بدقةدديحكماالنفاياتأصنافمختلفتوريدعملياتفياتباعهاالمستوجب
.المتدخلةاألطرافمختلفمسؤولية

نمالحدودعبرالنفاياتنقلمجالفيالمتدخلةالهياكلالماممزيدضرورة•
الدوليةاالتفاقياتمختلفبهاجاءتالتيوالشروطواإلجراءاتالقواعد

وفيرتعبروذلكالخصوصهذافيالصادرةالوطنيةوالتشريعاتواإلقليمية
.الغرضفيمناشيروإصدارالعلقةذاتالتكوينوالياتفرص
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وشــكــرا
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