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بمرجع النظر الترابي لوالیة زغوانالترخیص في استغالل مقطع من الصنف الصناعي 

المقاطعاستغالل مجال الخدمة

الترخیص في استغالل مقطع من الصنف الصناعي  موضوع الخدمة

:نوعیة الترخیص
زوهـدحبأ

تغییر صنفتغییر مستغلتوسیعإعادة استغاللتجدیدتمدیدفتح

شروط االنتفاع بالخدمة
.الغرضإیداع ملف في

الوثائق المطلوبة

إعادة : د- تجدید : ج-تمدید : ب- فتح : أ:مطلب وفقا للمطبوعة المعدة في الغرضتقدیم
تغییر صنف:زمستغلتغییر:ـو، توسیع: هـ- استغالل 

:الوثائق التالیةبمرفوقا
 ج -ب - أ : في كل الحاالت )دینارا 100( في دفع معلوم قاروصلإذن بالدفع و-

ز–و -هـ-د 
ز-د-أ :الحاالتفي بطاقة إرشادات فنیة
 الخریطة الطبوغرافیة للمنطقة یوضح علیها موقع المقطع والطریق أو من نظیر4عدد

د- أ : في الحاالت 100.000/1أو 50.000/1بمقیاسالطرق المؤدیة إلیه
 أ : في كل الحاالت 2.000/1مثال تفصیلي للموقع بمقیاس ال یقل عن نظیر4عدد-

ز–و-هـ-د-ج -ب 
أو ترخیص في حیازة مؤقتتة مسجال بقباضة المالیةشهادة ملكیة للموقع أو عقد تسویغ

في للعقار مسلم من السلطة المكلفة بالتصرف في أمالك الدولة مسجال بقباضة المالیة
ز–و - هـ-د -ج -ب -أ : كل الحاالت

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
والية زغوان

وحدة اإلحاطة بالمستثمرين  
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 الدولیة التابعة للغابات یتعین تقدیم الموافقة فیما یتعلق بمطالب فتح المقاطع باألراضي
ز–و -هـ-د -ج -ب -أ :في كل الحاالتالمسبقة من اإلدارة العامة للغابات

ز: نسخة من قرار الترخیص التقلیدي في الحالة التالیة-
 ج-ب: مثال في تقدم األشغال في الحالتین من نظیر4عدد
 وثیقة تثبت موافقة مالك األرض أو المستحقین أو من ینوبهم على تغییر المستغل معرفة

و-ه-ج-ب: باإلمضاء علیها ومسجلة بقباضة المالیة في الحاالت 
:بالنسبة للذوات المعنویة تضاف الوثیقتان التالیتان

 ز-و-د - أ : نسخة من النظام األساسي للمؤسسة في الحاالت
ز–و -د-أ : الرائد الرسمي المتضمن إعالن تكوین المؤسسة في الحاالت نسخة من 

مراحل الحصول على الخدمة
اآلجـالاألطراف المتدخلةمراحل الخدمة

إیداع الملف- 
ةینطو لاةیر اشتسالاعرض الملف على أنظار اللجنة - 

للمقاطع

والیة زغوان- 
أعضاء اللجنة- 

أسابیع08

إدارة المقاطع والمتفجرات- تقییم دراسة تأثیر استغالل المقطع على البیئة والمحیط- 
والوكالة الوطنیة لحمایة 

المحیط

12
أسبوعا

الخاصة المقتضیات الفنیةالشروطإعداد و إمضاء كراس-
بالمقطع

أسبوعإدارة المقاطع والمتفجرات-

أسبوعإدارة المقاطع والمتفجرات- اإلعداد المادي لقرار الترخیص-
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مكان إیداع الملف
والیة زغوان المصلحة
زغوان1100الحي اإلداري  –والیة زغوان العنوان

مكان الحصول على الخدمة
اإلدارة العامة للجسور والطرقات - وزارة التجهیز واالسكان والتهیئة الترابیة 

إدارة المقاطع والمتفجرات- 
الوزارة

1002-شارع الحبیب شریطة، حي الحدائق، البلفیدیر - وزارة التجهیز 
تونس

العنوان

أجل الحصول على الخدمة
.الحاالت العادیةأسبوعا في) 22(إثنان وعشرون

المراجع التشریعیة و الترتیبیة

المتعلق باستغالل المقاطع كما تم 1989فیفري 22المؤرخ في 1989لسنة 20لقانون عدد ا
97لقانون عدد وٕاتمامه با1998نوفمبر 23المؤرخ في 1998لسنة 95القانون عدد تنقیحه ب

2000نوفمبر 20المؤرخ في 2000لسنة 
 المتعلق بضبط مشموالت اإلطارات 1975جوان 13المؤرخ في 1975لسنة 52القانون عدد

.العلیا لإلدارة الجهویة
 المنظم للجان االستشاریة1993أوت 02المؤرخ في 1993لسنة 1631األمر عدد
 المتعلق بتفویض بعض سلطات 1989مارس 24المؤرخ في 1989لسنة 457األمر عدد

لحكومة إلى الوالة وعلى جمیع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة األمر عدد أعضاء ا
.2008أوت 28المؤرخ في 2008لسنة 2954

 المتعلق باستغالل المقاطع1990ماي 31االقتصاد والمالیة المؤرخ في قرار وزیري

:المطبوعات اإلداریة
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 طابع إساعي

 مطلب للحصول على رخصة استغالل مقطع

  )1(من الصنف الصناعي أو التقليدي 
  

  �الصنف التقليدي  �الصنف الصناعي  

 � توسيع مقطع  �استغالل  إعادة  �تجديد   �تمديد   �فتح 
  ،الممضــي أسفلــهإنــي 

  ..............................................................: اللقــب  ....................: ..........................االسم 

  ........................................................................: اسم الـشـركـــة : ................... الصفـة 

  ...................................................................................................................: العنــوان 

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

  فيفري 22المـؤرخ في  1989لسنـة  20مـن القـانون عدد  6لي الشـرف أن أتقـدم إلى جنـابكم طبقا لمـا جاء بالفصل 

  ..................) 2(الل مقطعالمتعلـق بتنظيـم استغـالل المـقـاطـع و نصـوصه التطبيقيـة بطلبي هـذا الستغ 1989

  .................................................................... بـالمكـان المعـروف بـ) ............. 3(الستخـراج 

  ..........................: واليـــة : ............................ معتمـديـة : ................................... عماده  

  .......................المـؤرخــة فــي ....................عــدد ) 4(صـاحــب رخصــة استـغــالل مقطـع 

  مـتـرا مربعا .......................................................................................... مســاحـة المـقطـع

  مـتــرا.. ..............................................................) : الغطــاء ( نـوع و سمـك الطبقـة السطحيـة 

  مـتــرا................................................................................  :سمـك الطبقـة المستغلـة 

  ................................................: .ع عبـر الطـريـق و المسـالـك التـاليــة يتـم الـوصـول إلـى المقطـ

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

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

  ...................................................................................................: وأصـرح بـأن السيــــد 

  .................................................................................................................: القـاطـن بــ 

  .استغـالل هـو المكلـف بتسييـر األشغـال والمطـالب بـاالمتثـال لمقتضيـات التشـريـع الجـاري به العمل بخصوص

  ..................... فـي..............

  اإلمضـاء

  .ضـع عـالمـة فـي المـربـع المنـاسب) 1(

  مكشــوف أو جــوفـي ) 2(

  أذكــر نـوع المــادة المستخـرجـة ) 3(

  .بالنسبـة للتمـديـد أو التجـديـد أو إعـادة استغـالل أو تـوسيـع مقطـع) 4(
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  إذن ���ــ��ــ�
  

)  ا�����ن �ــ�د  6و  ����2 �������20  � !�1989  

  ا�(/3�4 �/ 1�2 ا0/.-ل ا�(���� ���1989+ي  22ا�()رخ �% 

 7+ار وز9+ ا78/��د و ا�(���� 8و  6و  5و  4و  2و ا����ل �ــ�د �  

  .ا�(/3�4 �/ 1�2 ا0/.-ل ا�(���� 1990��ي  31ا�()رخ �% 

  

  .....................: ...........................................................................................................................إن ا�!�ـــ� 

  

  ...........................................................: ............................ا10 ا�?+آ� : .............................................ا���� 

  

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

  

  �7(ــ� .................................................................................................: ...........ـ �B��C ������ ��ى ��7@� ا�(���� �

  

  د9 �ر...............................

  

  :HI)J ا�(��4م ا���ر ��F إ�9اع �D��C ا�(/3�4 �ـ 

  

  �/N أو ��0�J أو إ��دة ا0/.-ل        -     

    -                                  �9�OJ �9 أو�)J  

      -                                     P Q +��.J  

      -  H./!� +��.J  

  J!�9� و@�4�  -      

  

 �C�� ا�� P ا�� ��%              أو : � ا�� P ا�/����ي   �  

  

���4م ����ع B!R ا��HQ �ـــ�د ...................                                    .....�% ...................Rــ+ر �ـ     .......................

           S9/�ر�                                                              �ء ا�(!)ول ����98�U�  .......................................V/1 و إ

                                                                                                                      Wء ا�����U�  V/1 و إ
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 طابع إساعي

  )1(مطلـب تغييـــر مستغـل مقطــع مـن الصنـف 

  التقليــدي ����      الصنـاعــي ����

  إنــي الممضــي أسفلــه :المستغـل المتخلـي 

  ................................................................اللقــب : ............................................  سماإل

  ...............................: .....................................سم الـشـركـــة إ: ........................ الصفـة 

  .................................................................................................................. :العنــوان 

  .......................المـؤرخة في .......... .........عــدد ............... صاحب رخصة استغالل مقطع من الصنف 

  ...........................المعـروف بـ الكـائن بالمكان ................................ ) .......2( والمتعلقــة بمقطـع

 ..............................واليــة :...................................... معتمـديــة : .......................  ةعماد

ظيـم استغـالل المتعلـق بتن 1989فيفــري  22المؤرخ فـي  1989لسنـة  20طبقـا لمـا جـاء بـالقـانـون عـدد 

، أعلمكـم بـأنـي تخـليـت عـن استغـالل علـى نصـوصـه التطبيقيـةمـنـه و 11ة الفصـل المـقاطـع وخـاص

  .....................................: ......................................المقطـع المـذكــور أعــاله لفـائــدة 

  .............................واردة بكـراس الشـروط المـؤرخـة فـيبعد أن قمـت بـاإلصالحـات الملتـزم بهـا وال

  المستغـل المتخلــي

  )اإلمضـاء معــرف بــه(

  

  ،إنــي الممضــي أسفلــه :المستغـل الجـديــد 

  ................................................................... اللقــب: .............................. االسم 

  ......................................: .....................شركـة لسم اإ: ........................................ الصفة 

  ............................................................: .....................................................العنـوان 

المتعلق بتنظيـم استغـالل  1989فيفري  22ي المؤرخ  1989لسنـة  20ون عـدد بعد إطـالعـي علـى القـانـ

، أعلمكم بـأنـي قبلـت الحلــول محـل وصـه التطبيقيـةمنـه وعلى نص 11المـقاطـع وخاصـة الفصـل 

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

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

ـذا للحصـول علــى ي هأنـي أتقـدم بطلبـة واله علـى وضعيتـه الحـاليـالمقطـع المذكـور أعـ فـي اسـتـغـالل

  .ـي مـواصلـة استغـالل المقطـعـة فرخص

  .................................................................................: ................أصـرح بـأن السيــد و

  ..................................................................................................................القـاطن بـ

  .وص استغالل المقطـعه العمل بخع الجاري بيـر األشغال والمطالب باالمتثال لمقتضيات التشـريهـو المكلـف بتسي

  المستغـل الجـديـــد

  )بــهاإلمضـاء معــرف (

  .ضـع عـالمـة فـي المـربـع المنـاسب )1(

 .أذكــر نـوع المــادة المستخـرجـة) 2(
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 طابع إساعي

  

  مطلـب تغييـــر صـنـف مقطــع

  مــن التقليــدي إلــى الصـنـاعــي

  ،إنــي الممضــي أسفلــه

  .........................................................................................................................االسم

 ...............................................................: ....................................................اللقــب 

  .....................والمسلمة بـ ................. .......المؤرخة في ................. صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 

  : ..........................................................اسم الـشـركـــة : ............................... الصفـة 

  .................................................................................................................. :العنــوان 

  ..............المـؤرخــة في.............. صـاحـب رخصــة استغــالل مقطـع مـن الصنـف التقليــدي عـدد

  .....................................الكـائــن بـالمكـان المعـروف بـ ... ) ..................1(والمتعلقــة بمقطـع 

  ........................واليـــة : .................................. معتمـديـة : ................................ عماده 

المتعلـق بتنظيـم استغـالل  1989فيفـري  22المـؤرخ فـي  1989لسنـة  20طبقـا لمـا جــاء بـالقـانـون عـدد 

  .منــه و علـى نصـوصـه التطبيقيـة 11المـقاطـع و خاصـة الفصـل 

  :أتقدم بطلبي هـذا لتغييـر صنـف المقـطـع المـذكـور أعـاله مـن التقليدي إلى الصناعي وذلـك لألسباب التـاليـة 

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

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

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

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

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

  ................................................................................................. وأصـرح بـأن السيــــد

  .....................والمسلمة بـ ........................ لمؤرخة في ا................. صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 

  : ..............................................................................................................القـاطـن بــ

  .المقطـع ريع الجاري بـه العمـل بخصوص استغـاللهـو المكلـف بتسييـر األشغـال والمطالب باالمتثـال لمقتضيات التش

  ...........................فـي  ..............

  اإلمضــاء

  

  

  

  

  أذكــر نـوع المــادة المستخـرجـة) 1(
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