
 

Hôtel de Ville – La Kasbah 1008 Tunis   : الهاتف Tél. (+216) 71 571 198 : الفاكسFax (+216) 71 562 183  تونس 1008القصبة  –قصر البلدية 

 www.commune-tunis.gov.tn  

 

 

 

 لجمهورية التونسيةا
 بلدية تونس

 

 

 كيفيّة تسيير أعمال اللّجنة الفنّية البلديّة لرخص البناء والهدم

 

ددقت   لددق ل   سدد لل    10أحددت ا لّجنة ددف لّة نلددف لّ جتلنددف ّدد وا لّ  ددقت ىلّلددتر  لبلددد  لّبدد ل  لّ جددت ن لّ ن

 2018لدق   9لّلدر ن  يدي  2018ّسد ف  29لن لّبق ىن لألسقسي عدتت  258ط بق ألحكقر لّة ل  2018

 ىلّبىل لن ىلّلن لللب لّةق    لق لّعلل. ىلةجنف لّلنللئف لّلن ل لنف ىلّلنعلل   لةجنف لّةلقعقا لّلحجنلف لّللعجنق

  تركيبة اللّجنة :

 لل كنب لن :لل أس لّجنة ف لّة نلف لّ جتلنف ّ وا لّ  قت ىلّلتر  ئلسف لّ جتلنف أى لن ل ى لق ىلّلي 

 لّ جت ن لن  ل لر )لل تسلن لعلق لنلن ىلل تس(.ولسف أعدقت لرن لعلل لر لن لّلةجس  -

 لألعدقت لّلعلن ىن لن ق ل لّىلّي :

 لل نل عن لإلتل ة لّةلىلنف ّجلنةللز  لى س. -

 لل نل عن لإلتل ة لّةلىلنف أللالك لّتنىّف ىلّشنرىن لّعبق لنف  لى س. -

 لل نل عن لإلتل ة لّةلىلنف ّج لئف  لى س. -

 لّةلىلنف ّج نبل  لى س.لل نل عن لإلتل ة  -

 لل نل عن لإلتل ة لّةلىلنف ّج نبقيف  لى س. -

 لل نل عن لإلتل ة لّةلىلنف ّجحلقلف لّلت لنف  لى س. -

 لل نل عن هلئف لّلل تسلن لّلعلق لنلن. -

 لّل تىب لّةلى ن ّجلن للف لّةالحلنف  لى س أى لن لل نجه. -

 ف :لألعدقت لّلل نجىن ّإلتل ة لّة نلف لّ جتلن 

 لتل  لّ  قت )لل تس(. -

- .)  كقهلف لتل   وا لّ  قت )لل تس لعلق  ن

 كقهلف لتل  لّلنللئف لّعل ل لنف )لل تسف لعلق لنف(. -

  رسقت ل قّح  وا لّ  قت ّجل قطق لّ جتلنف لّ نالث )لل تس لعلق  ن لعلق  ن ىلل تس(. -

 لع لنف  قّلن ولا.كلق للرن تعىة لل نل عن كلن ىزل ة أى ل شأة علىللنف 

لن، ىلعل دق ل ّو ى دلنقا لّلجةندقا لّلع ىددف، ي  نده لدلرن لسدلتعقت  ى قإلدقيف إّ  هرالت لألعدقت لّبق ن

 كلن شوا أى ةلف ل ى لّجنة ف يقئتة يي حدى ه.
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  مواعيد اجتماع اللّجنة :

لى س، ىل ظ   – شق ع ق طقج لةللع لّجنة ف لّة نلف لّ جتلنف ّ وا لّ  قت ىلّلتر  لب ن  جتلنف لى س لّكقئن 

عق   : كقآللييي لّلجةقنا لّلت ةف  ةتىل لألعلقل، ىلكىن علجلق لىزن

لّل طبف لّشنلقّلنف : لّ نظ  يي لجةنقا  وا لّ  قت ىلّلتر لّلع ىدف عجللق أس ىعلنق ى ق لظقر لن لّتنىلئ   -

لىر  ال قت ل لدتلت لدن لّسندقعف لّلنقسدعف لّ جتلنف لّل زه ىلّود لت ىلّعل لن لألعج  ىلّعل لن ىلّلنح ل  كلن 

   قحق، 

لّل طبددف لّىسددط  : لّ نظدد  يددي لجةنددقا  وددا لّ  ددقت ىلّلددتر لّلع ىدددف عجللددق أسدد ىعلنق ى ق لظددقر لددن  -

لّتنىلئ  لّ جتلنف   قب لّ ح  ىلّلتل ف ى قب سدىلبف ىسدلت  لّ شدل  ىلّسندلةىلي كدلن لدىر ولدلس ل لدتلت لدن 

 لّسنقعف لّلنقسعف   قحق،

لّل طبددف لّة ى لنددف : لّ نظدد  يددي لجةنددقا  وددا لّ  ددقت ىلّلددتر لّلع ىدددف عجللددق أسدد ىعلنق ى ق لظددقر لددن  -

هى  ىلّح لل لندف كدلن لدىر أ  عدقت ل لدتلت لدن لّسندقعف  لّتنىلئ  لّ جتلنف  ة ل لّةجىت ىلّى تلنف ىلّك ق لنف ىلّزن

 لّلنقسعف   قحق.

عطجف  سللنف، ي  نه للرن لتل ك ذّك  قّلئقر لّجنة ف يي لىعت  ىإذل  قتف لىر لةللقع ّة ف أحت لّل قطق لىر

 آو  لن  ةس لألس ىع.

 قرارات اللّجنة : 

 لجةنقا  وا لّ  قت لّلتىن ف  ةتىل أعلقّلدقلّجنة ف لّة لنف لّ جتلنف ّ وا لّ  قت ىلّلتر  لع ض عج  أ ظق 

ر ّجلش ىع،  يضىل ت   أللق يللق  حدى  لّلل تس لّلعلق  ن لّل لن   دقت عجد  ىذّدك   قّلىليبف أى  دقّ ن

 .ل قّح  وا لّ  قتلس بق ت لسف لعتنهق 

يض لعجنال. جلق   أ  لّجنة ف، ىلكىن ق ل  لّ ن  ىللنوذ  ئلسف لّ جتلنف ق ل هق  عت لى ن

 يي لوللقر ل عبقت ةجسقللق لسجنر إّ  لل نجي لإلتل ة لّةلىلنف ّجلنةللز  لى س،  سوف لن لحد هق.

  من خطر الحرائق لملّف رخصة البناء : جانب الوقاية

ل دت  ل دجحف ل لق دف لسدل الل لىل جف ألعلقل لّجنة ف لّة نلف لّ جتلنف ّ وا لّ  قت ىلّلتر ى ققل لح ل لق، 

يض لّلعجنددل  أللددق ، فلددف  جتلنددّة ددف ي ن  لددن وددالل ،قالددلّ  ق قا  وددا لّ  ددقت يددي لجةندد قّلىليبددف أى  ددقّ ن

لشدق لع لّ  دقت لّلبتنلدف ددل لق أسقسدق  قّ  دقتلا لّلعدتنة ّجسندك  ،  قسدل  قت  لّلع ىدف عجللق ىلّلي للعجندق

ل ىلّ نق ي ل لق، ىلّ  قلقا لّلعتنة السلب قل لّعلىر ىلّ  قلقا لّشنقهبف ىلّ  قلقا لّلحلىلف عجد   لّ نىعلن لألىن

ددحف أى لزعةددف ىذّددك  لددف ىحةددظ اللف ىلّىقق  شدد ىط لّسنددلددن حلددث لددىين لرسنسددقا وطدد ة أى لوجنددف  قّ ن

، ىلددلرن لىةلده لجةنددقا لّسندداللف لسد بق إّدد  لإلتل ة لّةلىلندف ّجحلقلددف لّلت لنددف  لدى س ّجددتن س ىإ ددتلت فلّ دحن 

أ  والل لةللقعقا لّجنة ف لّة نلف لّ جتلنف أللن لّلرسنسقا لّلةلىحف ّجعلىر.   لّ ن
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 : سات المفتوحة للعمومة ألمن المؤسّ ية البلديّ جنة الفنّ اللّ تركيبة 

 ق،ل جحف ل لق ف لسل الل لّ  قتلا   جتلف لى س   ةله  ئلس  ئلس -

   لى س، عدىل، فّجحلقلف لّلت لن  لإلتل ة لّةلىلنفل عن لل ن  -

 ، عدىل،ف ّجكل  قت ىلّ قزى سلن  كف لّلن لّشن لل نل عن  -

 ، عدىل،ف لى سحف   جتلن إتل ة حةظ لّ ن لل نل عن  -

 ، عدىل،لقحفّجسن  لىلن لّىط ين لّتن لل نل عن  -

 ، عدىل،فلن بقيلّ ن لّشنرىن ىزل ة لل نل عن  -

 كلن شوا ل ى لّجنة ف يقئتة يي حدى ه. -

لدن  ل لدتلت ةلعدفلدىر كدلن ى ق لظدقر  أس ىعلنقسقا لّلةلىحف ّجعلىر ف أللن لّلرسن لف لّ جتلن ة ف لّة ن لةللع لّجن 

لتل ك ذّك  قّلئقر لّجنة ف ىإذل  قتف لىر لةللقعلق لىر عطجف  سللنف، ي  نه للكن ، لّسنقعف لّلنقسعف   قحق

 يي لىعت آو  لن لألس ىع لّلىلّي.

 


