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يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 11 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03-451 اHــــؤرّخ في 7 شــــوال عــــام 1424
اHوافق أول ديـسمبـر سنة r2003 اHعـدّل واHتـمّم واHذكور
أعالهr يــهــدف هـــذا الــقــرار إلى حتــديـــد شــروط وكــيــفــيــات
اقـتنـاء اHواد شـبه الطـبيـة واHواد الـسامـة أو التي تـشكل
خـــطـــرا من نـــوع خــاص وحتـــتــوي عـــلى مـــواد ومـــنــتـــوجــات

كيميائية خطرةr من السوق الوطنية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــخــضع اقـــتــنــاء اHــواد اHـــذكــورة في اHــادة
األولى أعالهr من الــســـوق الــوطــنـــيــةr إلى رخــصـــة تــســلّم
من قــبل الـوالي اخملـتص إقــلـيـمـيـا بــعـد رأي مـصـالح األمن

واحلماية اHدنية.

XــــتــــعـــامــــلـــHال تـــطــــبق أحــــكــــام الـــفــــقــــرة أعاله عــــلى ا
اHعتمدين.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـودع طـلب الــرخـصـة اHــعـد وفـقـا لــلـنـمـوذج
الــوارد في اHــلــحق األول بــهــذا الــقــرارr مــقــابل وصل لــدى
مــــصـــالح اHــديـــريـــة اHــكـــلـــفــة بـــالــطـــاقـــة لــلـــواليـــة اخملــتـــصــة

إقليميا.

يـرفق طلـب الرخـصـة باسـتـمـارة معـلـومـات مطـابـقة
لــلــنـــمــوذج الــوارد فـي اHــلــحق الـــثــاني بــهـــذا الــقــرار وكـل

مستند يبرر النشاطات اHهنية.
ال يــعــد الــوصل اHـــذكــور في الــفـــقــرة األولى من هــذه

اHادة رخصة مسبقة.

rادة 2 أعالهHـذكـورة في اHـصـالح اHـادّة ة 4 :  : تـرسل اHـاداHا
الـطلـب إلى اHديـريـات الـوالئـيـة اخملتـصـة إقـلـيـميـا اHـكـلـفة
بالصحة و/أو التـجارة للدراسة التقنية خالل خمسة (5)

أيام عمل التي تلي تاريخ استالم الطلب.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـتـضـمن دراسـة الـطـلب من طـرف اHـصالح
اHــذكــورة في اHـادة 4 أعـاله في أجل ال يــتـعــدى خــمــسـة (5)
أيــام عـمـلr عـلى اخلـصــوص رقــابــة مـطـابـقــتـه بـالـنـسـبــة

Hـا يأتي :
- اHـعـلـومـات الــواردة في الـطـلب والــوثـائق اHـبـررة
لـلـنـشــاطــات اHــهـنـــيـة واسـتـمـــارة اHـعـلــومــات اHـذكـــورة

rادة 3 أعالهHفي ا
- النـشـاطات اHـهـنيـة أو ذات االسـتعـمال الـشـخصي
لـلطالب واحـتيـاجاته لـلمـواد شبه الطـبيـة واHواد الـسامة
أو الــتي تـشـكل خــطـرا من نــوع خـاص وحتـتــوي عـلى مـواد

ومنتوجات كيميائية خطرة.

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 27  جــــمــــادى األولى  جــــمــــادى األولى
يـــــحــــدّد  rيـــــحــــد r2016 ـــــوافق 7 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق  اHعــــــام عــــــام 1437 ا
شـــروط وكـــيـــفـــيــات اقـــتـــنـــاء اHـــواد شـــبه الـــطـــبـــيــةشـــروط وكـــيـــفـــيــات اقـــتـــنـــاء اHـــواد شـــبه الـــطـــبـــيــة
واHـــواد الــــســـامـــة أو الـــتـي تـــشـــكل خــــطـــرا من نـــوعواHـــواد الــــســـامـــة أو الـــتـي تـــشـــكل خــــطـــرا من نـــوع
خـاص وحتــتـوي عـلى مــواد ومـنـتـوجــات كـيـمــيـائـيـةخـاص وحتــتـوي عـلى مــواد ومـنـتـوجــات كـيـمــيـائـيـة

خطرةr من السوق الوطنية.خطرةr من السوق الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ نــــائـب وزيــــر الـــــدفــــاع الـــــوطـــــنيr رئـــــيس أركــــان
rاجليش الوطني الشعبي

rووزير الداخلية واجلماعات احمللية
rووزير الطاقة

rووزير التجارة
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-317 اHـؤرّخ
في 10 ذي الــقــعـــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة
2013 الــــذي يـــحــــدد مــــهـــام نــــائب وزيــــر الـــدفــــاع الـــــوطـــني

rوصالحياته
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــــر الـــداخــــلــــيــــة واجلـــمــــاعـــات

rعدّلHا rاحمللـية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمــبــر ســنـــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-451 اHؤرّخ
في 7 شـوّال عـام 1424 اHــوافق  أول ديــسـمــبـر ســنــة 2003
الــذي يــحـــدّد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبق عــلى الـــنــشــاطــات
اHـتصـلة بـاHـواد واHنـتوجـات الكـيمـيائـية اخلـطرة وأوعـية
rادة 11 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rضغوطةHالغاز ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبر سنـة 2011
الــذي يـحــدد صالحــيـات وزيـــر الـصــحــة والـســكـان وإصالح

rستشفياتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-302 اHؤرّخ
في 20 صــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنـــة 2015

rالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة
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اHــاداHــادّة ة 11 :  : تــرسل شــهــريــا قــائـــمــة مــفــصــلــة لــلــرخص
اHـمـنـوحـةr تـوضح عـلى اخلـصـوص طـبـيـعـة وكـمـيـات اHـواد

التي � رفعهاr من طرف :

- مــديـــــر الــصـــحــــــة و/ أو الـــتــجـــــــارة لــلــــواليــــــــة
rعنـيةHإلـى الـوزارة ا

- مدير الطاقـة للوالية إلى الوزارة اHكـلفة بالطاقة
وإلى مصالح األمن اخملتصة إقليميا.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : في حــالـة وقف الـنـشـاطr يُـعـلم اHـشـتـرون
احلــائــزون اHــواد شـــبــة الــطــبــيــة واHـــواد الــســامــة أو الــتي
تـــــشــــــكل خــــــطـــــرا من نــــــوع خـــــاص أو حتـــــتـــــوي عــــــلى مـــــواد
ومــنـــتــوجــات كــيــمـــيــائـــيــة خـــطــرةr فــورا الــســـلــطــــة الــتي

سلّمتهم الرخصـة.

حتدد الـسلـطـة اHذكـورة أعاله للـحائـزين الـتعـليـمات
الـتي يـجب اتـبــاعـهـاr فـيـمـا يــخص اآلجـال من أجل الـقـيـام

بعمليات التنازل.

وبـانــقـضــاء األجل اHـذكــور في الـفــقـرة أعالهr تــصـبح
اHـواد شـبه الـطبـيـة واHـواد الـسامـة أو الـتي تـشـكل خـطرا
من نوع خاص أو حتتوي عـلى مواد ومنتوجات كيميائية
خــطــرة غـــيــر اHــبـــيــعــة أو غـــيــر اHــتـــنــازل عــنـــهــاr مــوضــوع

تدابير حتفظية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 7 مارس سنة 2016.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـرسل الــطـلب بـعــد الـرأي الــتـقـنيr مــرفـقـا
rـادة 4 أعالهHـذكـورة في اHـصـالح اHبـاسـتـنـتــاجـات وآراء ا

إلى اHديرية اHكلفة بالطاقة للوالية اخملتصة إقليميا.
يـرسل الــطـلب إلى الــوالي من طــرف اHـديـر اHــكـلف
بـالـطــاقـة لـلـواليـة في أجـل ال يـتـعـدى خـمـسـة (5) أيـام عـمل

ابتداء من تاريخ استالمه.
يـــخــــطـــر الـــوالـي مـــصـــالح األمـن واحلـــمـــايــــة اHـــدنـــيـــة

اخملتصة إقليميا إلبداء الـرأي.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـرسل رأي اHصـالح اHـذكورة في الـفـقرة 3
مـن اHـــادة 6 أعـالهr إلى الـــوالـي في أجل ال يــــتـــعـــدى واحـــدا
وعشرين (21) يوم عمل التي تلي تاريخ استالم الطلب.

اHاداHادّة ة 8 :  : تُـبلّغ رخصة االقـتناء اHعـدة طبقا لـلنموذج
الـوارد في اHـلـحق الـثـالث بـهـذا الـقــرارr أو رفض الـطـلب
من قـــبل اHــصـــالح اHــذكـــورة في اHــادة 3 أعاله لـــلــمـــديــريــة
اHكلـفــة بـالطـاقــة لـلـواليــةr إلى اHعـنـي باألمــر في أجــل
ال يتعـدى خمـسة وثالثX (35) يوم عـمل ابتـداء من تاريخ

إيداع الطلب.
يكون رفض الطلب معلّال.

اHاداHادّة ة 9 :  : حتـدد صالحية رخـصة االقتـناء باثـني عشر
(12) شهراr ابتداء من تاريخ إمضائها.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـضع اHـتـعـامـل خـتـمه الـنـديّ عـلى رخـصـة
االقــتــنـــاء مــبــيـــنــا فــيــهـــا أن هــذه الــرخـــصــة � اســتـــهالكــهــا
وتـرتّب عـلـيـها تـسـلـيم اHـواد شـبه الـطبـيـة واHـواد الـسـامة
أو الــتي تـشـكل خــطـرا من نــوع خـاص وحتـتــوي عـلى مـواد

ومنتوجات كيميائية خطرة مذكورة فيها.
تــــرجـع الــــرخـــــصـــــة األصـــــلــــيـــــة مـع فــــاتـــــورة الـــــشــــراء
لــلــمـشــتــريr ويـحــتــفظ اHــتــعـامل بــنــســخـة مــنــهــاr ويـرسل
نـسخــة إلـى اHديـريــة اHـكـلـفــة بـالـطـاقــة لـلـواليــة ويـبـلّـغـها
إلى مــصـالح األمـن اخملـتــصــة إقـلــيـمــيــاr وكـذا إلـى مـديــريـة

الصحـة و/ أو التجـارة للواليـة.
في حالـة عدم تـلبيـة اHتعـامـل كال أو جزءا من كـمية
اHواد شـبه الـطبـيـة واHواد الـسـامة أو الـتي تـشكـل خـطرا
من نوع خاص أو حتتوي عـلى مواد ومنتوجات كيميائية
خطرة واردة في رخصـة االقتناء اخلاصة باHشتريr يضع
اHتعـامل ختمه الـنديّ على هذه الـرخصة بـالنسبـة للمواد

اHسلّمة فقط مع اإلشارة إلى الكمية التي � بيعها.
�ــكن اHــشــتــري اســتــعــمــال الــرخــصــة القــتــنــاء اHـواد

اHتبقية لدى متعاملX آخرين.

نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني
رئيس أركان اجليش الوطنيرئيس أركان اجليش الوطني

الشعبيالشعبي
الفريق أحمد ڤايد صالحالفريق أحمد ڤايد صالح

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الطاقةوزير الطاقة
صالح خبريصالح خبري

وزير التجارةوزير التجارة

بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
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اHلحق األولاHلحق األول

طلب رخصة اقتناء مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنيةطلب رخصة اقتناء مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية

الـ (1).............................................................................................................................................................

الـمولود (ة) في...............................................................................................................................................

اجلنسية.........................................................................................................................................................

العنوان الشخصي...........................................................................................................................................

عنوان مكان استعمال و/أو تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الطلب..........................................

اHهنة أو النشاط اHمارس.................................................................................................................................

ألتمس رخصة القتناء من السوق الوطنية اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة اHبينة في القائمة اHرفقة طيه.

توجه هذه اHواد و/أو اHنتوجات

لـ (2)..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

أنا اHمضي أدناهr أشهد بشرفي على صحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

حرر بـ.........................في.........................

(اخلتم واإلمضاء)

(1) ذكر أسماء وألقاب أو العنوان االجتماعي لصاحب الطلب.

(2) ذكر األغراض التي توجه لها اHواد و/أو اHنتوجات موضوع الطلب.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

استمارة معلوماتاستمارة معلومات
أوال - تعريف صاحب الطلب :أوال - تعريف صاحب الطلب :

rش ذ ش و rش ذ م م rشـخـــص معنـــوي. (ش ذ أ r1 - الطبيـعـــة القـانونيـــة لصاحـــب الـطلـــب : شخـــص طـبيعـــي
rتبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون اجلزائري أو األجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني r(...ش ت إلخ

2 - الـعـنــوان االجـتـمـاعي : الـرمــز والـتـسـمـيـة الــكـامـلـة واHـعــلـومـات اHـفـصـلــة (الـعـنـوانr هـاتف/فــاكس/تـلـكس/بـريـد
rإلكتروني) للمقر االجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني

r3 - الـرأسمال االجتماعي
4 - مـــجــلـس اإلدارة و/أو اHــســـيـــرون : اإلداريـــون والــرئـــيس اHـــديـــر الـــعــام واHـــديـــر الـــعــام ومـــديـــرو الـــوحــدات و/أو

r(قر سكناهم باجلزائر واخلارج احتماالH األسماء واأللقاب مع العناوين الدقيقة) سيرونHا
5 - اHـسـتـخـدمـون اخلـاضـعـون لـلـتـأهـيل : (اHـكـلـفـون بـحـفظ و/أو اسـتـعـمـال اHـواد اخلـطـرة جـدا) األسـمـاء واأللـقـاب مع

rتتاليةHقر سكناهم ومراجع التأهيل اH العناوين الدقيقة
rاألجانب X6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدم

7 - مـراجع االعـتـمـاد اخلـاصـة احملـتـمـلـةr غـيـر تـلك اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-451 اHـؤرّخ في 7
شـوّال عام 1424 اHـوافق  أول ديـسـمـبـر سـنـة 2003 الـذي يـحـدّد قـواعـد األمن الـتي تـطـبق عـلى الـنـشـاطـات اHـتـصـلـة بـاHواد
واHـنـتــوجـات الـكــيـمــيـائـيــة اخلـطــرة وأوعـيـة الــغـاز اHــضـغـوطــةr اHـعـدّل واHــتـمّم : تــواريخ احلـصــول عـلـيــهـا وانــقـضـاء أجــلـهـا

r(...وبالتجارة إلخ rوبالصحة rكلفة بالفالحةHالوزارات ا) والسلطات التي سلّمتها
8 - تـعـيـX (تـعـــريف) اHـؤسـســة أو اHـؤسـســات اHــسـتـغـلــة طـبـقـــا Hـدونــة اHـنـشـآت اHـصـنــفـة (كـمـا حــدد في اHـرســوم
الـتّـنـفــيذيّ رقـم 06-198 اHـؤرّخ في 4 جـمـادى األولى عـام 1427 اHـوافق 31 مايـو سـنـة 2006 الذي يـضـبط الـتنـظـيم اHـطبق

r(صنفة حلماية البيئةHؤسسات اHعلى ا
r9 - مرجـع السجـل التجـاري
10 - رقم التسجـيل اجلبـائي.

ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :
r(لحقةHوالثانوية وا rاألساسية) 11 - مجاالت النشاطات

r(ا فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة�) صنعةHواد اHا X12 - تعي

r(بنيHاجلزء غير ا rبنيHاجلزء ا) ؤسسةH13 - مساحة ا

r14 - نوعـية البنايات

rستعملةH15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق ا

rستخدمةHا (قننةHا) نتوجات الكيميائية اخلطرةHواد واH16 - قائمة ا

Xتــقـنـيـ Xإلى إطـارات وإطــارات الـتـحــكم وعـمـال (تــبـريـر عـلـى وجـود مـسـتــخـدمـ Xمـقـســمـ XــسـتـخــدمـH17 - عـدد ا

r(نجزةHفي النشاطات ا Xمختص
18 - قدرة اإلنتاج (الشهرية والسنوية).

ثالثا - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة :ثالثا - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة :
19 - قائمة مفصلة للمنتوجات اHقننة احملازة مع حتديد بالنسبة لكـل منتوج :

r(وتقد® بطاقتها األمنية) تحدةHرقمها حسب مدونة منظمة األ¯ ا rتعيينها التقني -
rكميّتها السنوية القصوى -

r(اقتناء من اجلزائر rإنتاجها) منشؤها -
r(االستعمال أو البيع) وجهتها -

- مرجع سجلها اHنظم حملاسبة اHواد.
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رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري اHق° :رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري اHق° :
rقننةHنتوجات الكيميائية اH20 - احتماال مرجع السجـل التجاري اخلاص بالنشاط التجاري للمواد وا

rقننةHنتوجات اHواد واH21 - تاريخ بداية نشاطات  بيع ا

22 - مرجع سجـل الزبائن اHنظم.

خامسا - معلومات حول شروط احلفظ والتخزين :خامسا - معلومات حول شروط احلفظ والتخزين :
r23 - نوعية البنايات ونطاقها

rنافذ وتأمينهاH24 - وصف اخملارج وا

rنتوج بالنسبة لكـل مخزنH25 - مساحة وسعة ونوع ا

.(XؤهلHا XستخدمHبالنسبة لكـل مخزن : قائمة ا) 26 - التنظيم

سادسا - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسة :سادسا - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسة :
27 - احلماية احمليطية :

r(اخملارج rاالرتفاع rالنوع) السياج -
rوسائل اإلضاءة -

r(إن وجد) راقبة عن بعدHنظام ا -
r(إن وجد) نظام مكافحة التسلل -

rمستخدمو احلراسة الليلية والنهارية -
- األسلحة وكالب احلراسة (إن وجدت).

28 - نظام اإلنذار والتنبيه :

rجهاز اإلنذار -
- جهاز التنبيه (مع مصالح األمن).

29 - وسائل االتصال :

rهـاتف -
rفاكس -
- راديو.

30 - عتاد مكافحة احلريق :

rطفآتHقائمة ونوع ا -
r(إن وجد) كافحة احلريقH النظام اآللي -

r(سعتها) ياهHخزانات ا -
- وسائل أخـرى.

31 - حتديد محيط األمن :

rشماال -
rجنوبا -
rشرقا -
- غربا.

أنا اHمضي أسفلهr أصرح بشرفي أن اHعلومات اHصرح بها في هذه االستمارة صحيحة.

حرر بـ.........................في.........................

(ختم وإمضاء صاحب الطلب)
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(1) حدد الوالية.

(2) أذكر أسماء وألقاب أو عنوان الشركة لصاحب الرخصة.

(3) أذكر عنوان اHقر ومخزن/أو مخازن الوجهة.

(4) حدد عدد الصفحات (باحلروف واألرقام) ألجنحة القائمة.

(5) أشطب العبارات غير اHالئمة.

(6) عنوان السلطة اHسلّمة للرخصة.

تبليغ : تبليغ : بُلّغ بتاريخ........................................

من قبل .............................. (اخلتم واإلمضاء)

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية(1)..........................................................................

مديرية الطاقة

رقم.....................................................

رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنيةرخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية

يرخص لـ (2)...................................................................................................................................................

العنوان (3)....................................................................................................................................................

اHهنة أو النشاط اHمارس.................................................................................................................................

يـرخص باقتـناء من الـسوق الوطـنيـة اHواد و/أو اHنـتوجـات الكيـميـائية اخلـطرة اHـبيّنـة في القـائمة اHـرفقـة طيهr والتي
حتتوي على (4) .................... جناح (أجنحة).

حتدد مدة صالحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا.

نظام اHواكبة (5) :                               مصالح األمن                              شركة حراسة ونقـل اHواد احلساسة

حرر بـ.........................في.........................

الـ (6)....................

(اخلتم واإلمضاء)
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رخصة رقم .................... مؤرخة في ....................                          جناح رقم .................. (1) / .................... (2)

(ختم السلطة اHانحة)

قائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الرخصةقائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الرخصة

الكمية اإلجماليةالكمية اإلجماليةالتعيX التقني وكل التعيينات األخرىالتعيX التقني وكل التعيينات األخرىرقم م.أ.مرقم م.أ.م

r(1) أذكر رقم صفحة القائمة

(2) أذكر العدد اإلجمالي لصفحات القائمة.


