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سية   التو ة ور م  ا
                            ___*___  

واملؤسسات الصناعة                   وزارة

ـــة واملتـوسـطــ ـــــرى ـــ ــ ـــ ـــ         الصغــ

 ّرر ــــــــــــــــــــــمق                                                                 
الصناعة ر وز واملتوسطةمن الصغرى فـيواملؤسسات  05مؤرخ

ل شروط 2018 أفر بضبط إلنجازوإجراءاتيتعلق اخيص ال إسناد

سمنت، ع   مصا
  

ر وز واملتوسطةالصناعةإن الصغرى   ،واملؤسسات

عدد القانون بمقت الصادرة الشغل مجلة ع طالع ل30املؤرخ1966لسنة27عد أفر

من1966 الفصول وخاّصة الالحقة بالنصوص ا وإتمام ا تنقيح تم   منھ،324إ293كما

عدد القانون كما1989فيفري22املؤرخ1989لسنة20وع املقاطع استغالل نظيم ب ق املتعلّ

عدد بالقانون وإتمامھ تنقيحھ عدد1998نوفم23املؤرخ1998لسنة95تم 97والقانون

  ،2000نوفم20املؤرخ2000لسنة

عدد القانون تّم2004أوت2املؤرخ2004لسنة72وع كما الطاقـة بالتحكم ق املتعلّ

عدد بالقانون وإتمامھ  ،2009فيفري9املؤرخ2009لسنة7تنقيحھ

عدد القانون تم30مؤرخ2016لسنة71وع ثمار،2016س س بقانون   املتعلق

عدد القانون متيازات2017فيفري14مؤرخ2017لسنة8وع منظومة بمراجعة املتعلق

بائية،  ا

عددوع شطة1994فيفري28املؤرخ1994لسنة492مر قائمات بضبط واملتعلق

بالفصول ا عل املنصوص القطاعات تم27و3و2و1داخل كما ثمارات س يع مجلة من

الالحقة بالنصوص وإتمامھ  .تنقيحھ
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عدد مر الصناعة2000جانفي18املؤرخ2000لسنة134وع وزارة تنظيم بضبط املتعلق

عدد باألمر وإتمامھ تنقيحھ تم عدد2007نوفم19املؤرخ2970كما األمر 5املؤرخ617و

ل  ،2010أفر

عدد مر تم2املؤرخ2004لسنة2144وع خضوع2004س شروط بضبط املتعلق

تھ ودور التدقيق ومحتوى الطاقة والدوري جباري للتدقيق للطاقة لكة املس املؤسسات

وكذلك ا اجرا وطرق املسبقة ية الوجو شارة لالس اضعة ا للطاقة لكة املس ع املشار وأصناف

عدد باألمر تنقيحھ تم كما ن املدقق اء ا شاط ممارسة 31مؤرخ2009لسنة2269شروط

لية   ،2009جو

عدد مر لية11املؤرخ2005لسنة1991وع املحيط2005جو ع املؤثرات بدراسة املتعلق

اضعة ا الوحدات وأصناف املحيط ع املؤثرات لدراسة اضعة ا الوحدات أصناف ضبط و

الشروط،   لكراسات

عدد مر ر9املؤرخ2006لسنة2687وع املؤسسات2006أكتو فتح بإجراءات املتعلق

ا، واستغالل ة املز أو ة بال املخلة أو طرة  ا

عدد الرئا مر ومة2016أوت27املؤرخ2016لسنة107وع ا س رئ سمية ب واملتعلق

ا،  وأعضا

عدد الرئا مر تم12املؤرخ2017لسنة124وع أعضاء2017س سمية ب واملتعلق

ومة،   ا

عدد الرئا مر ن2017نوفم25املؤرخ2017لسنة247وع عضو سمية ب واملتعلق

ومة،   با

عددوع ومي ا انجاز2018جانفي10املؤرخ2018لسنة11مر إجراءات بضبط املتعلق

واسداء لياالبيوعات املصدرة املؤسسات قبل من املحلية بالسوق دمات  .ا

املؤرخ واملالية قتصاد ر وز قرار املقاطع،1990ماي31وع استغالل نظيم ب   املتعلق
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املؤرخ واملتوسطة الصغرى واملؤسسات والطاقة الصناعة ر وز قرار 2005نوفم15وع

ط ا املؤسسات قائمة بضبط ةاملتعلق املز أو ة بال املخلة أو   .رة

فـي مؤرخ واملناجم والطاقة الصناعة ر وز مقرر ض2015نوفم10وع عو و نقيح ب يتعلق

عدد واملناجم والطاقة الصناعة ر وز ـــــقّرر ــــ فـي89مــــ ل28مؤرخ شروط2014أفر بضبط يتعلق

ع  مصا إلنجاز اخيص ال   .سمنتإسناد
 

يـقــرر  :ما
  

إلنجاز: ول الفصــــــــل اخيص ال إسناد شروط املقرر ذا عيضبط الرمادي مصا أوسمنت

إجراءات  بيض حدد املجالو ذا ثمار   .س

ة: 2 الفصــــــــل ولو خيصعطى ال إسناد السمنتإل لمصنعإلنجاز عند ات ونللشر ي

لنظام اشاط الكخاضعا تفوق التصدير أن يمكن للمصنعوال ة السنو نتاج  1طاقة

تقدير أق ع لنكر ال من طن  .مليون

شائية: 3 الفصــــــــل املواد مقاطع ا ف تتوفر ال باملناطق سمنت ع مصا إنجاز يرخص

لس ال وخاصة سمنت لصناعة نالالزمة توفر. والط ن تب جيولوجية بدراسة ذلك إثبات تم و

املواد ذه  .وصلوحية

للمشروع: 4 الفصــــــــل قتصادية دوى ا ع بناء املشروع إنجاز منطقة ع املصادقة تتم

ع ه قتصادياملوتأث ةحيط واملحيطل ئة والب التحتية ية   .والب

ط:5 الفصــــــــل بالر املتعلقة ارجية ا ساسية التحتية ية الب ف مصار جميع ثمر املس يتحمل

الطبي والغاز اء ر والك باملاء سمنت إنتاج وحدة د   .وتزو

فحم: 6 الفصــــــــل غرار ع الطبي الغاز غ ة رار ا للطاقة مصادر توف ثمر املس ع ن يتع

ول سبةوال . الب سمنت إنتاج بوحدة الطبي الغاز الك اس يتجاوز أن ع%20يمكن

للوحدة ملية ا ة رار ا الطاقة من تقدير   .أق

مكتب: 7 الفصــــــــل لدى ملفا يودع أن لالسمنت مصنع انجاز يرغب ثمر مس ل ع يجب

و  الوثائق يتضمن بالصناعة لفة امل بالوزارة املركزي التاليةالضبط   :البيانات



4 
 

رزنامةد .1 تتضمن دراسات مكتب قبل من منجزة للمشروع واقتصادية فنية جدوى راسة

لإلنجاز،  تفصيلية

خالل .2 من ائھ وشر ثمر املس كفاءة ن تب   :معطيات

 ة مماثلة،ا صناعية ع مشار إنجاز   الفنية

 ،الذاتية موال لتوف املالية انيات   م

حول .3 يمعطيات البن ل بــالتمو   :تتعلق

 لمصادر ية(التمو أجن أو سية تو   ،)بنوك

 ي البن ل التمو ل(ضمانات التمو ع مبدئية  ،)موافقات

لألرا .4 ة العقار وزة ا حول حيثواملقاطعتوضيحات من للمشروع   :الالزمة

 ،العقارات   ملكية

 ،ا استغالل   صيغ

 ارجية ا ات الشب من ا واملاءقر الطبي والغاز اء ر والك  .للطرقات

خاصة .5 املشروع إنجاز ملنطقة يولوجية ا الدراسة ع للمناجم الوط الديوان مصادقة

لصن ة الصا شائية املواد توفر حيث جيولوجيةةعامن طة بخر ة و م سمنت

نجاز للمناجم(ملنطقة الوط الديوان قبل من ا عل  ،)مصادق

ع .6 الطاقة للتحكم الوطنية الة الو موضوعدراسةمصادقة الطاقة التدقيق

عدد مر ام ألح طبقا املسبقة ية الوجو شارة أوت 31املؤرخ 2009لسنة 2269س

2009، 

املشروع، .7 لشركة املجتمعية املسؤولية عنوان ثمارات اس  مخطط
 

التق:8 الفصــــــــل املركز مصا مع بالتعاون املعملية للصناعات العامة دارة مصا تقوم

والبلور زف وا البناء ابدراسةملواد محتوا وتقييم السابقة بالفقرة ورة املذ والبيانات الوثائق

ا ف ح. والبت تق عثم املوافقة عدم أو املوافقة بالصناعة لف امل ر الوز الإع  خيصسناد

القيام مع ي عةاملبد مراحلبمتا ومدى مخلف املشروع ا انجاز باملقرر ل مطابق الواردة  .لشروط
  

بالصناعة: 9 الفصــــــــل لف امل ر الوز مبدئيايمنح ملفھترخيصا ستجيب الذي ثمر للمس

املشروع شركة إحداث إجراءات استكمال قصد وذلك   .للشروط
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ع :10 الفصــــــــل املتحصل ثمر املس ع ن ييتع مبد ن،ترخيص و مشروع"ت طبقا" شركة

ا ا ع شر خفية لل شركة ل ش العمل بھ محدودةري مسؤولية ذات أو نحصرو سم

نتاج م مع يتما ثمار اس بقيمة سمنت إنتاج ا   .شاط

جب عنو لإلسمنت املصنعة املشروع شركة مال رأس يقل ال مع 150أن دينار، مليون

مال رأس ية جن و سية التو مة املسا سبة ع التنصيص   .اضرورة

ثمر املس ع جب ثمانية،و أقصاه خ) 8( أجل تار من ر عأش صول ترخيصا

ي، التاليةمبد بالوثائق املعملية للصناعات العامة دارة   :موافاة

 ،املشروع لشركة سا القانون من  ة

 املشروع لشركة التجاري ل ال من حديث ثالثة(مضمون إصداره خ تار يتجاوز ) 3(ال

ر  ،)أش

 ،والتجديد بالصناعة وض ال الة و من مسلمة ثمار باالس ح التصر ادة ش من  ة

 قابل غ حساب ما مبلغ إيداع ت تث سية التو البنوك إحدى من مسلمة وثيقة

حدود الشركةمن %5للتصرف مال  ،رأس

 لصناعة الالزمة شائية املواد ومقاطع را كراء لعقود أو للملكية تة املث الوثائق

 سمنت،

  املؤ دراسة ع املحيط ماية الوطنية الة الو املتعلقةمصادقة املحيط ع ثرات

 باملشروع،

 وتركيب إنجاز مجال مختصة عاملية أو وطنية مؤسسة مع شراكة عقد من ة

سمنت ع  . مصا
 

بالفقرة نة املب الوثائق بتقديم صاحبھ قيام عدم صورة ي املبد خيص ال ب مكن و

املحددة جال خالل الفصل ذا من لصاح. و يمكن بوال صورة املشروع ب

ضات عو بأية املطالبة خيص   .ال

إحداث: 11 الفصــــــــل إجراءات استكمال تو الذي ثمر للمس بالصناعة لف امل ر الوز يمنح

املشروع الوثائقمعشركة ةتقديم بالفصلاملطلو املحددة ذا 10جال ترخيصا املقرر من

  .واستغاللھسمنتلإل  مصنعنجازإل  ائيا




