
التراخیص التي یسلمھا الوالي: مجال الخدمة

قرار مؤسسة مرتبة من الصنف الثانيعلى الحصول: موضوع الخدمة
)طات خزن المطاطالمسیل، محطات توزیع الوقود ، محلبترولامستودع لتوزیع قواریر غاز -ة زیتونمعصر( 

بالخدمةاإلنتفاعشروط

قرار مؤسسة مرتبة من الصنف الثانيعلى شروط الحصول:

من المحتم إبعادھا عن المساكن غیر أن الترخیص في استثمارھا یتوقف الصنف الثاني المؤسسات التي لیس یشمل 
.من مجلة الشغل329على اتخاذ بعض الوسائل إلجتناب األخطار واألضرار المعنیة بالفصل  

.( تضبط قائمة المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة میادین النشاط وكذلك ترتیبھا في مختلف األصناف
والمتعلق بضبط 2005نوفمبر 15المؤرخ في وزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةقرار 

ة كما تم تنقیحھ وإتمامھ بقرار وزیر الصناعة والتكنولوجیا المزعجالخطرة أو المخلة بالصحة أو قائمة المؤسسات
)2012أكتوبر 24وبقرار وزیر الصناعة المؤرخ في 2010فیفري 23المؤرخ في 

المطلوبةالوثائق

مؤسسة مرتبة من الصنف الثانيقرار علىلحصوللالوثائق المطلوبة:

ویجب أن یكون . مقابل وصلوالي زغوان ف الثاني إلى یجب أن یقدم كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة من الصن
:المطلب محررا على ورق یحمل طابعا جبائیا ومتضمنا للبیانات التالیة

 اسم الطالب ولقبھ وجنسیتھ ومھنتھ وعنوانھ وإذا تعلق األمر بشخص معنوي اسمھ وشكلھ القانوني ومعرفھ
القانوني ولقبھ وجنسیتھ ومقره بالبالد التونسیة،الجبائي وجنسیتھ ومقره االجتماعي وكذلك اسم ممثلھ

،الموقع الذي ستقام بھ المؤسسة محدد بكل دقة
 طبیعة األنشطة التي یعتزم الطالب تعاطیھا وحجمھا والصنف الذي تنتمي إلیھ المؤسسة مع بیان المواد المزمع

.استعمالھا والمنتوجات المزمع صنعھا وأسالیب الصنع المزمع اعتمادھا

ویجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالیة:

في سبعة نظائر یتضمن تھیئة المؤسسة الداخلیة ویحدد أماكن تركیز اآلالت 200/1مثال إجمالي بسلم ) 1
والمعدات والخزانات والشبكات بجمیع أنواعھا ومعدات السالمة ووسائل مجابھة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل 

ویتعین أن یشیر المثال اإلجمالي إلى طبیعة البنایات . بصفة عامة كل الوسائل الالزمة لإلنتاجاإلسعافات األولیة و
مترا وإلى شبكات تصریف المیاه ویرفق باإلرشادات والتقاریر 35المجاورة للمؤسسة على محیط ال یقل عن 

.الوصفیة الالزمة وعند االقتضاء بصور
متر بالنسبة إلى 700ئر یوضح محیطھا على امتداد مسافة ال تقل عن في سبعة نظا1000/1مثال موقعي بسلم ) 2

وترسم على المثال . متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني200المؤسسات من الصنف األول وال تقل عن 
ومجاري الموقعي كل البنایات مع تحدید طبیعتھا وكذلك السكك الحدیدیة والطرقات العمومیة ونقاط المیاه وقنوات 

كما تبّین كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفیات والمدارس ومحطات المسافرین والمستودعات . المیاه
.والمطارات والموانئ

.یبّین موقع المؤسسة المزمع إنشاؤھا50000/1أو 25000/1جزء من خریطة البالد التونسیة بسلم ) 3
ض لألخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقایة من أخطار الحریق دراسة األخطار في أربعة نظائر تتعر) 4

وتنجز دراسة األخطار تحت مسؤولیة المستغل ویجب أن . واالنفجار والفزع والحوادث الصناعیة الجسیمة ووسائلھا
.تتضمن العناصر الضروریة إلعداد مخطط طوارئ داخلي الذي یجب أن یكون جاھزا مع بدایة استغالل المؤسسة

نسختان من دراسة المؤثرات على المحیط مصادق علیھا من قبل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط أو نسختان من )5
.2005جویلیة 11المؤرخ في 2005لسنة 1991كراس الشروط طبقا لما یقتضیھ األمر المشار إلیھ أعاله عدد 

الترتیبیة المتعلقة بحفظ صحة العمال وسالمتھم،مذكرة حول االحتیاطات المتخذة الحترام األحكام التشریعیة و) 6
وصل حوالة بریدیة في دفع معلوم إدراج إعالن بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة باسم القابض المقتصد ) 7

.بالمطبعة الرسمیة



نسیة والمحدد وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزینة العامة للبالد التو) 8
بــ 
.دینار بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني50ـ 

جمیع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب أعالهویجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة 
وضوع مطلب والتي من شأنھا أن تغیر في درجة الخطر أو اإلزعاج وذلك بسبب قربھا أو ترابطھا بالمؤسسة م

.الترخیص

الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتمكتب(الوالية

الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية

الخدمةعلىالحصولأجل
.إستشارتهاتمتالتيالمعنيةالمصالحمختلفأراءعلىوالحصولالعموميالبحثختموبعدالملفإيداعتاريخمنأشهرتسعة

الترتيبيةأو/والتشريعيةالمراجع

وإتمامھ والمتعلق بإصدار مجلة الشغل كما تم تنقیحھ 1966أفریل 30المؤرخ في 1966لسنة 27القانون عدد -
،منھ324إلى 293وخاّصة الفصول من بالنصوص الالحقة

وبضبط والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحیط2005لیة جوی11المؤرخ في 2005لسنة 1991األمر عدد -
أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحیط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،

المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة 2009أكتوبر 9المؤرخ في 2006لسنة 2687األمر عدد -
.اللھا بالصحة أو المزعجة وإستغ

والمتعلق بتفویض بعض صالحیات أعضاء الحكومة 1989مارس 24المؤرخ في 1989لسنة 457األمر عدد -
. 2008أوت 23المؤرخ في 2008لسنة 2954إلى السادة الوالة والمنقح والمتمم بمقتضى األمر عدد 

والمتعلق 2005مبر نوف15المؤرخ في وزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةقرار -
كما تم تنقیحھ وإتمامھ بقرار وزیر الصناعة المزعجة الخطرة أو المخلة بالصحة أو بضبط قائمة المؤسسات

2012أكتوبر 24وبقرار وزیر الصناعة المؤرخ في 2010فیفري 23والتكنولوجیا المؤرخ في 



الجمھوریة التونسیة 
وزارة الداخلیة
والیة زغوان

دائرة العمل اإلقتصادي واإلستثمار

مطلب ترخیص في فتح 
مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة 
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.داخل الحانة المناسبة ) x(ة ضع عالم)1(
بالنسبة للصنف الثالثوزیر الصناعة والطاقة والمناجم بالنسبة للصنف األول والثاني والسید الوالي)2(
.لألشخاص الطبیعیین فقط)3(
15طبقا لقرار وزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في (أذكر الصنف األول أو الثاني أو الثالث )4(

فیفري 23المتعلق بضبط قائمة المؤسسات المرتبة المنقح والمتمم بمقتضى وزیر الصناعة والتكنولوجیا المؤرخ في 2005وفمبر ن
.2012أكتوبر 24وبقرار وزیر الصناعة المؤرخ في 2010

طابع  جبائي

دنانیر5


