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 كراس الشروط

 

 

 الضابط للشروط والطرق الخاصة بسكب المياه

 المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق  

 ار وزير البيئة والتهيئة الترابية تدخل الديوان الوطني للتطهير المصادق عليه بقر

 (2001مارس  9بتاريخ  20)الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  2001فيفري  28المؤرخ في 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بسكب المياه 

المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها 

 في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير

: تضبط الشروط والطرق الخاصة بسكب المياه  الفصل األول

المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها 

في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير بمقتضى كراس الشروط هذا 

 .وطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 .ويحتوي هذا الكراس على أحد عشر فصال

 يقصد بالعبارات التالية ما يلي :  : 2الفصل 

المياه المستعملة الغير منزلية : المياه المستعملة المتأتية من عقار  -

مستعمل جزئيا أو كليا لغير السكنى )صناعي، حرفي، تجاري، 

 استعمال سياحي...(

تجهيزات داخلية : المنشآت والقنوات الكائنة داخل عقار غير  -

)محالت حرفية، وحدات صناعية أو تجارية أو مخصص للسكنى 

 سياحية...( معدة خصيصا لجمع ونقل ومعالجة المياه المستعملة.

التدفق : هي كميات المياه المستعملة بالمتر المكعب التي يمكن سكبها  -

 في اليوم وفي ساعة الذروة.

 الباب األول

 في نوعية المياه والمعالجة األولية

تكون نوعية المياه المستعملة المراد سكبها يتعين أن  : 3الفصل 

بالشبكة العمومية للتطهير أو بالمنشآت التابعة لها مطابقة للمواصفات 

 التونسية المصادق عليها.

يخضع السكب الذي ال يتطابق مع المواصفات الجاري بها :  4الفصل 

 إلى المواصفة المذكورة. باالستجابةالعمل إلى معالجة أولية تسمح 

المحل أو الوحدة بإنجاز واستغالل وصيانة  وم صاحب المؤسسة أوويق

ويتعهد بإبقاء التجهيزات الداخلية للسكب والمعالجة األولية على عاتقه 

تلك التجهيزات تشتغل على أحسن حال وبضمان نوعية للسكب مطابقة 

للمواصفة المذكورة أعاله ويتعين إعالم الديوان الوطني للتطهير بكل 

 تبديل يحدث على تلك التجهيزات. تغيير أو

 الباب الثاني

 في كميات المياه وتدفقها ومصدرها

يحدد الديوان بالجذاذة الفنية المصاحبة لهذا الكراس وعند  : 5الفصل 

 االقتضاء، التدفق الذي ال يمكن تجاوزه إال بموافقة الديوان.

 

 

 

: يتعين على كل صاحب مؤسسة أو محل أو وحدة إعالم  6الفصل 

الديوان بمصادر المياه المستهلكة ونسبها )شبكة عمومية أو آبار بكل 

 أنواعها أو عيون إلخ...( 

 الثالثالباب 

 المراقبة ومعاينة المخالفاتفي 

لمعالج أو غير تزّود التجهيزات الداخلية المتعلقة بالسكب ا : 7الفصل 

 المعالج بجهاز يسمح بأخذ العينات وقياس التدفق بصفة مسترسلة.

وفي حالة عدم وجود مثل هذا الجهاز يمكن للديوان استعمال كل وسيلة 

 تقييم يعتبرها مناسبة.

يمكن للديوان القيام في أي وقت بزيارات فحص ومراقبة :  8الفصل 

ومدى احترام  معالجةللتثبت من التجهيزات الداخلية للسكب وال

 المواصفات.

مؤسسة أو المحل أو الوحدة تسهيل مهمة أعوان لويتعين على صاحب ا

 الديوان المكلّفين بالمراقبة والسماح لهم بأخذ العينات الالزمة للتحليل.

بعها تتقع معاينة المخالفات ألحكام كراس الشروط وت:  9الفصل 

 1993لسنة  41ن عدد من القانو 22إلى  17وزجرها طبقا للفصول 

 المشار إليه أعاله.

 الرابعالباب 

 أحكام مختلفة

يحجر ربط قنوات مياه األمطار بالشبكة الداخلية لسكب  : 10الفصل 

 المياه المستعملة المعالجة. 

يحجر سكب الفضالت الصلبة أو السائلة وخاصة مادة :  11الفصل 

من شأنها أن تسد أو  المرجين أو الغازية أو السامة أو كل المواد التي

 ضرارا بالقنوات والمنشآت أو تفرز غازات داخل الشبكة. أتلحق 

 حرر بـ ............. في .................

 اطلعت عليه ووافقت

 )التعريف باإلمضاء(

 

 

يحتوي كراس الشروط الخاص بسكب فواضل المياه غير المنزلية بالشبكة 

لها على أحد عشر فصال وملحق العمومية للتطهير والمنشآت التابعة 

 مصاحب للتعريف بالمؤسسة ويجب إمضاؤه في كل صفحاته. 

 

 

 



 

 ملحق لكراس الشروط )جذاذة فنية(

 .............................................................................................................................المؤسسة، المحل أو الوحدة 

 ..........................المقر االجتماعي ............................................................................................................. 

 .......................................................................................................................عدد السجل التجاري .............

 ...........................الممثل القانوني ............................................................................................................. 

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

 .....................................................................تعريف النشاط ..................................................................... 

 مصادر المياه 

 / يوم                                    3..................................................... مالشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه 

  / يوم 3..................................................... ممصادر أخرى : .......................

 المعدل اليومي لتدفق المياه 

 / يوم                                    3..................................................... م ........................................

 نوعية التلوث 

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

  المواد األولية المستعملة

 ........................................نوعها : ............................................................................................

 ................                                   الكمية السنوية : ............................................................................................................ 

 توج المصنع نالم

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

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

 حرر بـ .................. في .....................

 إمضاء المستغل

 التعريف باإلمضاء

 

 خاص بالديوان الوطني للتطهير 

........................ عمال بالفصل الخامس من كراس الشروط وقع تحديد معدل التدفق اليومي بـ * .....................................

     / الساعة 3التدفق عند الذروة بـ * ...................................... مو / يوم 3....................................... م............

  حرر بـ ......... في .........................          ختم الديوان 

 إطلعت عليه             

                            اإلمضاء معرف به       


