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 اإلطار المؤسساتي والقانوني
 

 كليا المصنوعة المستعملة المعلبات وتثمين الستعادة العمومي النظام هو إيكولف•

 التونسية األسواق في والمروجة البالستيك مادة من جزئيا أو

 المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ 1997 لسنة 1102 عدد :المحدث األمر•

 فيها والتصرف المستعملة والمعلبات اللف أكياس استعادة وطرق شروط بضبط

   2001 لسنة 843 عدد باألمر والمنقح
 

 الوطنية الوكالة تتولى المستعملة، المعلبات وتثمين الستعادة عمومي نظام أحدث :8 الفصل

 حسب الوكالة تحددها التي المنخرطين مساهمات طريق عن ويمول تسييره المحيط لحماية

 .الداخلية السوق في يروجونها التي وأصنافها المعلبات كميات

 أن ويتعين النظام بهذا نخراطها ورقم العمومي للنظام المميزة العالمة منخرط لكل وتسند

   .النظام يشملها التي المعلبات كل على واضحة بصفة والرقم العالمة تحمل



  األهداف 

 تحقيققق الشققروط الضققرورية السققتعادة أكيققاس اللققف والمعلبققات المسققتعملة

 والحد من التأثير السلبي إللقائها في المحيط

  إحققداث مققواطن شققدل جديققدة مققن خققالل التشققجيت علققى بعققث شققركات صققدر

 ورسكلتهاناشطة في مجال جمت النفايات البالستيكية 

الشراكة مت الجماعات المحلية والقطاع الخاص ومكونات المجتمت المدني 

 المنهجية  

الوكالة مت اتفاقيات وإبرام شروط كراس بمقتضى البالستيكية النفايات جمت 

 النفايات في للتصرف الوطنية

للحصول اتفاقيات وإبرام شروط كراس بمقتضى البالستيكية النفايات رسكلة 

 في للتصرف الوطنية الوكالة من المواد هذه من شهرية حصص على

    النفايات

 



 المواد المعنية بالمنظومة

 المعلبات المصنوعة كليا أو جزئيا من البالستيك أو من المعدن ذات سعة

 والمعدة للترويج في السوق الداخلية مللتر 100تساوي أو تفوق 

 قوارير المياه المعدنية والمشروبات الدازية المصنوعة من مادةPET 

 المعلبات واألكياس المصنوعة من مادةPEHD 

 المعلبات واألكياس المصنوعة من مادةPEBD 

أكياس اللف المصنوعة من البالستيك 

أغشية اللف الثانوي المصنوعة من البالستيك لتسهيل نقل المواد 

 



 إيكولفمؤشرات منظومة 
 

2001 أفريل: تاريخ اإلحداث 

(2018)د .م14 حوالي: ميزانية المنظومة 

 (2010سنة  63) 41 :للوكالةعدد النقاط التابعة 

(2010سنة  230)  180:عدد النقاط الخاّصة الناشطة 

 32(: مؤسسات صدر ) 41اآللية    

(2017)آالف طن  6حوالي : الكميات المجمعة 

 

 والتثمين الرسكلة مستو  على

148 :الرسكلة وحدات عدد  

عن متوقفة والبقية مؤسسة 70 :فعليا الناشطة الوحدات عدد 

 (لوجستكية مالية، إدارية، فنية،) مختلفة ألسباب النشاط

 

 



مؤشرات المنظومة االقتصادية واالجتماعية   
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 للمنظومة إعداد الميزانية التقريبية

1996جوان  2االمر المؤرخ في   

 مساهمة المنخرطين

 (محين) 2014-2003المالية قانون 

 من القيمة الديوانية5% في حدود توظيف معلوم بيئي  

 عند توريد المنتجات الخاضعة

 خالص مباشر

 %100االستخالص من المورد نسبة 

 صندوق مقاومة التلوث بخزينة الدولة

 %30نسبة استخالص المساهمات حوالي 

 إيكولفتمويل منظومة آليات 

المالية لفتح االعتماداتطلب موافقة وزير   

ANGed 

 لف~إيكوالتصرف في منظومة  



 للرسكلةتطور الكميات المجمعة والموجهة 
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  للرسكلةالمجمعة والموجهة الكميات  تطور



 إيكولفالوضعية الحالية لمنظومة 
 على مستو  التجميت

النشاط عن المجمعين النقطاع النقاط بعض مردودية وضعف الواردة الكميات تراجت 

محكم صيانة برنامج وجود وعدم والتجهيزات المعدات تآكل 

المراقبة عمليات رغم المقبولة الكميات جودة تدهور 

(البلديات مت عقاري إشكال) بالتطهير ربطها أو بالماء النقاط بعض تزويد استحالة 

تعويضها اقتراح دون الوكالة من المستدلة محالتها باسترجاع البلديات مطالبة 

(جربة) غيرها دون جدرافية مناطق في وارتفاعها الكميات ترّكز مالحظة 

عن العمل عن العاطلين تشديل قصد فعليا الناشطين المجمعين قائمة تحيين ضرورة 

 المتخلية النقاط مراسلة تمت) الوكالة مت متعاقدة بمقابل جمت مؤسسات فتح طريق

 (لتعويضها نهائيا التخلي أو نشاطها الستعادة

بالمنظومة العمل لتنظيم اعتماده يتم إجراءات دليل غياب  

(وتوزيت قبول) المنظومة لمتابعة إعالمية منظومة غياب 



 الرسكلةعلى مستو  

في تسبب مما الجودة تراجت مت 2017 خالل إيكولف بنقاط المجمعة الكميات تقلص 

 الوكالة مت المتعاقدة الرسكلة شركات تذمر

شركات على الصعب من للوكالة التابعة إيكولف بمراكز مخزونة كميات وجود 

    باجة ووالية مدنين والية مراكز غرار على الطويلة للمسافات نظرا رفعها، الرسكلة

شروط كراسات دون المنتصبة الرسكلة شركات ظاهرة تكاثر 

يسبب مما المالية بتعهداتها والمخلة الوكالة مت المتعاقدة المؤسسات عدد ارتفاع 

 الالزمة الردعية اإلجراءات اتخاذ وعدم التزويد إيقاف

نقل في كبيرة صعوبة يجعل مما الداخلية بالمناطق الرسكلة وحدات انتصاب نقص 

 الكبيرة المادية للكلفة التنقل عن وعزوفها ،ايكولف بنقاط المتوفرة الكميات

 إيكولفالوضعية الحالية لمنظومة 



 الحلول المقترحة
 ورسكلةجمت 

بالنقاط المقبولة المواد مواصفات لتحديد بالمنظومة خاص إجراءات دليل إعداد  

إيكولف منظومة تأطير و هيكلة إحكام لمزيد المؤسساتية القدرات دعم 

الميدانية والمتابعة المراقبة تعزيز 

قصد الوكالة مت المتعاقدة الرسكلة مؤسسات وتأطير لإلحاطة خاصة آلية وضت 

 الرسكلة تقنيات تطوير

البالستيكية المواد لقبول صناعية مناطق في تكون بالواليات كبر  مراكز إحداث 

 الرسكلة لوحدات وتسليمها المضدوطة

الرسكلة لوحدات والمسلمة المقبولة الكميات لمتابعة مركزي معلوماتي نظام إرساء 

 يوميا

الشهائد أصحاب وتشديل الكميات من الرفت في للمساهمة جديدة جمت اتفاقيات إسناد 

 هائلة تشديلية قدرة من للمنظومة لما العمل عن المعطلين



لف إيكوبعض التدابير للنهوض بمنظومة   

 إعادة االستشارة المتعلقة بدراسة سبل تطوير المنظومة 

 إعادة التعريف بالمنظومة وتشريك البلديات في خلق مواطن

 شدل جديدة من خالل بعث نقاط جديدة

  ايكولفمزيد تشريك القطاع الخاص في منظومة     

  تحيين االتفاقيات المبرمة مت البلديات 



 
 

 مت الشــــكــر
 


