
 8108مرسوم رقم 

 2002/6/12صادر في 

 تحديد اصول واجراءات وشروط

 الصناعية الترخيص بانشاء المؤسسات

 واستثمارها

 

 :معدل بموجب

 92/01/9110يخ تار  00611المرسوم رقم  

  

 الجمهورية، ان رئيس

  الدستور، بناء على

من المادة الرابعة  3الفقرة  سيما أحداث وزارة الصناعة(، ال (7991حزيران  2 ، تاريخ246القانون رقم  بناء على
  منه،

تنظيم وزارة الصناعة وتحديد مالكها وشروط (1998 تشرين األول 8، تاريخ 73713المرسوم رقم  على بناء
 ،)الخاصة في بعض وظائفها التعيين

 ،)تصنيف المؤسسات الصناعية(6007نيسان  3تاريخ  ،3643المرسوم رقم  بناء على

 اقتراح وزير الصناعة، بناء على

 ،)64/4/6006تاريخ  ،6006-669/6007وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقم 

 :يرسم ما يأتي

  

 احكام عامة -أوال 

 المادة االولى   

جراءات وشروط، يحدد هذا     المرسوم أصول وا 

 الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية، -

 باستثمار المؤسسات الصناعية، الترخيص -

 تجديد الترخيص، -

 تعديل الترخيص، -

 يحدد أحكاما خاصة، كما -

 خيص وباإلقفال المؤقت وباإللغاء،بسقوط الحق بالتر  -

  .بالنشر واإلعالن وبطرق المراجعة -

 

  

 2 المادة  
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 :الصناعية من الفئات الثالث األولى على مرحلتين يتم الترخيص بالمؤسسة   

 .الصناعية الترخيص بإنشاء المؤسسة -

 .الترخيص باستثمارها -

  .المحددة الحقا لكل منهماوالشروط  وتطبق في المرحلتين األصول واإلجراءات

 

 3 المادة   

نيسان  3تاريخ  ،3643المرسوم رقم  جميع الصناعات المصنفة بموجب تتناول أحكام هذا المرسوم   
 .وتلك التي سوف تصنف الحقا ،6007

منها في  الصناعات بموجب المرسوم المذكور ضمن خمس فئات وفقا للمعايير التالية المحددة لكل تم تصنيف
  .الترتيب الدولي لتصنيف الصناعات

العامة، مما يوجب إبعادها عن  وهي التي ينتج عنها خطر جدي للبيئة والمحيط وللصحة األولى، الفئة - 
 .عنها لمنع كل ضرر ينتج المساكن

ينتج عنها خطر للبيئة والمحيط والصحة العامة، وال تحتم الضرورة أبعادها عن  وهي التي الفئة الثانية، - 
 .الناتج عنها غير انه ال يمكن الترخيص باستثمارها اال اذا فرضت عليها بعض التدابير لتالفي الضرر المساكن

وللصحة العامة، ويجب إخضاعها الحكام  عنها خطر محدود للبيئة والمحيطوهي التي ينتج  الثالثة، الفئة - 
 .عنها خاصة تؤمن تالفي الضرر المحدود الناتج

ينتج عنها ضرر بسيط للبيئة والمحيط والصحة العامة، ويجب إخضاعها إلحكام  وهي التي الفئة الرابعة، - 
 .تالفي الضرر البسيط الناتج عنها خاصة الجل

  .العامة هي التي ال تسبب اي ضرر للبيئة والمحيط وللصحة لخامسة،ا الفئة - 

 

 4 المادة   

 إقامة أكثر من صناعة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وذلك على مسؤولية يجوز في البناء الواحد   

  .أصحابها، وشرط ان ال يسبب تواجدها معا اي ضرر او أخطار

 

 5 المادة   

سوى  المروية او األراضي الزراعية المصنفة تربتها زراعيا في الفئتين األولى والثانية، شأ في األراضيال تن   
مجلس الوزراء فتبقى  مؤسسات الصناعات الزراعية. أما األراضي المصنفة صناعية بموجب مراسيم تتخذ في

  .خاضعة للشروط المحددة لها

 

 6 المادة   
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مصنفة او أصبحت مؤقتا غير صالحة لالستعمال يبلغ صاحبها المصلحة  ةإذا تهدمت مؤسسة صناعي   
 .الصناعة لتتولى التثبت من اسباب الحادث المختصة في وزارة

المؤسسة، يمكن ارجاع المؤسسة الى الحالة التي كانت عليها وقت  اذا كانت أسبابه ال تتعلق بسير عمل -
 .جديد تشغيلها دون اي ترخيص

المؤسسة أو لترميمها، اتباع نفس  ادث ناشئا عن أمور فنية مختصة باالستثمار فيجب، لتجديدأما إذا كان الح
  .جديدة األصول واإلجراءات المعتمدة إلنشاء مؤسسة

 

 اصول واجراءات -ثانيا 

 وتجديده وشروط الترخيص

 وتعديله

 احكام مشتركة -1

 7 المادة   

لصناعات وطلبات تجديد الترخيص أو تعديله وطلبات الترخيص بإنشاء ا تقدم وتسجل طلبات الترخيص   
 قبل صاحب المؤسسة الصناعية او المسؤول فيها، في دائرة الترخيص والمراقبة في من باالستثمار، موقعة

في دائرة الترخيص  مصلحة الصناعة اإلقليمية التي يقع العقار المنوي إقامة المؤسسة عليه ضمن نطاقها، او
 .محافظتي بيروت وجبل لبنان ي اإلدارة المركزية بالنسبة للمؤسسات الصناعية فيالصناعية ف

باإلنشاء وطلبات تعديل الترخيص للمؤسسات من الفئات  كما يقدم، بتاريخ سابق، نسخة عن طلبات الترخيص
 رئيس البلديةاستثمار المؤسسات من الفئتين الرابعة والخامسة، مع مرفقاتها، الى  الثالث األولى، وعن طلبات

  .طلب المختص او الى القائمقام في حال عدم وجود بلدية، لقاء ايصال مؤرخ يتم إرفاقه بكل

 

 8 المادة   

تسجيل طلبه، إيصاال يتضمن موضوع الطلب ويحمل رقم التسجيل وتاريخه،  يعطى صاحب العالقة، لدى   
  .المطلوبة الطلب عناصره كافة بما فيها المرفقات تتثبت الدائرة او الجهة المختصة من استكمال وذلك بعد ان

 

 9 المادة   

دائرة الترخيص المركزية وفي المصالح اإلقليمية تسجل فيه جميع الطلبات  يعتمد سجل خاص للتراخيص في   
مدة المعت هذا السجل وفقا لنموذج يحدد من قبل مدير عام الصناعة، الذي يحدد أيضا االستمارة المقدمة. ينظم

  .لكل من الطلبات المقدمة

 

 10 المادة   

المادة السابعة، بتاريخ تسجيلها في كل من دوائر الترخيص، الى رئيس "لجنة  تسلم الطلبات المذكورة في   
  .المختصة، بموجب دفتر ذمة يحدد فيه تاريخ التسليم "الترخيص



 

 11 المادة   

مختص رئيس مصلحة التراخيص المختصة، رأيه بالطلبات المقدمة إليه، القائمقام ال يبلغ المجلس البلدي او   
للمؤسسات من  كانت طلبات إنشاء او طلبات تعديل عائدة للفئات الثالث األولى، او طلبات استثمار سواء

ال اعتبرت  الفئتين الرابعة والخامسة، وذلك ضمن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلبات لديه وا 
  .قته ضمنيةمواف

 

 12 المادة   

رأيها بالطلبات المقدمة بالترخيص بإنشاء صناعة او بتعديل الترخيص المعطى  تبدي لجنة الترخيص -1   
 .مهلة أقصاها شهر ونصف من تاريخ تسلمها سابقا، ضمن

مهلة أقصاها  المقدمة بالترخيص باالستثمار وبتجديد الترخيص، ضمن تبدي لجنة الترخيص رأيها بالطلبات -2
  .تسلم كل منها أسبوعان من تاريخ

 

 13 المادة   

 النهائي، يصدر وزير الصناعة قراره   

 .أقصاها شهران من تاريخ تقديمها " من المادة السابقة ضمن مهلة7بشأن الطلبات المذكورة في الفقرة " -أ 

ن مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ المادة السابقة ضم " من6بشأن الطلبات المذكورة في الفقرة " -ب 
 .تقديمها

 المذكور في نهاية المدة المحددة يحق لصاحب العالقة المطالبة به خطيا. فإذا لم يصدر إذا لم يصدر القرار

الضمنية على الترخيص  خالل مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب يعتبر هذا األحجام عن إصداره بمثابة الموافقة
  .المطلوب

 

 14 المادة   

على إعطاء الترخيص، او إذا رفض إعطاءه، خالفا لرأي لجنة الترخيص، يجب ان  إذا وافق وزير الصناعة   
العالقة  معلال وان تدّون مبررات ذلك في الملف المختص المحفوظ في الوزارة، كما يبلغ صاحب يأتي قراره

  .القرار المتخذ

 

 15 المادة   

 باإلنشاء بعد ان يدفع صاحب العالقة الى خزينة الدولة رسم التحقيق المحدد كما ينظر في طلب الترخيص   

 :يلي



 .مؤسسات الفئة األولى ثمانمائة ألف ليرة لبنانية -

 .الثانية ستمائة ألف ليرة لبنانية مؤسسات الفئة -

 .لبنانية مؤسسات الفئة الثالثة أربعمائة ألف ليرة -

 .ألف ليرة لبنانيةمؤسسات الفئة الرابعة مائتا  -

 .الخامسة مائة ألف ليرة لبنانية مؤسسات الفئة -

  .وتعديله فتتطلب دفع نصف هذه المعدالت اما طلبات الترخيص باالستثمار وتجديد الترخيص

 

 16 المادة   

 يصدر قرارات تكميلية بالصيغ نفسها المعتمدة في قرارات الترخيص، وذلك، يجوز لوزير الصناعة ان   

المادة الثالثة  تدابير إضافية على المؤسسات المرخصة، من شأنها الحماية من المخاطر المذكورة في لفرض - 1
 من هذا المرسوم،

  .المعطى، اذا تبين انه ال موجب البقائها للتخفيف من األحكام الواردة في الترخيص - 2

 

 الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية -2

 17 المادة   

مؤسسة صناعية جديدة من الفئتين األولى والثانية المقدم على نسختين  رفق بطلب الترخيص بإنشاءي   
 :التالية المستندات

 7/60000خريطة موقع بمقياس  -1

على األقل تبين فيه الجهات التي تحيط بالمؤسسة  7/6000و 7/300مصور موجز بمقياس يتراوح بين  -2
 تظهر على األخص، المدارس والمستشفيات والمالجئ والمباني العامة واآلبار واحد، على مسافة اقلها كيلو متر

 .وينابيع المياه ومجاريها واألمكنة األثرية وأهم المؤسسات الصناعية والمساكن

المؤسسة الصناعية  على األقل تبين فيه الترتيبات التي يراد إجراؤها في 7/600مصور إجمالي بمقياس  - 3
الى هذا المصور البيانات واألوصاف  ص لها البناء واألراضي التابعة له مباشرة، وتضافوالغاية التي يخص

المنوي إجراؤها، خاصة في قسم اإلنتاج، تحول دون المحاذير  والرسوم منظمة بطريقة تثبت ان الترتيبات المادية
العامة او الزراعة، او  المصنع والتي قد تسيء الى السالمة او النظافة او الصحة التي يمكن ان تتأتى عن

 .إزعاجا للجوار تسبب

استعمالها ومصير النفايات حسبما يقتضيه نوع  وفي كل األحوال تبين بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة وكيفية
 .تطلب اإليضاحات التي تراها مفيدة الصناعة. ويحق للجهة المسؤولة أيضا ان

 .السيارات والشاحنات وغيرها، من والى الطريق العام خرائط تبين كيفية تأمين مدخل ومخرج -أ  -4

 .األولية المستعملة وكثافة السير الناتجة عن إنشاء المؤسسة دراسة عن حجم المواد -ب 



 .سالمة عملية السير بين المصنع والطريق العام وذلك بغية التثبت من

عملة، النفايات الصلبة( وطريقة تصريفها الناتجة عن المصنع )المياه المست دراسة كاملة عن كمية الفضالت -5
السطحية  إقامة منشآت إضافية، دون الحاق الضرر بالصحة العامة وبالمحيط ودون تلويث المياه عن طريق

الترخيص، ويجب ان تنفذ  والجوفية. وتشكل هذه المنشآت، في حال الموافقة على إنشاء المصنع، جزءا من
 .تنفيذ جميع هذه المنشآت خصة االستثمار اال بعدبنفس الوقت مع المصنع. وال تعطى ر 

 تعهد يلزم صاحب المؤسسة، -6

تصل عقار المؤسسة الصناعية بالطريق العام، في حال عدم وجودها، وذلك على نفقة  بتنفيذ الطريق التي -أ 
يقل عرضها  ال الترخيص ووفقا للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني، على ان طالب
 ستة أمتار، عن

 جوانبه، بغرس األشجار على حدود العقار ومن كافة -ب

 او بالمياه السطحية والجوفية، باتخاذ التدابير الوقائية لمنع حصول الضرر بالصحة العامة او بالمحيط -ج 

  .المالئمة لنوع الصناعة المطلوبة بتجهيز المبنى الصناعي بوسائل مكافحة الحريق -د

 

 18 المادة   

الصناعية المطلوب إنشاؤها في المناطق الصناعية وفي األراضي المصنفة صناعية،  تخضع المؤسسات -1   
 .إلنشائها التنظيم المدني المحددة لكل منها، وللشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لشروط

منها، المطلوب إقامتها خارج األماكن  تخضع المؤسسات الصناعية من الفئة الثانية، وعند االقتضاء األولى - 2
 .من هذا المرسوم 67الى  79المواد  المذكورة في البند األول للشروط المحددة في

والرابعة والخامسة، المطلوب إنشاؤها خارج األماكن المذكورة  تخضع المؤسسات الصناعية من الفئات الثالثة - 3
 ة في القوانين المرعية اإلجراء والمعتمدة من قبل لجان الترخيصالتنظيم المدني المحدد في البند األول، لشروط

 .المختصة

أعاله لجميع الشروط الصحية والبيئية  تخضع جميع المؤسسات الصناعية المذكورة في البنود الثالثة الواردة - 4
  .النافذة المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية

 

 19 المادة   

المنظمة بمراسيم يجب ان ال تقل مساحة العقار المخصص للمؤسسة الصناعية من  ق غيرفي المناط -1   
غير ذلك، بالنسبة  مترا مربعا، ما لم يتقرر 3000مترا مربعا، ومن الفئة الثانية عن  73000األولى عن  الفئة

 .لبعض الصناعات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 من مساحة العقار، 7.6% وعامل االستثمار العام ال 40لسطحي ال يتعدى عامل االستثمار ا يجب ان ال -2

لمنشآت تقنية خاصة ضرورية  مترا. يسمح بتجاوز هذا العلو 73.3وعدد الطوابق في البناء الثالثة، وعلو البناء 



ط المطلوب من قبل لجنة الترخيص استنادا الى الخرائ لطبيعة األشغال داخل قسم اإلنتاج. يتم تحديد العلو
  .المقدمة والمستندات

 

 20 المادة   

 بمراسيم يجب ان تبتعد أقرب نقطة من بناء المؤسسة الصناعية من الفئتين االولى في المناطق غير المنظمة   

 والثانية، وبخط أفقي مستقيم،

األثرية والطبيعية المحددة بمرسوم خاص او بمرسوم  / متر على األقل عن حدود المناطق7000مسافة / -1
المطلوب إقامتها في المناطق التي لها طابع أثري والتي لم يصدر بها  تنظيمي. اما المؤسسات الصناعية

وذلك من  بعد، فتعرض طلباتها على المدير العام للتنظيم المدني الخذ موافقته المسبقة عليها، مرسوم تنظيمي
 .نة الترخيص، وضمن مهلة أقصاها خمسة عشر يوماقبل ممثله في لج

 -علي  أبو -البارد  -االسطوان  -متر على األقل عن حدود مجاري األنهر الكبيرة )عرقا  250 مسافة -2
 .(الليطاني - الزهراني -األولي  -الدامور  -بيروت  -الكلب  -ابراهيم  -الجوز  -البحصاص 

 .األخرى د المجاري الشتويةمتر على األقل عن حدو  730مسافة  -3

وجودها بالقرب من األنهر  تستثنى من أحكام البندين السابقين المؤسسات الصناعية التي يفرض نوعها
 .والمجاري الشتوية

حدود العقارات التي يقع ضمنها المستشفيات او المدارس او دور  / متر على األقل عن7000مسافة / -4
 .المآوى الحضانة او

مساكن على األقل في  / متر على األقل عن أقرب منزل من تجمع سكني مؤلف من خمسة7000مسافة / - 5
 .المناطق والقرى غير المنظمة

على األقل في األمكنة التي يوجد فيها مؤسسة واحدة على األقل من ذات  / متر300تخفض هذه المسافة الى /
 .ن مائة مترالمطلوب إنشاؤها، وعلى مسافة منها ال تزيد ع فئة المؤسسة

 البند الحاالت التي تكون فيها المنطقة مصنفة صناعية، او منطقة امتداد أجيزت فيها يستثنى من أحكام هذا

 .إقامة بعض المؤسسات المصنفة، قبل إنشاء األبنية السكنية

على شاطئ البحر، اال إذا كانت طبيعة الصناعة المطلوب إقامتها تتطلب وجودها  / متر عن7000مسافة / -6
 .البحر السباب حيوية للصناعة المذكورة شاطئ

 -االوتوسترادات الدولية التالية، بيروت الحدود السورية )دمشق(  / متر عن حدود600مسافة ال تقل عن / -7
 .بيروت الناقورة، ويمنع أن يكون لها مدخل مباشر عليها -السورية )الالذقية(  بيروت الحدود

والطرق الرئيسية  تر عن حدود الطرق الدولية غير المذكورة في البند السابق/ م700مسافة ال تقل عن / -8
تراجع بالبناء قدره ستة أمتار عن جميع  / أمتار عن حدود الطرق المحلية مع فرض70والثانوية، وال تقل عن /



تراجع عندما تكون للعقار واجهة على الطريق. يسمح ضمن ال حدود العقار، على ان يطبق التراجع األقصى
 .الكهرباء اذا وجد بإنشاء غرفة الحارس ومحول

  .المياه / متر على األقل عن ينابيع7000مسافة / -9

 

 21 المادة   

 المؤسسة الصناعية ضرر بالمناظر الطبيعية وتشويه في الموقع وعلى األخص، يجب ان ال ينتج عن بناء   

 .هات مناسبا، خاصة مع المحيطيكون الشكل العام للهندسة المعمارية والواج أن -1

 .تكون جدران الدعم مغطاة بالتراب بشكل منحدر ومزروعة بالحشائش واألزهار ان -2

 .تزرع على طول الواجهات األشجار المناسبة بشكل يخلق سياجا أخضر حول المصنع ان -3

 .(...كريهة ، روائحال ينتج عن عمل المصنع مواد من شأنها إلحاق الضرر بالصحة وبالمحيط )دخان أن -4

مساحات الواجهات مغطاة بالحجر  % من40يجب ان يكون البناء مجمال للبيئة المحيطة به وأن تكون  -5
وتفرض الجدران المزدوجة العازلة للصوت حول  %. هذا20الطبيعي والسطح مغطى بالقرميد األحمر بنسبة 

 .قسم اإلنتاج

ة سياحية كالقسم الساحلي من ضفتي نهر الدامور ونهر المؤسسة في مناطق ذات قيم يجب عدم إنشاء -6
متر(  2000 ونهر الكلب ونهر ابراهيم ونهر قاديشا، او على التالل المشرفة عن قرب )مسافة اقل من بيروت

  .السياحة على المناطق والمنشآت السياحية الهامة المصنفة من قبل وزارة

 

 22 المادة   

إنشاء المؤسسات المصنفة صناعية في المناطق النائية وغير المستوفية  تتعرض وزارة الصناعة طلبا   
قانون  أعاله، على المجلس األعلى للتنظيم المدني لدرسها عمال بأحكام المادة الثانية من للشروط المذكورة

صادي. لرفع مستواها االقت التنظيم المدني وعلى ضوء الرغبة في إنشاء المؤسسات الصناعية في هذه المناطق
  .الوزراء وفي حال الخالف تعرض القضية على مجلس

 

 23 المادة   

 :الصناعة بالترخيص بإنشاء المؤسسة الصناعية، األمور التالية يتضمن قرار وزير -1   

 .الصناعية وموقعها بالكامل ورقم العقار او العقارات المستعملة اسم صاحب المؤسسة -

 .إقامتها الصناعة المجاز -

 .والتنظيم المدني وغيرها الشروط الموضوعة حفاظا على السالمة العامة والصحة العامة والبيئة -

اإلضافية التي يرى وزير الصناعة فائدة من ذكرها  تتضمن القرارات األخرى بالترخيص المعلومات والشروط -2
  .حسب نوع كل ترخيص



 

 الترخيص باالستثمار -3

 24 المادة   

والتجهيز، وفقا للشروط الموضوعة في قرار الترخيص باإلنشاء، وضمن المهلة  م أعمال اإلنشاءعند إتما   
في المادة  فيه، يقدم صاحب الترخيص المذكور طلبا للمباشرة باالستثمار وفقا لذات األصول المحددة المحددة

  .السابعة من هذا المرسوم

 

 25 المادة   

 :ر المقدم، المستندات التاليةباالستثما ترفق بطلب الترخيص   

 .المنشأ مصور خارجي وداخلي للبناء -1

 .خريطة للبناء المنفذ -2

 .اإلنتاج خريطة للتجهيزات المركزة في قسم -3

  .رخصة أشغال صادرة عن السلطة المختصة -4

 

 26 المادة   

اإلنشاء والتجهيز مطابقة للخرائط على المؤسسة المنشأة لتتثبت من ان عملية  تتولى لجنة الترخيص الكشف   
وزارة الصناعة  المحددة في قرار الترخيص باإلنشاء، كما يمكنها تكليف دائرة الترخيص المختصة في والشروط

 .بالقيام بهذه المهمة

تقريرها بالتحقق الحاصل، ضمن مهلة اسبوعين، بطريق التسلسل الى  إذا كانت المطابقة حاصلة تقدم اللجنة
 .قراره الذي يرخص بموجبه باالستثمار اعة ليصدروزير الصن

النواقص في عملية اإلنشاء والتجهيز، يعطي رئيس اللجنة  أما إذا كانت المطابقة غير حاصلة، بسبب بعض
 إلكمال النواقص المحددة ضمن مهلة تقدر على ضوء متطلبات عملية اإلكمال صاحب العالقة مهلة إضافية

 .المذكورة

تنفيذها، فتعرض الوضع على وزير الصناعة  جنة انه ال يمكن تدارك النواقص او انه ال يمكنأما إذا تبين لل
  .التخاذ اإلجراء الالزم

 

 

 

 

 تجديد الترخيص -4 

 27 المادة   

ضمن المدة المحددة لتنفيذه، يتطلب تقديم طلب تجديد له الى دائرة الترخيص  كل ترخيص معطى، لم ينفذ   



  .دارة المركزية او في المصالح اإلقليميةاإل المختصة في

 

 28 المادة   

الطلبات المذكورة في المادة السابقة لتتثبت من ان مبررات إعطاء هذه التراخيص  تتولى لجنة الترخيص درس   
  .السابق ال تزال متوفرة ومن أنه لم يطرأ أي مانع يحول دون تجديدها في

 

 29 المادة   

المعطاة سابقا، وفي حال وجودها، تتطلب قبل نهاية المدة المحددة لها، تقديم طلبات  ص المؤقتةان التراخي   
لجنة الترخيص  قبل أصحابها العطائها بصورة نهائية وفقا لذات األصول المحددة في هذا المرسوم. تتولى من

  .بصورة نهائيةالتراخيص  المختصة دراسة هذه الطلبات لتحدد الشروط الالزمة بغية إعطاء هذه

 

 تعديل او تغيير الترخيص -5

 30 المادة   

 :في المؤسسات الصناعية، الحاالت التالية تعتبر تعديال او تغييرا   

 تغيير فئة الصناعة، التوسع في االستثمار المؤدي الى -1

 أدنى، إضافة صناعة أخرى الى الصناعة القائمة وان كانت من فئة -2

 ن مكان الى آخر،نقل المؤسسة م -3

 مستثمر آخر، نقل ملكية المؤسسة من مستثمر الى -4

على اقتراح المدير العام المبني على  باإلضافة الى حاالت أخرى لم تذكر، تحدد بقرار من وزير الصناعة بناء
  .الصناعية رأي مصلحة الشؤون التقنية والخدمات

 

 31 المادة   

 بنود الثالثة األول من المادة السابقة لترخيص جديد قبل المباشرة بتنفيذها،في ال تخضع التعديالت المعددة   

واإلجراءات المعتمدة في  لهذا تقدم الطلبات الرامية الى الحصول على الترخيص المذكور وفقا لذات األصول
 ب إرفاقها،باالستثمار، اما المستندات الواج المواد السابقة بالنسبة لطلبات الترخيص باإلنشاء والترخيص

من المادة السابقة، فتقتصر على الخرائط والمصورات التي تبين  6و 7البندين  بطلبات التعديل المحددة في -أ 
 التعديالت، هذه

بطلبات اإلنشاء الجديدة والمعددة في  بطلب نقل المؤسسة من مكان الى آخر، فهي تلك المفروض إرفاقها -ب 
  .ومالمرس المادة السابعة عشرة من هذا

 

 32 المادة   



المؤسسة او استثمارها من مالك او مستثمر الى آخر لموجب تقديم تصريح بذلك  تخضع عملية نقل ملكية -1   
التصريح الذي  المالك او المستثمر الجديد خالل الشهر الذي يلي تاريخ حصول عملية النقل. يذكر في من قبل

ذا كان  م المالك او المستثمر الجديديقدم الى رئيس مصلحة التراخيص المختص، اس وكنيته ومحل إقامته، وا 
 .الرئيسي وصفة موقع التصريح المالك او المستثمر الجديد شركة فيذكر اسمها ومركزها

السابعة عشرة أعاله، موقعا من قبل المالك او المستثمر  يرفق بالتصريح المقدم التعهد المذكور في المادة -2
 .الجديد

 التصريح المذكورة على المؤسسات الصناعية القائمة بموجب ترخيص قانوني، أما المؤسسات ةتطبق عملي -3

  .وفقا لألصول المحددة القائمة دون هذا الترخيص فال يجوز نقل ملكيتها او استثمارها إال بعد تسوية أوضاعها

 

 احكام خاصة بسقوط الحق -ثالثا 

 وباالقفال وبااللغاء بالترخيص،

 33 ادةالم   

 :المعطى للمؤسسة الصناعية، ما لم يتم تجديده، في األحوال التالية يسقط الحق بالترخيص   

في قرار  المباشرة باستثمار المؤسسة من الفئتين األولى والثانية، خالل المهلة المحددة لذلك إذا لم تتم -1
 .الترخيص، والتي ال يجوز ان تنقص عن ثالث سنوات

  .سنتين إحدى الفئات الثالثة او الرابعة او الخامسة ولم يباشر استثمارها خالل مدة سة منإذا كانت المؤس -2

 

 34 المادة   

صناعية غير مجاز بموجب ترخيص نظامي، يلحق أضرارا بالجوار او بالصحة  إذا كان استثمار مؤسسة   
 طلب الى صاحب المصنع تسويةلوزير الصناعة بعد اخذ رأي لجنة الترخيص المختصة، ان ي العامة، يحق

القانوني. واذا  أوضاع مؤسسته طبقا لشروط هذا المرسوم، ضمن مهلة ستة أشهر كي يحصل على الترخيص
إقفال المصنع، وذلك بعد استطالع  امتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب منه ضمن المهلة المذكورة، يتم

  .المختص رأي لجنة الترخيص والمجلس البلدي

 

 35 المادة   

مؤسسة صناعية مصنفة مجازا بموجب ترخيص قانوني وهو يعرض الجوار او  إذا كان تشغيل واستثمار   
المحددة  لمخاطر او لمحاذير هامة، رغم التدابير المتخذة تنفيذا الحكام هذا المرسوم وللشروط الصحة العامة

لتالفي المخاطر  اتخاذ تدابير إضافيةفي الترخيص المعطى، يطلب وزير الصناعة من صاحب المؤسسة 
المحددة او اذا كانت هذه التدبير غير  والمحاذير المذكورة. فاذا لم تنفذ التدابير اإلضافية هذه ضمن المهلة

المصنع مؤقتا عن العمل بانتظار معالجة وضعه، وذلك بمرسوم  كافية لتالفي المخاطر والمحاذير، يمكن إيقاف
على اقتراح وزير الصناعة بعد استطالع رأي لجنة الترخيص والمجلس البلدي  بناءيتخذ في مجلس الوزراء 



والمحاذير  وبعد الحصول على تقرير من معهد البحوث الصناعية يؤكد استمرار وجود المخاطر المختصين
  .المشكو منها

 

 احكام خاصة بالنشر -رابعا 

 المراجعة واالعالن وبطرق

 36 المادة   

المعتمد  المختص، او القائمقام في القرى التي ال يوجد فيها مجالس بلدية، ووفقا لألسلوب رئيس البلديةيتولى    
الترخيص لها، وذلك فور تلقي  لدى كل منهما، اإلعالن لمدة أسبوع عن الرغبة في إقامة الصناعة المطلوب

  .نشاؤه ضمن نطاقهاالمصنع المطلوب إ طلب الترخيص، وفي نطاق البلدية او القرية التي يقع

 

 37 المادة   

 المختلفة الصادرة عن وزير الصناعة في دار البلدية او في مركز القائمقام، وذلك لمدة تنشر قرارات الترخيص   

  .العالقة أسبوع، وال تصبح القرارات المذكورة نافذة إال بعد إبالغها الى أصحاب

 

 38 المادة   

الذي حصل على ترخيص، يمكنه طلب إجراء تعديل على الشروط  عيةإن صاحب المؤسسة الصنا   
 .الترخيص بمراجعة وزير الصناعة خطيا ليتولى النظر في القضية واإلجراءات المحددة في

اآلخرين الذين يرون ان مصالح الجوار غير مضمونة او هي معرضة للضرر بسبب  كما ان األشخاص
المحددة  التعديل الحاصل عليه، فيمكنهم اللجوء الى ذات المراجعةالموضوعة في الترخيص او بسبب  الشروط

  .في الفقرة السابقة

 

 احكام ختامية -خامسا 

 39 المادة   

 :التالي واصبح على الوجه 29/10/2005 تاريخ 00611االولى من المرسوم رقم  المادة بموجب 92المادة  نص عدل   

لفة الحكام هذا المرسوم ان يقدم قائمة دون ترخيص أو مخا يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة 
، طلب ترخيص الى الجهة الصالحة، لتسوية اوضاعها اصوال"، تجنبا 31/12/2006 في مهلة تنتهي في

  .القانونية للمالحقة

 

 40 المادة   

  .المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصناعة تحدد دقائق تطبيق هذا   

 

 41 المادة   
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  .المخالفة لهذا المرسوم، او غير المتفقة مع مضمونه تلغى جميع األحكام   

 

 42 المادة   

 .حيث تدعو الحاجة ينشر هذا المرسوم ويبلغ   

  

 6006حزيران  76بعبدا في 

 لحود االمضاء: اميل

  

 


