
سم السید الوالي مطلب بإ-
دراسة اقتصادیة ومالیة للمشروع-
نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لصاحب المشروع أو لوكیل الشركة-
صورتین شمسیتین لصاحب المشروع أو لوكیل الشركة-
نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشركات-
لوكیل الشركة أولصاحب المشروع 3بطاقة السوابق العدلیة عدد-
:مثال لمسلك التجوال-

بــالمنــاطــق الفالحیــة وخـــارج  ودا ــكون موجـب أن یـات یجـــدراجــل الـــعمل من قبـوال المستـــلك التجـــمس
) Balises(ل هندسي ومحدد بنصب إشارات المنــــاطــق العمرانیة وال یقطع مع طریق معبد ویقع تجسیمه على مثا

.وذلك حفاظا على سالمة متعاطي هذا النشاط وتفادیا للحوادث
عقد ملكیة أو عقد تسویغ العقار المراد استغالله لممارسة النشاط ذو مساحة ال تقل عن ألف متر مربع -

:)²م1000(
مثال موقعي للمكان

ـــــة  ــــدراجات الناریــ ـــــط الســــیاحي بواســــطة ال ـــــارسة التنشیـ ــــي ممـ ــــى كــــل راغـــــب ف ـــــم " كــــواد"كمـــــا یجــــب عل أن یتــ
بعقـــــار وفـــــق مخطـــــط وأمثلـــــة هندســـــیة ومنتصـــــب خـــــارج المنـــــاطق العمرانیـــــة تتـــــوفر فیـــــه كـــــل الضـــــمانات ذلـــــك 

ــــع المحــــالت داخــــل المركــــز باعت ــــع توزی ــــة المحــــیط ویق ــــظ الصــــحة وحمای ــــاألمن وحف ــــة ب ــــار الوظــــائف لكــــل الكفیل ب
:محل وبصورة تسمح بسهولة دخول وخروج الحرفاء والدراجات الناریة ویحتوي هذا المركز على ما یلي

...)مشربة،مقاعد،مضالت(مكان الئق ونظیف الستقبال السیاح تتوفر فیه ظروف االستراحة -
بالحرفاء ویجب مركز صحي مجهز بكل الضروریات وفي حالة حسنة له قسمین للرجال والنساء وخاص-

أن یكون المركب مجهز بالماء والتیار الكهربائي
جناح للعملة تتوفر به جمیع المرافق-
مستودع لحفظ الدراجات یتماشى حجمه مع عدد العربات -
مستودع تصلیح الدراجات ووضع قطاع الغیار-
مكتب للقیام باألعمال اإلداریة-
فضاء مهیأ لتدریب الحرفاء-
...)وكاالت أسفارنزل،(مع مؤسسة سیاحیة اتفاقیة عمل مبدئیة -

إیداع مطلب في الغرض: الشروط)2
في الوضعیات العادیةأشهرثالثة :اآلجال)3
للسیاحةةالمندوبیة الجهوی-:خلةدالمتاألطراف)4
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"الكواد"الدراجات الناریةقرار في إحداث مركز تنشیط سیاحي بواسطة

:الضروریة للحصول على الموافقة المبدئیةالوثائق )1



لمندوبیة الجهویة للتنمیة الفالحیةا-
تجهیزلالجهویة لاإلدارة- 
الجهویة ألمالك الدولة والشؤون العقاریةاإلدارة-
الجهویة للتنمیةاإلدارة-
ة الجهویة للبیئةیالممثل-
الوطنياألمن-
الحرس الوطني-
معتمد الجهة-

:بإسدائهاالمراحل المتعلقة )5
.الملف بمقر الوالیةإیداع:أوال
.الملف للهیاكل المعنیة لدراستهإحالة:ثانیا
على لیة للحصولستكمال الوثائق التاوافقة المبدئیة على المشروع یتم إفي صورة الم:ثالثا

:الموافقة النهائیة
العملة مصحوبة بنسخ من بطاقات تعریفهم الوطنیة مع صورتین شمسیتین وبطاقة السوابق قائمة في -

.وشهادة طبیة لكل عامل3العدلیة عدد
في جبر الضرر األخرىنسخة مطابقة لألصل من شهادة تامین تغطي المسؤولیة المدنیة في حق الذوات-

.البدني والمادي
ل الرقم المنجمي مع البطاقات الرمادیة ورخص السیاقة الخاصة تحم" الكواد"قائمة في الدراجات الناریة -

.بالعملة المكلفین بالسیاقة
شهادة الوقایة للمحل-
من طرف مصالح الحمایة المدنیة مسلمةاألولیةاإلسعافاتمن شهائد تكوین فيلألصلنسخ مطابقة -

.بالنسبة للعملة المكلفین بالسیاقة
.ال بالصندوق الوطني للضمان االجتماعيالوثائق التي تفید بانخراط العم-
.تسویغ لمقر التنشیط السیاحيأوعقد ملكیة -

بعد استكمال الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقة النهائیة وقبل الحصول على قرار : رابعا
.الترخیص یتم القیام بزیارة معاینة للمقر والتجهیزات ومسلك التجوال

.قرار تعاطي النشاطإعدادالموافقة النهائیة و: خامسا
:الترتیبیةوالمراجع القانونیة )6

العلیا اإلطاراتالمتعلق بضبط مشموالت 1975جوان 13المؤرخ في 1975لسنة 52القانون عدد-
.الجهویةلإلدارة

بتفویض بعض سلطات أعضاء المتعلق 1989مارس24المؤرخ في1989لسنة457األمر عدد -
المؤرخ2008لسنة 254الحكومة إلى الوالة وجمیع النصوص التي تممته او نقحته وخاصة األمر عدد

.2008أوت 2في 


