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 الـــــــــــجمھـوریـــــــــــة الـــــــــتـونـــســـیـــــــة
                   ----------  *  ---------- 

 وزارة الــــــصـنـــــاعـــــــــة 
  والمؤسسات الصغـرى والمتوسطة

 
 

 الــــــــــــــــصنــــــــاعــــــــــــة قــــــــــــرار من وزیـــــــــــر 
 والـــمؤسـســــــــات الــــــصغــــرى والمــــــتـــــــــوســـطـــــــة

 یتعـلـّـق بإیقاف نشاط مؤسـّسة مرتــبة 
 
 إّن وزیر الصـناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة؛

والمتعلق بإصدار مجلة  1966أفریل  30في المؤرخ  1966لسنة  27بعد إطالعھ على القانون عدد     
 منھ، 324إلى  293الشغل كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص الالحقة وخاصة الفصول من 

 والمتعلق بنوعیة الھواء؛ 2007جوان  4المؤّرخ في  2007لسنة  34وعلى القانون عدد    
لمتعلق بإصدار مجلة السالمة وا 2009مارس  02المؤّرخ في  2009لسنة  11وعلى القانون عدد      

 والوقایة من أخطار الحریق واالنفجار والفزع بالبنایات؛
والمتعلق بضبط الحدود  2018ماي  18المؤرخ في  2018لسنة  447الحكومي عدد  وعلى األمر     

 القصوى وحدود اإلنذار لنوعیة الھواء المحیط؛
والمتعلق بضبط طریقة عمل  2018ماي  18في  المؤرخ 2018لسنة  448األمر الحكومي عدد  وعلى     

 بھا واستعمالھ؛ الشبكة الوطنیة لمتابعة نوعیة الھواء وكیفیة الربط
المتعلق بضبط تركیب اللجنة الخاصة  2004أفریل  13المؤرخ في  2004لسنة  956وعلى األمر عدد      

 سیرھا؛ بالمؤسسات  الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشموالتھا وطرق
والمتعلق بدراسة المؤثرات على  2005جویلیة  11المؤرخ في  2005لسنة  1991وعلى األمر عدد      

المحیط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحیط وأصناف الوحدات الخاضعة 
 لكراس الشروط؛

لمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات وا 2006أكتوبر  9المؤرخ في  2006لسنة  2687وعلى األمر عدد     
 الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغاللھا؛

والمتعلق بضبط الحدود القصوى  2010سبتمبر  28المؤرخ في  2010لسنة  2519وعلى األمر عدد      
 عند المصدر لملوثات الھواء من المصادر الثابتة؛

  2005نوفمبر  15لصغرى والمتوسطة المؤرخ في وعلى قرار وزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات ا    
المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المنقح والمتمم بقرار وزیر 

 ؛2012أكتوبر 24وبقرار وزیر الصناعة المؤرخ في  2010فیفري  23الصناعة والتكنولوجیا المؤرخ في 
ؤون المحلیة والبیئة ووزیر الصناعة والمؤسسات الصغرى وعلى القرار المشترك من وزیر الش    

 المتعلق بضبط الحدود القصوى لسكب األدفقة في الوسط المتلقي؛ 2018مارس  26والمتوسطة مؤرخ في 
وعلى القرار المشترك من وزیر الداخلیة ووزیر الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ     
المصادقة على نظام السالمة الخاص بالبنایات المحتویة على مؤسسات المتعلق ب 2018سبتمبر  21في 

 الخطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة؛
   
المسلم إلى الـمجـمع  1948دیسمبر  16المؤرخ في  573وعلى قرار الترخیص المسجل تحت عدد    

ثل نشاطھا األول المتم الكـیـمـیـائـي الـتـونـسـي للترخیص لھ في فتح واستغالل مؤسسة مرتبة من الصنف
 من والیة صفاقس ؛ 4في صناعة الحمض الكبریتي والكائنة على مستوى طریق قابس بالكلم 
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المسلم إلى الـمجـمع  1948دیسمبر  16المؤرخ في  4232وعلى قرار الترخیص المسجل تحت عدد      
ل نشاطھا ن الصنف الثاني المتمثالكـیـمـیـائـي الـتـونـسـي للترخیص لھ في فتح واستغالل مؤسسة مرتبة م
 من والیة صفاقس ؛ 4في صناعة األسمدة الفسفاطـیّـة والكائنة على مستوى طریق قابس بالكلم 

 21و 20وعلى القرارات التي اتخذھا السید رئیس الحكومة خالل زیارتھ إلى والیة صفاقس یومي     
 ر المتعلق بتفكیك الوحدات الملوثة بمصنع السیابتھم التنمیة بالوالیة والتي من ضمنھا القرا 2017افریل 

 بصفاقس وإیقاف كل إنتاج ملوث مع استصالح المواقع وطابیة الفوسفوجیبس،
 126و 349وعلى مراسالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة تحت عدد      

ع الكیمیائي التونسي والمتعلقة بتـسویة الموجھة إلى المجم 2019جوان  3و  2018نوفمبر  14تباعا بتاریخ 
 وضعـیّـة كل الوحدات الصناعـیّـة والمنشآت المستغلة من قبل المجمع والمركزة بكامل تراب الجمھوریة، 

وعلى نتائج زیارات المراقبة المیدانیة التي قامت بھا مصالح إدارة السالمة بوزارة الصناعة والمؤسسات     
 ؛2019جویلیة  18و   2018نوفمبر  14ع المذكور بتاریخ الصغرى والمتوسطة للمصن

 من القانون المتعلق بإصدار مجلة الشغل المذكور أعاله؛ 304وعمال بمقتضیات الفصل     
 

 قـــــــّرر مــا یــلــي :
 

 الفصل األّول:
المستغل من قبل "بمصنع ''الـسـیـاب'' TSPیوقف حاال نشاط وحدة إنتاج مادة  ثالثي الفسفاط الرفیع "

من والیة صفاقس إلى حین التأكد  4المجمع الكیمیائي التونسي والكائن على مستوى طریق قابس بالكلم 
من مطابقة نشاط ھذه الوحدة للشروط القانونیة والفنـیّـة المتعلقة بالبیئة والسالمة والوقایة المعمول بھا في 

درة عن ھیكل أو مخبر تحالیل مختص في المجال المجال وبعد إستظھار المجمع بتقاریر وتحالیل صا
ومعتمد یثبت مطابقة ملوثات الھواء عند المصدر واإلنبعاثات الصادرة عن وحدة مادة  ثالثي الفسفاط 

" للتشاریع الجاري بھا العمل في المجال وكذلك الشأن بالنسبة لتصریف األدفـقـة في الوسط TSPالرفیع "
صادرة عن الوحدة المذكورة وبصفة عامة رفع كل االخالالت والنقائص التي المتلقي والمیاه الصناعیة ال

من شأنھا أن تخل بالصحة العامة والبیئة والمحیط والسالمة والوقایة من الحریق وتأمین سالمة استغالل 
 ھذه المؤسسة. 

 
 الفصل الثاني:

فاط  الرفیع حدة إنتاج مادة  ثالثي الفسیتعین على المجمع الكیمیائي التونسي تـسویة الوضعـیّـة القانونیة لو
"TSP بمصنع ''الـسـیـاب'' المذكور سلفا إزاء التشریع المتعلق بالمؤسسات المرتبة، والحصول على قرار"

 1966أفریل  30المؤرخ في  1966لسنة  27ترخیص في فتح واستغالل ھذه الوحدة طبقا للقانون عدد 
 منھ. 324إلى  293ول من المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفص

 
 الفصل الثالث:

 یدخل ھذا القرار حیز التنفیذ ابتداءا من تاریخ إمضاءه.
 

 الفصل الرابع:
یبقى ھذا القرار ساري المفعول إلى حین اإلستجابة لطلبات اإلدارات المعنیة في المجال والقیام باإلجراءات 

 الضروریة لتأمین سالمة استغالل ھذه المؤسسة. 
 

 الخامس: الفصل
في حالة مواصلة استغالل المؤسسة بعد صدور ھذا القرار یتعرض المستغل إلى العقوبات المنصوص 

 من القانون المتعلق بإصدار مجلة الشغل. 322علیھا بالفصل 
 

 الفصل السادس:
 تحال نسخة من ھذا القرار إلى:
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 الّسید والي صفاقس. -
 الّسید معتمد صفاقس الغربـیـّة. -
 رئیس بلدیة صفاقس. الّسید -
 الّسید رئیس إقلیم الحرس الوطني بصفاقس. -
 السید مدیر الوحدات الترابیة باإلدارة العامة للحرس الوطني. -
 السید مدیر  إدارة مراقبة المتفجرات والمواد الخطرة باإلدارة العامة للحرس الوطني. -
 السید المدیر  العام للحرس الوطني. -
 عام للدیوان الوطني للحمایة المدنیة.الّسید المدیر ال -
 الّسید المدیر الجھوي للحمایة المدنیة بصفاقس. -
 الّسید المدیر العام للدیوانة. -
 الّسید المدیر العام للوكالة الوطنیة لحمایة المحیط. -
 الّسید المدیر العام للوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات. -
 المعملیة.السید المدیر العام للصناعات  -
 السیدة المدیر العام للمناجم. -
 الّسید الرئیس المدیر العام لشركة فسفاط قفصة. -
 الّسید الرئیس المدیر العام للمجمع الكیمیائي التونسي. -

 
 
 

 ............تونس في ......
 ةـــاعــنــصــر الــــــوزی

  والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 

 


