
 ليوالا یسلمھا لتيا صخیرالتا :مةدلخل امجا
 

 لثانيا فلصنا نم تبةرم سسةؤم رارق على وللحصا :مةدلخا وعضوم
 )طاطلما زنخ تاطمح ، ودقولا یعوزت تاطمح ل،لمسیا روللبتا زغا ریوارق یعوزلت ودعمست -ونیتز رةمعص (

 

 بالخدمة عإلنتفاوط اشر

 لثانيا فلصنا نم تبةرم سسةؤم رارق على وللحصا روطش: 

 فقوتی اھرامثتسا يف صیخرتلا نأ ریغ نكاسملا نع اھداعبإ متحملا نم سیل يتلا تاسسؤملا يناثلا فنصلا لمشی
 .لغشلا ةلجم نم 293  لصفلاب ةنیعملا رارضألاو راطخألا بانتجإل لئاسولا ضعب ذاختا ىلع

 .(فانصألا فلتخم يف اھبتیرت كلذكو طاشنلا نیدایم ةجعزملاو ةحصلاب ةلخملاو ةرطخلا تاسسؤملا ةمئاق طبضت
 طبضبق لمتعلوا 2005ر فمبون 15 فيؤرخ لما ةطسولمتوا رىلصغا تسساؤلموا اقةطلوا لصناعةا ریوز رارق
 ایجولونكتلاو ةعانصلا ریزو رارقب ھمامتإو ھحیقنت مت امك ةجعزملا وأ ةحصلاب ةلخملا وأ ةرطخلا تاسسؤملا ةمئاق
 2012) ربوتكأ 24 يف خرؤملا ةعانصلا ریزو رارقبو 2010 يرفیف 23 يف خرؤملا

 لمطلوبةا لوثائقا

   لثانيا فلصنا نم تبةرم سسةؤم رارق على ولللحص بةولطلما قثائولا: 

 نوكی نأ بجیو .لصو لباقم ناوغز يلاو ىلإ يناثلا فنصلا نم ةتبرم ةسسؤم حتف يف بلطم لك مدقی نأ بجی
 :ةیلاتلا تانایبلل انمضتمو ائیابج اعباط لمحی قرو ىلع اررحم بلطملا

 فھرمعو نيولقانا شكلھو سمھا ويمعنص بشخ رألما قتعل وإذا نھواعنو مھنتھوجنسیتھ و لقبھب والطلا مسا 
 ،ةیسنوتلا دالبلاب هرقمو ھتیسنجو ھبقلو ينوناقلا ھلثمم مسا كلذكو يعامتجالا هرقمو ھتیسنجو يئابجلا

  قةد لبك ددمح سسةؤلما بھ مستقا ذيلا قعولما، 
    عمزملا داوملا نایب عم ةسسؤملا ھیلإ يمنتت يذلا فنصلاو اھمحجو اھیطاعت بلاطلا مزتعی يتلا ةطشنألا ةعبیط 
 .ادھعتماا معزلما لصنعا بسالیوأ صنعھا معزلما تجاولمنتوا ستعمالھاا

 لتالیةا قثائولا بلطبالم قتلح أن بیجو: 
 

 تآلالا زكیرت نماكأ ددیحو خلیةدالا سسةؤلما تھیئة نیتضم رائظن سبعة في 1/200 مبسل جماليإ لمثا 1)
 لئاسوو ةدجنلا ذفانمو قئارحلا ةھباجم لئاسوو ةمالسلا تادعمو اھعاونأ عیمجب تاكبشلاو تانازخلاو اتدعملاو
 تایابنلا ةعیبط ىلإ يلامجإلا لاثملا ریشی نأ نیعیتو .جاتنإلل ةمزاللا لئاسولا لك ةماع ةفصبو ةیلوألا تافاعسإلا
 ریراقتلاو تاداشرإلاب قفریو هایملا فیرصت تاكبش ىلإو ارتم 35 نع لقی ال طیحم ىلع ةسسؤملل ةرواجملا

 .روصب ءاضتقالا دنعو ةمزاللا ةیفصولا
 لىإ بالنسبة رمت 700 نع لتق ال مسافة دادمتا على ھاطمحی ضحوی رئاظن سبعة في 1/1000 مبسل قعيوم لمثا 2)

 للمثاا على مسرتو .لثانيا فلصنا نم تسساؤلما لىإ بالنسبة رمت 200 نع لتق الو ولألا فلصنا نم تسساؤلما

 ريمجاو واتقنو هلمیاا طنقاو میةولعما تقاطرلوا یةدیدلحا كلسكا كلذكو بیعتھاط دیدتح مع تلبنایاا لك قعيولما
 تاعدوتسملاو نیرفاسملا تاطحمو سرادملاو تایفشتسملا ةصاخو مومعلل ةلبقتسملا ينابملا لك نّی بت امك .هایملا

 .نئوالموا راتاطلموا
 .اھؤاشنإ عمزملا ةسسؤملا عقوم نّی بی 1/50000 وأ 1/25000 ملسب ةیسنوتلا دالبلا ةطیرخ نم ءزج 3)
 قیرحلا راطخأ نم ةیاقولا اتءارجإ ددحتو ةلمتحملا راطخألل ضرعتت رئاظن ةعبرأ يف راطخألا ةسارد  4)
 نأ بجیو لغتسملا ةیلؤوسم تحت راطخألا ةسارد زجنتو .اھلئاسوو ةمیسجلا ةیعانصلا ثداوحلاو عزفلاو راجفنالاو
 .ةسسؤملا لالغتسا ةیادب عم ازھاج نوكی نأ بجی يذلا يلخاد ئراوط ططخم دادعإل ةیرورضلا رصانعلا نمضتت

 نم ناتخسن وأ طیحملا ةیامحل ةنیطولا ةلاكولا لبق نم اھیلع قداصم طیحملا ىلع اترثؤملا ةسارد نم ناتخسن  5)
 2005. ةیلیوج 11 يف خرؤملا 2005 ةنسل 1991 ددع هالعأ ھیلإ راشملا رمألا ھیضتقی امل اقبط طورشلا سارك

 ،مھتمالسو لامعلا ةحص ظفحب ةقلعتملا ةیبیترتلاو ةیعیرشتلا ماكحألا مارتحال ةذختملا تاطایتحالا لوح ةركذم 6)
 دصتقملا ضباقلا مساب ةیسنوتلا ةیروھمجلل يمسرلا دئارلاب نالعإ جاردإ مولعم عفد يف ةیدیرب ةلاوح لصو 7)

 .ةیمسرلا ةعبطملاب



 

 ددحملاو ةیسنوتلا دالبلل ةماعلا ةنیزخلا ةدئافل ةتبرم ةسسؤم حتف ناونعب بجوتسملا راقلا مولعملا عفد يف لصو 8)
 ــب

 .لثانيا فلصنا نم تسساؤلمالى إ بالنسبة ریناد 50 ـ

 بلاطلا لبق نم ةجمربملا وأ ةلغتسملا تادعملاو تاكبشلا عیمج هالعأ ةروكذملا قئاثولاو تاساردلا لمشت نأ بجیو
 بلطم عوضوم ةسسؤملاب اھطبارت وأ اھبرق ببسب كلذو جاعزإلا وأ رطخلا ةجرد يف ریغت نأ اھنأش نم يتلاو

 .صخیرلتا

 

 لملفا اعيدإ نمكا

 ) طنالموا مع تلعالقاا مكتب ( لواليةا
 

 لخدمةا على للحصوا نمكا

 )رإلستثماوا ديإلقتصاا لعملا ةئردا ( لواليةا

 

 لخدمةا على للحصوا جلأ

 .تهارستشاإ تمت لتيا لمعنيةا لمصالحا مختلف أراء على للحصووا لعموميا لبحثا ختم بعدو لملفا اعيدإ يخرتا من شهرأ تسعة

 

 لترتيبيةا أو/و لتشريعيةا جعالمرا

 تمامھوإ تنقیحھ مت كما للشغا مجلة داربإص قلمتعلوا 1966 لیرفأ 30 في ؤرخلما 1966 لسنة 27 ددع ونلقانا -

 ،ھنم 324 ىلإ 293 نم لوصفلا ةّص  اخو ةقحاللا صوصنلاب
 طببضو  طیحملا ىلع اترثؤملا ةساردب قلعتملاو 2005  ةیلیوج 11 يف خرؤملا  0502 ةنسل  9191 ددع رمألا   -
 ،طورشلا ساركل ةعضاخلا اتدحولا فانصأو طیحملا ىلع اترثؤملا ةساردل ةعضاخلا اتدحولا فانصأ
 لمخلةا أو طرةلخا تسساؤلما فتح راءاتبإج قلمتعلا 2009 ربوكتأ 9 في ؤرخلما 2006 لسنة 2687 ددع رألما -

 . اللھاستغوإ عجةزلما أو بالصحة

 مةولحكا ءعضاأ تصالحیا ضبع ضیوبتف قلمتعلوا 1989 رسما 24 في ؤرخلما 1989 لسنة 457 ددع رألما -
 2008. أوت 23 في ؤرخلما 2008 لسنة 2954 ددع رألما بمقتضى ملمتموا لمنقحوا ةالولا دةلساا لىإ

 قلمتعلوا 2005 رفمبون 15 في ؤرخلما ةطسولمتوا رىلصغا تسساؤلموا اقةطلوا لصناعةا ریوز رارق -

 لصناعةا ریوز راربق تمامھوإ تنقیحھ مت كما عجةزلما أو بالصحة لمخلةا أو طرةلخا تسساؤلما قائمة طبضب

 2012 ربوكتأ 24 في ؤرخلما لصناعةر ایوز راربقو 2010 ريفیف 23 في ؤرخلما جیاولولتكنوا



 نسیةولتایة ورلجمھا
 خلیةدالوزارة ا

 القصرین الیةو
 رإلستثماوا ديإلقتصاا للعما رةئدا

 

 في فتحص خیرتب لطم

 عجةزم أو بالصحة مخلة أو طرةخ سسةؤم

 ثلثالا فلصنا نم           لثانيا فلصنا نم

 
 

 
 ولألا فلصنا نم

 
 

دلسیا (2):................................................................................ لىا  جھوی   

 09 في ؤرخلما 2006 لسنة 2687 ددع رألموامنھا  324 و 293 نلفصلیا خاصةو للشغا مجلة تلمقتضیا بقاط

 ستغاللھاوإ عجةزلما أو بالصحة لمخلةأوا طرةلخا تسساؤلما لستغالوإ فتح راءاتبإج قلمتعلا 2006 ربوكتأ

 (3).......................... ددع نیةوطلا فیرلتعا اقةطب                                 سفلھأ )ة(لمضيا نيإ

لمھنةا ...................................................... لجنسیةا ...........................................   

وانلعنا ........................................................................................................  

 ............................. الیةولا........................ یةدلمعتما                          ديیرلبا مقیرلتا

 (1) بصفتي سسةؤلما )ة( بصاح كةرللش )ة( نيولقانا )ة( للممثأوا

كةرلشا ................................................................................................... مسإ   

 ................................... لجبائيا رفلمعا                                            نیةولقانا لصبغةا

 .......................ديیرلبا مقیرلتا....................لنھجا أو رعلشاا               ددلعا إلجتماعيا رلمقا

الیةولا ............................... یةدلمعتما ........................... یةدلبلا ..............................   

لتابعةا لھا ............................................................................................ لقباضةا   

 ..............................نيروإللكتا دیرلبا.........................سلفاكا                          فلھاتا

 (4)........................ فلصنا نم تبةرم سسةؤم لستغالوإ ثبع في لي صخیرلتا ممنك بلأط أن فنيریش

ھاطنشا في .............................................................................................. لیتمث   

....................................................................................................... ـب  كائنة 

................................... الیةولا یةدلمعتما ..................... یةدلبلا .................................   

ـب ................ في.................. ررح   

 ءإلمضاا
 
 
 

 
 

 ولألا فللصن بالنسبة ملمناجوا اقةطلوا لصناعةا ریوز . لمناسبةا لحانةا لخدا (x) عالمة ضع 

 ثلثالا فللصن بالنسبة ليوالا دلسیوا لثانيوا

رى لصغت اسساؤلموااقة طلوالصناعة ر ایرار وزبقا لقط(ث لثالأو الثاني ول أو األف الصنر اكأذ .طفق نبیعییطلا صلألشخا

 لصناعةا ریوز بمقتضى ملمتموا لمنقحا تبةرلما تسساؤلما قائمة طبضب قلمتعلا 2005 رفمبون 15 فيؤرخ لماة طسولمتوا

 ريفیف 23 في ؤرخلما جیاولولتكنوا

 2012. ربوكتأ 24 في ؤرخلما لصناعةا ریوز راربقو 2010

(1)  

(2) 

(3) 

(4) 

 
 جبائي ابعط

 رنانید 5


