الترخيص لمؤسسة مصنفة من الفئة األولى /الثانية (غير صناعية)
(إن طلب هذه املعاملة يقدم يف مركز احملافظة أو القائمقامية)

المستندات المطلوبة( :مرسوم  ،1191/1111املادة )1
 -1إسم املستدعي مع ذكر كنيته وحمل إقامته وإذا كان املستتدعي رتركة فيتذكر إ وتا وإستم احمللتة الت ستتقام فيوتا املةسستة و ت ة
موقّع الطلب.
 -2املكان الذي ستقام فيه املةسسة وحدوده.
 -9نتتوا الاتتناعة الت ينتتوي املستتتدعي معاطاعتتا وعتتدد العمتتا التذين يريتتد استتتهداموم وعنتتد ا قتكتتاو يتتذكر نتتوا احملركتتا وقوعتتا
وكي ية إستعماهلا والطرق الاناعية ونوا املواد ال يستهدموا واملنتجا ال سينتجوا.
ماور موجز بقياس  111/1على األقل تبني فيه اجلوا الت يتيا املةسستة اس مستافة تبلت علتى األقتل ع تر رتعاا املستافة
-4
ّ
املهتاة با عالن علتى أ تكتون املستافة املتذكورة أقتل متن  251متاا ملةسستا الاتنأل األو و 51متاا ملةسستا الاتنأل
املاور املدارس واملست يا .....
الثاينّ ،
وتبني على األصخ يف هذا ّ
تبني فيه الاتيبا ال يراد إجراؤها يف احملل والغاية ال خيات هلتا البنتاو واألرا تي
األقل
على
211
/
1
مبقياس
إمجايل
ماور
-5
ّ
ّ
التابعة له مباررة.
 -1كي ية تاريأل املياه املبتذلة وكي ية إستعماهلا وماري الن ايا .
الرسووو المتوجبووة :قتتانون رقتتم  88/11امل تواد  (55 – 54قتتانون الرستتوم والعتتالوا البلديتتة وتعديالتتته) و املرستتوم ا ر تااعي رقتتم
 16/16اجلدو رقم  1و (2رسم الطابع املايل وتعديالته) و القانون رقم .19/221
رسم الاصخي

احلد األقاى
. . 211،111
للمةسسا املان ة:ال ئة األوس:
. . 111،111
ال ئة الثانية:

رسم التحقيق يدفع خلزينة الدولة:
رسم طابع مايل( :تأسيس)
رسم طابع مايل( :استثمار)

ال ئة األوس:
ال ئة الثانية:

. . 511.111
. . 411.111
. . 651،111
. . 25،111

مهلووة اإلنجووا  :مرستتوم ارتااعي  ، /21ستتنة 1192املتواد  1-8-6و (11احملتتال اخلطتترة واملكتترة بالاتتحة واملزعجتتة /املةسستتا
واحملال املان ة)
أربعة أرور باستثناو املولة ال تستغرقوا املعاملة أمام اللجنة الاحية.

مالحظات :مرسوم ارااعي  ، /21سنة  1192املواد  21-11-1-8-6-1و ( 21احملال اخلطترة واملكترة بالاتحة واملزعجتة/
املةسسا واحملال املان ة)
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-2
-9
-4

-5
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إن املعامتل ودور الاتناعة واملاتانع واملهتا ن ودور العمتل ومجيتع احملتتال الاتناعية والتجاريتة الت يتنجم عنوتا خمتاطر أو حمتتاذير
سواو كان لألمن أو طيب اهلواو أو راحة اجلريان أو الاحة العامة أو الزراعة  -ختكع لإلرراف ا داري.
إن طلتب الاصختتي املهتتت مبحتتل داصختتل يف الاتتنأل األو يستتتلزم إجتراو يقيتتق لتقريتتر املوافقتتة أو عتتدموا ومتتدة هتتذا التحقيتتق
رور واحد أما مدة التحقيق للاصخي للانأل الثاين فوي  15يوما.
يطلب رأي اجمللس البلدي يف املكان الذي ي تغل احملل يف منطقته .وجيب أن يبدي رأيه يف صخال رور واحد.
إن لاتتاحب الاتتناعة أن يكتتع متتذكرة يف التترد علتتى التحقيتتق صختتال  15يومتتا متتن تبلّغتته احملكتتر .علتتى احملقتتق أن يرستتل ملتتأل
القكية اس احملافظ صخال  8أيام بعد رد احب العالقة .بعد تبلّ احب العالقة قرار اللجنة الاحية ميكنه صخال  8أيام أن
يقتتدم ملحوتاتتته ملتتدير الاتتحة وا ستتعاف العتتام .بعتتد و تتع اللجنتتة الاتتحية قرارهتتا النوتتائي ي اتتل املتتدير العتتام باملعاملتتة صختتال
مولة رور من يوم يويل ملأل التحقيق إليه.
إن احب الاناعة الذي يريد أن يكيأل إس الاناعة األوس ال يستثمرها ناعة أصختر يلزمته ،وإن كانتن متن تنأل أدىن
من نأل الاناعة ال رصخ له فيوا ،أن حيال على ترصخي جديد هلا أو يقدم تاريح جديد يف رأهنا.
إن قرار الاصخي يف فتح حمل مانأل يبقى له م عو إذا مل ي تتح احملتل يف املتدة الت عينوتا هتذا القترار .و جيتو أن تتنق
هذه املدة عن سنتني .وكذلك إذا بقي احملل بال استثمار ملدة سنتني متعاقبتني ما مل يكن هناك قوة قاهرة.

