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 حـــــشبــــّص إحفـــاقــــٍّــت                                                   
 فً إطاس حفعٍم سٔابط انخعأٌ ٔانششاكت بٍٍ انًؤّسست اندايعٍّت ٔيحٍطٓا االقخصادي

 ٔحشصا عهى حذعٍى انداَب انحشفً ٔانخطبٍقً فً يخخهف يداالث انخصًٍى ٔانفٌُٕ انخشكٍهٍت

 أتشيد ْزِ االذفالٛح تٍٛ:

 .....................................................................................................................…….................................................................انًًثم  انقإًََ نًؤسست

 

 .........…. ................................................................................................................................................................…………..................انكائٍ يقّشْا بـــ

. 

 .... ...............................................................................انفاكس.............................................................................................................................انٓاحف

 

 ...........................................................................................................................................................................................................انبشٌذ اإلنكخشًَٔ.

 يٍ َاحــــٍــت                                                                                                                                                                       
 . صفاقس  3002 أٔث 5شاسع  34ٔانًعٓذ انعانً نهفٌُٕ ٔانحشف بصفاقس 

 des.isams@isams.usf.tnانثشٚذ اإلنكرشَٔٙ :         37 953 942  فاكظ :  37 955 155 انٓاذف :

                                                                                                                                           
  يٍ َاحٍت ثاٍَت

 .….......................……....…….. ..........................................( ٔرنك بًُاسبت انقٍاو بخشبص حطبٍقً بانًؤسست انًزكٕسة أعالِ يٍ قبم انطانب )ة

   .......................................................اخرظاص ...................................................  .فٙ............................  .انثانثت يٍ اإلخاصة انـ بانسُت)ة  ( انًشسى
 

 يٕضٕع انخشبص   6  1فصم 

يٍ ذذػٛى انًؼاسف انُظشّٚح ٔانرغثٛمّٛح انرٙ ذهماْا تانًؼٓذ انؼانٙ نهفٌُٕ  )ج  (ٚٓذف ْزا انرشتض اإلخثاس٘  انرغثٛمٙ  إنٗ ذًكٍٛ انغانة 
اخم ٔانحشف تظفالظ يٍ خالل اإلعالع ػهٗ انرمُّٛاخ ٔانثشيدّٛاخ ٔانٕعائم انًؼرًذج داخم انًؤّعغح  ٔذغٕٚش لذسذّ ػهٗ انّرٕاطم اإلٚداتٙ د

أٔ اإلَرظاب نهحغاب انخاص تؼذ انرخّشج . ٔ ذؼرثش انًؤعغح خٛش دافغ نثهٕؽ ْزِ يحٛغّ انًُٓٙ  تًا ٚذػى فشص إَذياخّ فٙ انحٛاج انًُّٓٛح 
 يٍ خالل ذًكٍٛ انّغانة)ج( يٍ انًٓاو انرٙ ذرُاعة يغ اخرظاطاذّ. األْذاف

 
 انخشبص  بشَايح 6    2فصم 

انؼانٙ  نهفٌُٕ ٔانحشف  تانًؼٓذ خأانًرشتظ خا نذساعايذٚشتانرشأس يغ   أٔ يٍ ُٕٚتّ ٚضثظ تشَايح انرشتض يٍ لثم سئٛظ انًؤعغح
 ،  تًا ٚضًٍ إعرفادج كّم يٍ انًؤّعغح ٔانّغانة يٍ انرشّتض  . انغانة   الخرظاصتظفالظ ٔرنك ٔفما نخظٕطّٛاخ َشاط انًؤّعغح ٔذثؼا 

 
 انخشبص  يذة 6   3فصم 

   ................./............................................./...............بذاٌت يٍ    أسبٕعا  10 ةٔيّذحّ عششذكٌٕ أحكاو اإلذفالّٛح َافزج انًفؼٕل عٕال  انرشّتض، 
  

 صفت انًخشبص 6  4فصم 
انًؼٓذ انؼانٙ ٚحافظ انًرشتض  خالل يّذج انرشّتض ػهٗ طفرّ كغانة  تانًؼٓذ انؼانٙ نهفٌُٕ ٔانحشف تظفالظ ٔ ذرى يراتؼرّ  يٍ لثم يذٚش  

 شتض. نهر انحاضُح ٔ يؤعشٍٚ أحذًْا يٍ انًؼٓذ ٔانثاَٙ يٍ انًؤعغح  أو يذٚش انذساعاخ ٔانرشتظاخ تظفالظ نهفٌُٕ ٔانحشف
 

 6 بانًؤسست  عالقت انًخشبص 6  5فصم 
ترؼهًٛاخ   سغى اَرفاء ػاللح شغهّٛ تٍٛ طاحة انًؤعغح ٔانًرشتض فاٌ ْزا األخٛش يغانة  تاحرشاو انُّظاو انّذاخهٙ نهًؤّعغح ٔاإلنرضاو

ٔٚرؼٍّٛ ػهٗ انًرشّتض  ٔذٕخٛٓاخ طاحة انًؤّعغح أٔ يٍ ُٕٚتّ إضافح إنٗ اإلنرضاو ترٕلٛد انؼًم انًؼرًذ تانًؤّعغح أٔ انرٕلٛد انًرفك ػهّٛ،
ّ٘ ذغّٛة عٕال فرشج انرشّتض. فٙ طٕسج طذٔس أّٚح ذدأصاخ ػٍ انًرشّتض،ٚرّٕنٗ سئٛظ انًؤّعغح إػالو يذٚش انًؼٓذ تاأل يش لظذ إذخار ذثشٚش أ

   اإلخشاءاخ انرأدٚثّٛح اناّلصيح

  6  اإلَٓاء انًبكش نهخشبص 6فصم   

فٙ طٕسج إسذكاب انًرشتض نخغأ فادذ ٚغرٕخة اإلٚماف انفٕس٘ نهرشّتض ًٚكٍ نظاحة انًؤعغح ٔضغ حّذ  نإلذفالٛح ، ػهٗ أٌ ٚرى إػالو 
 اإلخشاءاخ انرأدٚثّٛح انًُاعثح ذداِ انًرشّتض . إداسج انًؼٓذ انؼانٙ نهفٌُٕ ٔانحشف تظفالظ  تاأليش إلذخار

 انسُت انثانثت
  يٍ اإلخاصة
 األساسٍت 
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  6  حأيٍٍ انًخشبص 7فصم 

 :  انخأيٍٍ عهى انًشض    -
 فرشج انرشتض ػهٗ ٔضؼٛرّ فًٛا ٚخض انرأيٍٛ ػهٗ انًشع كًا نٕ كاٌ ٚذسط تانًؼٓذ. ايرذادٚحافظ انغانة  ػهٗ 

 :  انخأيٍٍ عهى حٕادد انشغم   -
ٔانًغرٕفٙ إلخشاءاخ ج( عٕال فرشج انرشتض تكاّفح اإلخشاءاخ انحًائّٛح انرٙ ٚضًُٓا لإٌَ انّضًاٌ اإلخرًاػٙ نهّغانة انًُخشط  (ٚرًرغ انغانة

.  فٙ طٕسج ذؼّشع انّغانة نحادز  داخم انًؤّعغح أٔ فٙ عشٚمّ يُٓا  ٔ/أٔ   إنٛٓا ٔرنك فٙ انرشعٛى تانُغثح نهغُح انًٕافمح إلخشاء انرشّتض
شاء انرشّتض أٔ تًُاعثرّ، ٚرؼٍٛ ػهٗ سئٛظ انًؤعغح،تظفح إعرؼدانّٛح ، إػالو يذٚش انًؼٓذ انؼانٙ نهفٌُٕ ٔانحشف تظفالظ تظشٔف إعاس إخ

عاػح ٔفما نإلخشاءاخ  48ٔيالتغاخ انحادز ٔ عثٛؼح األضشاس انًغّدهح كٙ ٚرغُّٗ إلداسج انًؼٓذ إػالو ذؼأَّٛح انحٕادز انًذسعّٛح فٙ ظشف 
 انداس٘ تٓا انؼًم ٔضًاَا نهحمٕق انًغرحّمح نهّغانة فٙ يثم ْزِ انحاالخ.  انمإََّٛح

 :  انسفش إنى انخاسج -
ك  فٙ طٕسج عفش انًرشتض إنٗ انخاسج فٙ إعاس تشَايح انرشتض ال ٚرًرغ انًؼُٙ تاأليش تاألحكاو انحًائّٛح نمإٌَ انّضًاٌ اإلخرًاػٙ ، نزن      

 رأيٍٛ انًرشتض نذٖ يؤعغح يخرظح ٔانرأكذ يٍ ٔخٕد اذفالٛح فٙ ْزا انشأٌ يغ انذٔنح انًضيغ انّغفش إنٛٓا .ٚرؼٍٛ ػهٗ طاحة انًؤعغح انركفم ت

     6  انخأخٍش8 فصم

 ْزِ االذفالٛح ال ذُض ػهٗ أ٘ شكم يٍ أشكال انرأخٛش نفائذج انًرشتض .

 6   انخقٍٍى 9فصم 

 ذُض ػهٗ اعى انًرشتض ٔيّذج انرشّتض ٔعثٛؼح شٓادج ذشتضػُذ اَرٓاء انرشتض ٚرّٕنٗ طاحة انًؤعغح أٔ يٍ ُٕٚتّ ذًكٍٛ انًرشّتض يٍ 
 رمٛٛى نإلعرؼذاداخ انرٙ أظٓشْا انًؼُٙ تاأليش ٔيذٖ َداحّ فٙ اإلَذياج داخم انًؤّعغح ٔيذٖ إنرضائّيٍ شٓادج يراتؼح نتٓا  أضغهغانًٓاو انرٙ 

 فٙ ظشف يغهك يخرٕو يٍ لثم انًغؤٔل تانًؤعغح.تًخرهف انّضٕاتظ انرٙ ذُّظًٓا، ٔرنك عٕال يّذج انرشّتض 

 حقشٌش انخشبص   10  :فصم  

كٙ ٚرغُٗ ذمًّٛٛ يٍ لثم ندُح  إداسج انًؼٓذٚمذو إنٗ  ٔاإليضاء ثىكم يرشتض يذػٕ إنٙ إػذاد ذمشٚش ذشتض ٚمذيّ إنٗ سئٛظ انًؤعغح نإلعالع 
ٌّٕ نهغشع . ترؼٍٛٛ يٍ إداسج انذساعاخ ٔانرشتظاخ  عاذزجيٍ األ  ذك

 يفعٕل االحفاقٍت   11  :فصم  

نًؼٓذ، ٔذؼرثش اإلذفالّٛح انًظادق ػهٛٓا ششعا ا إداسجًظادلح تٔ   َافزج انًفؼٕل إال تًٕافمح انًؤعغح انًغرضٛفح االذفالٛحال ذكٌٕ أحكاو ْزِ 
ًُّح ضشٔسّٚا نًثاششج انرشّتض ٔفما نهًٕاػٛ  ،ٔإعاسا يشخؼّٛا نضًاٌ حمٕق ٔٔاخثاخ األعشاف انًرذّخهح فٙ ْزا انرشّتض .  تاالذفالٛحذ انًض

ّٕج إلػالو إداسج انًؼٓذ تانرأخٛش كٙ   فٙ طٕسج ػذو حضٕس انغانة تًمش انرشتض فٙ انًٕػذ انًُظٕص ػهّٛ تاالذفالٛح فاٌ انًؤعغح يذػ
 نة انًؼُٙ تاأليش  .ٚرغُّٗ إذخار اإلخشاءاخ اناّلصيح ضّذ انّغا

 
 ............................../........................................../...............أبشيج ْزِ االحفاقٍت، قً ثالثت َظائش، بصفاقس ، بخاسٌخ  

 

  إيضاء
  انذساساث ٔانخشبصاثيذٌـــش 

 

  ٔخخى  إيضاء
 سئٍس انًؤسست أٔ يٍ ًٌثهّ

 )ة(انّطـــــانب  

  
 اسى ٔنقب  انًؤطش ان6ًًُٓ
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  انبشٌذ االنكخشًَٔ
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