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  الداخليةوزارة

  

ــة       ــة الترابي ــز والتهيئ ــر التجهي ــة ووزي ــر الداخلي ــن وزي ــرار م ق

بـضبط   يتعلـق  2014 مارس  28والتنمية المستدامة مؤرخ في     
حاالت وإجراءات إعالم مصالح الحماية المدنية باألشـغال التـي     

  .ال تستوجب رخصة بناء

ــة     إن وزيـــر الداخليـــة ووزيـــر التجهيـــز والتهيئـــة الترابيـــة والتنميـ
  المستدامة،

ــدد     ــسي عـ ــى القـــانون التأسيـ ــالع علـ ــسنة6بعـــد االطـ  2011  لـ

المتعلـق بـالتنظيم المؤقـت للـسلط      2011 ديـسمبر    16المؤرخ فـي    

 2014 لـسنة  3العمومية المـنقح والمـتمم بالقـانون األساسـي عـدد          

ــري 3المـــؤرخ فـــي  ــي عـــدد  2014 فيفـ ــسنة 4 والقـــانون األساسـ  لـ

  ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014

 27 المـــــؤرخ فـــــي 1993  لـــــسنة121وعلـــــى القـــــانون عـــــدد  

  المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، 1993ديسمبر 

ة الترابية والتعميـر الـصادرة بمقتـضى القـانون      وعلى مجلة التهيئ  
 كمــا تــم  1994 نــوفمبر 28 المــؤرخ فــي  1994 لــسنة 122عــدد 

 29تنقيحهــا وإتمامهـــا بالنـــصوص الالحقـــة وخاصـــة القـــانون عـــدد   
  ،2009 جوان 9 المؤرخ في 2009لسنة 

ــسالمة والوقايــة مــن أخطــار الحريــق واالنفجــار        ــة ال ــى مجل وعل

 2009 لـسنة  11ة بمقتـضى القـانون عـدد     والفزع بالبنايات الـصادر   

   منها،7 وخاصة الفصل 2009 مارس 2المؤرخ في 

 أوت 15 المـــؤرخ فـــي   2007سنة  لـــ 247وعلـــى األمـــر عـــدد    

المتعلـق بــضبط الهيكـل التنظيمــي للـديوان الــوطني للحمايــة     2007

  المدنية،

 فيفـــري 3 المـــؤرخ فـــي 2014نة  لـــس413وعلـــى األمـــر عـــدد  

  عضاء الحكومة،المتعلق بتسمية أ 2014

 أوت 10واإلســــكان المــــؤرخ فــــي وعلــــى قــــرار وزيــــر التجهيــــز 

المتعلـق بــضبط قائمــة األشــغال الراميــة إلــى إدخــال تغييــرات    1995

ــي ال تخــضع         ــة مقامــة والت ــى بناي ــة وضــرورية عل أو إصــالحات عادي

  .للترخيص في البناء

  : قررا ما يلي 

عـــالم الفــصل األول ـ يـــضبط هــذا القــرار حــاالت وإجــراءات إ             
مصالح الحماية المدنية باألشـغال التـي ال تـستوجب، وفـق التـشريع            
ــأنها الخـــضوع       ــن شـ ــي مـ ــاء والتـ ــصة بنـ ــى رخـ النافـــذ، الحـــصول علـ

  .لتدابير السالمة والوقاية من أخطار الحريق واالنفجار والفزع

 ـ تحــدد األشــغال التــي ال تــستوجب الحــصول علــى         2الفــصل 

تدابير السالمة والوقاية مـن  من شأنها الخضوع لالتي رخصة بناء و  
  : أخطار الحريق واالنفجار والفزع كما يلي 

األشغال المتعلقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة، وتتمثـل        ) 1
  : في 

  ـ تركيز أجهزة التدفئة المركزية،

  ـ وضع التجهيزات الكهربائية داخل البنايات أو الحدائق،

  .حدائقـ وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو ال

األشــغال الراميــة إلــى إدخــال إصــالحات علــى بنايــة مقامـــة،        ) 2
  : وتتمثل في 

  ـ إعادة بناء السقوف،

  ـ إعادة بناء األرضيات وتلبيس الجدران، 

  ـ تجديد الشبكات الكهربائية، 

  .ـ تجديد شبكات الغاز

 ـ يجب على مالكي البنايات المعدة للسكنى أو المعـدة   3الفصل 
 والبنايــات ذات العلــو المرتفــع والبنايــات المحتويــة  الســتقبال العمــوم

علـــى مؤســـسات خطـــرة أو مخلـــة بالـــصحة أو مزعجـــة، قبـــل القيـــام  
هـذا القـرار، تقـديم     مـن  2بأحد األشغال المنصوص عليها بالفصل     

، إلـى مـصالح الحمايـة المدنيـة التـي توجـد البنايـة        ملف مقابل وصل 
  : لية بدائرتها الترابية، يتكون من الوثائق التا

ـ بطاقة إرشادات يتم سـحبها مـن مقـر اإلدارة الجهويـة للحمايـة        
المدنيــة أو مــن مقــر فرقــة الحمايــة المدنيــة المعنيــة وفــق األنمــوذج   

  .الملحق بهذا القرار

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيـة لمالـك البنايـة، إذا كـان شخـصا            
  .طبيعيا، أو للممثل القانوني، إذا كان شخصا معنويا

 لرائــد الرســمي للجمهوريــة التونــسيةضمون مــن اإلشــهار القــانوني باــ مــ 
  .لعقد تأسيس الشخص المعنوي

  ألوامـر والقـراراتا
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 ـ تتولى مصالح الحماية المدنية، المختصة ترابيا،  4الفصل 
النظر في ملف القيام باألشغال وتقوم بزيارة لمعاينـة البنايـة فـي       

ــشر    ــسة عـ ــاوز خمـ ــديم   ) 15(أجـــل ال يتجـ ــاريخ تقـ ــن تـ ــا مـ يومـ
  .الطلب

يتـولى أعـوان الحمايـة المدنيـة، إثـر زيـارة معاينـة البنايـة وموقـع          

ــه تـــدابير الـــسالمة      ــا تـــضمن بـ ــر فـــي نتائجهـ األشـــغال، تحريـــر تقريـ
والوقايـة مـن أخطــار الحريـق واالنفجـار والفــزع الواجـب التقيـد بهــا       

  .خالل مرحلة القيام باألشغال ومرحلة استغالل البناية

ى المعنـي بـاألمر فـي أجـل ال     توجه نسخة مـن تقريـر المعاينـة إلـ        
  .يتجاوز أسبوعا من تاريخ زيارة المعاينة

 ـ ينـــشر هـــذا القـــرار بالرائـــد الرســـمي للجمهوريـــة          5الفــصل  
  .التونسية

  .2014 مارس 28تونس في 
  الداخلية وزير 

  لطفي بن جدو

  التجهيز والتهيئة الترابيةوزير 

  والتنمية المستدامة

  الهادي العربي

  اطلع عليه

  حكومةرئيس ال

  مهدي جمعة
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  الجمهورية التونسية
  وزارة الداخلية

-------  
  الديوان الوطني للحماية المدنية

-------  
  ........اإلدارة الجهوية للحماية المدنية

  ............فرقة الحماية المدنية بـ
  بطاقة إرشادات

  )إعالم عن إنجاز أشغال ال تستوجب الحصول على رخصة بناء(
  
I -1(خص القائم باإلعالم  بيانات ت(:   

  :  شخص طبيعي 
  ........................................................اللقب........................................................اإلسم. 
  ...........................................................................................................الفاكس/ الهاتف . 
  ....................................................................مكانها.....................................تاريخ الوالدة. 
  .............. بتاريخ.................بـ  مسلمة                  جواز السفر                       / رقم بطاقة التعريف الوطنية. 

  ............عدد....................................................................................النهج / الشارع : العنوان 
  : الترقيم البريدي ....... .............الوالية........................................................المعتمدية

  : .......................................................................................................البريد االلكتروني . 
  :  شخص معنوي 

  .................................................نوع المؤسسة................................................إسم المؤسسة.
  ...................الفاكس/ الهاتف.........................................................................................نشاطها. 

  ......................عدد............ ............................................................النهج/ الشارع : مقرها االجتماعي 
  :الترقيم البريدي ...................الوالية..................................................المعتمدية

  :  الممثل القانوني . 
  .....................................................................اللقب...................................................ـ اإلسم

  .....................................................................مكانها............................................ـ تاريخ الوالدة
  ......................بتاريخ................مسلمة بـ             جواز السفر                           / ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية 

  .......: ........................................................................................................ـ البريد االلكتروني 
II ـ بيانات تخص البناية :   

  ................عدد....................................................................................النهج/ الشارع : العنوان .
  الترقيم البريدي...................................الوالية......................................المعتمدية

  ...........................................................المساحة المغطاة....................................... المساحة الجمليةـ
  ............................................................................................................ وجه التصرف في البنايةـ
  ...................................................................................... النوعمعدة للسكنى من ) :     1( نوع البناية ـ

  ........................ومن الصنف..........................................معدة الستقبال العموم من النوع                                 

  ..................................................................................ذات العلو المرتفع من النوع                                

  .............................................محتوية على مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة من الصنف                                 

  ...............................................................................................والمتمثلة في                                

ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــ
  .في الخانة المناسبة) X(وضع عالمة ) 1(
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III ـ بيانات تخص األشغال  :  

  : ونوع األشغال المزمع القيام بها طبيعةـ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  :ـ طريقة القيام باألشغال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :ـ المواد والمعدات المستعملة في إنجاز األشغال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   البيانات المصرح بها أعاله بصحةيشهد الممضي أسفله                                                    

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

                                                                                     إمضاء الطالب

  

    




