
 1

  
  

  ـةـتوطئـ                 
  

العمل الوقائي بالديوان الوطين للحماية املدنية من أوكد اخلدمات اليت تضطلع إن 
ا الوحدات لتأمني سالمة املؤسسات ومحاية العنصر البشري و األجوار وضمان بيئة سليمة 

  .للجميع بكافة أحناء اجلمهورية 
  

سائر اليت قد حتصل من أجل عدم نطاق تدعيم هذا التمشي وتاليف اخل وفـي
  .إحترام اإلجراءات الوقائية الواردة بالنصوص القانونية و التراتيب اإلدارية

  
إعداد  هذا الدليل العملي الذي يهدف باألساس إىل إعطاء القانون املرتبة العليا  مت

ت اخلطرة أو اليت يستحقها واعتماده والتقيد به عند إسداء اخلدمات الوقائية لفائدة املؤسسا
  .املخلة بالصحة أو املزعجة 

  
، فإين أدعو كافة إطارات وأعوان احلماية املدنية وخاصة املكلفون منهم  وعليـه

بالزيارات الوقائية الرجوع إىل هذه املرجع والتعريف ا لدى أصحاب املؤسسات والعاملني 
  " .   دولة القانون واملؤسسات: " ا يف نطاق إحترام مبدأ 

  
  

 املدير العام للديوان الوطين للحماية املدنية
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  املؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة
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  :املزعجةاخلطرة أو املخلة بالصحة أو املؤسسات  تعريف -1
 

 "املرتبةاملؤسسات "واملشار إليها فيما يلي بعبارة  و املزعجةاملؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أ
 امجيع املؤسسات اليت ينشأ عنها خطر اإلطالقهي مجيع املعامل واملصانع واملخازن وحضائر الشغل وعلى 

أو على الصحة ااورين أو على أمن مستخدميها وصحتهم وراحتهم  على أمن وصحة وراحة اأو ضرر
  )من جملة الشغل  293الفصل ( ،لفالحةى االعامة أو أيضا عل

  

  :اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجةتقسيم املؤسسات  -2
 

عتبار نوع اخلطر وأمهية بإ ثالثة أصناف إىل املزعجةاخلطرة أو املخلة بالصحة أو تنقسم املؤسسات 
  :الذي قد ينتج عن استغالهلاالضرر 

  اخلاصةملدن وعن حمالت السكىن املؤسسات الالزم إبعادها عن ا :األولالصنف.  
  الترخيص يف استثمارها املؤسسات اليت ليس من املمكن إبعادها عن املساكن غري أن  :الثاينالصنف

 .عنهاختاذ بعض الوسائل الجتناب األخطار واألضرار اليت قد تنجم يتوقف على إ
  اورين غري عنها ضرر كبري على الصحة العا أاملؤسسات اليت ال ينش :الصنف الثالثمة و ال على ا

 .إىل األحكام العامة املتعلقة باجلوار والصحة العامة  أا تكون خاضعة للرقابة اإلدارية و
   )من جملة الشغل  294الفصل ( 

  

  :املزعجةترتيب املؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو  -3
 

 294صناف اليت اقتضاها الفصل ترتب املؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة يف خمتلف األ
ضمن قائمة تصدر  حسب ميادين النشاط أو املواد اخلطرة املستعملةكما هو مبني أعاله  من جملة الشغل

  )من جملة الشغل  295الفصل ( .بالصناعةبقرار من الوزير املكلف 
  

  :املؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجةستغالل إ و شروط فتح -4
 

على ترخيص املسبق إىل احلصول الصحة أو املزعجة استغالل املؤسسات اخلطرة أو املخلة بفتح و خيضع
بالنسبة ) طاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطةوزير الصناعة وال(وزير املكلف باملؤسسات املرتبة من ال

  .وايل اجلهة بالنسبة للصنف الثالثللصنفني األول والثاين ومن 
  )2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006لسنة  2687عدد  األمرمن  16و 2 الفصالن( 
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 :صيغ الترخيص -5
  

وزير الصناعة (وزير املكلف باملؤسسات املرتبة ال من طرفمينح الترخيص يف فتح مؤسسة مرتبة 
بالنسبة للصنفني األول والثاين و وايل اجلهة بالنسبة للصنف ) طاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطةوال

 .ستغالهلاقواعد والشروط املتعلقة بتهيئة املؤسسة و إالو  اإلجراءات حيدد أساساى قرار وذلك مبقتضالثالث 
  )2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006 لسنة 2687من األمر عدد  18و 11 الفصالن( 
  

  :الترخيصجتديد  اليت تستوجب االتاحل -6
  

حسب نفس شروط ديدة ججيب على املؤسسات املرتبة املباشرة لنشاطها التحصيل سلفا على رخصة 
   :التاليةاحلصول على الرخصة األصلية يف احلاالت 

  من جملة الشغل 299الفصل (عند حتويل املؤسسة من مكان إىل آخر(  
 ل ستغالبيعة الشغل أو عند كل توسع يف اإلعند حصول تغيري يف حالة األماكن أو نوع اآلالت أو يف ط

 )من جملة الشغل 299صل الف(يئة الداخلية أو اخلارجية للمؤسسة بال يف الته من شأنه أن ينجر عنه تغيري ذو

 من جملة الشغل 300الفصل (عند إضافة نشاط مرتب جديد إىل النشاط األصلي بقطع النظر عن ترتيبه( 

  وما  اإلجنازدون  التحويرعند مرور أكثر من عامني على تاريخ احلصول على الترخيص يف اإلنشاء أو
 )من جملة الشغل 301الفصل ( .هرةقاقوة مل تكن هناك 

 

  :املؤسسات املرتبة يف قطاع دنيةاحلماية امل دور -7
  

رأيا فنيا بشأن  )إدارة اخلدمات الوقائية(نية للديوان الوطين للحماية املد املركزية الفنية تبدي املصاحل
من  حصرياعليها  ستغالل املؤسسات املرتبة من الصنفني األول والثاين اليت تردملفات مشاريع فتح و إ

بعد التحصيل على رأي  )إدارة السالمة( مصاحل وزارة الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة
  .اإلدارة اجلهوية املعنية يف املشروع

  )2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006 لسنة 2687من األمر عدد  6الفصل (
  

إبداء الرأي بشأن ملفات مشاريع فتح ملدنية وتتوىل املصاحل الفنية باإلدارات اجلهوية للحماية ا
وإستغالل املؤسسات املرتبة من الصنف الثالث اليت ترد عليها من وايل اجلهة أو كذلك يف إطار اللجان 

  .الفنية لرخص البناء
   )2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006 لسنة 2687من األمر عدد  16الفصل (
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يوما  45 بـاملرتبة من الصنفني األول والثاين  درس ملفات املؤسسات آجالحددت  :ةمالحظ
حتتسب منذ تاريخ إحالة امللف على املصاحل املركزية للديوان من قبل إدارة السالمة وتشمل الوقت الذي 

  .اإلدارة اجلهوية املعنية إلبداء الرأي بشأنه ىخيصص إلحالة امللف عل
  )2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006 لسنة 2687من األمر عدد  9الفصل ( 
  

  :مكونات امللف الفين -8
  

   :والثاينبالنسبة للصنفني األول 
  متر بالنسبة  700تقل عن  يوضح حميط املؤسسة على امتداد مسافة ال 1000/1مثال موقعي بسلم

ات مع حتديد طبيعتها وكذلك على ة للصنف الثاين يشتمل على كل البنايمتر بالنسب 200للصنف األول و 
خاصة منها وات املفتوحة للعموم ط املياه إضافة إىل البنايية والطرقات العمومية ونقاالسكك احلديد

  .واملستودعات واملطارات واملواين املستشفيات واملدارس وحمطات املسافرين
 يئة املؤسسة الداخلية وأماكن تركيز اآلالت واملعدات واخلزانات  200/1 بسلم مثال إمجايل يوضح

واعها ومعدات السالمة و وسائل جماة احلرائق ومنافذ النجدة و وسائل اإلسعافات والشبكات جبميع أن
ري املثال إىل أجوار املؤسسة على امتداد ل الالزمة لإلنتاج مع ضرورة أن يشاألولية و بصفة عامة كل الوسائ

 .قتضاء بالضروري من التقارير الوصفية والصورا عند اإلرفوقيكون مومترا  35مسافة 
 نفجار والفزع ءات الوقاية من أخطار احلريق واإلسة أخطار تتعرض إىل األخطار احملتملة وحتدد إجرادرا

تتضمن العناصر الضرورية جزة حتت مسؤولية صاحب املشروع واجلسيمة و وسائلها من واحلوادث الصناعية
 . إلعداد خمطط طوارئ داخلي للمشروع

  )2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006لسنة  2687من األمر عدد  6و 2 الفصالن(
  

   :الثالثبالنسبة للصنف 
  ا وطبيعتها على امتداد مسافة ال تقل  البناياتيوضح  1000/1مثال موقعي للمؤسسة بسلم احمليطة

  .مترا 50عن 
  يئة املؤسسة الداخلية وحيدد أماكن تركيز اآلالت واملعدات  200/1مثال إمجايل بسلم يتضمن

ات جبميع أنواعها ومعدات السالمة و وسائل جماة احلرائق ومنافذ النجدة و وسائل واخلزانات والشبك
 .لإلنتاجاإلسعافات األولية و بصفة عامة كل الوسائل الالزمة 

  ).2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006لسنة  2687من األمر عدد  16الفصل ( 
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 :املرتبةاخلاصة باملؤسسات  الفنية درس امللفات -9
  

  :ستغالل مؤسسة مرتبة يف مرحلتنيوإامللفات الفنية اخلاصة باحلصول على ترخيص يف فتح درس يتم 
  : يدانية ملوقع املشروع للوقوف علىزيارة م) 1
  منطقة صناعية ، سكنية ، فالحية ( طبيعة موقع املشروع…. (.  
  وحميطها أجوار املؤسسةنوعية.  
 ن عدمهم األشغالبداية (  املوجود الفعلي مبوقع املشروع( .  
 وقع املشروعتطابق امللف مع املوجود الفعلي مب.  
  :ار واألمثلة اهلندسية للتأكد من درس دراسة األخط)  2
  تطابق الدراسة مع العناصر املرجعية احملددة للغرض.  
 لسنة 2687من األمر عدد 16و  2دة بالفصلني احملدو ميع املعطيات الضرورية جلاألمثلة  تضمن

 .2006أكتوبر  09 املؤرخ يف 2006
 

 :املؤسسات املرتبة متابعة آليات -10
  

 حيتوي ةجلهويازينة اخلإحداث ملف خاص ضمن تتم متابعة الوضعيات الوقائية للمؤسسات املرتبة ب
  : أساسا على

 نسخة من األمثلة اهلندسية النهائية للمشروع.  
  ا الدورية األخطاردراسة الصيغة النهائية لنسخة منوتنقيحا. 
 خمتلف مراحل إنشاء وفتح وإستغالل املؤسسةبشأن  مركزيا جهويا و ملراسالت الصادرةنسخة ا. 
 نسخة من قرار الترخيص. 
  حماضر الزيارات الوقائية املنجزةنسخة من. 
  تقارير احلوادث اليت جدت باملؤسسةنسخ من. 
 من خمطط التدخل الداخلي للمؤسسة نسخة . 
 

 :الزيارات الوقائية -11
  

 الشهريةبإدراج كل مؤسسة مرتبة من الصنفني األول والثاين ضمن الربامج  هويةجكل إدارة تقوم 
  .واحدة على األقل كل سنةللزيارات الوقائية مرة 
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كما ميكن إجناز زيارات وقائية إضافية يف إطار إجراءات تسليم شهادة الوقاية أو االستجابة إىل طلبات 
  .أصحاب املؤسسات يف الغرض

حتدد يوجه إىل صاحب املؤسسة " تقرير زيارة " إعداد إثر كل زيارة وقائية  هويةاإلدارة اجلوتتوىل 
  :إلـىستنادا قائية والتدابري الواجب تداركها إضمنه مجلة النقائص الو

 مضمون قرار الترخيص.  
 نتائج دراسة األخطار. 
  األمثلة اهلندسية امللحقة مبلف الترخيص.  

  : ىـإل لإلعالم نسخ من التقارير السالفة الذكر هوتوج
  الوقائيةإدارة اخلدمات.  
  السيد وايل اجلهة. 
 السيد رئيس البلدية. 
 

 :املراقبة الفنية -12
  

  : ةـة مطالبـات املرتبـاملؤسسمجيع 
 مرة عمل وبعد كل تغيري عليها ودوريا الشبكة الكهربائية واألجهزة التابعة هلا عند شروعها يف ال مبراقبة

 .االا واملواصفات املعمول ا يف للتأكد من تطابقهأشهر  6كل 
 )28/07/1975املؤرخ يف  1975لسنة  503من األمر عدد  12و  10 الفصالن(

  قرار السيد  ملقتضيات واالستغالل طبقا اإلنشاءيف إجراء املراقبة الفنية املنصوص عليها بقرار الترخيص
  : 2000فيفري  22 املؤرخ يفوزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 

  :املراقبة الرمسية 
  اآلالت البخارية -
 .الغازياآلالت ذات الضغط  -
  .از القابل لإلحتراق عرب األنابيبمعدات نقل الغ -

  :الدوريةاملراقبة 
  .شبكات الغاز  -
 .الكهربائيةالشبكات  -
 .واملصاعدآالت الرفع  -
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 . معدات نقل احملروقات  -
  

   :واإلخالالتاإلجراءات املستوجبة بشأن املخالفات   -13
  

مل يطبق صاحب مؤسسة مرتبة اإلجراءات املأذون ا عمال بإحكام الباب السادس من جملة الشغل إذا ) 1
تلك وخنص بالذكر  ، مبا ميكن أن يشمله ذلك من إجراءات وقائية وتدابري سالمة والنصوص املنبثقة عنه

بإعداد تقرير تقوم اإلدارة اجلهوية ة امللحقة ا ، و باألمثلة اهلندسي دراسة املخاطربقرار الترخيص وب احملددة
مدعم بالضروري من الصور والوثائق يوجه إىل وايل اجلهة بالنسبة اإلخالالت واملخالفات املسجلة شأن ب

بالنسبة للمؤسسات من  )إدارة اخلدمات الوقائية(ركزية اإلدارة امل للمؤسسات من الصنف الثالث وإىل
 )إدارة السالمة( املرتبة تمصاحل الوزارة املكلفة باملؤسسا إشعارهذه األخرية لتتوىل  الصنفني األول والثاين

من جملة الشغل واملتمثلة يف  304لفصل طبقا لاإلجراءات القانونية املستوجبة  يقع تنفيذحىت  باملوضوع
إذا مل تقع  قاف نشاطهاذن بإييف آجال حمددة  مث ويف مرحلة ثانية اإل التنبيه على املؤسسة لتدارك النقائص

  .اإلستجابة ملقتضيات التنبيه السالف الذكر
    : ةمالحظ

 يف إطار تنفيذ اإلجراءات السالفة الذكر ذن بغلقهاستغل مؤسسة غري مرخص فيها أو أُيعاقب كل من إ
دينار وبالسجن من ستة عشر يوما إىل شهرين أو إحدى العقوبتني ،  700و  144خبطية تتراوح بني 

  .وآالاعلى أبواب املؤسسة  األختامبوضع أن تأذن لمحكمة للغرض ل ميكنو
مبكن للحماية املدنية بالنسبة للمؤسسات املرتبة من الصنفني األول والثاين أن تقترح إصدار قرارات )  2

من جملة الشغل  293تكميلية حتدد مقتضيات إضافية وذلك يف إطار محاية املصاحل املشار إليها بالفصل 
 تعلقة أساسا باألخطار واألضرار اليت  ميكن  أن تشكلها املؤسسات على أمن وراحة مستخدميها ووامل

 ) 2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006لسنة  2687من األمر عدد  12الفصل (.أجوارها
توجه املقترحات مدعمة بالضروري من املعطيات إىل إدارة اخلدمات الوقائية اليت تتوىل إشعار  وللغرض

  . ارة السالمة ا إلستكمال اإلجراءات املستوجبة للغرض إد
  

اخلاصة باملؤسسات اخلطرة أو املخلة عرض بعض الوضعيات  ميكن لإلدارات اجلهوية أن تقترح
 13املؤرخ يف  2004لسنة  956األمر عدد بالصحة أو املزعجة واملتصلة مبضمون الفصل الثاين من 

ويتم ذلك بتقرير صة باملؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة اللجنة اخلا على أنظار 2004أفريل 
بالنسبة للصنفني األول والثاين وإىل الوايل بالنسبة ) إدارة اخلدمات الوقائية( مدعم يوجه إىل اإلدارة املركزية 

  .للصنف الثالث
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 30رخ يف املؤ 1966لسنة  27مقتطف من جملة الشغل الصادرة مبقتضى القانون عدد 
  .مت تنقيحه وإمتامه بالنصوص الالحقةكما  1966أفريل 

  

  الباب السادس
  املؤسسات اخلطرة واملخلة بالصحة واملزعجة

  

  القسم األول
ترتيب املؤسسات اخلطرة واملخلة بالصحة 

  ةواملزعج
مجيع املعامل واملصانع واملخازن : 293الفصل 

وحضائر الشغل وعلى اإلطـالق مجيع 
ت اليت ينشأ عنها خطر أو ضرر على املؤسسا

أمن وصحة وراحة ااورين أو على أمن 
ا وصحتهم وراحتهم أو للصحة مستخدميه

أو أيضا للفالحة خاضعة لرقابة السلطة  ةالعام
  .ذا الباباإلدارية حسب الشروط املعينة 

تنقسم هذه املؤسسات إىل :  294الفصل 
ية الضرر ثالثة أصناف باعتبار نوع اخلطر وأمه

  ،الناشئني عن استثمارها
يشمل الصنف األول املؤسسات الالزم أبعادها 

  .عن املدن وعن حمالت السكىن اخلاصة 
ويشمل الصنف الثاين املؤسسات اليت ليس من 

الترخيص  غري أنملتحتم إبعادها عن املساكن ا
يف استثمارها يتوقف على اختاذ بعض الوسائل 
الجتناب األخطار واألضرار املعينة بالفصل 

  .السابق 293
 صنف الثالث املؤسسات اليت ال ينشأويشمل ال

  عنها ضرر كبري على الصحة العامة وال على 

  
ااورين غري أا تكون خاضعة حتت إشراف 

م عامة أمالها حتقيق املراقبة اإلدارية إىل أحكا
  .صاحل اجلوار أو الصحة العامة

إن قائمة املؤسسات اخلطرة :295الفصل 
نشاط واملخلة بالصحة واملزعجة تضبط ميادين ال

وكذلك ترتيب اليت ينطبق عليها هذا الباب 
هذه امليادين يف خمتلف األصناف اليت اقتضاها 

  .294الفصل 
لة ضبط هذا الترتيب بقرار من كاتب الدوي

للتخطيط واالقتصاد الوطين بعد أخذ رأي 
اللجنة اخلاصة باملؤسسات اخلطرة واملخلة 

  .بالصحة واملزعجة احملدثة مبقتضى أمر 
  

  القسم الثاين
  أحكام عامة تتعلق باملؤسسات اخلطرة

  واملخلة بالصحة واملزعجة
  

جيوز فتح املؤسسات املذكورة ال :296الفصل 
ال بعد الترخيص مهما كان القسم التابعة له إ

فيه بقرار من كاتب الدولة للتخطيط واالقتصاد 
  .الوطين طبق األحكام املعينة مبقتضى أمر

ميكن دائما اختاذ قرارات يف ما : 297الفصل 
بعد إما قصد التخفيف من وطأة مقتضيات 

ة يف الرخص أو قصد فرض مقتضيات جديد
  ائلـاذ وسـختالالزم إ  من  صورة ما إذا ظهر
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  .293حلفظ املصاحل املعنية بالفصل  ةتكميلي
إذا أريد تأسيس صناعة " : 298الفصل 

أساليب حديثة أو إقامة  إتباعجديدة أو 
مؤسسة ينبغي يف املستقبل إجراء تغيريات جبواره 
يف ظروف السكىن أو يف كيفية استعمال 
األماكن فإن قرار الترخيص ال مينح إال ملدة 

  " .حمدودة 
وجوبا كل حتويل يتوقف : 299الفصل 

مؤسسة مرتبة من مكان إىل آخر أو كل تغيري 
يف حالة األماكن أو يف نوع اآلالت أو يف طبيعة 
الشغل أو كل توسع يف االستغالل من شأنه أن 
ينجر عنه تغيري ذو بال يف التهيئات الداخلية أو 
اخلارجية على التحصيل سلفا على رخصة 

  .296حسب الشروط اليت اقتضاها الفصل 
يتحتم على صاحب املؤسسة : 300الفصل 

يضيف إىل نشاطه األصلي ميدان  أنالذي يريد 
نشاط آخر مرتب ولو كان دونه رتبة أن 
يتحصل على رخصة جديدة وذلك مهما كان 

  .القسم الراجعة إليه مؤسسته
يبطل العمل بالقرار القاضي : 301الفصل 

بفتح مؤسسة مرتبة أو بتحويرها إذا مل يتم 
أو مل ينجز التحوير يف ظرف عامني أو إذا الفتح 

مل يقع استثمارها مدة عامني متواليني ما مل تكن 
  .هناك قوى قاهرة

كل تغيري يطرأ على احلالة : 302الفصل 
القانونية ملؤسسة مرتبة جيب تقدمي إعالم فيه 
على ورق متنرب متمم قانونا بإمضاء األطراف 

 ظرف ويوجه هذا اإلعالم يف. مع التعريف به 

مضمون الوصول خالل الشهر املوايل لوقوع 
التغيري إىل املهندس رئيس مصلحة املناجم 

  .ويسلم وصل يف ذلك 
لسنة  62نقح بالقانون عدد ( 303الفصل 
يقوم : )1996جويلية  15املؤرخ يف  1996

مبراقبة املؤسسات اخلطرة واملخلة بالصحة 
أعوان . واملزعجة سواء كانت مرتبة أم ال 

صون من الوزارات املكلفة بالصناعة خمت
و ومية وبالبيئة والتهيئة الترابية وبالصحة العم

  .الشغل واألطباء متفقدو الشغلمتفقدو 
وعلى أصحاب املؤسسات املذكورة أو مديرها 

كالئها أن ميكنوا يف كل آونة األعوان وأو 
املذكورين من القيام مبحضرهم أو بعد 

الضرورية أو من  استدعائهم قانونا باملعاينات
االطالع عند الطلب على قرارات الرخص 

   .املتعلقة باملؤسسات أو السندات القائمة مقامها
إذا مل يطبق صاحب مؤسسة : 304الفصل 

مرتبة اإلجراءات املأذون ا عمال بإحكام هذا 
الباب أو النصوص املتخذة قصد إجراء العمل 

دولة به بعد التنبيه عليه بذلك لكاتب ال
ا سري يوقف مؤقت تخطيط واالقتصاد الوطين أنلل

رف النظر عن العقوبات اليت املؤسسة بص
  .ا الباباقتضاها القسم اخلامس من هذ

لسنة  62نقح بالقانون عدد ( 305الفصل 
إذا  :)1996جويلية  15املؤرخ يف  1996

توقع حدوث خطر أو ضرر على سالمة وصحة 
العامة وراحة العمال أو اجلوار أو على الصحة 

 تشملها قائمة من استثمار مؤسسة مل
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فإنه ميكن للوزير املكلف  .املؤسسات املرتبة
بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة اخلاصة 
باملؤسسات اخلطرة واملخلة بالصحة واملزعجة 
أن يأذن صاحبها باختاذ التدابري الالزمة إلزالة 

وإذا . األخطار أو األضرار املعاينة بصفة قانونية 
تثل صاحب املؤسسة لذلك يف األجل احملدد مل مي

فيمكن للوزير أن يوقف مؤقتا سري املؤسسة 
وذلك بصرف النظر عن العقوبات اليت اقتضاها 

  .القسم اخلامس من هذا الباب 
إذا توقع حدوث خطر عاجل : 306الفصل 

فإن املكلفني مبراقبة املؤسسات اخلطرة واملخلة 
يع بالصحة واملزعجة يتخذون حاال مج

إن . اإلجراءات الالزمة إلزالة اخلطر وميكنهم 
رض مجيع أن يوجهوا يف هذا الغ. لزم األمر 

األذون بالتسخري للسلط احمللية اليت يتعني عليها 
  .مدهم باإلعانة من غري تأخري 

كل مؤسسة مرتبة بقيت معطلة : 307الفصل 
طيلة سنيتني متواليتني بدون مؤيدات كافية 

ل وال ميكن هلا استئناف نشاطها تعترب حبالة إمها
إال بعد التحصيل على رخصة جديدة حسب 

  . 296الشروط اليت اقتضاها الفصل 
إذا دمت مؤسسة مرتبة : 308الفصل 

وتعطل مؤقتا سريها بسبب حريق أو انفجار أو 
حادث ناشئ عن أشغال فنية فإنه يلزم التحصيل 
على رخصة جديدة إلرجاع املؤسسة إىل ما 

  .نشاطهاليه وإعادة كانت ع
ال حق ألصحاب املؤسسات : 309الفصل 

الداخلة حتت مفعول هذا الباب يف طلب أدىن 

غرامة عن أي ضرر ناتج عن تطبيق اإلجراءات 
املأذون ا من طرف اإلدارة عمال ذا الباب أو 

  .النصوص املتخذة يف إجراء العمل به 
لسنة  62نقح بالقانون عدد (  310الفصل 
إذا : )  1996جويلية  15ملؤرخ يف ا 1996

ما نتج عن سري مؤسسات صناعية مرخص فيها 
بصفة قانونية أو مؤسسات وجدت قبل ترتيب 
الصناعة التابعة هلا أو أيضا مؤسسات صناعية مل 

ضرر فادح أو . تشملها قائمة املؤسسات املرتبة 
ل أو اجلوار أو على اخطر كبري على العم

للتدابري املنصوص عليها الصحة العامة ال يتسىن 
ذا الباب وبالنصوص املتخذة لتطبيقه أن 

فإن هذه املؤسسات ميكن غلقها ائيا  .تزيلها
بقرار من الوزير املكلف بالصناعة بعد أخذ 
رأي اللجنة اخلاصة باملؤسسات اخلطرة واملخلة 

   .املزعجةبالصحة و 
  

  القسم الثالث
سات اإلجراءات املتعلقة مبطالب فتح املؤس

  املرتبة
  

إجراءات مطالب فتح : 311الفصل 
  .املؤسسات املرتبة تضبط بأمر

تح مؤسسة مطلب يف فل ك:312الفصل 
مزعجة يستوجب خطرة أو خملة بالصحة أو 

ار خلزينة الدولة يعني مبلغه ـدفع معلوم ق
  .ى أمرـمبقتض

  ولو كان  ار حىتـيطالب بدفع هذا املعلوم الق
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إال إىل إعادة فتح املطلب املذكور ال يرمي 
و  304مؤسسة سبق غلقها مبقتضى الفصول 

  .306و  305
  

  القسم الرابع
  سسات املرتبةاألداء ملراقبة املؤ
  

كل مؤسسة عاملة أو يف حالة : 313الفصل 
استثمار مرتبة يف أحد األصناف خاضعة لدفع 
أداء سنوي للمراقبة تعني نسبته وطرق 

  .استخالصه بقانون
املة وبصفتها تلك خاضعة تعترب املؤسسة ع

سنوي مهما كانت مدة سريها خالل اللألداء 
  .السنةهذه 

كل مؤسسة مشتملة على عدة صناعات ختضع 
  .مرتبةألداء سنوي مستقل عن كل نوع صناعة 

األداء حممول على مالكي : 314الفصل 
املؤسسة أو رؤسائها أو يف صورة جهل مالكها 

ء أو على حائزي املؤسسات اخلاضعة لألدا
  .مستغليها أو شاغليها

شركة فأن يد إذا كان استغالل املؤسسة يف 
الشركاء متضامنون يف دفع األداء وللدافعني حق 

  .الرجوع على الباقني منهم يف ما ينوم 
ميكن تتبع الورثة املوصى هلم ونوام وخلفائهم 
بالتضامن بعضهم يف بعض وتتبع أحدهم عن 

من  بذمةتخلدة مجيعهم من أجل األداءات امل
  .ورثوهم أو من خلفوهم

  األداء  تقدم مطالب اإلعفاء من: 315الفصل 

أو التخفيض منه مبكتوب مضمون الوصول إىل  
املهندس رئيس مصلحة املناجم وهو يسلم 

  .ذلكوصال يف 
يقع يف ما بعد إعالم من يهمهم األمر بالقرار 
املتخذ يف شأن مطالبهم بإعالم شخصي من 

دولة للتخطيط واالقتصاد طرف كاتب ال
كل مطالب باألداء مل يرض بقرار .الوطين

ميكنه  كاتب الدولة للتخطيط واالقتصاد الوطين
االلتجاء إىل احملكمة ذات النظر الراجعة إليه 

  .راملؤسسة بالنظ
يتحتم القيام لدى احملاكم يف ظرف شهر على 
األقل من تاريخ اإلعالم بالقرار وإرفاقه بتوصيل 

طلب اإلعفاء أو التخفيض وإال تقدمي م
  .فسيسقط احلق يف ذلك القيام

  .الذي تصدره احملكمة يكون ائيا احلكم
يؤجل استخالص األداء املعني املعارض فيه 
بدعوى اإلعفاء أو التخفيض أو اإلحالة إىل أن 
يتم التأمل من املطلب املوجه إىل املهندس رئيس 

ور مصلحة املناجم أو عند االقتضاء إىل صد
  .احلكم يف القضية 

كما يؤجل ذلك يف صورة تغيري هذا األداء من 
طرف احملكمة ذات النظر أو كاتب الدولة 

اإلقتصاد الوطين ويقوم هذا األخري  للتخطيط و
  .املرمسة بدون وجه جبريدة األداء بإسقاط املبالغ

أرباب املؤسسات اخلاضعة : 316الفصل 
دول يتحتم لألداء الذين مل ترسم أمساؤهم باجل

عليهم أن يعلموا بذلك املهندس رئيس مصلحة 
املناجم يف ظرف مخسة عشر يوما إبتداء من 
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تاريخ إدراج اإلعالن بالرائد الرمسي عن إيداع 
اجلدول املذكور بالقباضة وإذا مل يقم أصحاب 
املؤسسات بذلك فإنه تسلط عليهم خطية 

  .املطالب به  األداءيساوي مبلغها مقدار 
ميكن لكاتب الدولة للتخطيط  على أنه

واالقتصاد الوطين أن مينح اإلعفاء من كامل 
هذه اخلطية أو من بعضها بعد اتصاله مبطلب يف 
ذلك حمرر على ورقة متنربة وتدفع اخلطية أو ما 

ن واحد أقر منها صربة واحدة وتستخلص يف آ
  األداء من غري إجراءات أخرى  أصلمع 

يا وراء دفع جتري التتبعات سع: 317الفصل 
األداء حسب اإلجراءات املقررة الستخالص 

 13األداءات القارة األخرى باألمر املؤرخ يف 
  . 1899جويلية 

جيرى االمتياز العام لفائدة : 318الفصل 
اخلزينة العامة على أمالك املطالبني باألداء 
املذكور من العقارات واملنقوالت طبقا ألحكام 

ذكور املؤرخ يف من األمر امل 6و  5الفصلني 
  . 1899جويلية  13

ما وبناء عليه فإنه يتعني على مشتري مؤسسة 
عليها ف أن يتحقق من خالص األداء املوض

تاريخ شرائه وإذا مل يفعل ذلك فإنه  حىت
يرخص له يف خصم مبلغ بقايا األداء من مثن 

  .ذلكالبيع ما مل يشترط خالف 
وعلى كل فإنه يصبح مسؤوال شخصيا عن 

يا املذكورة وعن مصاريف التتبع وينطبق البقا
ت هلم يف صورة بيع هذا احلكم على املبت

  .ق العدلية املؤسسة بالطر

يسقط حق املطالبة بأداء املراقبة : 319الفصل 
  .الطلبمبرور ثالث سنوات عن اية سنة 

من األمر املؤرخ يف  3تنطبق أحكام الفصل 
  .ل أداء املراقبةاوعلى جد 1903سبتمرب  14

  

  القسم اخلامس
  ـاتالعقوبــ
  

يقوم بإثبات املخالفات إلحكام : 320الفصل 
هذا الباب أو النصوص املتخذة إلجراء العمل به 
ضباط الشرطة العدلية وأعوان مصلحة املناجم 

املكلفني بذلك من  اآلخرينومجيع األعوان 
طرف كاتب الدولة للتخطيط واالقتصاد 

  .الوطين
مال ذا الباب وبالنصوص إن التقارير احملررة ع

إلجراء العمل به يقع اعتمادها لدى  املتخذة
  .ذلكاحملاكم ما مل يثبت خالف 

تكن املصلحة التابعة إليها العون احملرر  ومهما
للمخالفة فإنه جيب إحالة مجيع التقارير حاال 
على طريق الرئيس املباشر إىل املهندس رئيس 

لط العدلية مصلحة املناجم الذي يبلغها إىل الس
اته يف ظرف عشرة أيام من مذيلة مبالحظ

  .تارخيها
 لسنة 29نقح بالقانون عدد (  321الفصل 
كل :) 1994فيفري  21املؤرخ يف  1994

 املتخذةخمالفة ألحكام هذا الباب أو النصوص 
 24يعاقب عليها خبطية تتراوح بني لتطبيقه 

  ثةد إىل ثالـدينار وبالسجن من يوم واح 60و
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  .و بإحدى العقوبتني فقطأيام أ
ويف صورة العود يعاقب املخالف خبطية تتراوح 

دينار وبالسجن من ستة عشر  120و  48بني 
  .فقطيوما إىل شهرين أو بإحدى العقوبتني 

لسنة  29نقح بالقانون عدد (  322الفصل 
: )1994فيفري  21املؤرخ يف  1994

دينار  720و  144يعاقب خبطية تتراوح بني 
يوما إىل شهرين أو بإحدى  16من  وبالسجن

العقوبتني كل من مينع األعوان املكلفني مبراقبة 
من  303املؤسسات املنصوص عليها بالفصل 

القيام مبهامهم وكل من استغل بدون ترخيص 
مسبق مؤسسة مرتبة وكل من متادى يف 
استغالل مؤسسة أذن بغلقها مؤقتا عمال 

  . 305و  304بأحكام الفصلني 
ميكن أيضا للمحكمة  األخريتنيورتني يف الصو

آالت املؤسسة أن تأذن بوضع األختام على 
  . ودواليبها وأبواا

ويف صورة العود يعاقب املخالف بأقصى اخلطايا 
ا ذا وأقصى مدة السجن املنصوص عليه

و ميكن ترفيع .الفصل أو بإحدى العقوبتني
  .العقوبات إىل ضعفها

عليها هذا الفصل  ويف ما خيص اجلنح اليت ينطبق
فإنه ميكن أن حيرر يوميا حمضر خمالفة ضد 

  .املستغل
من ارتكب فك األختام :323الفصل 

تسلط  322املوضوعة عمال بأحكام الفصل 
من  153عليه العقوبات اليت اقتضاها الفصل 

  .اجلنائيالقانون 

من القانون  53ينطبق الفصل : 324الفصل 
قتضى أحكام اجلنائي على العقوبات الصادرة مب

  .لتطبيقههذا الباب والنصوص املتخذة 
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يتعلق بتنظيم تراتيب محاية  1975جويلية  28مؤرخ يف 1975لسنة  503أمر عدد 
  العمال يف املؤسسات اليت تستخدم التيارات الكهربائية

  
  ،رئيس اجلمهورية التونسية، حنن احلبيب بورقيبة
لة الشغل وخاصة على بعد إطالعنا على جم

  منها ، 152الفصل 
ي وزراء اإلقتصاد الوطين والصحة أروعلى 

العمومية والتجهيز والشؤون اإلجتماعية والنقل 
  واملواصالت

  :أصدرنا أمرنا هذا مبا يأيت 
تكون املؤسسات اليت تستخدم : الفصل األول

التيارات الكهربائية املتواصلة أو املتناوبة، وذات 
عادية خاضعة ألحكام هذا األمر،  يةذبذبة صناع

وذلك لتحقيق حفظ سالمة العمال من األخطار 
  .النامجة عن إستعمال الطاقة الكهربائية

  :يستثىن من ميدان تطبيق هذا األمرو
املنشآت املنتجة للطاقة الكهربائية واحملولة  )1

هلا، وامللحقة ا، واليت ختضع للمراقبة الفنية من 
  .بالطاقة الكهربائية طرف الوزارة املكلفة

املنشآت املوزعة للطاقة الكهربائية  )2
 .واخلاضعة للمراقبة الفنية للمصاحل املذكورة

املنشآت املعدة جلر الطاقة الكهربائية  )3
 .واخلاضعة للمراقبة الفنية للوزارة املعنية بذلك 

يتعني على املسؤولني عن املؤسسات : 2 الفصل
قتضيات القانونية املعنية أن يعملوا على مراعاة امل

والتراتيب اجلاري ا العمل وكل التعليمات، 
  وقواعد حسن اإلستعمال الفين لوقاية العمال 

  
عن التيار الكهربائي  من األخطار النامجة

  :وخاصة منها
خطر التعرض للتيار الكهربائي الناتج إما  )1

ناقل للكهرباء أو لعدة  عن اتصال عامل بسلك
ة استخدام عادي أو صلة له، ويف حالأسالك مو

جلهاز ناقل غري متوتر  لعن اتصال العام
ة بطاقة كهربائيا ولكنه متصل بصفة عرضي

  .خطرية بسبب خلل يف العزل
اليت تنجم عنها احلروق  اآلليةاحلوادث  )2

اخلطرية أو عن حركات شعورية انعكاسية اليت 
باإلمكان أن يتسبب فيها يف عدة ظروف 

 .اجلسم البشريسريان التيار الكهربائي يف 
األخطار الناجتة عن ارتفاع مفرط يف  )3

درجة احلرارة، عن احلرائق و اإلنفجارات ، 
وخاصة يف احملالت اليت تكمن فيها مثل هذه 
اخلطورة اهلامة وذلك أما نظرا لطبيعتها أو 

 .للمواد املودعة ا ، أو املنقولة أو املستخدمة 
الصواعق اجلوية املباشرة أو املستجلبة ،  )4

السارية والنافذة عن طريق أسالك النقل 
للتجهيزات الكهربائية ميكن أيضا أن تتسبب يف 
التعرض ألخطار التيار الكهربائي  أو يف احلروق 

  .أو يف احلرائق أو يف اإلنفجارات
يتعني على أصحاب املؤسسات :  3الفصل 

املعنية أن يضمنوا صيانة فائقة للمعدات 
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التقنيات املناسبة لذلك  ااملستعملة وأن يتخذو
عند اإلجناز أو جتديد التجهيزات الكهربائية وأن 
حيافظوا باستمرار على تطبيق املبادئ العامة 
للوقاية اليت جيب أن تطبق عند تركيز 

هربائية أو استخدامها أو التجهيزات الك
  .صيانتها
جيب أن ال ختضع املعدات إال :  4 الفصل

دام اليت الستعماهلا العادي يف حدود اإلستخ
  .أعدت من أجلها

حيجر كل استعمال غري عادي للمعدات والذي 
من شأنه أن ينجر عنه إخنفاض يف مستوى عزل 
التيار الكهربائي وارتفاع يف درجة احلرارة من 

  شأنه أن يضر بسالمة العمال 
  :وينبغي خاصة مراعاة الواجبات اآلتية

وجوب اختيار معدات تتناسب متاما  ) أ
صص هلا سواء من ناحية العزل واإلستعمال املخ

أو من ناحية العصبية امليكانيكية وذلك متاشيا 
  .ومتطلبات العمل املوكولة إليها

وجوب عدم جتاوز إمكانيات وطاقات  ) ب
  .املعدات يف كل ميدان كما حددها صانعها

جيب إختاذ كل التدابري لتحاشي :  5الفصل 
كل اتصال مباشر للعمال باألسالك الناقلة للتيار 
الكهربائي اليت تكون حتت الضغط وذلك إما 
جبعلها بعيدة املنال منهم بإبعادها أو بواسطة 
حواجز، أو بعزل التيار الكهربائي حسب 

  :الشروط اآلتية 
عندما يكون وضع األسالك املكهربة بعيدا  ) أ

عن متناول العمال بواسطة األبعاد فقط، فإن 

هذا األخري جيب أن يكون كافيا لتفادي خطر 
وادث الناشئة عن اإلتصال أو اإلقتراب سواء احل

من طرف العمال أو بأشياء يستعملوا أو 
ينقلوا عادة وجيب ضمان دوام هذا األبعاد 
للحيلولة دون كل خطر اإلمتداد أو السقوط 
وذلك بتدعيم املقاومة امليكانيكية للقطع أو 
لدعائمها حىت تتناسب والضغوط اليت تتعرض 

  .إليها عادة 
دما يتحقق وضع األسالك املكهربة يف عن ) ب

غري متناول العمال بواسطة احلواجز، جيب أن 
تتحقق فعالية هذه احلواجز بطبيعتها واتساع 

ووضعها واستقرارها ومتانتها ومدى  مداها،
طاقتها على العزل مع مراعاة ما تتعرض إليه 

 .عليهاعادة من الضغوط اليت متارس 
احلواجز املقررة حيجر اإلستغناء عن الوقاية ب

سبب كان أو بأي  ألياملستعملة ذه الطريقة 
صفة كانت قبل قطع الضغط الكهربائي عن 
األسالك، والقطع الناقلة له واليت جعلت تلك 

  .احلواجز لعزهلا
عندما يقع وضع األسالك املكهربة يف غري ) ج

متناول العمال بواسطة العزل فإن تغليف 
يار الكهربائي جيب األسالك والقطع الناقلة للت

أن يكون مالئما لقوة الضغط يف اجلهاز وأن 
حيتفظ خباصياته عند اإلستعمال مع مراعاة 

  .أخطار التلف اليت يتعرض هلا
جيب تغليف كل قناة لينة بغمد ميكنها من 
مقاومة املؤثرات اخلارجية وخاصة التآكل وما 

ينـواء وثـوالت تتعرض إليه عند العمل من جر  
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  .واحتكاك
ويف صورة مد شبكات القنوات داخل األرض 
جيب وقاية األسالك الناقلة للتيار الكهربائي 

عن تراكم التراب،  الناشئواملعزولة من التلف 
وعن اإلحتكاك باألجسام الصلبة ، وعن 
اإلصطدام باألدوات اليدوية املعدنية عند احلفر، 
وعن املفعول الكيمياوي للطبقات األرضية 

  .قها عند اإلقتضاء الواقع إخترا
وينبغي اإلعالن عن وجود كل سلك أو جمموعة 
أسالك كهربائية بواسطة جهاز منبه يوضع فوقه 

  .سنتيمتراتعلى ارتفاع ال يقل عن عشر 
جيب أن ينقل رسم شبكة القنوات الكهربائية 
باألرض على مثال ميكن مبقتضاه التعرف على 

ب أن كما جي. إىل احلفر االلتجاءأماكنها بدون 
كلفني يوضع هذا املثال على ذمة األعوان امل

  .بتفقد الشغل
جيب أن حتتوي التجهيزات :  6الفصل 

 اآلليةالكهربائية على معدات خاصة للوقاية 
كفيلة بتجنب نتائج اخللل الذي قد يطرأ على 

  التجهيزات
  : اآلتيةوينبغي خاصة مراعاة القواعد التقنية 

بائية جتنب تعريض عزل املعدات الكهر ) أ
للخطر باحلرارة اليت قد يقع بلوغها أثناء العمل 

وجيب اختاذ كل التدابري حىت ال تلحق . العادي
املعدات الكهربائية ضررا نتيجة ارتفاع حرارا 

خاصة باليت ترتكز العادية باألشياء ااورة هلا و
  تتسبب أيضا يف حروق للعمال ، وحىت العليها

ذلك ربط اتصال القنوات ببعضها وك ) ب
بصفة متنع ارتفاع احلرارة املفرط يف أي  باآلالت

 .القنواتجزء من هذه 
جيب تركيز معدات متكن من وقاية ) ج

وشبكات القنوات من أخطار  التجهيزات
االرتفاع املفاجئ الضغط الكهربائي وازدياد قوة 

خلل العزل الكهربائية باستثناء  وأخطارالتيار 
 750طاقتها تتعدى  اليدوية اليت  ال اآلالت

 .واط
اختاذ تدابري مالئمة تسمح بتحاشي عواقب ) د

  اخللل احملتمل للعزل الكهربائي
محاية األجهزة من الصواعق اجلوية يف ) هـ

  .املناطق اليت هي عرضة لذلك بصفة خاصة
اختاذ تدابري لتحاشي أخطار احلروق ) و 

  .اإلنفجارات الكهربائية املصدر واحلرائق و
ركيز أجهزة متارس يدويا يف جيب ت:  7 الفصل

أماكن سهلة املنال متكن من قطع التيار 
الكهربائي عن كامل اجلهاز أو عن جزء من 
أجزائه عندما يكون هذا العمل ضروريا للتوقي 

  .من أي خطر 
القيام مبراقبة األجهزة مراقبة مدققة :  8 الفصل

الكتشاف اخللل الذي ميكن أن يكون مصدرا 
  . جللب اخلطر للعمال

الشروط الفنية األكثر تفصيال  إن:  9الفصل 
واليت ينبغي أن تتوفر يف التجهيزات الكهربائية 
عمال باملبادئ العامة املنصوص عليها ذا األمر 
سيقع ضبطها بقرار يف نظام الوقاية وتراعي فيه 
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باخلصوص قوة التيارات الكهربائية املستعملة 
  .وطبيعة احملالت وظروف اإلستغالل

كن لوزير الشؤون اإلجتماعية مبقتضى قرار ومي
يتخذ بناء على تقرير متفقد الشغل، وبعد أخذ 
رأي معلل تبديه اهليئة املصادق عليها واملكلفة 
بالتثبت من حالة املؤسسة أن يسمح لرئيس 
املؤسسة خبرق بعض مقتضيات نظام الوقاية 

  وحفظ السالمة 
ليت ويضية اكل قرار تدابري الوقاية التع ويضبط

 ا اخلرق وكذلك املدة املعينة لهيشترط.  
تقع مراقبة األجهزة عند شروعها :  10 الفصل

يف العمل أو بعد إدخال تغيري هام عليها ، مث 
ودف هذه املراقبة إىل  أشهردوريا كل ستة 

معرفة ما إذا وقع إجناز التجهيزات والعناية ا 
اية وفقا ألحكام هذا األمر وملقتضيات نظام الوق

  املطابق هلا
حترر يف شأن هذه التحريات :  11 الفصل

تقارير مفصلة توضع وجوبا على ذمة متفقد 
الشغل كما جيب أن تبني إستنتاجاا بوضوح 
النقط اليت ختتلف فيها األجهزة مع متطلبات 

  .التراتيب 
يتعني على رؤساء املؤسسات :  12الفصل 

ليها املعنيني أن يكلفوا هيئة مراقبة مصادق ع
  .قانونيا من طرف إدارة املناجم والطاقة

إن اآلجال املمنوحة جلعل :  13 الفصل
التجهيزات الكهربائية مطابقة للمتطلبات 
الترتيبية يقع ضبطها بقرار مييز بني التجهيزات 

  زات املوجودة منـدة من جهة والتجهيـاجلدي

  .جهة أخرى 
كل رئيس مؤسسة أو مدير أو :  14الفصل 

لف أحكام هذا األمر والقرارات وكيل خيا
املتخذة لتطبيقه تسلط عليه العقوبات املنصوص 

  .وما يليه من جملة الشغل  235عليها بالفصل
وزراء اإلقتصاد الوطين، والصحة :  15الفصل 

اإلجتماعية، العمومية ، والتجهيز ، والشؤون 
والنقل واملواصالت، مكلفون كل فيما خيصه 

ينشر بالرائد الرمسي  بتنفيذ هذا األمر الذي
  للجمهورية التونسية 

  
  1975جويلية  28تونس يف 

  
  عن رئيس اجلمهورية التونسية

  الوزير األول                               
  اهلادي نويرة                          
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يتعلق بضبط أصناف  2000سبتمرب  12املؤرخ يف  2000لسنة  1989أمر عدد 
  .ؤسسات املطالبة بتعيني مسؤول عن السالمة املهنية والشروط الواجب توفرها فيهامل
  

  إن رئيس اجلمهورية،
  بإقتراح من وزير الشؤون االجتماعية ،

القانون على جملة الشغل الصادرة ببعد اإلطالع 
أفريل  30املؤرخ يف  1966لسنة  27عدد 

وإمتامها بالنصوص  اكما مت تنقيحه 1966
لسنة  62وخاصة بالقانون عدد   الالحقة
 1996جويلية  15املؤرخ يف  1996

من هذه  5- 154وباخلصوص على الفصل 
  .الة

وعلى رأي االحتاد التونسي للصناعة والتجارة 
  والصناعات التقليدية ،

وعلى رأي االحتاد التونسي للفالحة والصيد 
  البحري،

  وعلى رأي االحتاد العام التونسي للشغل،
  ي احملكمة اإلدارية،وعلى رأ

  :يصدر األمر اآليت نصه
جيب على كل مؤسسة مرتبة : الفصل األول

ضمن املؤسسات اخلطرة و املخلة بالصحة و 
من جملة الشغل  294صل املزعجة على معىن الف

ال عن السالمة املهنية طبقا أن تعني مسؤو
  :للشروط التالية

املرتبة بالصنف  تبالنسبة للمؤسسا )1
هندس متفرغ بصفة كاملة ملمارسة يعني م:األول

 كانت   إذا  املهنية  السالمة  مهمة املسؤول عن

  
 .املؤسسة تشغل مخسمائة عامل فما فوق

وإذا كانت املؤسسة تشغل أربعني عامل فأكثر 
ودون اخلمسمائة، يعني مهندس أو تقين سامي 

 .متفرغ بصفة كاملة هلذه املهمة
: لثاينبالنسبة للمؤسسات املرتبة بالصنف ا )2

يعني مهندس أو تقين سامي متفرغ بصفة كاملة 
هلذه املهمة إذا كانت املؤسسة تشغل مخسمائة 

 .عامل فما فوق
وإذا كانت املؤسسة تشغل أربعني عامل فأكثر 
ودون اخلمسمائة، يعني مهندس أو تقين سامي 
متفرغ بصفة كاملة هلذه املهمة أو يقوم ا 

 .إضافة إىل عمله األصلي
للمؤسسات املرتبة بالصنفني األول  بالنسبة )3

والثاين واليت تشغل أقل من أربعني عامال 
 :الثالثوكذلك املؤسسات املرتبة من الصنف 

يعني عون إشراف تقين ملمارسة هذه املهمة 
 .كامل الوقت أو باإلضافة إىل عمله األصلي

صناعية غري  ةتعني كل مؤسس:  2الفصل 
مهندسا أو مرتبة تشغل مخسمائة عامل فأكثر 

تقنيا ساميا ليكون مسؤوال عن السالمة املهنية 
ا، وذلك لكامل الوقت أو باإلضافة إىل عمله 

  .األصلي
تعني كل مؤسسة بناء أو أشغال :  3الفصل 

عامة عون إشراف تقين ليكون مسؤوال عن 
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السالمة املهنية كامل الوقت أو باإلضافة إىل 
عمله األصلي وذلك يف كل حضرية تشغل 

  .عشرين عامل على األقل
جيب أن يكون املسؤول عن السالمة : 4الفصل 

املهنية قد تلقى تكوينا يف السالمة املهنية أو تابع 
  .حلقة تكوين مستمر يف هذا اال

يعاقب عند املخالفات ألحكام هذا :  5الفصل 
وما بعده من جملة  234األمر طبقا للفصول 

  .الشغل
جتماعية مكلف وزير الشؤون اال:  6الفصل 

بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرمسي 
  . للجمهورية التونسية

  
  .2000سبتمرب  12تونس يف 

  
  زين العابدين بن علي                  
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بضبط تركيب اللجنة يتعلق  2004 أفريل 13املؤرخ يف  2004لسنة  956أمر عدد 
  .ة باملؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة ومشموالا وطرق سريهااخلاص

  
  إن رئيس اجلمهورية،

  ، الصناعة والطاقةبإقتراح من وزير 
القانون على جملة الشغل الصادرة ببعد اإلطالع 

أفريل  30املؤرخ يف  1966لسنة  27عدد 
وإمتامها بالنصوص  اكما مت تنقيحه 1966

  .منها 295على الفصل  الالحقة  وخاصة
املؤرخ يف  1968لسنة  88وعلى األمر عدد 

باملؤسسات  واملتعلق 1968مارس  28
   ؛واملزعجةبالصحة املخلة  و خطرةامل

املؤرخ  1975لسنة  226وعلى األمر عدد 
بتركيب جلنة  واملتعلق 1975 أفريل 17يف 

بالصحة املخلة  و خطرةباملؤسسات امل خاصة
   ؛واملزعجة
رأي وزراء الداخلية والتنمية احمللية و على 

والفالحة والبيئة واملوارد املائية والتشغيل 
والشؤون االجتماعية والتضامن والصحة 

  العمومية والتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، 
  وعلى رأي احملكمة اإلدارية،

  :يصدر األمر اآليت نصه
تتركب اللجنة اخلاصة : الفصل األول
طرة أو املخلة بالصحة أو باملؤسسات اخل

من  295املزعجة ، كما مت إحداثها بالفصل 
  :جملة الشغل املشار إليها أعاله على النحو التايل

  رئيس،: وزير الصناعة والطاقة أو من ينوبه  -

 عضو،: املدير العام للطاقة أو من ينوبه  -
 عضو،: املدير العام للمناجم أو من ينوبه  -
 عضو،: مدير السالمة أو من ينوبه  -
 عضو،: ممثل عن الوزارة األوىل  -
 عضو،: ممثل عن وزارة التشغيل  -
ممثل عن وزارة الشـؤون االجتمـاعية  -

 عضو،: والتضامـن
ممثالن عن وزارة الداخليـة والتنميـة  -

 عضوان،: احملليـة 
ممثل عن وزارة الفالحـة والبيئـة واملوارد  -

 عضو،: املائية 
 عضو، :ممثل عن وزارة الصحة العمومية  -
ممثل عن وزارة التجهيز واإلسكـان  -

 عضو،: والتهيئة الترابية 
: ممثل عن الديوان الوطين للحماية املدنية -

 عضو،
: ممثل عن الوكالة الوطنية حلماية احمليط  -

 عضو،
: ممثل عن معهد الصحة والسالمة املهنية -

 عضو،
ممثل عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية  -

 ، عضو: والبيئية للمنتجات
ويتم تعيني ممثلي الوزارات واهلياكل مبقتضى 
قرار من وزير الصناعة والطاقة بناءا على 



 26

 .اقتراح من الوزارات واهلياكل املعنية
تضطلع اللجنة بدور استشاري :  2الفصل 

للمساعدة على اختاذ القرارات املناسبة يف كل 
ما يتعلق باملؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة 

  .أو املزعجة
  :هلذا الغرض تبدي اللجنة رأيها يف و

النصوص التشريعية والترتيبية املتعلقة  -
باملؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو 

  املزعجة،
اخلطرة أو املخلة بالصحة  ترتيب املؤسسات -

  أو املزعجة،
قرارات الترخيص يف فتح هذه املؤسسات   -

  . أو غلقها
جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها :  3الفصل 

بع مرات يف السنة على األقل وكلما اقتضت أر
  .الضرورة ذلك

وجيب أن تبلغ الدعوة إىل األعضاء أسبوعا على 
األقل قبل انعقاد االجتماع ويكون االستدعاء 
مرفوقا جبدول أعمال اجللسة وبالوثائق اليت 

  .سيتم النظر فيها أثناء االجتماع
وميكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى 

فائدة للمشاركة يف أعمال اللجنة  يف حضوره
  .بصفة إستشارية

ال تكون مداوالت اللجنة قانونية  : 4الفصل 
ويف . إال حبضور ثلثي أعضائها على األقل 

صورة عدم إكتمال النصاب القانوين جتتمع 
اللجنة من جديد خالل العشرة أيام املوالية  على 

أقصى تقدير للتداول حول نفس جدول 
مهما كان عدد األعضاء األعمال وذلك 

  .احلاضرين
تبدي اللجنة رأيها حول املسائل :  5الفصل 

املطروحة عليها بأغلبية األعضاء احلاضرين ويف 
صورة تساوي األصوات يكون صوت رئيس 

  .اللجنة مرجحا
وتدون حماضر جلساا بدفتر متسكه إدارة 
السالمة بوزارة الصناعة والطاقة اليت تتوىل مهام 

  .جنةكتابة الل
تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا :  6الفصل 

األمر وخاصة أحكام األمر املشار إليه أعاله 
أفريل  17املؤرخ يف  1975لسنة  226عدد 

1975.  
وزراء الداخلية والتنمية احمللية :  7الفصل 

والشؤون االجتماعية والتضامن والصناعة 
 والطاقة والتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

والفالحة والبيئة  الصحة العمومية والتشغيلو
واملوارد املائية مكلفون، كل فيما خيصه ، بتنفيذ 
هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرمسي للجمهورية 

  .التونسية
  

  .2004 أفريل  13تونس يف 
  

  بدين بن عليزين العا                  
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بإجراءات فتح  تعلقي 2006أكتوبر 9 مؤرخ يف 2006 لسنة 2687دد ـر عـأم
  .ستغالهلاإ و املزعجة أواملخلة بالصحة  وأاخلطرة  املؤسسات

  
  ،إن رئيس اجلمهورية

واملؤسسات باقتراح من وزير الصناعة والطاقة  
  الصغرى واملتوسطة ؛

القانون على جملة الشغل الصادرة ببعد اإلطالع 
أفريل  30املؤرخ يف  1966لسنة  27عدد 

وإمتامها بالنصوص  اكما مت تنقيحه 1966
لسنة  18الالحقة  وخاصة بالقانون عدد 

وخاصة  2006ماي  02املؤرخ يف  2006
  ؛منها  324إىل  293الفصول من 

املؤرخ  1988لسنة  91وعلى القانون عدد 
وكالة  بإحداثواملتعلق  1988أوت  2يف 

بالقانون كما مت تنقيحه وطنية حلماية احمليط 
 30خ يف املؤر 1992لسنة  115عدد 
  ؛ 1992نوفمرب 

املؤرخ  1993لسنة  121وعلى القانون عدد 
 بإحداثواملتعلق  1993ديسمرب  27يف 

  املدنية؛الديوان الوطين للحماية 
املؤرخ  1996لسنة   41وعلى القانون عدد 

واملتعلق بالنفايات  1996جوان  10يف 
ومراقبة التصرف فيها وإزالتها كما مت تنقيحه 

املؤرخ  2001لسنة  14بالقانون عدد  وإمتامه
  ؛ 2001جانفي  30يف 

املؤرخ يف  1968لسنة  88وعلى األمر عدد 
  ات ـباملؤسس لقـواملتع 1968ارس ـم 28

  
   ؛واملزعجةبالصحة املخلة  و خطرةامل

املؤرخ  1989لسنة  457عدد وعلى األمر 
واملتعلق بتفويض بعض  1989مارس  24يف 

إىل الوالة كما مت  صالحيات أعضاء احلكومة
املؤرخ  1997لسنة  545عدد األمر تنقيحه ب

 1841واألمر عدد  1997مارس  22يف 
  ؛ 2005جوان  27املؤرخ يف  2005لسنة 

املؤرخ  1995لسنة  916وعلى األمر عدد 
واملتعلق بضبط مشموالت  1995ماي  22يف 

  ؛وزارة الصناعة
املؤرخ  2000لسنة  134وعلى األمر عدد 

واملتعلق بتنظيم وزارة  2000انفي ج 18يف 
  ؛الصناعة
املؤرخ  2004لسنة  956األمر عدد وعلى 

 تركيب بضبط واملتعلق 2004أفريل  13يف 
 ةأو املخلاللجنة اخلاصة باملؤسسات  اخلطرة 

  ؛ومشموالا وطرق سريها ةأو املزعج بالصحة 
املؤرخ  2005لسنة  1991وعلى األمر عدد 

تعلق بدراسة وامل 2005جويلية  11يف 
املؤثرات على احمليط وبضبط أصناف الوحدات 
 اخلاضعة لدراسة املؤثرات على احمليط وأصناف

  ؛الوحدات اخلاضعة لكراسات الشروط
ووزير على رأي وزير الداخلية والتنمية احمللية  و

ووزير  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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تنمية ووزير البيئة والالفالحة واملوارد املائية 
الشؤون املستدمية ووزير الصحة العمومية ووزير 

  باخلارج؛والتونسيني االجتماعية والتضامن 
  وعلى رأي احملكمة اإلدارية ؛

  : يصدر األمر اآليت نصه
تنطبق أحكام هذا األمر على :  الفصل األول

املزعجة  وأخلة بالصحة امل واملؤسسات اخلطرة أ
درة مبقتضى كما مت تعريفها مبجلة الشغل الصا

لسنة  27عدد املشار إليه أعاله القانون 
واملشار  1966 أفريل 30املؤرخ يف  1966

  ".املؤسسات املرتبة"إليها فيما يلي بعبارة 
  

  األولالباب 
يف األحكام اخلاصة بفتح املؤسسات املرتبة من 

  الصنفني األول والثاين واستغالهلا
  

جيب أن يقدم كل مطلب يف فتح  : 2الفصل 
من الصنف األول أو من الصنف  مرتبة ؤسسةم

ف باملؤسسات املرتبة الثاين إىل الوزير املكل
وجيب أن يكون املطلب حمررا على .مقابل وصل

ورق حيمل طابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات 
  :التالية 

اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته  )1
وعنوانه وإذا تعلق األمر بشخص معنوي امسه 

ومعرفه اجلبائي وجنسيته ومقره  وشكله القانوين
االجتماعي وكذلك اسم ممثله القانوين ولقبه 

  وجنسيته ومقره بالبالد التونسية،
ة حمدد ـي ستقام به املؤسساملوقع الذ )2

  ،بكل دقة
طبيعة األنشطة اليت يعتزم الطالب تعاطيها  )3

وحجمها والصنف الذي تنتمي إليه املؤسسة مع 
واملنتوجات املزمع  بيان املواد املزمع استعماهلا

  .صنعها وأساليب الصنع املزمع اعتمادها
  :التاليةجيب أن تلحق باملطلب الوثائق 

يف سبعة  200/1مثال إمجايل بسلم  )1
نظائر يتضمن يئة املؤسسة الداخلية وحيدد 
أماكن تركيز اآلالت واملعدات واخلزانات 
والشبكات جبميع أنواعها ومعدات السالمة 

احلرائق ومنافذ النجدة ووسائل ووسائل جماة 
الوسائل اإلسعافات األولية وبصفة عامة كل 

و يتعني أن يشري املثال اإلمجايل . لإلنتاج الالزمة
إىل طبيعة البنايات ااورة للمؤسسة على حميط 

مترا وإىل شبكات تصريف  35ال يقل عن 
املياه ويرفق باإلرشادات والتقارير الوصفية 

  قتضاء بصور،الالزمة وعند اال
يف سبعة  1000/1مثال موقعي بسلم  )2

نظائر يوضح حميطها على امتداد مسافة ال تقل 
متر بالنسبة إىل املؤسسات من  700عن 

متر بالنسبة  200الصنف األول وال تقل عن 
وترسم على . إىل املؤسسات من الصنف الثاين

املثال املوقعي كل البنايات مع حتديد طبيعتها 
حلديدية والطرقات العمومية وكذلك السكك ا

كما تبين . ونقاط املياه وقنوات وجماري املياه
كل املباين املستقبلة للعموم وخاصة املستشفيات 
واملدارس وحمطات املسافرين واملستودعات 

  واملطارات واملوانئ،
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خريطة البالد التونسية بسلم  نجزء م )3
بني موقع ي 50000/1أو  25000/1

  ،ؤهااملؤسسة املزمع إنشا
دراسة األخطار يف أربعة نظائر تتعرض  )4

لألخطار احملتملة وحتدد إجراءات الوقاية من 
أخطار احلريق واالنفجار والفزع واحلوادث 

وتنجز دراسة . الصناعية اجلسيمة ووسائلها
وجيب أن  املستغلاألخطار حتت مسؤولية 

العناصر الضرورية إلعداد خمطط  تتضمن
أن يكون جاهزا الطوارئ الداخلي الذي جيب 

  مع بداية إستغالل املؤسسة،
نسختان من دراسة املؤثرات على احمليط  )5

مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية حلماية 
احمليط أو نسختان من كراس الشروط طبقا ملا 

 1991يقتضيه األمر املشار إليه أعاله عدد 
  ، 2005جويلية  11املؤرخ يف  2005لسنة 

املتخذة الحترام  مذكرة حول االحتياطات )6
األحكام التشريعية والترتيبية املتعلقة حبفظ صحة 

  العمال وسالمتهم،
وصل حوالة بريدية يف دفع معلوم إدراج  )7

إعالن بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية باسم 
  ،   القابض املقتصد باملطبعة الرمسية

وصل يف دفع املعلوم القار املستوجب  )8
فائدة اخلزينة العامة بعنوان فتح مؤسسة مرتبة ل

من هذا  21للبالد التونسية واحملدد بالفصل 
  .األمر

وجيب أن تشمل الدراسات والوثائق املذكورة 
ذا الفصل مجيع الشبكات واملعدات املستغلة 

أو املربجمة من قبل الطالب واليت من شأا أن 
تغري يف درجة اخلطر أو اإلزعاج وذلك بسبب 

ؤسسة موضوع مطلب قرا أو ترابطها بامل
  .الترخيص
حتدد العناصر املرجعية لدراسة  : 3الفصل 

األخطار وخمطط الطوارئ الداخلي املنصوص 
من هذا األمر بقرار مشترك  2عليها بالفصل 

من الوزير املكلف باملؤسسات املرتبة ووزير 
  .الداخلية والتنمية احمللية

تتوىل إدارة السالمة بالوزارة  : 4الفصل 
باملؤسسات املرتبة دراسة مطالب  املكلفة

الترخيص يف فتح املؤسسات املرتبة وإذا ما 
اتضح أن املطلب أو الوثائق املصاحبة له ناقصة 
أو غري صحيحة أو أن طبيعة األنشطة اليت يعتزم 
الطالب تعاطيها تقتضي ترتيب املؤسسة يف 
صنف غري الذي تضمنه مطلب الترخيص أو أن 

جود بقائمة املؤسسات النشاط املربمج غري مو
املرتبة يتم إعالم الطالب بذلك  كتابيا يف أجل 
أقصاه شهرين من تاريخ تقدمي املطلب وذلك 

  .لسحبه أو تسويته أو إكماله
ويتعني على الطالب أن يقوم بتصحيح مطلبه يف 

. أجل ال يتجاوز شهرين من تاريخ إعالمه
وبانقضاء هذا األجل دون إجابة يعد املطلب 

  . الغيا
إذا اشتملت مؤسسة على أكثر من  : 5الفصل 

نشاط مرتب، ميكن للطالب أن يقدم مطلب 
وختضع . ترخيص واحد خبصوص مجيع األنشطة

املؤسسة إىل حبث عمومي واحد كما مينح 
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  .الترخيص بقرار واحد
جترى إدارة السالمة بالوزارة  : 6الفصل 

املكلفة باملؤسسات املرتبة يف خصوص كل 
ح مؤسسة مرتبة استوىف الشروط مطلب يف فت

من هذا األمر حبثا عموميا  2الواردة بالفصل 
ملدة شهر حول مدى اإلزعاج  احملتمل 

للعموم وينشر هلذا الغرض إعالن . للمؤسسة
الرمسي للجمهورية التونسية يتضمن  بالرائد

يخ وتار طبيعة األنشطة وترتيبها وموقع املؤسسة
ما يشري ك.بداية البحث العمومي وايته

اإلعالن إىل اجلهة اليت تودع لديها مالحظات 
املعنيني باألمر واعتراضام وإىل املكان الذي 

  . ميكنهم أن يطلعوا فيه على امللف
وتوجه نسخة من اإلعالن ومن األمثلة املصاحبة 
ملطلب الترخيص إىل الوالة الكائنة دائرم 
الترابية على بعد كيلومترين من املكان املقرر 
إقامة املؤسسة به إذا كانت املؤسسة من الصنف 
األول، وعلى بعد كيلومتر واحد إذا كانت من 
الصنف الثاين وكذلك إىل رئيس البلدية املعنية 

كما توجه .حالة وجود املؤسسة مبنطقة بلديةيف 
نسختني من دراسة األخطار ومن األمثلة إىل 
مصاحل الديوان الوطين للحماية املدنية إلبداء 

  .أي فين بشأار
يتوىل الوالة ورؤساء البلديات املعنيون فور  و

توصلهم بامللف تعليق اإلعالن مبقر الوالية ومبقر 
كل بلدية معنية ويف حميط املؤسسة املزمع 
إنشاؤها ملدة شهر على األقل بشكل يضمن 

  . اإلعالم اجليد للعموم

ترسل خالل فترة البحث االعتراضات أو  و
قد يبديها الغري يف شأن إنشاء  املالحظات اليت

املؤسسة واستغالهلا إىل الوالة أو رؤساء 
البلديات أو إدارة السالمة بالوزارة املكلفة 

  . باملؤسسات املرتبة
حييل  الوالة ورؤساء البلديات  : 7لفصل ا

املعنيون بعد ختم البحث العمومي املنصوص 
من هذا األمر إىل إدارة السالمة  6عليه بالفصل 

إلعتراضات واملالحظات اليت مت تلقيها ا
مصحوبة برأيهم املعلل حول إنشاء املؤسسة 
واستغالهلا ويف صورة عدم تلقي إعتراضات أو 

  .مالحظات حترر شهادة يف الغرض
ميكن إلدارة السالمة بطلب من  : 8لفصل ا

املعين باألمر أن تستثين من امللف اخلاضع 
العناصر  للبحث العمومي ولالستشارات الفنية

اليت من شأا أن تتسبب يف إفشاء أسرار الصنع 
أو أن تسهل أعماال ميكن أن متس بالصحة أو 

  . بالسالمة أو بالسكينة العامة
ميكن خالل فترة البحث العمومي  : 9لفصل ا

استشارة املصاحل املختصة بالوزارات املكلفة 
بالبيئة أو بالتهيئة الترابية أو بالفالحة أو 

االجتماعية أو بتفقدية الشغل أو بالشؤون 
بالصحة العمومية أو أي مصاحل أخرى يعترب 

وميكن . رأيها ضروريا للبت يف ملف الترخيص
هلذا الغرض املطالبة بنسخ إضافية من ملف 

  . الترخيص
وتبدي املصاحل اليت متت استشارا آراءها يف 

من تاريخ  وأربعني يوماأجل ال يتجاوز مخسة 
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انقضاء هذا األجل ال تؤخذ وب. استشارا
  .آراؤها بعني االعتبار

تتوىل إدارة السالمة بعد شهر من :  10الفصل 
تاريخ ختم البحث العمومي استدعاء طالب 
الترخيص وإعالمه باالعتراضات واملالحظات 

. املسجلة بشأن مطلبه وحيرر حمضر يف الغرض
ويتعني على الطالب تقدمي إجابته يف أجل ال 

  . شهرين من تاريخ إعالمهيتجاوز ال
وتعرض إدارة السالمة على الوزير املكلف 
باملؤسسات املرتبة، يف أجل شهرين من تاريخ 
إجابة الطالب أو من تاريخ انقضاء أجل 

وآراء اإلجابة، تقريرا حول نتائج البحث 
شروع قرار يف املصاحل الفنية مصحوبا مب

 الترخيص أو مبشروع مكاتبة رمسية تعلم الطالب
  .برفض الترخيص

وميكن للوزير املكلف باملؤسسات املرتبة إذا ما 
رأى ضرورة يف ذلك أن يعرض مطلب 
الترخيص على اللجنة اخلاصة باملؤسسات املرتبة 

  . إلبداء الرأي حوله
مينح الترخيص يف فتح مؤسسة :  11الفصل 

مرتبة مبقتضى قرار من الوزير املكلف 
ل قرار وجيب أن حيم. باملؤسسات املرتبة

الترخيص واألمثلة امللحقة به طابعا جبائيا على 
نفقة املنتفع بالترخيص طبقا للتشريع اجلاري به 

  .العمل
حيدد قرار الترخيص القواعد :  12الفصل 

وتأخذ هذه . املتعلقة بتهيئة املؤسسة واستغالهلا
القواعد بعني االعتبار فعالية التقنيات املتوفرة 

ملاء واحملافظة على البيئة واالقتصاد يف الطاقة وا
وإذا كانت املؤسسة ختضع . واملوارد الطبيعية

لشروط تقنية خاصة طبقا لنصوص ترتيبية 
أخرى، ميكن أن حيدد قرار الترخيص طرقا 

  .خاصة بتطبيقها
وميكن باقتراح من املصاحل املكلفة مبراقبة 
املؤسسات املرتبة أو من مصاحل احلماية املدنية 

إصدار قرارات هلياكل املعنية وبعد استشارة ا
تكميلية حتدد مقتضيات إضافية قصد محاية 

من جملة  293املصاحل املنصوص عليها بالفصل 
الشغل أو ختفف من وطأة الشروط األولية اليت 

ميكن هلذه  و. مل تعد مثة ضرورة لإلبقاء عليها
القرارات أن تشترط بصفة خاصة حتيني 

من هذا  2صل املعلومات املنصوص عليها بالف
  .األمر

توجه نسخة من قرار الترخيص   : 13الفصل 
إىل الوايل وإىل كل رئيس بلدية متت استشارته 

كما توجه نسخة من . وذلك دف إعالم الغري
القرار إىل مصاحل الديوان الوطين للحماية املدنية 

وميكن للعموم . والوكالة الوطنية حلماية احمليط
ص الذي يودع لدى اإلطالع على قرار الترخي

  .املعنية والبلدياتالواليات 
يعلق مقتطف من قرار الترخيص :  14الفصل 

مبقر الوالية ومبقر البلدية املعنية ملدة شهر على 
األقل يتضمن خاصة القواعد اليت ختضع هلا 

كما يعلق املستغل نفس املقتطف يف . املؤسسة
. مكان واضح للعيان باملؤسسة وبصفة دائمة

ميكن بطلب من املستغل أن تستثىن من  غري أنه
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التعليق بعض املعلومات اليت من شأا أن 
  .تتسبب يف إفشاء أسرار صناعية

يتم حتيني دراسات األخطار :  15الفصل 
بالنسبة إىل املؤسسات من الصنف األول كل 

وينقح خمطط الطوارئ الداخلي . مخس سنوات
ار هلذه املؤسسات كلما مت حتيني دراسة األخط

  .احلاالت كل ثالث سنوات ويف مجيع
  

  الباب الثاين
يف األحكام اخلاصة بفتح املؤسسات املرتبة من 

  الصنف الثالث واستغالهلا
  

جيب أن يقدم كل مطلب يف فتح :  16الفصل 
من الصنف الثالث إىل الوايل  مرتبة مؤسسة

  .املختص ترابيا مقابل تسليم وصل
رق حيمل وجيب أن يكون املطلب حمررا على و
  :طابعا جبائيا ومتضمنا للبيانات التالية 

اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته  )1
وعنوانه وإذا تعلق األمر بشخص معنوي امسه 
وشكله القانوين ومعرفه اجلبائي وجنسيته ومقره 
االجتماعي وكذلك اسم ممثله القانوين ولقبه 

  وجنسيته ومقره بالبالد التونسية،
ه املؤسسة حمدد بكل املوقع الذي ستقام ب )2

 دقة،
طبيعة النشاط الذي يعتزم الطالب تعاطيه  )3

وصنف املؤسسة مع بيان املواد املستعملة 
  .واملنتوجات وأساليب الصنع

   : التاليةجيب أن تلحق باملطلب الوثائق 

يف ثالثة نظائر  1/ 200مثال إمجايل بسلم  )1
يتضمن يئة املؤسسة الداخلية وحيدد أماكن 

ت واملعدات واخلزانات والشبكات تركيز اآلال
جبميع أنواعها ومعدات السالمة ووسائل جماة 

ووسائل اإلسعافات  احلرائق ومنافذ النجدة
 الوسائل الالزمةوبصفة عامة كل  األولية

  لإلنتاج،
يف  1000/1مثال موقعي للمؤسسة بسلم  )2

ثالثة نظائر يوضح كل البنايات احمليطة ا 
 50سافة ال تقل عن وطبيعتها على امتداد م

 مترا،
نسختان من دراسة املؤثرات على احمليط  )3

مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية حلماية 
احمليط أو نسختان من كراس الشروط طبقا ملا 

 1991يقتضيه األمر املشار إليه أعاله عدد 
  ، 2005جويلية  11املؤرخ يف  2005لسنة 

وصل يف دفع املعلوم القار املستوجب  )4
نوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة اخلزينة العامة بع

من هذا  21للبالد التونسية واحملدد بالفصل 
 .األمر

يوجه الوايل نسخة من األمثلة املشار إليها أعاله 
رأي فين بشأا إىل مصاحل احلماية املدنية إلبداء 

إذا ما دعت الضرورة استشارة كما ميكن للوايل 
لفة باملؤسسات إدارة السالمة بالوزارة املك

  .  املرتبة والبلدية املعنية
إذا تبني للوايل أن النشاط املزمع  : 17الفصل 

ممارسته غري مدرج بقائمة املؤسسات املرتبة أو 
أن النشاط ينتمي إىل الصنف األول أو الثاين أو 
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أو غري  أن املطلب أو الوثائق املصاحبة له ناقصة
ل كتابيا يف أجصحيحة يعلم الطالب بذلك 

أقصاه شهرا من تاريخ تقدمي املطلب ويدعوه 
  .لسحب املطلب أو تسويته أو إكماله

ويتعني على الطالب أن يقوم بتصحيح مطلبه يف 
. أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إعالمه

وبانقضاء هذا األجل دون إجابة يعد املطلب 
  . الغيا

إذا كان املطلب مستوفيا للبيانات :  18 الفصل
من هذا  16نصوص عليها بالفصل والوثائق امل

األمر،  مينح الوايل صاحب املطلب ترخيصا يف 
من الصنف الثالث مبقتضى  مرتبة فتح مؤسسة

قرار حيدد القواعد العامة املتعلقة بشروط يئة 
املؤسسة واستغالهلا قصد محاية املصاحل 

  .من جملة الشغل 293املنصوص عليها بالفصل 
نصوص عليها بالفقرة وتضبط القواعد العامة امل

األوىل من هذا الفصل اعتمادا على القرارات 
النموذجية اليت يتخذها الوزير املكلف 
باملؤسسات املرتبة بعد استشارة اللجنة اخلاصة 

وميكن للوايل مالءمة هذه . باملؤسسات املرتبة
القواعد مع الشروط اخلصوصية الستغالل كل 

  .مؤسسة
ر الترخيص توجه نسخة من قرا:  19 الفصل

إىل رئيس البلدية اليت توجد بدائرا املؤسسة 
وتعلق هذه النسخة من قرار الترخيص ملدة شهر 

كما . على األقل مبقر البلدية ليطلع عليها العموم
مصاحل  كل من توجه نسخة من القرار إىل

والوكالة الوطنية الديوان الوطين للحماية املدنية 

مة اليت تدرجها وإىل إدارة السالحلماية احمليط 
جبدول املؤسسات املرتبة اخلاضعة لألداء 

  .السنوي على املراقبة
ميكن للغري الذي يرى أن تطبيق :  20 الفصل

القواعد العامة الواردة بقرار الترخيص ال يكفي 
حلماية اجلوار من األخطار الناجتة عن استغالل 
مؤسسة مرتبة من الصنف الثالث، أن يتقدم 

يل املعين الذي يدرس الشكوى بشكوى إىل الوا
ويدعو املستغل عند االقتضاء إىل اختاذ تدابري 

  . إضافية حلماية اجلوار
  

  الثالثالباب 
  أحكام مشتركة

  

يضبط املعلوم القار املستوجب :  21الفصل 
  :بعنوان فتح مؤسسة مرتبة على النحو التايل 

دينار بالنسبة إىل املؤسسات من  100 -
  ؛ الصنف األول

نارا بالنسبة إىل املؤسسات من دي 50 -
  الصنف الثاين ؛

دينارا بالنسبة إىل املؤسسات من  20 -
 . الصنف الثالث

إذا ما توقفت مؤسسة مرخص :  22الفصل 
فيها طبقا ألحكام هذا األمر عن النشاط جيب 
على مستغلها أن يعلم إدارة السالمة بذلك يف 

إذا كانت و . غضون شهر من تاريخ توقفها
تنتمي إىل الصنف الثالث، يعلم املستغل املؤسسة 

الوايل املعين بتوقف املؤسسة عن النشاط ويعلم 
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  .الوايل بدوره إدارة السالمة بذلك
جيب على املستغل أن يعيد موقع  :23الفصل 

املؤسسة اليت توقفت عن النشاط إىل احلالة اليت 
كان عليها قبل إجناز املشروع حبيث ال يشكل 

 املنصوص عليها بالفصل أي خطر على املصاحل
  .من جملة الشغل 293

جيب على كل مستغل مؤسسة  : 24الفصل 
مرتبة مرخص فيها أن يعلم إدارة السالمة بكل 
احلوادث أو الطوارئ اليت حتدث مبؤسسته واليت 
من شاا أن متس باملصاحل املنصوص عليها 

  .  من جملة الشغل 293بالفصل 
سة مشلتها وعلى كل مستغل مؤس : 25الفصل 

إجراءات غلق أو إيقاف مؤقت لنشاطها أن 
يتخذ كل اإلجراءات الضرورية ملراقبة املؤسسة 
واحملافظة على املخزون وإزالة املواد اخلطرة أو 
القابلة للتعفن أو املزعجة وكذلك احليوانات 

  . املوجودة باملؤسسة
ميكن للوزير املكلف باملؤسسات  : 26الفصل 

ئمة يف املخابر واهلياكل املرتبة أن يضبط قا
املؤهلة للقيام بالتحاليل واملراقبة اليت تطلبها 
اإلدارة حلماية املصاحل املنصوص عليها بالفصل 

من جملة الشغل وذلك مبقتضى قرار  293
يتخذه بعد استشارة اللجنة اخلاصة باملؤسسات 

وتنجز هذه التحاليل واملراقبة على نفقة . املرتبة
  .املستغل
متسك إدارة السالمة دفترا تضمن :  27الفصل 

به مجيع املؤسسات املرخص فيها واخلاضعة 
  .لألداء السنوي بعنوان مراقبة املؤسسات املرتبة

ويتم إعداد هذا الدفتر وحتيينه باالعتماد على 
اإلرشادات اليت تتحصل عليها اإلدارة سواء من 
تصاريح إحالة رخص فتح املؤسسات املرتبة اليت 

علمها أو يف نطاق تطبيق أحكام تبلغ إىل 
من جملة الشغل أو من اإلعالنات  316الفصل 

الصادرة بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية  
  . وبصفة عامة بكل الوسائل املتاحة قانونيا

  : ويتم التنصيص ذا الدفتر على 
اسم ولقب وجنسية وعنوان صاحب  -

  املؤسسة أو متسوغها أو املتصرف فيها،
الوالية (ؤسسة وعنواا بكل دقة موقع امل -

 ،)والبلدية والناحية وإن أمكن النهج والرقم
نوع النشاط والصنف الذي تنتمي إليه  -

 .املؤسسة
  

  الرابعالباب 
  أحكام انتقالية

  

جيب على كل مستغل مل  : 28الفصل 
يتحصل على رخصة يف فتح مؤسسة مرتبة أن 

 31يقدم مطلبا يف تسوية وضعيته القانونية قبل 
وذلك حسب الشروط  2007ديسمرب 

  . واإلجراءات املنصوص عليها ذا األمر
وال تنطبق أحكام هذا األمر على مطالب 
الترخيص اليت مت فتح حبث عمومي خبصوصها 

  .قبل دخول هذا األمر حيز التنفيذ
السابقة  تلغى مجيع األحكام:  29الفصل 

 املشار األمراملخالفة هلذا األمر وخاصة أحكام 
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 28املؤرخ يف  1968لسنة  88عدد إليه 
  .1968مارس 

 الصناعة والطاقةوزير  : 30الفصل 
ووزير الداخلية  واملؤسسات الصغرى واملتوسطة

والتنمية احمللية ووزيرة التجهيز واإلسكان 
والتهيئة الترابية ووزير الفالحة واملوارد املائية 
ووزير البيئة والتنمية املستدمية ووزير الصحة 

لعمومية ووزير الشؤون االجتماعية والتضامن ا
 ،كل يف ما خيصه، مكلفون والتونسيني باخلارج

بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرمسي 
  .للجمهورية التونسية

  
  2006أكتوبر  9تونس يف 

  
  زين العابدين بن علي                       
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يتعلق باملصادقة على كراس  2000فيفري  22ار من وزير الصناعة مؤرخ يف قر
  .الفنيةالشروط اخلاص بضبط مقاييس الترخيص هلياكل املراقبة 

  
  إن وزير الصناعة ،

لسنة  60بعد اإلطالع على القانون عدد 
املتعلق  1982جوان  30املؤرخ يف  1982

استغالل القنوات ذات املصلحة وببناء ومد 
لنقل سوائل الوقود الغازية واملائعة عامة املعدة ال
  و املميعة بالضغط أ

 1932أكتوبر  25وعلى األمر املؤرخ يف 
الصادر يف ترتيب اآلالت البخارية على األرض 

ديسمرب  08باألمر املؤرخ يف كما مت تنقيحه 
1955.  

 1956جويلية  12وعلى األمر املؤرخ يف 
  .غط الغازي ذات الض اآلالتاملتعلق بترتيب 

املؤرخ  1962لسنة  129وعلى األمر عدد 
املتعلق مبوجبات األمن  1962أفريل  18يف 

  .يف صناعة البناء وخاصة العنوان الثاين منه 
املؤرخ  1975لسنة  503وعلى األمر عدد 

املتعلق بتنظيم تراتيب  1975جويلية  28يف 
محاية العمال يف املؤسسات اليت تستخدم 

  .ربائية التيارات الكه
املؤرخ  1993لسنة  982وعلى األمر عدد 

اخلاص بالعالقة بني اإلدارة  1993ماي  3يف 
 اصة الفصلني الثاين والثالثواملتعاملني معها وخ

  ،منه
  ؤرخـامل 1995لسنة  916وعلى األمر عدد 

  
املتعلق بضبط مهام وزارة  1995ماي  22يف 

  .الصناعة
رخ املؤ 2000لسنة  134وعلى األمر عدد 

املتعلق بتنظيم وزارة  2000جانفي  18يف 
  .الصناعة
قرار وزير األشغال العمومية املؤرخ يف وعلى 

والصادر يف ترتيب آالت  1956ديسمرب  14
الغازات  أنواعإنتاج وخزن أو استخدام 

  .املضغوطة أو املميعة أو الذائبة 
وعلى قرار وزير األشغال العمومية املؤرخ يف 

علق بترتيب اللحام يف املت 1957ماي  24
اجلوانب املذوبة على احلديد أو الفوالذ على 

  .ذات البخار والضغط بالغاز اآلالت
وعلى قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف 

املتعلق باملصادقة على  1985أوت  15
املواصفات التونسية املتعلقة بسالمة املنشآت 

القابل لإلحتراق بواسطة  املعدة لنقل الغاز
  .ألنابيبا

 9وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة املؤرخ يف 
املتعلق باملصادقة على  1987سبتمرب 

املواصفات التونسية املتعلقة بسالمة منشآت نقل 
  .الفحوم اهليدروجينية السائلة بواسطة القنوات

وعلى قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف 
املتعلق باملصادقة على  1991نوفمرب  12
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واصفات التونسية املتعلقة بقواعد تركيب امل
  .املعدات املشتغلة بالغاز الطبيعياألجهزة و

  :قرر ما يلـــي 
يضبط كراس الشروط امللحق : الفصل األول

ذا القرار مقاييس الترخيص هلياكل املراقبة 
  .الفنية

يسند الترخيص هلياكل املراقبة الفنية : 2الفصل 
املذكورة  بالنسبة لكل صنف من األصناف

بالفصل الثالث من هذا القرار بقرار من وزير 
الصناعة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

لشروط املتبعة وحسب نفس اإلجراءات وا
رأي معلل من  اىلستنادا للحصول عليه وذلك إ

جلنة التراخيص املنصوص عليها بالفصل الرابع 
  .من هذا القرار 

  

  العنوان األول
  أصناف التراخيص

  

  :سبعة أصناف اىلتنقسم التراخيص : 3لفصل ا
يتعلق هذا النوع : أصناف املراقبة الرمسية  :أ 

  :من املراقبة بـ 
  .اآلالت البخارية :  1 -أ
  .اآلالت ذات الضغط الغازي:  2 -أ
معدات نقل الغاز القابل لالحتراق :   3 -أ

  .عرب األنابيب 
ورية أصناف املراقبة القانونية املسبقة أو الد: ب 
  :ـ يتعلق هذا النوع من املراقبة ب: 
   .شبكات الغاز يف امليادين الصناعية:  1-ب

الشبكات الكهربائية يف امليادين :  2-ب
  .الصناعية

  .آالت الرفع واملصاعد:   3-ب
معدات نقل احملروقات السائلة عرب :  4-ب

  .األنابيب
  

  العنوان الثاين
  صجلنة التراخي

  

 الصناعة أو من ميثلهيترأس وزير :  4الفصل 
جلنة التراخيص املكلفة بالنظر يف مطالب 
اهلياكل املعنية مبمارسة املراقبة الفنية وتوكل 

  :ي دارة السالمة اليت تقوم مبا يلكتابة اللجنة إل
دراسة ملفات التراخيص اليت يقدمها  -

  .املترشحون
 دعوة أعضاء اللجنة عند انعقادها -
 ائهاإسناد تراخيص اإلعتماد بعد إمض -
إمضاء البطاقات املهنية لألشخاص  -

 .املخول هلم القيام باملراقبة 
  :وتتكون جلنة التراخيص كما يلي 

  وزير الصناعة أو من ميثله : الرئيس  -
 : أعضاء  -
 .ممثل عن اإلدارة العامة للصناعة -
 .ممثل عن اإلدارة العامة للطاقة -
 .ممثل عن اإلدارة العامة للمناجم -
مة للصناعات ممثل عن اإلدارة العا -

 .الغذائية
 .السالمةممثل عن إدارة   -
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وميكن لرئيس اللجنة أن يستدعي قصد 
اإلستشارة كل شخص ذي كفاءة يعترب رأيه 

  .مفيدا ألعمال اللجنة
بإعداد لسالمة تكلف إدارة ا: 5 الفصل

مساعدة اهلياكل املرخص وابعة التراخيص ومت
  .هلا 

  العنوان الثالث
  صسحب التراخي

  

يسحب الترخيص املسند هليكل  : 6الفصل 
وذلك عند  أشهر 6املراقبة بصفة وقتية ملدة 

 إحرامحصول نقائص تقنية أو إدارية أو عدم 
املقتضيات املنصوص عليها بكراس الشروط 
الوارد ذكره بالفصل األول من هذا القرار بصفة 

  .متكررة عند القيام مبهام املراقبة 
االت فة ائية يف احلب الترخيص بصويسح

  :ةالتالي
إذا وقع سحب الترخيص وقتيا مرتني يف  -

  مدة صلوحيته 
عند حدوث خطأ مهين فادح أو إخالل  -

  بأخالقيات املهنة 
يتخذ قرار السحب الوقيت أو  : 7الفصل 

النهائي للترخيص من قبل وزير الصناعة وذلك 
بعد أخذ الرأي املعلل للجنة التراخيص 

لقرار واليت من هذا ا 4املنصوص عليها بالفصل 
تستدعي املسؤول األول عن اهليكل املكلف 

  ول ما نسب إليهـباملراقبة لإلدالء مبلحوظاته ح
  .من أفعال 

ويتم إبالغ املسؤول األول هليكل املراقبة الفنية 
بقرار السحب الوقيت أو النهائي للترخيص يف 

  .يوما من تاريخ تقدمي ملحوظاته  20أجل 
  

  العنوان الرابع
  ععند الصن املراقبة

  

تتم عمليات التجارب :  8الفصل 
واإلختبارات الرمسية للمعدات ذات الضغط 
الغازي أو البخار عند الصنع حتت إشراف 
مراقبني خمول هلم من طرف إدارة السالمة اليت 

تلك ميكنها أن تقرر تفويض أعوان حلضور 
  .اإلختبارات والتأكد من صحتها

  

  العنوان اخلامس
  ةلياألحكام اإلنتقا

  

جيب على مجيع هياكل املراقبة اليت  : 9الفصل 
تباشر عند صدور هذا القرار أحد أصناف 

ة بالفصل الثالث من هذا القرار، املراقبة املذكور
تقدمي طلب ترخيص طبقا لإلجراءات والشروط 
املضبوطة بكراس الشروط املصاحب هلذا القرار 

أشهر من تاريخ دخول هذا  6وذلك يف أجل 
  .حيز التنفيذالقرار 

ينشر هذا القرار بالرائد الرمسي  : 10الفصل 
  للجمهورية التونسية

  
  2000فيفري  22تونس يف  
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  وزير الصناعة                         
  .املنصف بن عبد اهللا  

  
  إطلع عليه   
  الوزير األول 

  حممد الغنوشي
  

  كراس الشروط
  املتعلق مبقاييس الترخيص

  نيةهلياكل املراقبة الف
  

  الباب األول
  وعاملوض
  

يهدف كراس الشروط هذا إىل  : 1الفصل 
حتديد املقاييس العامة املعتمدة للترخيص هلياكل 
املراقبة والتعريف بأصناف املراقبة واملتطلبات 
اإلدارية وشروط الترشح وإجراءات الترخيص 
وتكوين ملف مطلب الترخيص واملتطلبات 

لية كل سؤواخلاصة بأعوان املراقبة وكذلك م
  .)ومسؤولنيمراقبني (متدخل 

  

  الباب الثاين
  دان التطبيق مي

  

تنطبق مقتضيات كراس الشروط  : 2الفصل 
هذا على أصناف املراقبة املضبوطة بالنصوص 

  :القانونية املذكورة أسفله 
  املراقبة الرمسية : أ 

  : يشمل هذا النوع من املراقبة 
ؤرخ يف اآلالت البخارية حسب األمر امل:  1-أ

 اآلالتوالصادر يف ترتيب  1932أكتوبر  25
البخارية على األرض كما مت تنقيحه باألمر 

   1955ديسمرب  8املؤرخ يف 
   :مبقتضىاآلالت ذات الضغط الغازي : 2-أ

واملتعلق  1956جويلية  12األمر املؤرخ يف  -
  .بترتيب اآلالت ذات الضغط الغازي

 14رخ يف قرار وزير األشغال العمومية املؤ -
والصادر يف ترتيب آالت إنتاج  1956ديسمرب 

وخزن أو استخدام أنواع الغازات املضغوطة أو 
  .املميعة أو الذائبة 

معدات نقل الغاز القابل لإلحتراق عرب :  3-أ
  : األنابيب حسب 

املؤرخ يف  1982ة نلس 60القانون عدد  -
واملتعلق ببناء ومد  1982جوان  30

ذات املصلحة العامة املعدة واستغالل القنوات 
لنقل سوائل الوقود الغازية واملائعة أو املميعة 

  .بالضغط 
 15قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف  -

واملتعلق باملصادقة على املواصفة  1985أوت 
التونسية املتعلقة بسالمة املنشآت املعدة لنقل 

  .الغاز القابل لإلحتراق بواسطة األنابيب 
  : اقبة القانونية املسبقة أو الدورية املر: ب 

  :يشمل هذا النوع من املراقبة 
شبكات الغاز يف امليادين الصناعية :  1-ب

مبقتضى قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف 
واملتعلق باملصادقة على  1991نوفمرب  12
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املواصفة التونسية املتعلقة بقواعد تركيب 
  .ز الطبيعي األجهزة واملواد املشتغلة بالغا

كات الكهربائية يف امليادين بالش:  2-ب
 75لسنة  503الصناعية مبقتضى األمر عدد 

واملتعلق بتنظيم  1975جويلية  28املؤرخ يف  
تراتيب محاية العمال يف املؤسسات اليت 

  .تستخدم التيارات الكهربائية
  :آالت الرفع واملصاعد مبقتضى :  3-ب
ؤرخ يف امل 1962لسنة  129األمر عدد  -

واملتعلق مبوجبات األمن يف  1962أفريل  18
  .صناعة البناء وخاصة العنوان الثاين منه 

 16قرار وزير اإلقتصاد الوطين املؤرخ يف   -
واملتعلق باملصادقة على  1986جانفي 

املواصفات التونسية اخلاصة باملصاعد ومصاعد 
  السلع 

معدات نقل احملروقات السائلة عرب :  4-ب
مبقتضى قرار وزير الصناعة والتجارة  األنابيب

واملتعلق باملصادقة  1987سبتمرب  9املؤرخ يف 
على املواصفة التونسية املتعلقة بسالمة منشآت 
نقل الفحوم اهليدروجينية السائلة بواسطة 

  القنوات 
  

  الباب الثالث
  مالتنظي
  

  القسم األول
  تعريف

  

  :يف األحكام الالحقة يقصد بـ :  3الفصل 

 ائية عند :  قبة الرمسيةاملرا هي مراقبة
إستالم املصنوع أو مراقبة دورية عند اإلستعمال 

ذات الضغط بالغاز أو البخار واليت  لآلالت
دف إىل تأمني سالمة األشخاص ويعود هذا 

السلط املختصة أو  اىلالنوع من املراقبة بالنظر 
إىل هياكل مرخص هلا من طرف الدولة هلذا 

  .الغرض 
 هي :  قبة القانونية املسبقة أو الدوريةاملرا

مراقبة مسبقة الستالم املصنوع لإلستعمال أو 
دورية عند اإلستعمال للمعدات اليت ختضع 
لنصوص قانونية ودف هذه املراقبة إىل تأمني 
مطابقة التنفيذ عند الصنع واستخدام تلك 

ت والنصوص الترتيبية املعمول للمواصفا اآلالت
 .ا

املراقبة بالنظر إىل هياكل مراقبة  وتعود هذه
  .خص هلا من طرف الدولة هلذا الغرضمر
 هو هيكل يقوم مبراقبة :  هيكل املراقبة

منتوج أو جتهيزات واختبار مطابقتهما 
التراتيب  للمتطلبات اخلصوصية واملواصفات و

 .اجلاري ا العمل 
  

  القسم الثاين
  املتطلبات اإلدارية

  

  :  4الفصل 
  املراقبة الرمسية : للصنف أ  بالنسبة: 1

إضافة للشروط املطلوبة واملنصوص عليها 
بالفقرة الثانية من هذا الفصل بالنسبة للصنف 
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جيب على هيكل املراقبة الراغب يف  ب،
  :احلصول على ترخيص من صنف أ 

أن يكون قد باشر املراقبة القانونية املسبقة  -
  أو الدورية على األقل ملدة سنتني 

 .كفاءات  اله أعوان ذووأن يكون  -
املراقبة القانونية : (بالنسبة للصنف ب  – 2

  )املسبقة أو الدورية 
  : جيب على هيكل املراقبة 

أن يكون منظما يف شكل هيكل قانوين  -
  معروف 

أن يكون له هيكلة متكنه من احملافظة على  -
 كفاءته للقيام مبهامه التقنية يف ظروف مرضية 

التقنية اليت ميكن  أن حيدد بوضوح امليادين -
ملصاحله املكلفة باملراقبة القيام ا واليت له كفاءة 

 .فيها
برم عقد تأمني يف املسؤولية أن يكون قد أ -

نية املناسبة باستثناء احلالة اليت تكون فيها املد
مسؤوليته حمملة على كاهل الدولة حسب 

 .القوانني املعمول ا 
يكون تكون له مصلحة جتارية وأن ال  أن ال -

طرفا يف هيكل له مصلحة جتارية يف املنتوج أو 
 .طريقة الصنع أو اخلدمة اليت يكلف مبراقبتها 

أن ال يلتزم أو يكون قد إلتزم بالقيام مبهمة  -
. إستشارة تتعارض مع دوره كهيكل مراقبة 

ويتم التعريف مبستوى اخلربة املطلوبة من 
السابع مراقبني بالنسبة لكل صنف بالفصل 

 .الكراسهذا  من عشر
 

  الباب الرابع
  حرشروط التش

  

  القسم األول
  إجراءات الترخيص

  

جيب على كل هيكل يرغب يف  : 5الفصل 
أو القانونية إن /ممارسة نشاط املراقبة الرمسية و

  .يطلب مسبقا ترخيصا من وزير الصناعة 
جيب على كل هيكل يرغب يف :  6الفصل 

راقبة احلصول على الترخيص أن حيدد ميدان امل
املطلوبة وأن يقدم كل املؤيدات الالزمة اليت 

د البشرية واملادية و املالية اليت يعتمد رختص املوا
  .عليها 

  :علىويشتمل ملف الترخيص خاصة 
مكتوب يوضح الطبيعة القانونية والنظام  .1

األساسي واسم وعنوان وصفة كل املتصرفني 
  .باهليكل

 قائمة امسية  يف األشخاص الذين سيدعون .2
إىل القيام فعليا بعمليات التدقيق مع تقدمي مجيع 
اإلثباتات اليت متكن من تقدير اخلربات النظرية 

ذلك املعطيات كوالتطبيقية لكل شخص منهم و
 .املتعلقة بأنشطتهم السابقة 

وجيب على هؤالء األشخاص أن يكونوا 
مرتبطني مع املتحصل على الترخيص مبقتضى 

  . عقد شغل
من األعوان  عون لكل 3بطاقة عدد  .3

املقترحني للقيام باملراقبة ال يتعدى تاريخ 
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تسليمها الثالثة أشهر عند تاريخ إيداع مطلب 
  .الترخيص

كشف للتجهيزات اليت ميلكها يف التاريخ  .4
 .مطلب الترخيص الذي يقدم فيه 

 يف حالةالتزام طالب الترخيص بأن حيترم  .5
احلصول عليه األحكام الواردة يف كراس 

 .هذاالشروط 
 .دليل اجلودة  .6
جيب أن يتضمن ( دليل اإلجراءات  .7

التصرف فيه يف التعريف باملخرز و بإجراءات  
  )حالة طلب التفويض

 .عقد تأمني يف املسؤولية املدينةنسخة من  .8
 

  الثاينالقسم 
  كل املراقبة وعدم حتيزه و تنظيمهاستقاللية هي

  

  :7الفصل 
 جيب على هيكل املراقبة واألعوان التابعني .1

له أال خيضعوا ألي ضغط جتاري أو مايل أو 
  .غريه ميكن أن يؤثر على رأيهم 

جيب على هيكل املراقبة أن يكون مستقال  .2
 .عن مجيع األطراف املعنية باملراقبة

كما جيب على هيكل املراقبة واألعوان التابعني 
له املسؤولني على القيام بالتدقيق أال يكونوا من 

املصمم أو :م ضمن األشخاص األيت ذكره
 ءيد أو املركب أو املستعمل للشالصانع أو املزو

املفوض ألي  اضع ملراقبتهم وأال يكون املمثلاخل
  .طرف من هؤالء األطراف 

خيضع املراقبون طبقا ألحكام الة  : 8الفصل 
سر املهنة إال ئية ملبدأ اإللتزام باحلفاظ على اجلنا

لك فيما جتاه السلطات اإلدارية أو القضائية وذ
خيص األحداث أو اإلرشادات ذات الصبغة 
التقنية أو غريها واليت ميكن أن يطلعوا عليها 

  .عند القيام مبهامهم 
جيب على هيكل املراقبة أن يكون  : 9الفصل 

له مسؤول تقين أو شخص ذو جتربة وكفاءة 
يف جمال التصرف يف هيكل املراقبة والذي 

مبهام املراقبة  يتحمل املسؤولية التامة يف القيام
  .وذلك طبقا لكراس الشروط هذا 

وإذا كان هيكل املراقبة متفرعا إىل عدة أقسام 
خمتلفة النشاطات جيب أن يكون له مسؤول 

  .تقين يف كل قسم 
  

  القسم الثالث
  تقرير املراقبة

  

جيب على هيكل املراقبة أن يدون  : 10الفصل 
تقرير نتائج أعمال املراقبة اليت وقع القيام ا ب

يسلم إىل احلريف يبني بكل وضوح ودقة 
وبدون التباس نتائج أعمال املراقبة اليت وقع 

  .القيام ا 
  وجيب على مجيع التقارير أن حتمل نفس املعرف 

جيب أن يقع التثبت من مجيع  : 11الفصل 
التقارير وأن تؤشر من طرف املسؤول عن 

  .9هيكل املراقبة املعرف بالفصل 
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تقرير  إمتامميكن إصالح أو  ال:  12الفصل 
مراقبة بعد نشره إال مبقتضى وثيقة معرف ا 

ية تستند على التقرير الذي وقع بصفة رمس
ملحق لتقرير ("صالحه وذلك بذكر عبارة إ

  ... ) .املراقبة عدد
جيب على كل هيكل مراقبة  : 13الفصل 

إدارة ( وزارة الصناعة  اىلمرخص له أن يقدم 
اية شهر مارس من كل سنة وقبل ) السالمة 

تقريرا عن نشاطه يبني خمتلف املهمات اليت وقع 
  .إجراؤها خالل السنة املنقضية 

  

  الباب اخلامس
  تأهيل أعوان املراقبة

  

يقوم بعمليات املراقبة إال  ال : 14الفصل 
مراقبون معترف م من قبل إدارة السالمة 
تكون حبوزم بطاقات مهنية مبينة بالقائمة 

  .ملصاحبة للترخيص ا
جيب على املراقبني املكلفني  :15الفصل 

باملراقبة احترام أحكام التشريع اجلاري به العمل 
يف مادة السالمة وكذلك ما جاء يف دليلي 
اإلجراءات واجلودة املنصوص عليهما بالفصل 

  .من كراس الشروط هذا 6
جيب على املراقبني املكلفني  : 16الفصل 

نوا من ذوي الكفاءة التقنية باملراقبة أن يكو
واملهنية املناسبة ومن ذوي التكوين واخلربة 
واملعرفة املرضية اليت متكنهم من القيام مبهام 
املراقبة على أحسن وجه ، وجيب أن تكون هلم 

القدرة على إبداء آراء مطابقة لقواعد املهنة 
املقتضيات القانونية باإلستناد  إتباعحول حسن 

ائج وعلى حترير تقاريرهم حول على حتليل النت
  .مهمات املراقبة 

كما جيب على هؤالء املراقبني أن تكون هلم 
 املعرفة املناسبة بطرق استعمال املواد اليت

  يراقبوا وكذلك بتنقيات صنعها 
كما جيب عليهم أن يكونوا قادرين على  فهم 
تأثري ما يقع كشفه من إحنرافات على استعمال 

  .صنع املواد أو طرق ال
زيادة على الكفاءات املهنية :  17الفصل 

املطلوبة لكل صنف من أصناف املراقبة جيب 
على الشخص املكلف بالقيام بعمليات املراقبة 

  :أن تتوفر فيه الشروط التالية 
  ) :أ ( بالنسبة للصنف 

على شهادة مهندس من  أن يكون متحصال -
  .إحدى املدارس القومية أو على شهادة تعادهلا 

ن تكون له خربة مهنية ال تقل عن سنتني أ -
أو /يف جمال املراقبة القانونية املسبقة أو الدورية و

أن يكون قد انتفع بتكوين يف جمال مراقبة 
 .املعدات ذات الضغط 

أن يكون متمتعا بكل حقوقه املدنية وأال  -
 ".ب " تكون له سوابق عدلية بالنسبة للصنف 

من  أن يكون متحصال على شهادة مهندس -
إحدى املدارس القومية أو على شهادة تعادهلا 
وأن يثبت أن له خربة مهنية يف امليدان أو أنه 
تابع دورة تكوينية يف جمال هذا الصنف من 

 .املراقبة 
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أو أن يكون متحصال على شهادة تقين  -
وأن ) سنوات  3+ مستوى بكالوريا ( سامي 

تقل عن ثالث  يثبت أن له جتربة مهنية ال
و أن يكون قد تابع دورة تكوينية يف سنوات أ

 .جمال صنف املراقبة املطلوب 
أن يكون متمتعا جبميع حقوقه املدنية وأال  -

 .تكون له سوابق عدلية 
املذكورة  ويف صورة عدم توفر الشهادات -

بالنسبة لصنف املراقبة ب ،  سالفا واملطلوبة
 على املترشحني أن يثبتوا أن هلم جتربة الجيب 

سنوات يف ميدان صنف املراقبة  تقل عن عشر
 .املطلوب 
جيب على هيكل املراقبة أن يعد  : 18الفصل 

برنامج تكوين يتماشى مع طبيعة األعمال اليت 
  .يقوم ا من حيث اجلانب اإلداري والتقين 

وجيب عليه حتيني ذلك الربنامج بصفة دائمة 
  .ومطابقة لسياسة عمله

ناسبا كما جيب أن يكون التكوين املطلوب م
  .خاص املعنيني ومؤهالم وجتربتهملكفاءة األش

ويتعني على هيكل املراقبة أن يربمج وينفذ 
ن من وحلقات تكوين ورسكلة لفائدة كل ع

  .أعوانه 
جيب على األعوان الذين تعهد  : 19الفصل 

إليهم مهمة املراقبة أن تكون هلم معرفة معمقة 
العمل  بالنصوص القانونية والترتيبية اجلاري ا

وأن تكون هلم فكرة عن التشريعات األجنبية 
  .املتعلقة مبيدان عملهم 

يطالب هيكل املراقبة بالتجهز : وهلذا الغرض 
  .ببنك معلومات يقع حتيينه بصفة دائمة 

ميكن هلياكل املراقبة أن حتدث  ال : 20الفصل 
خالل مدة الترخيص أي تغيري يف قائمة األعوان 

التدقيق بصفة فعلية إال  الذين يباشرون عمليات
م وزارة الصناعة وبعد التأكد من عالبعد إ

  .موافقتها 
هياكل املراقبة املرخص هلا مطالبة  : 21الفصل 

بإعالم وزارة الصناعة بكل تغيري حيصل على 
  .مستوى املتصرفني واملراقبني 

  

  الباب السادس
  منح الترخيص وجتديده

  

يسند الترخيص ملدة ثالث  : 22الفصل 
  .سنوات قابلة للتجديد مبقرر من وزير الصناعة 

يقع إعالم املعنيني باألمر مبقررات  : 23الفصل 
سناد أو رفض أو جتديد الترخيص بالطرق إ

يوما )  90( اإلدارية يف أجل ال يتعدى تسعني 
إبتداء من تاريخ تقدمي مطلب الترخيص مستوفيا 

  .لكل الوثائق الرمسية املطلوبة 
  : 24الفصل 

وزير  اىلسل مطلب جتديد الترخيص ير -2
الصناعة يف أجل أقصاه ثالث أشهر قبل تاريخ 

  .اية صلوحيته
جيب  الترخيص،عند تقدمي مطلب جتديد  -3

 األوراق إىلضافة إعلى الطالب أن يقدم 
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املذكورة بالفصل السادس من هذا الكراس ما 
 :يلي 
  قائمة املؤسسات اليت وقعت مراقبتها من

لوحية الترخيص مع ذكر دة صطرفه خالل م
ل عملية مراقبة واملالحظات اليت نتجت طبيعة ك

  .عنها 
  الوثائق اليت تثبت أنه قام بتنظيم حلقات

تكوين ورسكلة لفائدة أعوانه وفق ما نص عليه 
  .من كراس الشروط هذا  18الفصل 
ميكن أن يطلب من كل مترشح  : 25الفصل 

بة وقع للترخيص تقدمي تقرير أو عدة تقارير مراق
القيام ا باملؤسسات املذكورة بالفقرة الثانية من 

  .الفصل السابق 
وميكن أن خيضع البعض من التقارير املقدمة إىل 

  .مراقبة ميدانية قصد التثبت من مطابقتها للواقع
  

  الباب السابع
  املراقبة الرمسية

  

جيب أن يتم اإلختبار اهليدرويل  : 26الفصل 
زي أو ذات خبار الرمسي آللة ذات ضغط غا

حبضور مراقب معترف به من إدارة السالمة 
ويكون ذلك بعد موافقتها على مطلب اإلختبار 
املقدم من طرف مالك تلك اآللة والذي يبني 

  .بكل حتديد ظروف اإلختبار 
  :حيتوي مطلب اإلختبار على 

إمضاء املراقب الذي توىل القيام  -
  .بالتحريات اليت تسبق اإلختبار

راقب املقترح للقيام باإلختبار إمضاء امل -
وكذلك إمضاء املسؤول التقين املنصوص عليه 

 .بالفصل التاسع من كراس الشروط هذا 
 .ختم هيكل املراقبة  -

بعد كل إختبار هيدرويل يقوم  : 27الفصل 
به، حيرر املراقب وجوبا شهادة يف أربع نسخ 

  .تبني نتائج اإلختبار 
ختبار وتتضمن الشهادة وجوبا تاريخ اإل

وإمضاء املراقب وكذلك تأشرية املسؤول التقين 
من كراس الشروط هذا  9املذكور بالفصل 

) إدارة السالمة ( وتقدم إىل وزارة الصناعة 
قصد إمضاءها وتسجيلها وذلك يف أجل ال 

  .يتجاوز عشرة أيام من تاريخ القيام باإلختبار
  

  الباب الثامن
  ةأحكام خاص

  

املختصة بوزارة  ميكن للمصاحل : 28الفصل 
الصناعة يف أي وقت القيام أو اإلذن بالقيام 
مبراقبة حسن تنفيذ مهمات املراقبة املنجزة 
وكذلك القيام بعملية تدقيق للهياكل املرخص 

  .هلا 
يتعني على هيكل املراقبة إعالم  : 29الفصل 

املصاحل املختصة بوزارة الصناعة بكل خلل أو 
عدات اخلاضعة عدم مطابقة تقع مالحظتها بامل

يتجاوز ثالثة أيام من  ملراقبته وذلك يف أجل  ال
  .تاريخ املعاينة 
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حتتفظ السلط املعنية حبقها يف  : 30الفصل 
دعوة هياكل املراقبة املرخص هلا للقيام 

  .باختبارات أو عمليات مراجعة ملعاينات اخلرباء
ب الترخيص يف أي ميكن سح : 31الفصل 

اعة وخاصة يف حالة وقت مبقرر من وزير الصن
من  20و  15و 14و 8و  7خمالفة الفصول 

  .هذا الكراس 
وميكن أيضا رفض جتديد الترخيص وفقا لنفس 
اإلجراءات إذا تبني أنه مل يقع القيام بأي نشاط 
يف املراقبة خالل مدة صلوحية الترخيص 

  .املمنوح 
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نوفمرب  15الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة مؤرخ يف  قرار من وزير
  .يتعلق بضبط قائمة املؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة  2005

  
إن وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات 

  ،  الصغرى واملتوسطة
القانون على جملة الشغل الصادرة ببعد اإلطالع 

أفريل  30 املؤرخ يف 1966لسنة  27عدد 
وإمتامها بالنصوص  اكما مت تنقيحه 1966

  ؛ منها 295الالحقة  وخاصة الفصل 
املؤرخ يف  1968لسنة  88وعلى األمر عدد 

باملؤسسات  واملتعلق 1968مارس  28
   ؛واملزعجةبالصحة املخلة  و خطرةامل

املؤرخ  2004لسنة  956األمر عدد وعلى 
 تركيب بضبط واملتعلق 2004أفريل  13يف 

 ةأو املخلاخلطرة  اللجنة اخلاصة باملؤسسات
  ؛ومشموالا وطرق سريها ةأو املزعج بالصحة 

 18وعلى قرار مدير األشغال العامة املؤرخ يف 
الصادر يف تعويض قائمة  1955ل أفري
قامات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املكدرة اإل

 1919مارس  27امللحقة باألمر املؤرخ يف 
  امات املذكورة ؛الصادر يف اإلق
اللجنة اخلاصة باملؤسسات اخلطرة وعلى رأي 

  املزعجة؛أو املخلة بالصحة أو 
  :قرر ما يلي 

ترتب املؤسسات اخلطرة أو : األولالفصل 
 األصنافاملخلة بالصحة أو املزعجة يف خمتلف 

  من جملة الشغل طبقا  294اليت اقتضاها الفصل 

  
  .للقائمة امللحقة ذا القرار

جيب على املؤسسات املرتبة :  2 الفصل
املرخص هلا قبل صدور هذا القرار يف صنف 
أدىن أن تقوم بتسوية وضعيتها القانونية طبقا 

لسنة  88عدد إلحكام األمر املشار إليه أعاله 
ك وذل 1968مارس  28املؤرخ يف  1968

من  خالل مخس سنوات على أقصى تقدير
  تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ،

تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا :  3لفصل ا
القرار وخاصة أحكام القرار املشار إليه أعاله 

  .1955أفريل  18املؤرخ يف 
ينشر هذا القرار بالرائد الرمسي :  4الفصل 

  .للجمهورية التونسية
  

  2005نوفمرب  15تونس يف      
  

  وزير الصناعة والطاقة                   
  ى واملتوسطةواملؤسسات الصغر

  عفيف شليب                    
  

  إطلع عليه   
  الوزير األول 

 حممد الغنوشي
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 صنفال التعريف باألنشطة وباملواد الرقم

  األنشطة 1000
  األنشطة الفالحية واألنشطة املتعلقة باحليوانات 1100
  ... ) :اخلاصة بــ...حمالت التربية والبيع وزرائب العبور إىل غري ذلك (  البقريات 1101

  :العجول املعدة للذبح أو األبقار املعدة للتسمني )  1 
 1 ………………………حيوان 200 تأوي أكثر من اليت) أ  
 2 …..………………حيوان 200و  50اليت تأوي مابني ) ب 
 3 …...………………حيوان 50و  10اليت تأوي مابني   )ج 
  :أو املزدوجة /األبقار احللوب و) 2 
 1 …………………………بقرة 80اليت تأوي أكثر من )  أ 
 2 ……………………بقرة 80و 40ابني اليت تأوي م)  ب 
 3 ………………………بقرة 40و  10اليت تأوي مابني ) ج 
  )  : أي اليت خيصص حليبها لتغذية العجول فقط(املرضعة  األبقار) 3 
 3 .…………بقرة فما فوق 20اليت تأوي  

حمالت التربية والبيع وزرائب العبور  إىل غري ( احليوانات الالمحة ذوات الفرو واملاعز واألغنام واإلبل 1102
  ...):اخلاصة بــ....ذلك 

 2 ………………………حيوان  1000من اليت تأوي أكثر )   1 
 3 ………….…………حيوان 1000و  50 اليت تأوي مابني)  2 

 3 ………………………… اليت يتم ا إعداد املستسمدمزارع الفقاع  1103
  ) :ــاخلاصة ب...حمالت التربية والبيع والزرائب ومآوي احلجز  إىل غري ذلك(  الكالب 1104

 2 ……………………...……حيوانا 50وي أكثر من اليت تأ) 1 
 3 …………………..……حيوانا 50و  10اليت تأوي ما بني ) 2 

  املفارخ 1105
  :اليت تكون طاقة إستيعاا  
 2 ………………………………بيضة 100000كثر من أ) 1 
 3 …………..…………بيضة  100000إىل  10000من ) 2 

لتر، عندما تفوق السعة  3000يف أوعية ذات سعة فردية تساوي أو تفوق ...) ازنخم( األمسدة السائلة 1106
 2 ……………متر مكعب 100اجلملية 

  . من املواد العضوية، باستثناء مزارع الفقاع.) …صنع( األمسدة واملواد الداعمة لنمو املشاتل   1107
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  :عندما تكون طاقة اإلنتاج  
 2 …….……………… اليومأطنان يف 10تساوي أو تفوق ) 1 
 3 .………أطنان يف اليوم 10تساوي أو تفوق الطن الواحد يف اليوم وتقل عن ) 2 

باستثناء خمازن البيع بالتفصيل واملعارض ...) احملالت اليت تعرض فيها للعموم(  حيوانات الوسط الوحشي 1108
 3 ….…………………………الوقتية واحملالت املتنقلة

احملتوية على مواد عضوية  عندما ) …خمازن(ة واألمسدة واملواد الداعمة لنمو املشاتل الفضالت احليواني  1109
 3 ... .... تكون هذه املخازن غري ملحقة مبستغلة فالحية، باستثناء مزارع الفقاع

  من مجيع  األصناف.) …اخلاصة بــ... حمالت التربية والبيع وزرائب العبور إىل غري ذلك(    األرانب 1110
 2 ………..………………حيوان 3000تأوي أكثر من اليت )  1 
 3 ……………………حيوان 3000و  500 اليت تأوي مابني)  2 

  تربية األمساك  1111
  :تربية أمساك املياه العذبة )1 
 2 ………….………………طنا 20اإلنتاج السنوي  إذا جتاوز) أ 
 3 ……………طنا 20نان  وساوى أو قل عن أط 5إذا جتاوز اإلنتاج السنوي ) ب 
  تربية أمساك مياه البحر)2  
 2 ……………………………طنا 20اإلنتاج السنوي إذا جتاوز ) أ 
 3 …..…………طنا 20أطنان وقل عن  5إذا جتاوز اإلنتاج السنوي ) ب 

 30اليت تزن أكثر من .) …اخلاصة بـ...حمالت التربية والبيع وزرائب العبور إىل غري ذلك( اخلنازير  1112
  باإلسطبالت أو باهلواء الطلق كغ 

 1 …………..………………حيوانا 450أكثر من اليت تأوي )  1 
 2 …………………………حيوانا 450و  50اليت تأوي مابني ) 2 
 3 …………………………حيوانا 50و  10اليت تأوي مابني )  3 

...) اخلاصة بـ.…خلحمالت التربية والبيع واحلراسة والعرض وزرائب العبور ، ا( اخلنازير الوحشية  1113
 3 ………… ………هكتارا 20تقل مساحتهاعن باإلسطبالت أو باهلواء الطلق يف زريبة 

  خزانات احلبوب واملنتجات الغذائية أو أي مواد عضوية ناشرة لغبار قابل لإللتهاب 1114
 1 ………………………متر مكعب 15000إذا كانت طاقة اخلزن اجلملية  تفوق ) 1 
 15000متر مكعب لكن تساوي أو تقل عن  3000اخلزن اجلملية  تفوق  إذا كانت  طاقة) 2 

 2 … متر مكعب

  ...) معامل صنع ومستودعات خزن(  التبغ 1115
  :خزاإذا كانت الكمية اجلملية املمكن  
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 2 …………….................……………………طنا 25تفوق ) 1 
 3 ….…....................……طنا 25كن تساوي أو تقل عن تفوق الطنني ل) 2 

 1 ……………………………)تربية يرقات الذباب وديدان ذباب اللحم(  الدود 1116
  .)…حمالت التربية والبيع وزرائب العبور إىل غري ذلك اخلاصة بـ(  لدواجن والطرائد ذات الريشا 1117

 2 ………...….……………حيوان معادل 10000من اليت تأوي  أكثر )  1 
 3 ……….......………حيوان معادل 10000 و 2000مابني   اليت تأوي) 2 
  :مالحظة  
  الدجاجة والفرخ والّتدرج  و الدجاجة السندية  حتسب كل  واحدة منها حيوانا معادال  
  البطة حتسب حيوانني معادلني إثنني 
  الديك اهلندي واإلوزة حتسب كل  واحدة منها ثالثة حيوانات معادلة     
  لقدم املسمنة  حتسب مخسة حيوانات  معادلةكفاية ا 
  احلمامة و احلجلة حتسب كل واحدة منها  ربع  حيوان معادل 
  السمانة حتسبُ مثن حيوان معادل 

  الصناعة الغذائية  1200
  ذبح احليوانات 1201

  :إذا كان الوزن اجلملي للسقائط  املمكن ذحبها  
 1 ……………………………………فوق الطنني يف اليومي)  1 
 2 ….…يقل عن  الطنني يف اليومكغ يف اليوم لكن يساوي أو  200يفوق )  2 
 3 .…يف اليوم  كغ 200كغ يف اليوم لكن يساوي أو يقل عن   50يفوق )  3 

احلمض البوتريي واحلمض السيتري واحلمض القلوتامي و احلمض اللبين واألمحاض العضوية الغذائية  1202
 2 …….)..صنع( األخرى

  ...)إنتاج بالتقطري وتعبئة(  الكحول ذات املصدر الفالحي واملشروبات الروحية واملسكرات املعطرة 1203
  :إذا كانت طاقة اإلنتاج   
 1 ……………………………………يف اليوم لتر 500تفوق ) 1 
 2 ………يف اليوم لتر 500لتر يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  100تفوق ) 2 
 3 ……………………………يف اليوم لتر 100أو تقل عن تساوي ) 3 

أو باحلفظ يف علب  املتأتية من مصدر حيواين بالقطع أو بالطبخ...)حتضري أو تصبري(املنتوجات الغذائية  1204
أو بالعصر أو بالتدخني جليد  أو بالتجفيد  أو بالزموهة أو بالتمليح أو بالتجفيف أو بالتأو بالتجميد 

 .غذية احليوانات األليفة باستثناء املواد املستخرجة من احلليب أو من الشحومو أ...إىل غري ذلك 
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  :إذا كانت كمية املواد املستعملة  
 2 ..………………………………الطنني يف اليوم  تفوق) 1 
 3 ……………كغ يف اليوم لكن  تساوي أو تقل عن  الطنني  يف اليوم 500تفوق ) 2 

املتأتية من  مصدر نبايت بالطبخ أو باحلفظ يف علب أو بالتجميد ...)  أو تصبريحتضري(  املنتوجات الغذائية 1205
 وكذلك معامل تنضيج الغالل واخلضر...أو بالتجليد أو بالتجفيد أو بالزموهة أو بالقلي إىل غري ذلك

 والنشاء واحلبوب املنبتة والزيوت وعلف احليوانات باستثناء السكر
 

  :ستعملة إذا كانت كمية املواد امل 
 2 …………………………………………أطنان يف اليوم 10تفوق ) 1 
 3  …………أطنان  يف اليوم 10تقل عن  تفوق  الطنني  يف اليوم لكن  تساوي أو) 2 

 2 ……………………………………معامل صنع النشاء ومعامل طحن املقايف 1206
ت األخرى باستثناء تلك املذكورة  اجلعة أو عصري الغالل أو املشروبا...) حتضري وتكييف(  املشروبات 1207

  من هذه القائمة 1217و  1214و 1209و  1203باألرقام 

  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 1 …………………………………يف اليوم لتر 20000تفوق ) 1 
 2 ………يف اليوم لتر 20000لتر  يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن    2000تفوق ) 2 
 3 …………يف اليوم لتر 2000لكن تساوي أو تقل عن  لتر  يف اليوم  500تفوق ) 3 

هرس و تفتيت وغربلة وتقطيع والتعبئة يف أكياس و سحق و تنظيف وخنل وفصل ومزج ونفش  1208
باستثناء األنشطة املذكورة   وتقشري املواد النباتية وكل املواد العضوية الطبيعية وصنع علف احليوانات

 من هذه القائمة 1216و  1206و  1205و  1204باألرقام 
 

  :ع اآلالت الثابتة املستعملة لتشغيل الورشةإذا كانت قوة جممو 
 2 …………………………………………كيلواطا 200تفوق ) 1 
 3 ………………كيلواط 200تساوي أو تقل عن كيلواط لكن  40تفوق ) 2 

  ....) حتضري وتكييف(  السيدر 1209
  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 2 ………………………………………هكتلتر يف السنة  200تفوق ) 1 
 3 ………هكتلترا يف السنة 200هكتلتر يف السنة لكن تساوي أو تقل عن    50تفوق ) 2 

  ..)…تكييف(  املياه املعدنية ومياه ااملنابع و مياه الطاولة 1210
  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 

  .……………………………………يف اليوم لتر 20000تفوق  )1
 

2 
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 3 ……يف اليوم لتر 20000لتر  يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن    2000وق تف) 2 
  ):…استعمال أسلوب(  التخمري مبادة األسيتات يف وسط سائل 1211

  :إذا كانت السعة اجلملية للمفاعالت أو آلالت التخمري   
 2 …………………………………………مترا مكعبا 30وق تف)  1 
 3 ……………مترا مكعبا 30أو تقل عن   ن تساويأمتار مكعبة  لك 10تفوق )  2 

  ...) :تصفية(  األجبان 1212
 3 ……………………………أطنان 10اب اجلملية تفوق إذا كانت طاقة االستيع 

وصنع احلمض الستياري و ...) استخراج أو معاجلة( الزيوت النباتية والزيوت احليوانية والشحوم  1213
  ستثناء استخراج الزيوت الروحية من النباتات العطريةبا احلمض الباملييت وأمحاض الزيوت

  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 2 …………………………………………الطنني يف اليوم تفوق ) 1 
 3 ……………أو تقل عن الطنني يف اليوم كغ  يف اليوم لكن تساوي  50تفوق )  2 

  :ملواد املشتقة من احلليبأو ا.) …إىل غري ذلك…جتميع  وخزن ومعاجلة وحتويل ( احلليب  1214
  :إذا كانت كمية  احلليب املعاجلة يوميا معرب عنها باللتر من احلليب  أو مبا يعادل احلليب  
 2 …………………………………………لتر 30000تفوق) 1 
 3 ………………لتر 30000تساوي  أو تقل عن لتر لكن  700تفوق) 2 
  :معادالت املنتوجات املوجودة باملؤسسة  
  لترات  من احلليب 8واحد من القشدة يعادل لتر  
  لتر واحد من احلليب غريالدسم أو لتر مصل أو لتر من اللنب غري املركز يعادل لترا واحدا من احلليب 
  لترات من احلليب 6لتر واحد من احلليب الدسم أو لترمن اللنب املركز يف مرحلة أولية يعادل 
  لترات  من احلليب 10ل كيلوغرام واحد من اجلبنة  يعاد 

 2 …………………………………………...) صنع( ااخلمرية  1215
 2 ………………………مصانع  ومصايف السكر و مصانع  احلبوب املنبتة 1216
  ..) حتضري وتعبئة(  اخلمور 1217

  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 2 …………………………… سنةهيكتلتر يف ال  2000تفوق ) 1 
 3 ……هيكتلتر يف السنة 2000تر  يف السنة لكن تساوي أو تقل عن هيكتل  1000تفوق ) 2 

  األخشاب والورق والورق املقوى واملطابع  1300
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  ...) الورشات اليت يشتغل فيها بـ(  اخلشب واملواد القابلة لإلحتراق الشبيهة به 1301
  :ت  إذا كانت قوة التيار الكهربائي املستعملة لتغذية حمركات جمموع اآلال 
 2 ……………………………………………كيلواط 200تفوق )  1 
 3 …………………كيلواط 200تساوي أو تقل عن كيلواطا لكن  50تفوق )  2 

  ...):احملالت اليت تستعمل فيها مواد حفظ الـ( اخلشب واملواد املشتقة منه 1302
  :إذا كانت كمية املواد اليت ميكن أن توجد يف هذه احملالت  
 2 ………………………………………………لتر 1000تفوق )  1 
 3 ………………………لتر 1000تساوي أو تقل عن  لتر لكن 100تفوق )  2 

  ):… صنع( فحم اخلشب  1303
 2 ………………………………………بأساليب صنع تعمل بدون توقف) 1 
  بأساليب صنع تعمل بصفة غري متواصلة ) 2 
  :حم إذا كانت السعة اجلملية لألوعية اليت يقع فيها التف 
 2 ……………………………………………مترا مكعبا 50فوق ت) أ 
 3 …………………………………مترا مكعبا 50تقل عن  تساوي أو) ب 

الورق املقوى واملواد  املطابع أو ورشات نسخ  الرسوم على مواد خمتلفة مثل املعادن والورق و 1304
  :ومستعملة لقالب طباعة … البالستيكية واملنسوجات إىل غري ذلك

 2 ……………………وارة ذات جتفيف حراريأوفست يستعمل آآلت د )1 
الطباعة بطريقة احلفر الضوئي أو الفوتوغرايف والطباعة املطاطية والعمليات املرتبطة  بأساليب ) 2 

  الطباعة مهما كانت مثل صنع أجسام مركبة بطريقة اللصق أو الربنقة 

  : جسام إذا كانت كمية املواد املستهلكة لتغطية وطلي األ 
 2 …………………………………يف اليوم كغ 200تفوق ) أ  
 3 …………يف اليوم كغ 200كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  50تفوق ) ب 
  )  1أساليب أخرى مبا يف ذلك تقنيات األوفست غري املذكورة بالفقرة ) 3 
  :إذا كانت كمية احلرب املستهلكة  
 2 ……………………………………يف اليوم كغ 400تفوق )  أ 
 3 …………يف اليوم كغ 400كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  100تفوق ) ب 
  :مالحظة  
باملائة من املذيبات العضوية ، توافق الكمية   10بالنسبة إىل املواد اليت حتتوي عند إستعماهلا على أقل من  

 .لكة باملؤسسة مقسومة على إثننيالكمية املسته)3و ) 2اليت يتم اعتبارها لتصنيف احملل بالفقرتني 
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 2 ………………………………...) صنع( الورق والورق املقوى  1305
  )………حتويل( الورق والورق املقوى  1306

  :إذا كانت كمية اإلنتاج  
 2 ……………………………………طنا يف اليوم 20تفوق )  1 
 3 ……………يومطنا يف ال 20ي أو تقل عن تفوق الطن الواحد يف اليوم لكن تساو)  2 

  ) …حتضري(  عجني الورق 1307
  عجني حمضر بطريقة كيميائية) 1 
  :إذا كانت كمية اإلنتاج   
 1 …………………………… طن يف اليوم 100ق تفو)  أ 
 2 ………………… طن يف اليوم 100ل عن تساوي أو تق)  ب 
 2 ……… احلرب إزالة عجني حمضر بطرق أخرى مبا يف ذلك تبييض الورق املستعمل عرب) 2 

  الكيمياء وشبه الكيمياء واملطاط و املواد البالستيكية  1400
 1 .....................احملتوية على الرصاص أو الكادميومي أو الزئبق...) صنع (احلاشدات والراكمات 1401
 2 …………………) هما كانت طريقة صنعهم(  احلمض األقزايل  1402
 2 ……………………وصنع الشب...) ط صنع سلفا( االليمينيوم 1403
  ...)صنع أمالح(االمونياك  1404

 1 ……………من الفضالت أوبقايا اخلمور بطريقة معاجلة املواد احليوانية واملستخرجة) 1 
 2 …بطريقة معاجلة مياه التطهري والغاز املتأيت من تقطري احملروقات املعدنية  أو النباتية) 2 
 3 …………………………اك التركييب والصايفنيبطريقة معاجلة األمو) 3 

 2 …………بطريقة تفكيك نترات الباريوم...) صنع( الباريت الكاوي 1405
بطريقة االستخالص أوالتركيب أوالسحق ...صنع (املواد امللونة واألصباغ العضوية  واملعدنية والطبيعية  1406

  )…واستعمال………إىل غري ذلك

  :و املستعملة إذا كانت كمية املواد املنتجة أ 
 2 ……………………………يف اليوم كغ 400تساوي او  تفوق ) 1 
 3 ………يف اليوم كغ 400كغ يف اليوم لكن تقل عن  40تساوي او  تفوق ) 2 

 1 …………………………...) صنع( السياناميد الكلسي  1407
  ………………...) إنتاج صناعي أو صناعة تستعمل (  املطهرات والصابون 1408

  :كمية  اإلنتاجإذا كانت  
 2 …………………ق  الطن الواحد يف اليومتساوي او  تفو) 1 
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 3 ………………أقل من الطن الواحد يف اليوم) 2 
 3 ……اء واألمحاض أو بتحميص النشاءعن طريق التحليل بامل...) صنع(الدكسترين  1409
 3 ……………………………………...) ورشات( طلي املرايا  1410
 1 ...)صنع( وي  وماء اجلافال باخلصوص بواسطة الكلوراهليبوكلوريت القل 1411
 2 …………………………………………… ...)صنع( اليود 1412
لالستعمال اآلدمي أو البيطري ، مبا يف ذلك العمليات اهلادفة ) …صنع وتقسيم دف حتضري( األدوية 1413

 2 …استشفائيةري التابعة ملؤسسات للحصول على  مستحضرات طبية جاهزة، خارج الصيدليات غ

وتشمل هذه الفقرة كذلك مبيدات احلشرات ومبيدات القراد لالستعمال اآلدمي والبيطري وكذلك  
  .سوائل مالءمة العدسات البصرية الالصقة

 1 ...)...إستعمال يف مؤسسات اإلنتاج الصناعي ـل( اجلراثيم اهرية الطبيعية املمرضة  1414
  ...)حتضري مواد( -ضاء أو الغدد الصماء كما هي أو خبالصتها للتداوياستخدام األع–اإلستعضاء  1415

 3 ………………عندما متارس العملية على مواد طرية بطريقة التجفيف يف الفراغ) 1 
 2 ………………………………………………يف مجيع احلاالت األخرى) 2 

 1 ……)إنتاج صناعي أو جتاري يف عمليات....املؤسسات اليت تستعمل فيها الـ( األجسام احملورة جينيا 1416
يقصد باالستعمال حسب هذه الفقرة كل عملية أو جمموعة عمليات تنصهر يف أسلوب إنتاج صناعي أو  

جتاري يقع خالله تعديل وراثي لألجسام أو تقع  خالله زراعة أو استعمال أو خزن أو إتالف أو إزالة 
 .أجسام معدلة وراثيا

 

  من النباتات العطرية...) استخراج بالبخار لـ( ةالعطور والزيوت الروحي 1417
  :إذا كانت السعة اجلملية لألوعية املستعملة للتقطري 
 2 …………………………………مكعبةأمتار  5تفوق أو تساوي )  1 
 3 ……………مكعبة أمتار 5متر مكعب لكن تقل عن  0,5تفوق أو تساوي )  2 

  ... )إثراء( فسفاط اجلري 1418
 2 ……………………………………………هلواءبنفخ ا) 1 
 3 .............…………………إلثراء بالتعويالغسل، ا(بطرق أخرى ) 2 

صنع أو جتديد (املواد البالستيكية واملطاط واملطاط االصطناعى واملواد الصمغية واللصق االصطناعى  1419
  ……)…صنع أو  إستعمال أو إعادة استعمال أو فرز أو خزن

  :إذا كانت الكمية 
 2 ……………………الطن الواحد يف اليومتفوق أو تساوي ) 1 
 3 …………تقل عن الطن الواحد يف اليومكغ يف اليوم لكن  100تفوق أو تساوي )  2 

 2 ………………………………...) تذويب وتقطري( الكربيت 1420
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مضية املركبتانات والتيوالت والتيوالت احل...) : ورشات صنع املركبات العضوية(الكربيتية  1421
 1 ………هاب أو املواد السامة باستثناء املواد القابلة لإللت... واألستريية إىل غري ذلك

 2 ……………………………...) صنع(  الكربيتات األحادي أو الثاين صودية 1422
 1 ………………………………………...) صنع(  السوبر فسفاط 1423
  النفايات 1500
 2 ……………باحلمض النتري... ) معاجلة( ادن املياه واألوحال املتأتية من صقل املع 1501
  .باستثناء خمازن اجللود...) خمازن( اجلثث أواللحوم أوالبقايا أو الفضالت من أصل حيواين 1502

 1 ……………… كغ 300إذا كانت الكمية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة تفوق  
مبا يف ذلك احلرق وباستثناء األنشطة ...) جلةمعا( اجلثث أو الفضالت أو املواد الثانوية من أصل حيواين 1503

  .املذكورة  بأرقام أخرى من هذه القائمة

  :إذا كانت الكمية املعاجلة  
 1 …………………………………يف اليوم كغ 200تساوي أو تفوق ) 1 
 2 ……………يف اليوم كغ 200كغ يف اليوم لكن تقل عن  50تساوي أو تفوق ) 2  
 3 ………………………………………ميف اليو كغ 50تقل عن ) 3 

  )…خمازن أو ورشات فرز( اخلرق املستعملة أو الوسخة  1504
 2 ………………………………أطنان 10املخزونة تفوق  إذا كانت الكمية 

حمطات عبور أو تفريغ أو معاجلة ( النفايات الصناعية املتأتية من املؤسسات املرتبة ومؤسسات اإلتالف 1505
 1 ………اليت تعاجل أساسا أوبصفة إستثنائية الفضالت املرتلية  باستثناء املؤسسات ) أو حرق

واحملدد  2000أكتوبر  10املؤرخ يف  2000لسنة  2339النفايات اخلطرة احملددة باألمر عدد   1506
 1 ........................) حمطات عبور أو تفريغ أو معاجلة أو حرق( لقائمة النفايات اخلطرة 

   :يأة  لتجميع األغراض غري املستعملة أو املواد أو املنتجات املفروزة املصبات امله 1507
وفضالت ) اآلالت الكهربائية املرتلية كبرية احلجم واألثاث اخلشيب وأجزاء العربات( املصبات العمالقة *   

  .واألتربةواحلصى   واألنقاضاحلدائق وفضالت اهلدم  

  .قوى والبالستيك واملنسوجات والبلوراخلشب واملعادن والورق والورق امل*  
الزيوت املستعملة واحلاشدات الكهربائية والبطاريات واألدوية واملذيبات (الفضالت املرتلية  اخلصوصية*  

  سواء كانت مستعملة أوغري مستعملة) والدهن واألمحاض والقواعد واملواد املستعملة لنمو النبات

 2 ……………………مربع متر 2500ق إذا كانت مساحة املؤسسة  تفو) 1 
 3 ...متر مربع2500تر مربع لكن تساوي أو تقل عنم100إذا كانت مساحة املؤسسة  تفوق)  2     

  ………ملتأتية  من املؤسسة املرتبة ا...) حمطات تطهري( براز احليوانات 1508
  
 

2 



 57

واليت هلا طاقة معاجلة ) …ري اليت جتمع فيهاحمطات التطه( املياه املتأتية من االستعماالت املرتلية والصناعية 1509
 2 ……ساكن على األقل 10000استهالك   للمياه املستعملة ملا يقابل

 2 ...املتأتية من مؤسسة مرتبة واحدة على األقل...) حمطات تطهري(املياه املتأتية من االستعماالت الصناعية  1510
 1507بالرقمباستثناء املصبات املذكورة ...) خزن ومعاجلة( ىالفضالت املرتلية والبقايا احلضرية األخر 1511

 1  ..ويل الفضالت إىل أمسدة أو احلرقأو حتالتفريغ أو اإليداع  حمطات العبور أو السحق أو: هذه القائمة من

  أنشطة خمتلفة 1600
  ...)ورشات شحن (املراكم  1601

 3 … كيلواط 2,5هذه العملية  تفوق ل املستعمل يف إذا كانت القوة القصوى للتيار الكهربائي املتواص 
 ورشات صنع أو (املنبهات و املضخمات الصوتية  وآالت البث و كل األجهزة أواآلالت الصوتية 1602

 3 ...)...جتربة أو إصالح

  ...)قولبة بطريقة صهر ـل(الشموع وأشياء أخرى من الشمع أو الربافني أو احلمض الستياري  1603
 2 ..آخر يشكل أخطار إلتهاب معادلة ندما تتم العملية بالتسخني على نار مكشوفة أو بأي أسلوبع)1 
  :يف مجيع احلاالت األخرى، عندما تكون كمية الشمع أو الربافني أو احلمض الستياري املذوبة يوميا)2 
 2 …………………………………… كغ 1000تفوق )  أ 
 3 ………غ.ك 1000عن تساوي  أو تقل كغ لكن  100تفوق )  ب  

   املستعملة  لألجسام العضوية القابلة لإلحتراق كسائل حامل للحرارة...) أساليب(  التسخني 1604
  عندما تكون درجة حرارة االستعمال  تساوي أو  تفوق نقطة برق السائل ) 1 
  : )درجة سلسيوس 25عند درجة حرارة تساوي (إذا كانت الكمية اجلملية للسائل املوجودة يف األجهزة   
 2 …………………………………لتر 1000تفوق )  أ 
 3 ………………لتر 1000اوي أو تقل عن لتر لكن تس 100تفوق )  ب         
  من نقطة برق السائل  االستعمال أقلعندما تكون درجة حرارة ) 2 
) درجة سلسيوس 25عند درجة حرارة تساوي (إذا كانت الكمية اجلملية للسائل املوجودة يف األجهزة  

 3 ...لترا 250تفوق 

  االحتراق 1605
 -تعرف القوة احلرارية القصوى على أا الكمية القصوى للمواد القابلة لإلحتراق واملعرب عنها بـ  

PCI-اليت ميكن أن تستهلك يف ثانية ،.  

  :مالحظة  
وهي . وال مغطاة بأي نوع من املواد تستعمل الكتلة احليوية  يف حالة طبيعية وال ميكن أن تكون مشبعة  

غبار الصقل أو بقايا  نشارة  أو خشب مقطع  أو حتتوي  على اخلشب اخلام يف شكل قطع أو حلاء أو

 .أو حتويلها أو صناعتها  بطرق تقليدية األخشابصناعة 
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از البترول املسيل أو الغاز الطبيعي أو غ: عندما تستهلك األجهزة حصرا املواد التالية صافية أو ممزوجة ) ا 
الفيول املرتيل أو الفحم أو الفيول الثقيل أو الكتل احليوية باستثناء األجهزة املشار إليها بأرقام أخرى من 
هذه القائمة واليت تساهم فيها عملية اإلحتراق يف التذويب أو يف الطبخ  أو يف معاجلة  املواد املظافة  وذلك 

 يف مزيج مع غاز اإلحتراق

 

  :ا كانت القوة احلرارية القصوى لألجهزة إذ 
 1 .…………………………………ميغاواطا 20أو تساوي تفوق ) 1 
 2 ..……………………ميغاواطا 20كن تقل عن ميغاواط ل 2تفوق ) 2 
و إذا كانت القوة ) عندما تكون املواد املستهلكة صافية أو ممزوجة خمتلفة عن تلك املذكورة بالفقرة ا) اا 

 1 ……………………………ميغاواط 0,1لألجهزة تفوق وى احلرارية القص

 3 ……………………………...) تنقية أو جتفيف  غسل أو( اإلسفنج 1606
 2 ……………………) …حرق( الغسول القلوى ملعامل صنع الورق 1607
  ...)ورشات اختبار( احملركات 1608

 كيلواطا 147مؤقتا إذا كانت القوة اجلملية للمحركات املختربة يف آن واحد ال تتجاوز ولو) 1 
 3 )..حصان خباري 200(

 2 …………) حصان  خباري 200(واطا كيل 147إذا كانت هذه القوة تتجاوز ) 2  
 3 .…………………………………...)صنع(شنة الصباغني أ 1609
  حمطات الوقوف املغطاة ومآوي العربات ذات احملرك   1610

  :إذا كانت طاقة االستيعاب 
 2 ……………………………………عربة 500تفوق )  1 
 3 ………………عربة 500تساوي أو تقل عن عربة لكن  100تفوق ) 2 

  ...)معاجلة وحتميض مساحات (فضي  أصلاحلساسة للضوء من  األسطح 1611
  :إذا كانت املساحة املعاجلة سنويا  
  :يف جمال التصوير باألشعة يف القطاع الصناعي) 1 
 2 ………………………………مربع متر 20000تفوق )  أ 
 3 .………متر مربع 20000أو تقل عن متر مربع لكن تساوي 2000تفوق ) ب 
التصوير باألشعة يف اال الطيب أو فنون الرسم أو التصوير الشمسي أو ( يف احلاالت األخرى ) 2 

  ):السينما صناعة

 2 ……………………………مربع متر 50000تفوق ) أ 
 3 …………مربع متر 50000تقل عن متر مربع لكن تساوي أو  5000تفوق ) ب 

  باسكال 105اليت تعمل بضغط حقيقي يفوق ...)ؤسسات اليت حتتوي على أجهزة امل( التربيد أو الضغط 1612
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  ضاغطة أو تستعمل سوائل قابلة لاللتهاب أو سوائل سامة ) 1 
  :إذا كانت القوة املستهلكة  
 2 …………………………………كيلواط 300تفوق ) أ 
 3 ……………كيلواط 300ساوي أو تقل عن كيلواطا لكن ت 20وق تف)  ب 
  يف كل احلاالت األخرى ) 2 
  :إذا كانت القوة املستهلكة  
 2 …………………………………كيلواط 500تفوق ) أ 
 3 …………كيلواط 500ساوي أو تقل عن كيلواطا لكن ت  50تفوق )  ب 

  ...)رشاتو( العربات واآلليات ذات احملرك  تصليح وصيانة 1613
  :إذا كانت مساحة الورشة  
 2 ……………………………………مربع متر 1000تفوق ) 1 
 3 ……………مربع متر 1000متر مربع لكن تساوي أو تقل عن  100تفوق ) 2 

على خمتلف ...)طلي أو إعداد أو جتفيف( الربنيق والدهن ومواد التهيئة والغراء والطالء إىل غري ذلك 1614
 2205باستثناء األنشطة املذكورة  بالرقم ) عدن أواخلشب أوالبالستيك أواملنسوجاتمثل امل(األجسام 

 .من هذه القائمة
 

  عندما يتم الطلي بطريقة التغطيس )1 
  :إذا كانت الكمية القصوى للمواد اليت ميكن أن توجد  باملؤسسة  
 2 ……………………………………لتر 1000تفوق )  أ 
 3 …………………………لتر 1000و تقل عن تساوي  أ) ب 
  ) الترذيذ أو الدهن( عندما يتم الطلي بطرق أخرى غري التغطيس ) 2 
  :إذا كانت الكمية القصوى للمواد اليت ميكن  استعماهلا  
 2 ………………………………يف اليوم كغ 100تفوق )  أ 
 3 ……………………يف اليوم كغ 100تساوي  أو تقل عن )ب 
  .تستعمل فيها غربة مستخرجة من األصماغ العضويةعندما يتم الطلي بأي طريقة ) 3 
  :إذا كانت الكمية القصوى للمواد املمكن استعماهلا   
 2 ………………………………يف اليوم كغ 200تفوق )  أ 
 3 ……………………يف اليوم كغ 200تساوي  أو تقل عن ) ب 
  :مالحظة  
 ملواد املستعملة باملؤسسة باالعتماد على حسب كمية ا) 2و ) 1يضبط نظام التصنيف  املذكور بالفقرتني 
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 :الضوارب التالية

أي ذات نقطة برق أقل من ( كميات املواد املستخرجة من سوائل سريعة االلتهاب من الصنف األول *   
  .1هلا ضارب ) يرمز إليها بـاحلرف  أ (أو من مواد هلوجينية ) درجة سلسيوس 55

أي ذات نقطة برق تساوي أو (ائل سريعة االلتهاب من الصنف الثاين كميات املواد املستخرجة من سو*   
( باملائة من املذيبات العضوية عند اإلستعمال  10أو حتتوي على أقل من ) درجة سلسيوس 55تفوق

 .0,5هلا ضارب) يرمز إليها بـاحلرف ب
 

  : ه األنشطة كالتايل احملتسبة لترتيب هذ) كـ(إذا استعملت مواد من أصناف خمتلفة تكون الكمية *  
  .  2/ب+ أ = كـ

  املواد  املنجمية والفلز واملعادن 1700
، على أي مادة كانت ..مثل الرمل والقرند ودقيق املعادن إىل غري ذلك...) استعمال( املواد الكاشطة 1701

  .للنقش أو للصقل أو للجرش  أو للتخشني

 3 ……………كيلواطا 20غيل املؤسسة تفوق لة لتشإذا كانت قوة جمموع اآلالت الثابتة املستعم 
باستثناء صنع مزيج احلديد يف األفران ...) صنع( الفوالذ واحلديد واحلديد املفرغ ومزيج احلديد 1702

 2 ………كيلواط 100أقل من ) أو الفرن(الكهربائية عندما تكون قوة هذه األفران 

  :ديدية وصنع القرافيت اإلصطناعي قولبة الفحم احلجري وفحم اخلشب واملعادن احل 1703
 2 ……………………………ج  تفوق الطنني يف اليومإذا كانت كمية اإلنتا 

  ..)التسخني واملعاجلة الصناعية بواسطة( حماليل امللح املذوب 1704
  :إذا كان حجم احمللول  
 2 ……………………………………لتر 500يفوق )  1 
 3 ………………لتر 500ن يساوي أو يقل عن لتر لك 100يفوق ) 2 

رحي وتكسري وغربلة وتعبئة وسحق وتنظيف وخنل وخلط احلجر واحلصى واملواد املنجمية ومواد   1705
  معدنية أخرى طبيعية كانت أو إصطناعية

  :إذا كانت كمية إنتاج جمموع اآلالت الثابتة املستعملة لتشغيل املؤسسة  
 1 …………………………طن يف الساعة 100تفوق   )1 
 2 …………طن يف الساعة 100أو تقل عن  طنا يف الساعة لكن تساوي 50تفوق )  2 
 3 ……………………………طنا يف الساعة  50عن تساوي أو تقل ) 3 

فيفري  22املؤرخ يف  1989لسنة  20على معىن الفصل األول من القانون عدد ...) إستغالل( املقاطع 1706
  واملنظم الستغالل املقاطع 1989

 1 ……………………………ذات طابع صناعي  مقاطع )1 
 

 3 .……………………………تقليديمقاطع  ذات طابع ) 2



 61

  )…صنع منتوجات(  السرياميك والفخار املقاوم للحرارة 1707
  :إّذا كانت كمية اإلنتاج  
 2 ………………………………………أطنان يف اليوم 5تفوق   )1 
 3 ………………………………أطنان يف اليوم  5تقل عن تساوي أو ) 2 

  ...)صنع( اجلري واجلبس 1708
  :إذا كانت كمية اإلنتاج  
 2 …………………………………أطنان يف اليوم 5تفوق )  1 
 3 …………………………أطنان يف اليوم  5عن  تساوي أو تقل) 2 

  ...)صنع(  اإلمسنت 1709
 1 ......................................................اجمهما كانت طاقة اإلنت 

 2 ………………………………………...) صنع( فحم  الكوك 1710
  املينا 1711

  : الصنع )1 
  :إذا كانت كمية املادة  املمكن صنعها  
 2 ……………………………يف اليوم كغ 500تفوق )  أ 
 3 …………يف اليوم كغ 500كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  50تفوق )  ب 
 3 :الطلي ) 2 
  ..……………يف اليوم كغ 100د اليت ميكن أن تعاجل  تفوق إذا كانت كمية املوا  

  )…مركزيات( تغطية مواد الطرقات باملالط القطراين  1712
 1 ………………………………ستعمال احلرارةبا) 1 
  بدون استعمال احلرارة ،) 2 
  :إذا كانت طاقة التجهيزات   
 2 ..……………………………يف اليومطن  1500تفوق ) أ 
 3 …………طن يف اليوم 1500أو تقل عن  طن يف اليوم لكن تساوي  100تفوق )  ب 

 3 ……………………………………...) خمازن( حديد السيليسيوم 1713
  ...) صنع األجزاء املقولبة بــ( مسابك املعادن واألمزجة احلديدية 1714

  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
  …………………………………أطنان يف اليوم 10فوق ت )1 
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 3 ……………أطنان يف اليوم 10أو تقل عن الطن الواحد يف اليوم لكن تساوي  تفوق)  2 
باستثناء األنشطة املذكورة  بالرقم ...) صنع األجزاء املقولبة بـ( مسابك املعادن واألمزجة غري احلديدية  1715

  من  هذه  القائمة 1715

  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 2 ……………………………تفوق الطنني يف اليوم)  1 
 3 ………و تقل عن  الطنني يف اليومكغ يف اليوم لكن تساوي  أ 100تفوق )  2 

  ..)ـبصنع األجزاء املقولبة( باملائة على األقل من الرصاص 3مسابك الرصاص واألمزجة احملتوية على  1716
  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 2 …………………………………يف اليوم كغ 100تفوق )  1 
 3 ……يف اليوم كغ 100كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  10تفوق )  2 

  ...)مغاسل( الفحم احلجري أوااملواد املنجمية أو املواد املعدنية أو بقايا صناعة املعادن 1717
 3 ……………جلة  تفوق الطنني يف اليومإذا كانت الكمية املعا 

  ...)املعاجلة امليكانيكية لـ( املعادن وأمزجتها  1718
  :إذا كانت القوة املركزة لتشغيل جمموع اآلالت الثابتة املستعملة يف الورشة  
 2 …………………………كيلواط 500تفوق )  1 
 3 ……………كيلواط 500وي  أو تقل عن كيلواطا لكن تسا 50تفوق )  2 

 3 ………) …أو التسخني بعد السقي لـتصليب بواسطة السقي أو إعادة  الطبخ ( املعادن وأمزجتها  1719
ل أو الطلي باملعدن إلزالة الشحوم أو التنظيف أو التحويل أو الصق)…معاجلة( املعادن واملواد البالستيكية 1720

  باستعمال طرق التحليل الكهربائي أو بطرق كيميائية أو باستعمال سوائل هلوجينية…إىل غري ذلك

 2 …………………………………باستعمال الكدميوم) 1 
  ) دون  الكدميوم(ل السوائل أساليب تستعم) 2 
  :إذا كانت سعة األحواض املستعملة للمعاجلة  
 2 …………………………لتر 1500تفوق )  أ 
 3 ………………  لتر 1500لتر لكن  تساوي أو تقل عن  200تفوق )  ب 
 3 ………عندما تتم املعاجلة باستعمال غازات أو بطرق أخرى بدون استعمال الكدميوم) 3 

أو الطالء املعدين ألي مادة كانت بطريقة التغطيس أو بطريقة ...) لـ الطلي بالزنك أو بالقصدير( املعادن 1721
 2 ... رش املعدن املذاب

   ………… عن طريق املعاجلة باحلرارة )…جرش وتنظيف(  املعادن 1722
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 احلديدية باستثناء صنع إعداد وجتويد املعادن واألمزجة غري) …معاجلة( املواد املنجمية غري احلديدية 1723
ستعملة املعادن واألمزجة غري احلديدية بالتحليل الكهربائي  املشتعل عندما تكون قوة الفرن أو األفران امل

 ......…… كيلواطا 25أقل من 
2 

املواد املعدنية الطبيعية أو اإلصطناعية وغريها من املواد الصاحلة مثل الرخام والصوان واالردواز  1724
  ...)معامل حنت ونشر وصقل( ....لور إىل غري ذلكوالب

 3 …………كيلواطا 40ملة باملؤسسة تفوق إذا كانت قوة جمموع اآلالت الثابتة املستع 
خمازن (... املواد املعدنية املفتتة غري املعبأة يف أكياس مثل اإلمسنت واجلبس  واجلري والرمل إىل غري ذلك 1725

  ...)وحمطات شحن وتفريغ 

  :إذا كانت طاقة اخلزن  
 2 ……………………………………مكعب متر 5000تفوق )  1 
 3 ………مكعب متر 5000متر مكعب لكن  تساوي أو تقل عن  1000تفوق )  2 

  ...)خمازن وحمطات شحن وتفريغ(من هذه القائمة  املواد املعدنية غري املذكورة بأرقام أخرى 1726
  :إذا كانت طاقة اخلزن  
 2 ………………………………مكعب متر 15000 تفوق)  1 
 3 ……مكعب متر 15000متر مكعب لكن تساوي أو تقل عن  3000تفوق )  2 

  يف أفران كهربائية...) صنع(أمزجة السيليسيوم وكربور السيليسيوم  1727
كيلواط باستثناء مزيج احلديد والسيليسيوم  100األفران املستعملة تفوق  عندما تكون قوة الفرن أو 

 2 ... …… من هذه القائمة1702املذكور بالرقم

  )…صنع ومعاجلة( البلور 1728
  :إذا كانت طاقة إنتاج أفران الصهر والتليني  
  :بالنسبة للبلور الصودوكلسي ) 1 
 2 ………………………يف اليوم تفوق  الطن الواحد)  أ 
 3 ………اليوم ل عن الطن الواحد يفكغ يف اليوم لكن تساوي أو تق 100تفوق )  ب 
  :بالنسبة ألنواع البلور األخرى ) 2 
 2 ………………………………يف اليوم كغ 100تفوق )  أ 
 3 ……كغ يف اليوم 100كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  10تفوق )  ب 

  ...)املعاجلة الكيميائية لـ( البلور أو الكريستال 1729
  :املعاجلة واليت ميكن أن توجد باملؤسسة إذا كانت الكمية القصوى للمواد املستعملة يف  
 2 ……………………………………لترا 50تفوق )  1 
 3 …………………………لترا 50اوي أو تقل عن تس) 2 
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  .... لصنع املواد مثل اإلمسنت املسلح وقوالب الطوب إىل غري ذلك...) استعمال(األجهزة املرجتة  1730
  :إذا كانت قوة األجهزة املرجتة   
 2 ……………………………… كيلواط 200وق تف)  1 
 3 ………    … كيلواط 200ساوي أو تقل عن كيلواط لكن ت 40تفوق )  2 

  النسيج  واجللد والفراء  1800
  من هذه القائمة 1809باستثناء التنظيف اجلاف املشار إليه بالرقم حمالت التبيض ومغاسل الثياب  1801

  :إذا كانت طاقة غسل الثياب  
 2 ……………… أطنان يف اليوم 5فوق ت)  1 
 3 ……… أطنان يف اليوم 5أو تقل عن  كغ يف اليوم لكن تساوي 200تفوق )  2 

  واملدابغ أو معاجلةاجللد والفراءأ...) ورشات صنع( األحذية 1802
  :إذا كانت القوة املركزة لتغذية جمموع اآلالت  
 2 …………………………… كيلواطا 150تفوق )  1 
 3 ……… كيلواطا 150كيلواطا لكن تساوي أو تقل عن  40وق تف)  2 

 2 ………………………………...) نفش وسحق( اخلرق 1803
 2 ………………………………………………... ) صنع(مستخرجات الدباغة  1804
  ...)صنع(األلياف املعدنية أو األلياف النباتية اإلصطناعية واملنتوجات املصنعة املشتقة من هذه األلياف  1805

  :ذا كانت طاقة اإلنتاج  إ 
 2 …………………………………وق الطنني يف اليومتف)  1 
 3 ……………أو تقل عن الطنني يف اليومكغ لكن تساوي  100تفوق )  2 

املعاجلة بالتطريق أو بالندافة أو ( األلياف من األصل النبايت أو احليواين واأللياف اإلصطناعية أو التركيبية 1806
  من هذه القائمة 1807باستثناء الصوف املذكور بالرقم ...) لـ بالغسل إىل غري ذلك

  :إذا كانت كمية األلياف املمكن معاجلتها  
 2 ……………………………أطنان يف اليوم 3وق تف)  1 
 3 …………أطنان يف اليوم 3وي أو تقل عن كغ يف اليوم لكن تسا 100تفوق ) 2 

 2 )…غسل(  ة ا شحومهاصوف اجللود  والصوف اخلام والصوف العالق 1807
  ...)ورشات( جدل احلرير 1808

 3 ……………كيلواط 40ت بالكهرباء تفوق إذا كانت القوة املركزة لتغذية جمموع اآلال 
  التنظيف اجلاف لصيانة النسيج  و املالبس 1809
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  :إذا كانت الطاقة  اإلمسية اجلملية لآلالت املركزة باملؤسسة   
 2 …………………………… كغ 50تفوق )  1 
 3 …………………… كغ 50تساوي أو تقل عن ) 2 

  مبا  يف ذلك خمازن اجللود اململحة امللحقة باملساخل ...) خمازن(  اجللود 1810
 3 …………………أطنان 5إذا كانت طاقة اخلزن  تفوق  

 2 …ج منها النسيجأو تقشري الكتان و القنب و نباتات أخرى يستخر )باستثناء النقع  يف األرض(النقع  1811
 2 ..باستثناء عمليات التمليح امللحقة باملساخل واملصابغ واملراطة وكل عمليات حتضري اجللود والفراءاملدابغ  1812
 املذكورة باألرقامباستثناء األنشطة  الصباغة ومواد التهيئة وطلي و تبييض و ختفيف ألوان األقمشة 1813

  من هذه القائمة 1304و1614

  :كانت كمية األلياف واألقمشة املمكن معاجلتها  إذا  
 2 ..…………………… يف اليوم كغ 500تفوق )  1 
 3 ……………… كغ يف اليوم 500كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  50تفوق ) 2 

  صباغة  وتلوين اجللود 1814
  :إذا كانت كمية اإلنتاج  
 2 ..…………………………… يف اليوم كغ 500تفوق )  1 
 3 …… يف اليوم كغ 500كغ يف اليوم لكن تساوي أو تقل عن  100تفوق )  2 

القماش واللبد ومنتوجات الزردة والدنتال املصنوعة بطرق ميكانيكية واخليش واحلبال واخليوط  1815
  ...)ورشات صنع(

 3 ………… كيلواطا 40ملستعملة   تفوق إذا كانت القوة املركزة لتشغيل جمموع اآلالت ا 
  املواد  2000
  املواد املساعدة على ااإلحتراق 2100
  )…املواد واملستحضرات(  املساعدة على اإلحتراق 2101

واملتعلق  1997جوان  2املؤرخ يف  1997لسنة  37من القانون عدد  3كما مت تصنيفها بالفصل  
حسب جمموعات بأرقام أخرى من بنقل املواد اخلطرة عرب الطرقات باستثناء املواد املذكورة بأمسائها أو 

 :هذه القائمة 
 

  :الصنع ) 1 
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة   
 1 ………………………طن 200ساوي أو  تفوق ت) أ 
  ..…………………………طن 200تقل عن ) ب 

 
2 



 66

  :اإلستعمال أو اخلزن ) 2 
  :د باملؤسسة إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توج  
 1 ………………………طن 200اوي أو  تفوق تس) أ 
 2 ……طن 200لكن تقل عن  طنا 50تساوي أو  تفوق )  ب 
 3 ……طنا 50تساوي أو  تفوق الطنني لكن  تقل عن )  ب 
اليت حتتوي عليها  - H2O2-بالنسبة إىل حماليل البريوكسيد اهليدروجيين يتم إعتماد كميات : مالحظة  

  اليلهذه احمل

  ...)إستعمال و خزن( األكسيجني  2102
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ………………………طن 2000تساوي أو  تفوق ) 1 
 2 طن 2000طن لكن تقل عن  200تساوي أو  تفوق )  2 
 3 ………………طن 200تساوي أو  تفوق الطنني لكن تقل عن )  3 

  ...)تعريف وتصنيف(    دات العضويةالبريوكسي 2103
توزع البريوكسيدات العضوية و املستحضرات اليت حتتوي على هذه البريوكسيدات إىل ثالثة أصناف من  

  :األخطار 

  ).تفرقع أو تفجر قوي( املواد اليت تشكل خطر إنفجار عنيف :  1صنف  
  .املواد اليت تشكل خطر إنفجار متوسط:  2صنف  
  املواد االقابلة لإللتهاب دون أن تشكل خطر إنفجار :  3صنف  
  :وإىل ثالث جمموعات توازن حراري  
  .املواد اليت ال ميكن احملافظة على توازا احلراري إال يف درجة حرارة تقل عن الصفرسلسيوس:  1ت 
درجة سلسيوس  30رجة حرارة تقل عن  املواد اليت ال ميكن احملافظة على توازا احلراري إال يف د:  2ت 

  .ولكن ميكن أن تساوي أو تفوق الصفر

  .درجة  سلسيوس 30املواد اليت ميكن أن حتافظ على توازا احلراري يف درجة حرارة تفوق :  3ت 
  ...) إستعمال و خزن(   البريوكسيدات العضوية 2104

اليت ميكن أن توجد  3و 2، 1إىل أصناف اخلطرإذا كانت الكمية اجلملية من املواد املنتمية ) 1 
 1 ..…………………… طنا 50ؤسسة  تفوق أو تساوي بامل

البريوكسيدات العضوية و املستحضرات احملتوية على هذه البريوكسيدات واليت تنتمي إىل صنف ) 2 
،إذا كانت الكمية تفوق أو تساوي  3وت 2وت 1وإىل جمموعات التوازن احلراري ت 1اخلطر 

  …طنا 50وغراما واحدا لكن تقل عن كيل

 
2 
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البريوكسيدات العضوية و املستحضرات احملتوية على هذه البريوكسيدات واليت تنتمي إىل صنف ) 3 
  :  3وت 2وت 1وإىل جمموعات التوازن احلراري ت 2اخلطر 

 2 …………… طنا 50لكن تقل عن  كغ 500إذا كانت الكمية تفوق أو تساوي )أ 
 3 …………… كغ 500كغ لكن تقل عن  30الكمية تفوق أو تساوي   إذا كانت) ب 
البريوكسيدات العضوية و املستحضرات احملتوية على هذه البريوكسيدات واليت تنتمي إىل صنف ) 4 

  :  2و ت 1وإىل جمموعيت التوازن احلراري ت 3اخلطر 

 2 ……………………طنا 50كغ لكن تقل عن  1000إذا كانت الكمية تفوق أو تساوي ) أ 
 3 ………………كغ 1000كغ لكن تقل عن  60إذا كانت الكمية تفوق أو تساوي  ) ب 
البريوكسيدات العضوية و املستحضرات احملتوية على هذه البريوكسيدات واليت تنتمي إىل صنف ) 5 

  :  3وإىل جمموعة التوازن احلراري ت 3اخلطر 

 2 ………………… طنا 50تقل عن كغ لكن  2000إذا كانت الكمية تفوق أو تساوي ) أ 
 3 …………… كغ 2000كغ لكن تقل عن  120إذا كانت الكمية تفوق أو تساوي  )ب 
  : مالحظة  
إىل البريوكسيدات العضوية  ذات ) املواد واملستحضرات: املساعدة على اإلحتراق  2101يشار بالرقم  

سيدات واليت ال تشكل  أي خطر من واملستحضرات احملتوية على هذه البريوك  3التوازن احلراري  ت
 . من  هذه  القائمة  2103األخطار املذكورة  بالرقم 

 

عندما حتتوي  الورشة أو املخزن على مواد تنتمي إىل أصناف خطر أو جمموعات توازن حراري خمتلفة ،  
التوازن  يتم تصنيف كل الكمية املوجودة على أساس املادة اليت تنتمي إىل صنف اخلطر وإىل جمموعة

 .احلراري الذين يشكالن اخلطر األكرب
 

  ...) صنع(   البريوكسيدات العضوية 2105
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 …………………………… طنا 50تساوي أو  تفوق ) 1 
 2 …………………………… طنا 50تقل عن ) 2 

  املواد القابلة لإلحتراق  2200
  من هذه القائمة2516قيد األمان واملذكور بالرقم باستثناء الوقيد املسمى و...)خمازن( قيد الكيمياويالو 2201

  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 2 ……………………………مكعب  متر 500تفوق ) 1 
 3 …متر مكعب 500مترا مكعبا لكن تساوي أو تقل عن  50تفوق ) 2 

  )……الورشات اليت تستعمل فيها(  املسيلة والقابلة لإلحتراق ميناتاأل 2202
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 130عندما تتم العملية  على البارد أو ال توجد بالورشة أماكن تكون درجة حرارا مرفوعة إىل ) 1 
  :درجة سالسيوس وعندما تكون كمية االمينات املسيلة وامعة ولو وقتيا بالورشة 

 2 . …………………………………… غ.ك 300أكثر من )  أ 
 3 …………… كغ 300غ  لكن تساوي أو تقل عن .ك 10أكثرمن )  ب 
  :يف احلاالت األخرى وعندما تكون كمية االمينات املسيلة وامعة ولو وقتيا بالورشة ) 2 
 2 .. ……………………………غ.ك 50أكثر من ) أ 
 3  ……………………غ.ك 50وي  أو تقل عن تسا) ب 

  ... )خمازن(  ملسيلة والقابلة لإلحتراق مثل امليتيالمني ، إىل غري ذلكاالمينات ا 2203
  :كغ وتكون الكمية اجلملية املخزونة  50يف أوعية  حتوي أكثر من ) 1 
 2 …………………………………كغ 200أكثر من ) أ 
 3 …………………………كغ 200أقل أو تساوي ) ب 
 3 ……………………كغ 50حتوي على أقصى تقدير يف أوعية  ) 2 

طن  500حتراق بكميات تفوق خزن املواد أو املنتجات أو املستحضرات القابلة لإل( املخازن املغطاة 2204
باستثناء املخازن املستعملة خلزن أصناف املواد أو املنتجات أو املستحضرات اليت تنتمي إىل هذه ...)يف

ات احملركات وجمروراا واملؤسسات أخرى، والبنايات املعدة حصرا خلزن العربات ذ أرقامالقائمة حتت 
 . اليت يؤمها العموم

 

  :إذا كان حجم املخزن  
 2 …………………مكعب متر 50000يساوي أو يفوق ) 1 
 3 ……متر مكعب 50000متر مكعب لكن يقل عن  5000يساوي أو يفوق ) 2 

بالتقطري أو اإلحترار أو التجديد  ...)معاجلة أو إستعمال(  القطران واإلسفلت واملالط واملواد القطرانية 2205
، باستثناء مركزيات ..، طلي أو تغطيس أو معاجلة  أو تغليف األجسام، إىل غري ذلك..إىل غري ذلك ،

 .تغطية مواد الطرقات
 

  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 2 ………………طنا  20تفوق أو تساوي ) 1 
 3 ……………………طنا 20لطنني لكن  تقل عن تفوق أو تساوي ا) 2 

الفحم احلجري وفحم الكوك واللينيت وفحم اخلشب والقطران واإلسفلت واخلشب واملواد  2206
  ...)خمازن(القطرانية 

  :باملؤسسةإذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد  
 2 ……………………  طن 500تفوق أو تساوي ) 1 
 

 3 .…………… طن 500نا لكن تقل عن ط 50ي تفوق أو تساو) 2
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  ...)خمازن( الورق والورق املقوى أو املواد الشبيهة القابلة لإلحتراق  2207
  :إذا كانت الكمية املخزونة  
 2 …………………متر مكعب  20000تفوق ) 1 
 3 ……متر مكعب  20000متر مكعب لكن تساوي أو تقل عن  1000تفوق ) 2 

  املواد األكالة 2300
 20باملائة من وزن احلمض واحلمض الكلورهيدري بتركيز يفوق  50احلمض األسييت بتركيز يفوق  2301

باملائة لكن يقل  20باملائة واحلمض النيتري  بتركيز يفوق  50باملائة واحلمض الفورمي  بتركيز يفوق 
حلمض الكربييت باملائة واحلمض الفسفوري وا  70باملائة واحلمض البيكري بتركيز يقل عن  70عن 

باملائة واألكسيد األزويت واألنيدريد الفوسفوري واألنيدريد األسييت واألكسيد  25بتركيز يفوق 
  ......... مهما كانت طاقة اإلنتاج...) إنتاج صناعي لـ( الكربييت 

1 

2302 
 20 باملائة من وزن احلمض واحلمض الكلورهيدري بتركيز يفوق  50احلمض األسييت بتركيز يفوق 

باملائة لكن  25باملائة واحلمض النيتري  بتركيز يفوق  50باملائة  واحلمض الفورمي  بتركيز يفوق 
باملائة واحلمض الكربييت بتركيز يفوق  70باملائة  واحلمض البيكري  بتركيز يقل عن  70يقل عن 

 .....)....إستعمال أو خزن( باملائة واألنيدريد األسييت  واألكسيد الكربييت  25

 

  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 2 …………………طنا  250تفوق أو تساوي ) 1 
 3 ……………طنا 250لكن تقل عن  طنا 20تفوق أو تساوي ) 2 

  )…إستعمال أو خزن( محض الكربيت املركز  واحلمض الكلوروسولفوري واألليوم  2303
  :ميكن أن توجد باملؤسسة  إذا كانت الكمية اجلملية اليت 
 2 …………………طنا  50تفوق أو تساوي  )1 
 3 ………………طنا 50كن  تقل عن أطنان ل 3تفوق أو تساوي ) 2 

 2 …………… ...)صنع(  كربونات الصوديوم 2304
  ...)إستعمال أو خزن(  كلورور اهليدروجني العدمي املاء و املسيل 2305

 1 ..………طنا  250يت ميكن أن توجد باملؤسسة تفوق إذا كانت الكمية اجلملية ال) 1 
كغ وتكون الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة أقل  30يف أوعية ذات سعة فردية تفوق ) 2 

 2 …طنا 250من

كغ  وتكون الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد  30يف أوعية ذات سعة فردية تساوي أو تقل عن ) 3 
  : باملؤسسة

 2 … ……………طنا 250عن  تفوق الطن الواحد لكن تقل )أ 
 3 ………كغ لكن تساوي أو تقل عن الطن الواحد 200تفوق ) ب 
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  .)…إستعمال أوخزن غسول ( الصودا أو البوطاس الكاوية 2306
  ,باملائة من وزنه من هيدروكسيد السوديوم أو البوتاسيوم 20إذا كان السائل حيتوي على  
  :ية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة إذا كانت الكم 
 2 …………………………………طنا  250تفوق ) 1 
 3 …………………طنا 250طن لكن تساوي أو تقل عن  100تفوق ) 2 

  املتفجرات واملواد القابلة لإلنفجار 2400
أو ) …ذلك أمونيترات أو سيلفونيترات، إىل غري(  األمسدة البسيطة الصلبة املصنوعة من النيترات 2401

  )…خزن(األمسدة املركبة واحملتوية على النيترات 

  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ………………………………طن  5000تفوق ) 1 
  :طن  وإذا كانت الكمية غري املعبأة يف أكياس 5000طن لكن تقل عن  2500تفوق ) 2 
 2 ……………………طن 2500تفوق أو تساوي ) أ 
 3 …………………طن 2500تقل عن )  ب 
 3 ………طن 2500طنا لكن تقل عن  1250تفوق ) 3 

  مبا يف ذلك تلك اليت على شكل أمسدة بسيطة...)  خمازن (نيترات األمونيوم  2402
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ……………………………طن  2500تفوق أو تساوي ) 1 
 2 ……………طن 2500طن لكن تساوي أو تقل عن  500تفوق  )2 
 3 …………………طن 500طن لكن تساوي أو تقل عن  100تفوق ) 3 

خرطشة أو تركيب ...) صنع أو تكييف أو شحن (  البارود  واملتفجرات واملواد املتفجرة األخرى 2403
جتربة ) اليت تتم يف مواقع الرماية  وال حتتسب العمليات(األجزاء النارية والكهربائية لألسهم النارية  

 :القذائف املسرية أو تدمري املواد أو الذخائر والقذائف يف مواقع الصنع 
 

  : خراطيش الصيد والرماية  ) 1 
  :إذا كانت طاقة اإلنتاج  
 1 …………………خرطوشة يف السنة 250000تفوق ) أ 
 2 ..خرطوشة يف السنة250000شة يف السنة لكن تساوي أو تقل عنخرطو 50000تفوق )ب 
  :أنواع أخرى  ) 2 
  :إذا كانت الكمية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 …………………………أطنان  10تفوق ) أ 
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 2 ………………اطنان 10تساوي أو تقل عن ) ب 
شكيل أو لغايات صناعية مثل القطع أو الت) …إستغالل(  البارود  واملتفجرات واملواد املتفجرة األخرى 2404

  التحديب أو تصفيح  املعادن 

 1 ……… غ.ك 2غ والكمية املخزونة تفوق  10إذا كانت الكمية يف كل وحدة متفجرة تفوق  
  ... ) خزن( البارود  واملتفجرات واملواد املتفجرة األخرى 2405

  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ………………………املواد النشيطة أطنان من  10تفوق ) 1 
 2 ………أطنان من املواد النشيطة   10كغ و تساوي أو تقل عن  500تفوق ) 2 

فرزأو إتالف املواد والذخائر والقذائف خارج أماكن ( البارود  واملتفجرات واملواد املتفجرة األخرى  2406
  ) اإلكتشاف وأماكن الصنع

  :د باملؤسسة إذا كانت الكمية  اليت ميكن أن توج 
 1 ……………………أطنان من املواد النشيطة  10تفوق ) 1 
 2 ………………أطنان من املواد النشيطة   10ن تساوي أو تقل ع) 2 

باستثناء البارود واملتفجرات واملواد املذكورة بوضوح ...) صنع( املواد واملستحضرات القابلة لإلنفجار 2407
  .من هذه القائمة بأمسائها أو يف جمموعات بأرقام أخرى

  :إذا كانت الكمية  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ……………………أطنان  10تفوق ) 1 
 2 …………أطنان  10تقل عن  تساوي أو) 2 

باستثناء البارود واملتفجرات واملواد ) …استعمال أو خزن(  املواد واملستحضرات القابلة لإلنفجار 2408
  .و يف جمموعات بأرقام أخرى من هذه القائمةاملذكورة بوضوح بأمسائها أ

  :إذا كانت الكمية  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ……………………………أطنان  10تفوق ) 1 
 2 ……أطنان  10كغ لكن تساوي أو تقل عن  500تفوق ) 2 

  املواد امللتهبة 2500
  مبفعول املاء على كربور الكلسيوم ...) صنع( األسيتيلني 2501

  للحصول على األسيتيلني املذوب) 1 
  :إذا كانت الكمية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ……………………طنا 50تساوي أو تفوق ) أ 
  ………………………طنا 50تقل عن ) ب 

 
2 



 72

 2 ……باسكال 2,5x105للحصول على األسيتيلني الغازي حتت ضغط مطلق يفوق ) 2 
  باسكال 2,5x 105حتت ضغط مطلق يساوي أو يقل عن  للحصول على األسيتيلني الغازي) 3 
درجة  15حمسوب على مقتضى درجة حرارة قدرها ( عندما  يكون حجم الغاز املخزون ) أ 

 2…………                                             …لتر 1200أكثر من )  باسكال 105سالسيوس وحتت ظغط 

 3  ……لتر 1200ولكن يساوي أو يقل عن لترا  20ن عندما يفوق حجم الغاز املخزو) ب 
  ...)خزن أوإستعمال(  األسيتيلني 2502

  :إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..……………………طنا 50تساوي أو تفوق ) 1 
 2 ………طنا 50الواحد لكن  تقل عن  تساوي أو تفوق الطن) 2 
 3 ……كغ  لكن تقل عن الطن الواحد 100تساوي أو تفوق ) 3 

  ...) خزن(كربور الكلسيوم  2503
 3 ……أطنان 3إذا كانت الكمية  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة تفوق  

وإزالة كربيت الغازات …بالتقطريأو باإلحترار، إىل غري ذلك...) إنتاج صناعي لـ( الغازات امللتهبة 2504
تان مبعاجلة البقايا احلضرية السائلة والنفايات وباستثناء الغازات املذكورة امللتهبة باستثناء إنتاج غاز املي

 بوضوح  بأمسائها بأرقام أخرى من هذه القائمة
 

  :إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..…………طن 200تساوي أو تفوق ) 1 
 2 …………………طن 200تقل عن ) 2 

ميليبار يف درجة  1013واليت يفوق الضغط املطلق لبخارها ... ) مستودعات( بة املسيلةالغازات امللته 2505
  من هذه القائمة 2509درجة سالسيوس باستثناء اهليدروجني املذكور بالرقم  15حرارة تساوي 

اخلزن (بار 1,2الغازات اليت تبقى مسيلة عند درجة حرارة اليتعدى فيها الضغط املطلق لبخارها  -ا 
 2 …مترا مكعبا 50مستودع تفوق إذا كانت  الطاقة اإلمسية اجلملية لل...) التربيد أوبالتصريد لـب

  )حتت الظغط(الغازات اليت تبقى مسيلة يف ظروف أخرى  -اا 
  ) يف حالة سائبة(يف خزانات ثابتة ) 1 
  :إذا كانت الطاقة اإلمسية اجلملية للمستودع  
 1 ……………مترا مكعبا 120تفوق ) أ 
 2 …………مترا مكعبا 120أمتار مكعبة  لكن تساوي أو تقل عن  4تفوق ) ب 
 3 ……………أمتار مكعبة 4متر مكعب  لكن تساوي أو تقل عن  0,1تفوق )  ج 
  يف قوارير وصهاريج  ) 2 
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  :إذا كانت الطاقة اإلمسية اجلملية للمستودع  
 2 ..…………………………كغ 3500تفوق ) أ 
 3 …………غ.ك 3500لكن تساوي أو تقل عن   كغ 250تفوق ) ب 

  ...) أجهزة تعبئة أوتوزيع( الغازات امللتهبة املسيلة  2506
 1 .  …………… بئة القوارير أوالصهاريجأجهزة تع) 1 
أجهزة الشحن أوالتفريغ لتموين مستودع للغازات امللتهبة اليت تتسوجب ترخيصا بعنوان ) 2 

 2 .…املؤسسات املرتبة

أجهزة تعبئة اخلزانات املعدة لتغذية احملركات أو آالت أخرى صاحلة لإلستعمال حتتوي على ) 3 
 2  ……………………… )معيارات وصمامات(أجهزة سالمة 

باستثناء الغازات املذكورة  آالت ضغط الغاز وخزانات الغاز املضغوط احملتوية على غازات ملتهبة 2507
  ه القائمةبوضوح  بأمسائها بأرقام أخرى من هذ

  :إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..………………………طن 200تساوي أو تفوق ) 1 
 2 ……………طن 200أطنان لكن تقل عن  10تساوي أو تفوق ) 2 
 3 ……………أطنان 10تساوي أو تفوق أو تساوي الطن الواحد لكن تقل عن  ) 3 

  ...)ي لـإنتاج صناع(  اهلدروجني 2508
  : إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..…………………طنا 50تفوق أو تساوي ) 1 
 2 ………………………طنا 50تقل عن )  2 

  ...)خزن أواستعمال( اهلدروجني 2509
  : إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..………………………ناط 50تفوق أو تساوي ) 1 
 2 …………طنا 50ن الواحد لكن تقل عن تفوق أو تساوي الط)  2 
 3 …………لكن تقل عن الطن الواحد   كغ 30تفوق أو تساوي )  3 

  .باستثناء الكحول املعد للشرب والعرق واملشروبات الكحولية األخرى) تعريف(  السوائل امللتهبة 2510
وتظبط نقطة الربق . عن طبيعتها  إىل أربعة أصناف طبق التعريف التايل تقسم السوائل امللتهبة بقطع النظر 

  .بالطرق الفنية حسب املواصفات التونسية سارية املفعول وطبق التراتيب اإلدارية املعمول ا

واليت تعادل كمية سائل ) ك ج م" ( الكمية اجلملية املرادفة " ويضبط نظام تصنيف املؤسسات حسب  
  :صنف األول وذلك حسب املعادلة التالية ملتهب من ال
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  ) 15/د) + ( 5/س+ (ب + أ  10= ك ج م  
  :ومتثل يف هذه املعادلة  
أكسيد اإليتيل وكل السوائل اليت هلا درجة ) : 10ضارب ) (صنف مرجعي(كمية السوائل اجلد ملتهبة :أ 

  .باسكال 105سالسيوس يفوق درجة  35برق أقل من الصفر، وضغط خبار عند درجة حرارة تساوي 

وهي كل السوائل اليت هلا درجة برق دون ) : 1ضارب (كمية السوائل امللتهبة من الدرجة األوىل :  ب 
  .درجة سالسيوس وال تنظوي  حتت تعريف السوائل اجلد ملتهبة 55

هلا درجة برق وهي كل السوائل اليت ) : 1/5ضارب (كمية السوائل امللتهبة من الدرجة الثانية : س 
  .درجة سالسيوس، باستثناء الفيول الثقيل 100درجة سالسيوس لكن أقل من  55تساوي أو تفوق 

كما هي معرفة حسب ) املازوط(الفيول الثقيل ) :  1/15ضارب (كمية السوائل ضعيفة اإللتهاب : د  
  . التراتيب اإلدارية

  :  مالحظة  
يف نفس احلوض احلاوي أو كانت تعاجل يف نفس الورشة ،فهي تعترب   إذا كانت السوائل امللتهبة خمزونة 

  . كلها  سوائل من صنف السائل املوجود  األكثر إلتهابا

وتعترب السوائل امللتهبة اليت تسخن إىل درجة حرارة تفوق درجة برقها أا سوائل من الصنف األول وذلك  
  .باستثناء السوائل اجلد ملتهبة

لسوائل موجودة يف أحواض إمسنتية حتت أرضية أو ما شاها، تقسم الضوارب املذكورة أعاله وإذا كانت ا 
  .على مخسة

  ...) مستودعات(  السوائل امللتهبة 2511
  .حسب املعادلة املذكورة أعاله) 1ضارب (مستودعات السوائل امللتهبة من الصنف املرجعي  
  :ليةإذ كانت  طاقة اإلستيعاب اإلمسية اجلم 
 1 ..……………………………………متر مكعب 100تفوق ) 1 
 2 ………متر مكعب 100أمتار مكعبة  لكن تساوي أو تقل عن  10تفوق ) 2 
 3 ………أمتار مكعبة 10تفوق املتر املكعب  الواحد لكن تساوي أو تقل عن ) 3 

  .و إزالة الكربيتومنها معاجلة البترول ومشتقاته  ...) إنتاج صناعي لـ( السوائل امللتهبة 2512
اليت ميكن أن توجد ) 1ضارب (إذا كانت الكمية اجلملية املرادفة للسوائل امللتهبة من الصنف املرجعي 

  :سسةباملؤ

 1 ..…………………طن 200تفوق أو تساوي ) 1 
 2 …………………………طن 200تقل عن )  2 

  ة اإلحتراق أو اخللط الباردباستثناء أجهز...) أجهزة خلط أو استعمال(  السوائل امللتهبة 2513
اليت ميكن أن توجد ) 1ضارب (إذا كانت الكمية  اجلملية املرادفة لسائل ملتهب من الصنف املرجعي 

  :باملؤسسة 
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 1 ..……………………طنا 50تفوق أو تساوي ) 1 
 2 ……………………طنا 50أطنان لكن تقل عن  10تفوق أو تساوي )  2 
 3 …………………أطنان 10حد لكن تقل عن تفوق أو تساوي  الطن الوا)  3 

  ...) أجهزة تعبئة أوتوزيع(  السوائل امللتهبة 2514
  :أجهزة شحن العربات الصهاريج أو تعبئة األوعية املتحركة  ) 1 
  ) :1ضارب(إذا كان منسوب األجهزة األقصى املرادف بالنسبة للسوائل امللتهبة من الصنف املرجعي 
 2 ……………………مترا مكعبا يف الساعة 20 يفوق أو يساوي)  أ 
مترا مكعبا يف  20قل عن يفوق أو يساوي  املتر املكعب الواحد يف الساعة لكن ي)  ب 

 3 …الساعة

 2 أجهزة الشحن أوالتفريغ لتموين مستودع سوائل ملتهبة يستوجب ترخيصا بعنوان مؤسسات مرتبة) 2 
  ...)واستعمالخزن أ(أكسيدات األيتيالن أوالربوبيالن  2515

  : إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..…………………………طنا 50تفوق أو تساوي ) 1 
 2 …………طنا 50أطنان لكن تقل عن  5ي تفوق أو تساو)  2 
 3 …………أطنان 5لكن تقل عن  كغ 500تفوق أو تساوي )  3 

  .ثناء املواد املذكورة بوضوح  بأمسائها بأرقام أخرى من هذه القائمةباست املواد الصلبة السهلة اإللتهاب 2516
 1 .……………………إنتاج صناعي) 1 
  :خزن أوإستعمال ) 2 
  : إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 2 ………………ي الطن الواحدتفوق أو تساو)  أ 
 3 …………………لكن تقل عن الطن الواحد  كغ 50تفوق )  ب 

  املواد اإلشعاعية  2600
  .خمتومة أو غري خمتومةخمازن أومستودعات املواد اإلشعاعية على شكل مصادر  2601

  :إذا كان النشاط اإلشعاعي اجلملي  
تريليون بيكرييل  370لكن يقل عن ) كريي 1(جيقا بيكرييل  37يساوي أو يفوق  )1 

 2  ……… )كريي10000(

جيقا بيكرييل  37ل عنلكن يق) ميلي كريي 10(ميقا بيكرييل 370ق يساوي أو يفو)2 
 3 …)كريي1(

  ...)مؤسسات حتتوي على( األجهزة املتحركة اليت حتتوي على مواد إشعاعية على شكل مصادر خمتومة 2602
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  :إذا كان النشاط اإلشعاعي اجلملي  
تريليون بيكرييل  370ل عن لكن يق) كريي 100(جيقا بيكرييل  3700يساوي أو يفوق ) 1 

 2 ………)كريي10000(

جيقا بيكرييل  370لكن يقل عن )  كريي 0,1(ميقا بيكرييل  3700يساوي أو يفوق  ) 2 
 3 ……………) كريي 10(

  .:حتضري وصناعة وحتويل وتكييف واستعمال املواد اإلشعاعية على شكل مصادر خمتومة أو غري خمتومة 2603
  :عاعي اجلملي إذا كان النشاط اإلش 
جيقا  37000لكن يقل عن ) ميلي كريي 100(ميقا بيكرييل  3700يساوي أو يفوق  ) 1 

 2 ……)كريي1000(بيكرييل 

ميقا بيكرييل  3700لكن يقل عن )  ميلي كريي 1(ميقا بيكرييل  37يساوي أو يفوق ) 2 
 3 …) ميلي كريي 100(

  املواد السامة 2700
باستثناء املواد واملستحضرات اجلد سامة واملواد املذكورة ذه القائمة حتت ...) خمازن( الفالحية األدوية 2701

  ‘‘املواد السامة اخلصوصية‘‘عنوان 

املستحضرات السامة اليت ميكن أن توجد باملؤسسة تفوق أو تساوي  إذا كانت كمية املواد أو) 1 
 1 ..…………طن 500

طنا بينما تقل 150املمكن أن توجد باملؤسسة تساوي أو تفوق إذا كانت كمية األدوية الفالحية) 2 
 2 ..…………………طن  500املستحضرات السامة عن  كمية املواد أو

طنا لكن تقل  15إذا كانت كمية األدوية الفالحية املمكن أن توجد باملؤسسة تساوي أو تفوق ) 3 
 3 ....طنا 150عن 

النسيج  أو الورق  الصفايات أو مينت أوبطانات اإلحتكاك أولصنع إمسنت األ...)إستعمال( األمينت 2702
أوالورق املقوى أوالوصالت أوالبطانات العازلة أوغريها ومواد التدعيم وأغلفة األرضيات ومالط الثقوب ، 

 ... إىل غري ذلك
 

 1 ..…………………يف السنة كغ 100إذا كانت كمية االمينت اخلام املستعملة   تفوق  
  ...)استعمال أو خزن( اكاألموني 2703

  إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن  أن توجد باملؤسسة  
 1 …………طن 500تساوي أو تفوق )  1 
 2 …………طن 500طنا  لكن تقل عن  50وق تف) 2 
كغ لكن تساوي أو تقل  150كغ  والكمية اجلملية تفوق  50يف أوعية ذات سعة فردية تفوق ) 3 

 2 ……طنا 50عن 

  :كغ  والكمية اجلملية  50يف أوعية ذات سعة فردية تساوي  أو تقل عن ) 4 
 2 …………… طنا 50أطنان  لكن تساوي  أو تقل عن  5تفوق ) أ 
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 3 ……………أطنان 5كغ  لكن تساوي  أو تقل عن  150تفوق ) ب 
  ...)إنتاج صناعي لـ( األمنياك 2704

  : جد باملؤسسة إذا كانت الكمية  اجلملية اليت ميكن أن تو 
 1 ..……………………طن 500ساوي أو تفوق ت) 1 
 2 ……………………طن 500تقل عن )  2 

باستثناء املركبات (األمثد والفضة والباريوم والبور والكدميوم والكروم والكوبلت والنحاس والقصدير 2705
إنتاج صناعي ( يوم والزنكواملوليبدان والنيكل والرصاص والتلّور والتيتان والفاناد )العضوية القصديرية

 ……...)ملركبات
2 

  )…إستعمال أوخزن(  الكلور 2706
  :إذا كانت  الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 .………………………………كغ 100تفوق ) 1 
 2 …من هذه القائمة 1410كغ باستثناء األنشطة املذكورة بالرقم 100تساوي أو تقل عن ) 2 

 1  ………… ...)إنتاج صناعي لـ( الكلور 2707
  كلوروفليوروكربور اهلالون والكربورات واهليدروكربورات اهلالوجانية األخرى 2708

تكييف املوائع واستعماهلا مثل صنع الرغوة إىل غري ذلك، باستثناء التنظيف اجلاف ملنتوجات ) 1 
من  1719املعادن املذكورة بالرقم  من هذه القائمة وإزالة الشحوم عن 1809النسيج املذكورة بالرقم 

 هذه القائمة
 

  :إذا كانت كمية املوائع اليت ميكن أن توجد باملؤسسة   
 2 ..………………………………لتر 800تفوق )  أ 
 3 ……………لتر 800عن  لترا لكن تساوي أو تقل 80تفوق ) ب 
عملة أو املعاد إحياءها باستثناء املست املركبات واآلالت املغلقة عند اإلستعمال وخمازن املواد غري) 2 

  .من هذه القائمة 1612آالت الظغط والتربيد املشار إليها بالرقم 

  :إذا كانت كمية املوائع اليت ميكن أن توجد باملؤسسة   
 3 …………………لتر باستثناء اجهزة اإلطفاء 800تفوق سعتها الفردية ) أ 
 3 …………………لتر يف داخل أجهزة  اإلطفاء 200تفوق ) ب 
 2 ..…………………إعادة  إحياء املوائع ورسكلة اهلالونات يف أماكن املعاجلة) 3 

  ...)تعريف( املواد اخلطرة على احمليط 2709
  :تعرف املواد اخلطرة على احمليط  حسب مقاييس التصنيف التالية  
  :املواد اجلد سامة بالنسبة للمحيط املائي  -أ 
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برغوث (CE50ساعة  48لتر أو ./ غ.مل 1<) السمك( CL50ساعة  96التسمم احلاد  
  لتر/غ.مل1< )الطحالب(*)( CI50ساعة  72لتر أو /غ.مل1<)املاء

  :املواد سامة بالنسبة للمحيط املائي - ب 
 10لترلكن أقل من ./ غ.مل 1أكثر من   CL50) :للسمك( CL50ساعة  96التسمم احلاد  

لترلكن أقل من ./ غ.مل1أكثر من  CE50) : ث املاءلربغو( CE50ساعة  48لتر أو /غ.مل
لترلكن أقل من  ./ غ.مل1أكثر من   CI50): للطحالب(*) ( CI50ساعة  72لتر أو /غ.مل10
احملدد  BCFإال إذا كان ( 3أكرب من  lg P0Eأو (**) لتر واملواد ال تنحل بسهولة /غ.مل10

 )100جتريبيا يقل عن 

 

يف حالة املواد اجلد ملونة أن منو الطحالب أعيق فقط لنقص يف قوة الضوء،ال عندما نستطيع أن نثبت (*)  
  .كقاعدة للتصنيف بالنسبة للطحالب  CI50ساعة  72ميكن أن حيتسب مستوى 

  : تعترب املواد ذات إحنالل سهل إذا ثبتت املقاييس التالية (**)  
 28إجراء دراسات اإلحنالل اإلحيائي خالل فترة إذا بلغ اإلحنالل املستويات الواردة يف مايلي عند ) أ 

  :يوما 

باملائة من القيمة العليا  60: عندما تعتمد التجارب على نقص يف األكسيجني أو على إنتاج غاز الكربون  
  .النظرية

ل أيام  من بداية اإلحنالل، وبداية اإلحنال 10وجيب بلوغ  هذه املستويات من اإلحنالل اإلحيائي يف ظرف  
  .   باملائة من املادة املنحلة 10هي عبارة عن اللحظة اليت تتحلل فيها 

/ 5.أ.ب.فقط، عندما تكون العالقة  ط 5.أ.ب.و ط. أ.ك.يف حالة توفر معطيات عن ط) أو  ب 
  .0,5تفوق أو تساوي . أ.ك.ط

أو ال /حيويا و ( حنالليف حالة توفر دالئل علمية  أخرى مقنعة تثبت أن املادة قادرة على اإل) أو  ج 
  . يوما 28باملائة خالل فترة  70يف احمليط املائي إىل مستوى يفوق ) حيويا

 الطلب الكيمياوي لألكسيجني                                                               . :  أ.ك.ط 
  الطلب البيوكيمياوي لألكسيجني لفترة مخسة أيام:   5.أ.ب.ط 

من هذه القائمة باستثناء  2709كما هي معرفة بالرقم ...)إنتاج صناعي لـ( املواد اخلطرة على احمليط  2710
 1  …ات بأرقام أخرى من هذه القائمةأو املستحضرات املذكورة بوضوح  بأمسائها أو يف جمموعاملواد 

باستثناء أ من هذه القائمة 2709م فة بالرقكما هي معر...)خزن واستعمال( املواد اخلطرة على احمليط  2711
  املواد  واملستحضرات  املذكورة بوضوح  بأمسائها أو يف جمموعات بأرقام أخرى من هذه القائمة

  :باملؤسسةإذا كانت الكمية اليت ميكن أن توجد  
 2 ..……………………… طن 100تساوي أو تفوق ) 1 
  ……………طن 100أطنان لكن تقل عن  10تساوي أو تفوق  )2 

  
 

3 
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هذه القائمة  ب من 2709هي معرفة بالرقم  كما) …واستعمالخزن ( املواد اخلطرة على احمليط  2712
  أو يف جمموعات بأرقام أخرى من هذه القائمة املواد واملستحضرات املذكورة بوضوح بأمسائهاباستثناء 

   :باملؤسسةميكن أن توجد  الكمية اليتإذا كانت  
 2 ..……………… طن 1000تساوي أو تفوق ) 1 
 3 ………طن 1000طن لكن تقل عن  100فوق تساوي أو ت)  2 

  ...)إستعمال أو خزن(  ثاين كلورور الكربونيل  أو الفسجان 2713
  إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ………كغ 500فوق ت)  1 
 2 …كغ 500كغ  لكن تساوي أو تقل عن  300تفوق )  2 
 2  كغ 300جلملية تساوي أو تقل عنكغ والكمية ا 30يف أوعية ذات سعة فردية تساوي أوتفوق )3 
كغ  لكن  60كغ  والكمية اجلملية تساوي أو تفوق  30يف أوعية ذات سعة فردية تقل عن ) 4 

 3   .....كغ 300تساوي أو تقل عن 

 1 ...……...) ـل إنتاج صناعي( ثاين كلورور الكربونيل  أو الفسجان  2714
  ...)صنع أو خزن أو إستعمال( ثاين أكسيد الكلور 2715

 2 ..…………ر موجودا باملؤسسة يف شكل غازإذا كان ثاين أكسيد الكلو) 1 
إذا كانت الكمية  اجلملية لثاين أكسيد الكلور اليت ميكن أن توجود باملؤسسة يف شكل حملول )  2 

  :واحد يف اللتر  مائي بتركيز يساوي أو يفوق غرام 

 2 ………………………أطنان  5تفوق ) أ 
 3 …………أطنان  5كغ لكن تساوي أو تقل عن  500تفوق أو تساوي ) ب 

  ...)إنتاج صناعي أو خزن  أو إستعمال(   ثاين إيزوسيانات ثاين الفينيل ميثان 2716
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..……………طن 200أو تفوق  تساوي ) 1 
 2 …………طن 200طنا لكن تقل عن  20تفوق )  2 
 3 …………طنا 20تفوق الطنني لكن تساوي  أو تقل عن ) 3 

 2 .…………يف خمتلف األساليب الصناعية...)  استعمال املواد احلافزة من( املواد الزئبقية 2717
الشحوم  أو لصناعة احملاليل أو لإلستخراج ، إىل غري ذلك  إلزالة...) إستعمال السوائل(العضوية املهلجنة  2718

من هذه القائمة وإزالة الشحوم عن املعادن املذكورة  1809، باستثناء التنظيف اجلاف املذكور بالرقم ..
 .من هذه القائمة1719بالرقم

 

  : إذا كانت كمية املواد العضوية  املهلجنة  
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 2 ..………………………لتر 1500تفوق ) 1 
 3 ……………لتر 1500لتر لكن تساوي أو تقل عن  200تفوق )  2 

صناعي إنتاج (  العضوية املهلجنة واملركبات العضوية الفسفورية واملركبات العضوية القصديرية 2719
 2724باستثناء املواد واملستحضرات السامة أو املواد السامة اخلصوصية املذكورة  باألرقام ..) للمركبات

 ..…ذه القائمةمن ه 2725و 
1 

  ...)خزن أواستعمال( أكسيد ات األزوت غري هيميوأكسيد األزوت 2720
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 ..…………………طنا 50تساوي أو تفوق ) 1 
 2 …………………طنا 50تفوق الطنني لكن تقل عن )  2 
 3 ……………لطننين اكغ لكن تساوي أو تقل ع 200تفوق ) 3 

  متعدد الكلور ثاين الفينيل ومتعدد الكلور ثالث الفينيل  2721
 30إستعمال املركبات واآلالت واألجهزة املشبعة أو خزن منتجات جديدة حتتوي على أكثرمن )1 

 3 ..لترا من هذه املواد

  .الوضع يف املركبات واآلالت املشبعة) 2 
  :ميكن أن توجد  باملؤسسة   إذا كانت  الكمية  اجلملية اليت 
 2 ………………… ……… …… لتر 1000تفوق ) أ 
 3 .………………لتر 1000كن تساوي أو تقل عن لتر ل 100تفوق ) ب 
إصالح  أو إستعادة  أوإزالة التلوث  أو تفكيك املركبات واآلالت و األجهزة املشبعة خارج ) 3 

 2 … …………لترا 50ون كمية املواد تفوق أمكنة العمل عندما تك

كما مت تصنيفها بالفصل الثالث من القانون عدد ) …إستعمال أو خزن(  املواد واملستحضرات السامة  2722
واملتعلق بنقل املواد اخلطرة عرب الطرقات أو املواد  1997جوان  2املؤرخ  يف  1997لسنة  37

 :كاآليت ) 50م ق (  50واملستحضرات اليت متتلك مقدارا قاتال 
 

  كغ./غ.مل 25عن طريق الفم بالنسبة للفأريساوي أو يقل عن  50ام يف حالة البلع  بـ م قس*   
 50عن طريق اجللد بالنسبة للفأر أو األرنب يساوي أو يقل عن  50سام يف حالة اللمس بـ م ق *  

  غ.ك./غ.مل

ساوي أو يقل عن عن طريق الشم بالنسبة للفأر أو األرنب ي 50سام يف حالة اإلستنشاق بـ م ق *  
ساعات، باستثناء املواد واملستحضرات املشار إليها بوضوح بأمسائها أو يف  4لتر على مدى ./غ.مل 0,5

 .جمموعات بأرقام أخرى من هذه القائمة وباستثناء اليورانيوم ومركباته
 

  :املواد واملستحضرات الصلبة ) 1 
  :ملؤسسة إذا كانت  الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد با 
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 1  ……………………………طنا 20تفوق أو تساوي ) أ 
 2 ……………طنا 20تفوق أو تساوي الطن الواحد لكن تقل عن ) ب 
 3 ……………كغ لكن تقل عن الطن الواحد 200تفوق أو تساوي ) ج 
  :املواد واملستحضرات السائلة ) 2 
  :إذا كانت  الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 …………………………طنا 20تفوق أو تساوي ) أ 
 2 ……………………طنا 20كغ لكن تقل عن  250تفوق أو تساوي ) ب 
 3 ……………كغ 250كغ لكن تقل عن  50تفوق أو تساوي ) ج 
  :الغازات والغازات املسيلة ) 3 
  :إذا كانت  الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 …………………………طنا 20تفوق أو تساوي ) أ 
 2 ……………………طنا 20كغ لكن تقل عن  50تفوق أو تساوي ) ب 
 3 …………………كغ 50كغ لكن تقل عن  10تفوق أو تساوي ) ج 

  من هذه القائمة بأرقام أخرىيف احلاالت غرياملذكورة ...)إستعمال أو خزن( املستحضرات السامة املواد أو 2723
أواملستحضرات السامة مبا يف ذلك املواد السامة اخلصوصية   إذا كانت الكمية اجلملية للمواد) 1 

 3 ……كغ 100من هذه  القائمة  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة تفوق   2725املذكورة بالرقم 

) 1الفقرة  2725إذا كانت  الكمية اجلملية للمواد أواملستحضرات السامة و املذكورة بالرقم ) 2 
 3 ………………كغ 1توجد باملؤسسة تفوقمن هذه القائمة اليت ميكن أن 

من ) 2الفقرة  2725إذا كانت الكمية اجلملية للمواد أواملستحضرات السامة و املذكورة بالرقم ) 3 
 3 …………كغ 10هذه القائمة اليت ميكن أن توجد باملؤسسة تفوق  

 37من القانون عدد  3كما مت تصنيفها بالفصل ...) إنتاج صناعي لـ(  املواد واملستحضرات السامة  2724
واملتعلق بنقل املواد اخلطرة عرب الطرقات أو املواد   1997جوان  2املؤرخ  يف  1997لسنة 

 :كاآليت ) 50م ق (  50واملستحضرات اليت متتلك مقدارا قاتال 
 

  كغ/مغ 25عن طريق الفم بالنسبة للفأر يساوي أو يقل   50سام يف حالة البلع  بـ م ق*  
 50عن طريق اجللد بالنسبة للفأر أو األرنب  يساوي أو يقل  50حالة اللمس بـ م ق  سام يف*  

  غ.ك/مغ

 0,5عن طريق الشم بالنسبة للفأر أو األرنب  يساوي أو يقل  50سام يف حالة اإلستنشاق بـ م ق *  
أو يف جمموعات ساعات، باستثناء املواد واملستحضرات املشار إليها بوضوح بأمسائها  4لتر على مدى /مغ

  .بأرقام أخرى من هذه القائمة وباستثناء اليورانيوم ومركباته

 
 



 82

  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن توجد باملؤسسة  
 1 .……………………طنا  20تفوق أو تساوي ) 1 
 2 ………………………طنا 20تقل عن ) 2 

  .)أو احملتوية على … ياغة  و تعبئة إنتاج صناعي و ص( املواد واملستحضرات السامة اخلصوصية  2725
 2الفليورو  4الفليوروكروتوين و 4الفليورو بوتريي  و 4الفليورأسييت  و: األمحاض ) 1 

أمينو ثاين الفينيل و النشاء  و البرتيدين و  4هيدروكسيببوتريي  وأميداا  و أستارها و أمالحها و 
ين امليتيل  نيترو أمني و اإليتار امليتيلي أحادي الكلور و ثاين امليتيل كربامويل و ثا -ن  - ن -الكلورو 

كلوروفورميل املورفولني  و  أكسيد  -ن-نافتيل أمني  و  2اإلكزاميتيل فوسفوترياميد  و 
مكرر و )كلوروإيتيل -2(بروبانسيلتون  و أمالح البرتيدين  و سولفور 3-1مكرر  و ) الكلوروميتيل(

ثاين األكسني  و رابع امليتيالن  -ب - ثاين البرتو  -رابع الكلورو 2،3،7،8رابع كاربونيل النيكل و 
 .ثاين السلفور رابع األمني

 

  :إذا كانت الكمية اجلملية  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة ألي من هذه املواد  
 1 .…………………………تساوي أو تفوق الطن الواحد) أ 
 2 .……………احدكغ لكن تقل عن الطن الو 1تساوي أو تفوق )  ب 
ديول و -3, 1 - كلورو- 2-بروبان- 1ثاين أسيتات...) :  أو مركبات/مسحوق و(البرييليوم ) 2 

ثاين فليورير األكسيجني و سادس الفليورير السيلينيوم  و اهليدروجني األرسينيي و اهليدروجني السيلينيي و 
 .مكرر و ثالث إيتيالن امليالنني)كلوروأنيلني- 2(ميتيلني 4, 4

 

  :إذا كانت الكمية اجلملية  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة ألي من هذه املواد  
 1 .……………………………تساوي أو تفوق الطن الواحد ) أ 
 2 .………………كغ لكن تقل عن الطن الواحد 10تساوي أو تفوق ) ب 
زينفوس إيثيل واأل -احلمض الزرنيخي ومحض الزرنيخ  والديكارب  واألنابازين  واألزينفوس ) 3 

ميتيل  والكاربوفيوران و الكاربوفينيسيون  والكلورفينفنفوس  والكومافان  والكرمييدين  والسيانتوات  -
والسيكلوإيكزمييد  والدمييتون  والديليفوس والدمييفوكس والديفاسينون والديزيلفوتون   وثاين 

والفانسيلفوتيون    -إ ب ن -ـلو ا) تيوميتيل-إيزوبروبيل( Sثاين إيثيل  واـل 0.0الثيوفوسفاط الـ 
ديوكسني  وسادس فليورير التيلري - ب-سادس كلورو ثاين برتو 9, 8, 7, 3, 2, 1والفليونيتيل  و

واهليدروجني املفسفر واهليدروكسيأسيتونيتريل  وهيدرير األنتيمون  واإلزوبانزان  وإزوسيانات امليتيل 
ميتيل  -زيلفوتون  والباراأكسون والباراثيون والباراثيونواإلزودرين  واجليقلون  وامليفينفوس  واألكسيدي

وخامس البوران  وخامس أكسيد الزرنيخ  وفورات الفوزاسيتيم  والفوسفاميدون  والبريازوكسون 
والربومرييت  وسيلينيت الصوديوم  وملح احلمض الزرنيخي وملح محض الزرنيخ  والسيلفوتاب 

)   إيتيل سولفينيلميتيل(ثاين اإليتيل الـ س  0,0 والتيونازين والثيوفوسفاط)  TEPP(وال
  4.2.1-ه- 1والتريبات وثالث سيكلوإكزيلستاين )  إيتيلثيوميتيل(والثيوفوسفاط ثاين اإليتيل الـ س 
 ثالث األزول وثالث أكسيد الزرنيخ
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  :إذا كانت الكمية اجلملية  اليت ميكن أن توجد باملؤسسة ألي من هذه املواد  
 1 .……………………………وي أو تفوق الطن الواحد تسا) أ 
 2 .......................كغ لكن تقل عن الطن الواحد  100تساوي أو تفوق ) ب 
 3 .…………………غ.ك 100كغ لكن تقل عن  10تساوي أو تفوق ) ج 
الكوبلت والنيكل على شكل مساحيق معدنية، وأكسيدات الكربونات، ومسحوق السلفورات  )  4 

  .كلورور الكربيت  و ثاين امليتيل أميد محض الزرنيخ فوسفري و ثاين

  :إذا كانت الكمية اجلملية موع املواد اليت ميكن أن تتواجد يف باملؤسسة  
 1 .……………………………أطنان  5تفوق أو تساوي ) أ 
 2 .…………………أطنان 5تساوي أو تفوق الطن الواحد لكن تقل عن ) ب 
 3 .……………………كغ لكن تقل عن الطن الواحد 100تساوي أو تفوق ) ج 

  ...)إستعمال أو خزن( ثالث أكسيد الكربيت 2726
  :إذا كانت الكمية اجلملية اليت ميكن أن تتواجد باملؤسسة  
 1 .…………………………طنا  75تساوي أو تفوق ) 1 
 2 .…………………طنا 75تفوق الطنني لكن تقل عن ) 2 
 3 .………………الطننيكغ لكن تقل عن  200تفوق ) 3 
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  املراجع القانونية

  

كما مت تنقيحه  املتعلق بإصدار جملة الشغل 1966أفريل  30املؤرخ يف  1966لسنة  27عدد  القانون 
 . 324إىل  293وإمتامه بالنصوص الالحقة وخاصـة منـه الفصـول مـن 

 
املتعلق بقواعد السالمة باملؤسسات  1975جويلية  28املؤرخ يف  1975لسنة  503 عدد األمر 

 .املستعلمة للشبكات الكهربائية
تعلق بضبط أصناف املؤسسات امل 2000سبتمرب  12املؤرخ يف  2000 لسنة 1989عدد  األمر 

 .املطالبة بتعيني مسؤول عن السالمة املهنية والشروط الواجب توفرها فيه 
واملتعلق بضبط تركيب اللجنة اخلاصة  2004أفريل  13املؤرخ يف  2004لسنة  956عدد  األمر 

 .باملؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة ومشموالا وطرق سريها
تعلق بإجراءات فتح املؤسسات امل 2006أكتوبر  09املؤرخ يف  2006لسنة  2687عدد  األمر 

 .جة واستغالهلا اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزع
 

تعلق باملصادقة وامل 2000فيفري  22املتوسطة مؤرخ يف من وزير الصناعة واملؤسسات الصغرى و قرار 
 .على كراس الشروط اخلاص بضبط مقاييس الترخيص هلياكل املراقبة الفنية  

ط قائمة املتعلق بضبو 2005نوفمرب  15وزير الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة املؤرخ يف  قرار 
 .املؤسسات اخلطرة أو املخلة بالصحة أو املزعجة 
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