
 الجمهورية التونسية

 السياحة والصناعات التقليدية وزارة 
                  

  الديوان الوطني التونسي للسياحة

 
 سياحي استثمار ة :ــالخدم مجال

 .الموافقة الفنية على ملف الرسم اإلعدادي  الخدمة : موضوع

 بالخدمة االنتفاع شروط

 الحصول على الموافقة المسبقة. -

 ملف الرسم اإلعدادي معد ومؤشر من قبل مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين المعماريين -
 .للسنة اإلدارية الجارية

 
 الملـف إيـداع مكــان

 

ة /المندوبيات الجهويالديوان الوطني التونسي للسياحةو اإلحاطة بالباعثين ب االستثماراتإدارة  : المصلحة
 للسياحة.

 / المندوبيات الجهوية للسياحة.تونــس  – نهج المكسيك، 8 : العنـوان
 

 المطلوبة الوثائق

 
 المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. باسممطلب  -
 .وتقييمي للمشروعتقرير وصفي  -
طرف خبير في المساحة مرسم بقائمة الخبراء للسنة اإلدارية  ومؤشر منلقطعة األرض معّد  طوبوغرافيمثال  -

 الجارية.
 ارتكاز/مثال جملي. مثال موقعي/مثال -
 األمثلة لمختلف الطوابق -
 األمثلة لمختلف الواجهات -
 أمثلة للمقاطع -
إذا كانت قطعة األرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي  فقرار تصفي -

 البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو الملك العمومي للمياه.
 سريرا فما فوق. 200دراسة تتعلق بمؤشرات المشروع على المحيط بالنسبة للنزل للتي تفوق طاقة اإليواء  -
 

 اآلجال المتدخلة األطراف الخدمة مراحل

 
 إيداع ملف الرسم اإلعدادي. -
عرض ملف الرسم اإلعدادي  -

الفنية لبناء  ةأنظار اللجنعلى 
 المؤسسات السياحية.

بالموافقة على إشعار الباعث  -
ملف الرسم اإلعدادي أو 

الموافقة النهائية على المشروع 
أو عدم الموافقة على الملف 

 الرسم اإلعدادي.

 
 

 

 الديوان الوطني التونسي للسياحة. -
) وزارة التجهيز  و اإلسكان و  -

التهيئة الترابية ( اإلدارة الجهوية 
 للتجهيز/إدارة التعمير.

لديوان الوطني ) وزارة الداخلية ( ا -
 للحماية المدنية.

)وزارة الشؤون المحلية     و  -
 البيئية( البلديات.

) وزارة الشؤون الثقافية( المعهد  -
 الوطني للتراث.

 )الجامعة التونسية للنزل(المطاعم.   -
 

 
 يوما من تاريخ إشعار الباعث. 45



 
 على الخدمة الحصول مكــان

 

 بالديوان الوطني التونسي للسياحة و اإلحاطة بالباعثين االستثماراتإدارة  : المصلحة
 تونس  - ، نهج المكسيك8 : العنـوان

 الترتيبية/أو و التشريعية المراجع

 

 السياحية. االستثماراتالمتعلق بإصدار مجلة  1990مارس  19المؤرخ في   1990لسنة  21القانون عدد  -
 يتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية. 1973أكتوبر  30بتاريخ  511أمر عدد  -
يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة  1974فيفري  16الوطني مؤرخ في  االقتصادقرار من وزير  -

 بناء المؤسسات السياحية.

 


