
 

 

 

 

 لجنة رخص البناء

 12/2022 /16    : بتاريخ                                                   08   :اللجنةعدد 

 

المهندس  المالحظات الموضوع رأي اللجنة المالحظات
 المعماري

عدد  صاحب الملف
 الملف

تقديم تقسيم فني حتى نتمكن من دراسة الملف -  إلعادة النظر بناء سياج و مستودع. عدم موافقة 
 

محمد بالحاج 
 عمر

فوزي بن عبد 
الرحمان 
 بالعيوني

23/2022  

بمثال التهيئة العمرانيةالتنصيص بكل دقة على موقع المشروع   
ح مثال إرتكاز بالبنايات المجاورة حتى نتمكن من دراسة الملفتصحي -  

تهيئة طابق أرضي و  عدم الموافقة
 بناء طابق أول

زبير  إلعادة النظر 
 الرصاص

محمد بن عبد 
طيف بوسعيدلال  

2022/46 

بناء طابق أرضي و  عدم الموافقة التراتيب العمرانية بخصوص الطابق األرضيإحترام  -
 أول

المعز بن عبد  محمد تريمش  للنظر
 العزيز الطاوس

2022/48 

شريطة: إمضاء األمثلة من طرف مالكي العقار أو تقديم توكيل في الغرض-  
 تصحيح مثال اإلرتكاز  -
 العمرانية لموقع المشروعالتنصيص بكل دقة على مثال التهيئة  -
 تقديم مقطع على مستودع -
 

مجدي تريمش و  كريم المستيري للنظر بناء سياج و مستودع الموافقة
 نرجس كريم

49/2022  

إعادة النظر في إسم ومكونات المشروع ونوعية النشاط -  
تقديم إختبار في الهدم والتنصيص على موقع المشروع بمثال اإلرتكاز حتى  -

لنا دراسة الملفيتسنى   

تهيئة و بناء محل  عدم الموافقة
 بالطابق األرضي

50/2022 نبيل الصكلي بدون مهندس للنظر  

تقديم ملف كامل يحتوي على جميع الوثائق  -  
تقديم مثال هندسي يحتوي على مستخرج من مثال التهيئة العمرانية الجاري  -

هدم و إعادة بناء بيت  عدم الموافقة 
 محول كهربائي

الشركة التونسية  بدون مهندس للنظر
 للكهرباء و الغاز

2022/51 

 16/12/2022خنيس في 
 

 

 ةــــة التونسيــــالجمهوري

 وزارة الداخلية

 والية المنستير

 بلدية خنيس
 

 



 يعتبر هذا المحضر منشور إعالم ألصحاب الرخص المقدمة حسب الجدول.  -

 البناء و الهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع االلكتروني للبلدية.: يتم نشر قرارات التقسيم و رخص  258الفصل عدد  -

 

من دراسة الملفحتى نتمكن  1/100به العمل ومثال بسلم ال يقل عن   

 إعادة النظر في تصميم المشروع -
 بق األرضي طبقا للتراتيب العمرانية للمنطقةاتهوئة الط -

بناء مسكن بالطابق  عدم موافقة
 األول

صبري بن  محمود الشيخ للنظر
 الصادق يوسف

2022/52 

يؤجل لعدم  
حضور 
 المهندس

 بناء مدرسة إعدادية        
 )بالقطب التكنولوجي( 

مهدي بن  للنظر
 إسماعيل

نهلة بنت الهادي 
 شبيل

53/2022  

 تصحيح مثال اإلرتكاز بالبنايات المجاورة  -
تى تحديد موقع المشروع بكل دقة على المثال التهيئة العمرانية ح -

 نتمكن من دراسة الملف

ناجح بن عبد  محمود بالشيخ إعادة النظر بناء طابق ثاني عدم الموافقة
اللطيف بوسعيد 
وفرحات بن عبد 
 اللطيف بوسعيد

267/

2021 

 
    

 

 

 رضـــ             


