
 ليوالا یسلمھا لتيا صخیرالتا :مةدلخا لمجا
 

 .ثلثالا فلصنا نم تبةرم سسةؤم رارق على وللحصا :مةدلخا وعضوم
 

 

 بالخدمة عإلنتفاوط اشر

   ثلثالا فلصنا نم تبةرم سسةؤم رارق على وللحصا روطش: 

 نھاأ رغی نیورلمجاا على الو لعامةا لصحةا على ركبی ررض عنھا ینشأ ال لتيا تسساؤلما ثلثالف الصنا لیشم
 .لعامةا لصحةا وار أولجا صالح قتحقی اھمالأ عامة محكاأ لىا یةدارإلا قبةرالمراف اشإ تتح خاضعة ونتك

 .فألصناف اتیبھا في مختلرتك لذكط ولنشان ایدعجة میازلموالمخلة بالصحة طرة والخت اسساؤلماقائمة ط تضب
 طبضب قلمتعلوا 2005 رفمبون 15 في ؤرخلما ةطسولمتوا رىلصغا تسساؤلموا اقةطلوا لصناعةا ریوز رارق (

 جیاولولتكنوا لصناعةا ریوز راربق تمامھوإ تنقیحھ مت كما عجةزلما أو بالصحة لمخلةا أو طرةلخا تسساؤلما قائمة
 2012)ر بوكتأ 24 في ؤرخلما لصناعةر ایوز راربقو 2010 ريفیف 23 في ؤرخلما

 لمطلوبةا لوثائقا

   ثلثالا فلصنا نم تبةرم سسةؤم رارق على ولللحص بةولطلما قثائولا: 

 ونیك أن بیجو .لصم وتسلی لمقابوان غز ليوا لىإ ثلثالا فلصنا نم تبةرم سسةؤم فتح في بلطم لك دمیق
 :لتالیةا تللبیانا متضمناو جبائیا ابعاط لیحم ورق على ررامح بلطلما

 لجبائيا فھرمعو نيولقانا شكلھو سمھا ويمعن صبشخ رألما قتعل وإذا نھواعنو مھنتھو جنسیتھو لقبھو بالطلا مسا 1)
 ،نسیةولتا دبالبال رهمقو جنسیتھو لقبھو نيولقانا ممثلھ مسا كلذكو الجتماعيا رهمقو جنسیتھو

 ،قةد لبك ددمح سسةؤلما بھ مستقا ذيلا قعولما 2)

 ،لصنعا بسالیوأ تجاولمنتوا لمستعملةا وادلما نبیا مع سسةؤلما فصنویھ طتعا بالطلا زمیعت ذيلا طلنشاا بیعةط 3)

 :لتالیةق اثائولب الطبالمق تلحب أن یجو

 داتلمعوا تآلالا زكیرت نماكأ ددیحو خلیةدالا سسةؤلما تھیئة نیتضم رائظن بعةأر في 1/200 مبسل جماليإ لمثا - أ
 لیةوألا تإلسعافاا لسائوو دةلنجا ذمنافو قئرالحا مجابھة لسائوو لسالمةا داتمعو عھاوانأ بجمیع تلشبكاوا تنازالخوا
 ج،لإلنتا مةزلالا لسائولا لك عامة بصفةو

 مسافة دادمتا على بیعتھاوط بھا ةطلمحیت البنایاا لك ضحوی رائظن بعةأر في 1/1000 مسسة بسلؤقعي للمومل مثا -ب
 را،مت 50ن ع لتق ال

 نم ننسختا أو طلمحیا لحمایة نیةوطلا كالةولا لقب نم علیھا دقمصا طلمحیا على راتثؤلما سةدرا نم ننسختا -ج
 ،2005 یلیةوج 11 في ؤرخلما 2005 لسنة 1991 ددع هعالأ لیھر إلمشاا رألما یقتضیھ لما بقاط روطلشا راسك

 20 ـب ددلمحوا نسیةولتا دلعامة للبالا ینةزلخا دةلفائ تبةرم سسةؤم فتح وانبعن بجولمستا رلقاا وملمعلافع د في لصو -د
 د

 

 

 ) طنالموا مع تلعالقاا مكتب ( لواليةا

 لملفا اعيدإ نمكا

 )رإلستثماوا ديإلقتصاا لعملا ةئردا ( لواليةا

 لخدمةا على للحصوا نمكا



 
 

 .تهارستشاا تمت لتيا لمعنيةا لمصالحا و داراتإلا من لفنيا أيلرا على للحصوا بعدو لملفا اعيدإ يخرتا من شهرأ ثالثة

 لخدمةا على للحصوا جلأ

 

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

 ،ھنم 324 ىلإ 293 نم ولصفلا ةّص   اخو ةقحاللا وصصنلبا
 طبضبو طلمحیا على راتثؤلما سةدراب قلمتعلوا 2005 یلیةوج 11 في ؤرخلما 2005 لسنة 1991 ددع رألما -

 روط،لشراس الخاضعة لكدات احولف اصناط وألمحیاعلى رات ثؤلماسة درالخاضعة لدات احولف اصناأ

 لمخلةا أو طرةلخا تسساؤلما فتح راءاتبإج قلمتعلا 2009 ربوكتأ 9 في ؤرخلما 2006 لسنة 2687 ددع رألما -
 .ستغاللھا وإعجة زلمأو ابالصحة 

 مةولحكا ءعضاأ تصالحیا ضبع ضیوبتف قلمتعلوا 1989 رسما 24 في ؤرخلما 1989 لسنة 457 ددع رألما   -
 2008. أوت 23 في ؤرخلما 2008 لسنة 2954دد عر ألما بمقتضى ملمتموا لمنقحة واالولا دةلساا لىإ

 طبضب قلمتعلوا 2005 رفمبون 15 فيؤرخ لماة طسولمترى والصغت اسساؤلموااقة طلوالصناعة ر ایرار وزق -
 لصناعةا ریوز راربق تمامھوإ تنقیحھ مت كما عجةزلما أو بالصحة لمخلةا أو طرةلخا تسساؤلما قائمة

 2012. ربوكتأ 24 في ؤرخلما لصناعةا ریوز راربقو 2010 ريفیف 23 في ؤرخلما جیاولولتكنوا
 تسساؤلما تھیئة روطبش لمتعلقةا لعامةا دعوالقا طبضب قلمتعلا 2012رسبتمب 6 في ؤرخلما لصناعةا ریوز رارق   -
 .ستغاللھاث والثالا فلصنا نم عجةزلمأو ا بالصحة لمخلةا أو طرةلخا

 لترتيبيةا أو/و لتشريعيةا جعالمرا



 

   نسیةولتایة ورلجمھا

 خلیةدالوزارة ا   

 القصرین الیةو     
 رإلستثماوا ديإلقتصاا للعما رةئدا

 

 فتح في صخیرت بلطم

 عجةزم أو بالصحة مخلة أو طرةخ سسةؤم

 ثلثالا فلصنا نم           لثانيف الصنن ام

 
 

 
 ولألا فلصنا نم

 

دیلسا (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 .طفقن بیعییطلص الألشخا

 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

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 جبائي ابعط

 5رنانید


