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.قرار مؤسسة مرتبة من الصنف الثالثعلى الحصول: مةموضوع الخد

بالخدمةاإلنتفاعشروط

قرار مؤسسة مرتبة من الصنف الثالثعلى الحصولشروط:

الصنف الثالث المؤسسات التي ال ینشأ عنھا ضرر كبیر على الصحة العامة وال على المجاورین غیر أنھا یشمل 
.إلداریة الى أحكام عامة أمالھا تحقیق صالح الجوار أو الصحة العامةتكون خاضعة تحت إشراف المراقبة ا

.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 ( 

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

المطلوبةالوثائق

مؤسسة مرتبة  من الصنف الثالثقرار علىلحصوللالوثائق المطلوبة:

ویجب أن یكون .مقابل تسلیم وصلزغوانوالي سسة مرتبة من الصنف الثالث إلى یقدم كل مطلب في فتح مؤ
:ومتضمنا للبیانات التالیةالمطلب محررا على ورق یحمل طابعا جبائیا

ي ومعرفھ الجبائي اسم الطالب ولقبھ وجنسیتھ ومھنتھ وعنوانھ وإذا تعلق األمر بشخص معنوي اسمھ وشكلھ القانون)1
وجنسیتھ ومقره االجتماعي وكذلك اسم ممثلھ القانوني ولقبھ وجنسیتھ ومقره بالبالد التونسیة،

الموقع الذي ستقام بھ المؤسسة محدد بكل دقة،)2

طبیعة النشاط الذي یعتزم الطالب تعاطیھ وصنف المؤسسة مع بیان المواد المستعملة والمنتوجات وأسالیب الصنع،)3

:أن تلحق بالمطلب الوثائق التالیةویجب

یتضمن تھیئة المؤسسة الداخلیة ویحدد أماكن تركیز اآلالت والمعدات نظائرأربعةفي200/1مثال إجمالي بسلم -أ 
والخزانات والشبكات بجمیع أنواعھا ومعدات السالمة ووسائل مجابھة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل اإلسعافات األولیة 

عامة كل الوسائل الالزمة لإلنتاج،وبصفة

یوضح كل البنایات المحیطة بھا وطبیعتھا على امتداد مسافة نظائرأربعةفي 1000/1مثال موقعي للمؤسسة بسلم -ب
مترا،50ال تقل عن 

ان من أو نسختمصادق علیھا من قبل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط نسختان من دراسة المؤثرات على المحیط-ج
،2005جویلیة 11المؤرخ في 2005لسنة 1991طبقا لما یقتضیھ األمر المشار إلیھ أعاله عدد كراس الشروط

20بـالمستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزینة العامة للبالد التونسیة والمحدد وصل في دفع المعلوم القار-د
د

الملفإيداعمكان
)المواطنمعالعالقاتبمكت(الوالية

الخدمةعلىالحصولمكان
)واإلستثماراإلقتصاديالعملدائرة(الوالية



الخدمةعلىالحصولأجل
.استشارتهاتمتالتيالمعنيةالمصالحواإلداراتمنالفنيالرأيعلىالحصولوبعدالملفإيداعتاريخمنأشهرثالثة

لترتيبيةاأو/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 المحیط2005جویلیة 11المؤرخ في 2005لسنة 1991األمر عدد -
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحیط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط،أصناف

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

المتعلق بتفویض بعض صالحیات أعضاء الحكومة و1989مارس 24المؤرخ في 1989لسنة 457األمر عدد -
. 2008أوت 23المؤرخ في 2008لسنة 2954إلى السادة الوالة والمنقح والمتمم بمقتضى األمر عدد 

والمتعلق 2005نوفمبر 15المؤرخ في وزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةقرار -
كما تم تنقیحھ وإتمامھ بقرار وزیر الصناعة المزعجة الصحة أو الخطرة أو المخلة ببضبط قائمة المؤسسات

.2012أكتوبر 24وبقرار وزیر الصناعة المؤرخ في 2010فیفري 23والتكنولوجیا المؤرخ في 
المتعلق بضبط القواعد العامة  المتعلقة بشروط تھیئة  المؤسسات 2012سبتمبر6قرار وزیر الصناعة المؤرخ في -

.لة بالصحة أو المزعجة من الصنف الثالث واستغاللھاالخطرة أو المخ
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.داخل الحانة المناسبة ) x(ة ضع عالم)5(
بالنسبة للصنف الثالثوزیر الصناعة والطاقة والمناجم بالنسبة للصنف األول والثاني والسید الوالي)6(
.لألشخاص الطبیعیین فقط)7(
15طبقا لقرار وزیر الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في (أذكر الصنف األول أو الثاني أو الثالث )8(

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


