
  ة                                                                        ــــــــــــالجمهوريــــــــــــة التونسيـــ
  وزارة الشؤون المحلية و البيئة                                                    

  واليــة المنستيــــر          
         ى                                                                                                                            ـــــبلدية سيدي عامر مسجد عيس

 

ــ سج     2020ة ـــــــلسن  اوي ــــــــل الشكـــــــــ
  
  

  
ــ معطي ــ ات حــــــــــــ ــ ول الشكايـــــ   ة ـــــــــــــــــ

  

  
  ة الشكوىــــــــــــة و معالجــــــــــــــــمتابع

العدد 
الرتبي  
للشكوى 

  

  إسم مقدم الشكوى  
  و عنوانه 

ــ تاري خ  ـ
إيداع  

الشكوى  

 المشـروع  ملخص الشكوى 
 و موقعه

 ل : ـــمصدر التموي
مساعدة  ،( قرض
تمويل  ضمن

PDUGL   ،
برنامج ذاتي 

   ،مصادر أخرى ) 

اإلحالة إلى 
المصالح المعنية

  ( نعم /ال ) 
ــ تحدي د ــ

  المصلحـــة 
 و المكلف بها  

التاريخ  
األقصى  
المتوقع  
لدراسة  

 وى  ــ الشك

وصل في  
إيداع  

الشكوى  
م للمعنيلمس

  باألمر 
  ( نعم /ال ) 

فض اإلشكال  
تبعا لمعالجة 

ــ الشك   وى ــ
  ( نعم /ال ) 

  و التاريخ 

إجابة مقدم 
الشكوى تبعا 

  للمعالجة 
  ( نعم /ال ) 
  و التاريخ 

  لطفي نويرة   01
   مسجد عيسى

15 
جانفي  
2020 

تشكي بأحد الجوار الذيحول 
تعمد بناء جدار باالسمنت  
المسلح على الطريق العام  

  مما ألحق ضرر

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

فيفري  12
2020  

    نعم  نعم
جانفي  20

2020    

  21 نعم 
  جانفي
2020  

 محمد رضا القرناوي  02
  ى مسجد عيس

15 
جانفي  
2020 

حول وضع أوساخ بجوار  
  منزله . 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

فيفري  12
2020  

    نعم  نعم
جانفي  31

2020  

    نعم
جانفي  31

2020  
محمد الصالح دبيشي   03

نهج االغالبة سيدي 
  عامر  

17 
جانفي  
2020

حول التدخل لرفع المظلمة  
من جراء الكالب وتربية  

    األغنام

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

فيفري  14
2020 

    نعم  نعم
فيفري   04

2020 

    نعم
جانفي  31

2020 
  منير بن عثمان    04

نهج علي بلهوان  
  سيدي عامر  

23 
جانفي  
2020 

حول فتح كشوفات مطلة على
منزله بدون احترام مسافة  

  التراجع القانونية   

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  لكاتب العاما

فيفري  20
2020 

    نعم  نعم
جانفي    31

2020  

    نعم
جانفي  31

2020  
  زليخة الغالي    05

منطقة بوسودان سيدي
  عامر  

27 
جانفي  
2020

حول إحداث كشوفات على  
مستوى المدرج المواطنة  

  صبرين بنت رضا  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

فيفري  24
2020 

    نعم نعم
   جانفي 31

2020 

    نعم
جانفي  31

2020 



هيشم بن محمد حسين    06
  مسجد عيسى 

18 
فيفري  
2020

حول تضمر من تربية  
  حيوانات بمنطقة سكنية  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

مارس   17
2020  

    نعم نعم
مارس    04

2020 

    نعم
فيفري  28

2020 

  محمود فيالة    07
شارع الحبيب بورقيبة

    سيدي عامر

24 
فيفري  
2020 

حول احداث كشوفات على  
منزلها من طرف جاره  

بدون   3واضافة طابق 
  رخصة  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   23
2020  

    نعم نعم
فيفري   25

2020 

    نعم
فيفري  28

2020 

  الصادق اللطيف  08
شارع الحبيب بورقيبة

  سيدي عامر  

24 
فيفري  
2020 

زله وفتح  حول هدم جدار من 
باب من طرف محمد بن  

  خليفة  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   23
2020  

    نعم نعم
فيفري   26

2020 

    نعم
مارس   04

2020 

  عمر الغرياني    09
الحي الجديد مسجد  

  عيسى  

04 
مارس  
2020 

حول وجود محل حدادة في  
الحي بدون ترخيص مما  
  تسبب في كثرة االزعاج

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أفريل  02
2020  

    نعم نعم
مارس    04

2020 

    نعم
مارس   18

2020 
رضا شكري الحاجي    10

نهج فلسطين سيدي  
  عامر  

04 
مارس  
2020 

حول البناء بطريقة مخالفة  
للتراتيب البلدية من طرف 

  المدعو واصف فلفول 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

يل أفر 02
2020  

    نعم نعم
مارس    04

2020 

    نعم
مارس   18

2020 
متساكني نهج عاشور   11

  مسجد عيسى 
17 

مارس  
2020 

حول البناء بدون احترام  
  مسافة التراجع القانونية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

أفريل  16
2020  

    نعم نعم
مارس    18

2020 

    نعم
مارس   18

2020 
  ليليا دندن   12

  يدي عامر  س
ماي 04

2020 
حول تعمد المدعو فرج دندن 

شجرة   02القيام بزرع عدد 
بجانب حائطها مما سبب لها  

  ضررا

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جوان  01
2020  

    نعم نعم  
ماي    13

2020 

    نعم
ماي   28

2020 

المعز حامد وكيل    13
طريق   sominشركة 

  الوردانين 

ماي 19
2020 

التدخل العاجل في   حول
ضرر سببه روائح وضجيج  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

جوان  16
2020  

    نعم نعم
جوان    10

2020 

    نعم
جوان  16

2020 
أحمد بن فرج خديجة   14

نهج ساقية سيدي  
  يوسف سيدي عامر 

   

05 
جوان  
2020 

حول إحداث كشوفات من  
  طرف جاره 

  عمن  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  03
2020  

    نعم نعم
جوان    10

2020 

    نعم
جوان  25

2020 



مجموعة من متساكني  15
مسجد عيسى عمر بن  
سالم ولطفي حسين  

  ومن معه  

18 
جوان  
2020 

حول تراكم مياه مستعملة  
قرب منزل المتساكنين مما  

  أحدث ضررا جسيما  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

جويلية  16
2020  

     نعم نعم
جوان  25

2020 

    نعم
جوان  29

2020 

  عبد الفتاح النوالي  16
مسجد   –حي البساتين 

  عيسى  

22 
جوان  
2020 

حول بناء دون ترك مسافة  
  التراجع القانونية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  20
2020  

     نعم نعم
جويلية    08

2020 

    نعم
ويلية ج 15

2020 
  صالح بن خليفة   17

  سيدي عامر  
06 

جويلية  
2020 

حول تربية كالب سائبة  
  بمنطقة فالحية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

أوت  04
2020  

  نعم   نعم
 جويلية  14

2020 

    نعم
جويلية  15

2020 
رمضان بن صالح   18

الحي الجديد   دعوثي 
  نبهانة  سيدي عامر 

07 
  جويلية 
2020 

حول إحداث كشوفات  ضد 
بنت عبد الحميد المواطنة حياة 

  المحرزي 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أوت  05
2020  

  نعم   نعم
 جويلية  08

2020 

    نعم
جويلية  15

2020 
بسام بن الصحبي   19

  الفالح  
نهج تونس سيدي 

  عامر  

24 
جويلية  
2020 

حول رفع القمامة من أمام  
  منزله  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

أوت  24
2020  

  نعم   نعم
  أوت  12

2020 

    نعم
أوت   14

2020 

عبد الرؤوف منصور   20
  مسجد عيسى 

أوت 26
2020 

حول مخالفة مثال التهيئة بناء
جدار على مستوى الطريق 

  العام  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  23
2020  

  نعم   نعم
  سبتمبر 01

2020 

    نعم
سبتمبر  04

2020 
آمال بن الشيخ حرم   21

فرحات رزام نهج  
فلسطين مسجد عيسى 

03 
سبتمبر  
2020 

حول البناء دون احترام 
المثال الهندسي المصاحب  

  لرخصة البناء  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  01
2020  

  نعم   نعم
  سبتمبر 04

2020  

    نعم
مبر سبت 11

2020 
  نادرة بن الشيخ    22

نهج المنجي سليم  
  مسجد عيسى 

23 
سبتمبر  
2020 

حول البناء في بالطابق األول
دون ترك مسافة التراجع  

  القانونية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  22
2020  

  نعم   نعم
 أكتوبر  09

2020  

    نعم
أكتوبر  20

2020 
  نادرة بن الشيخ   23

ج المنجي سليم  نه 
  مسجد عيسى

05 
أكتوبر  
2020 

حول القيام بأشغال بناء  
  مخالف للتراتيب البلدية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

نوفمبر  04
2020  

  نعم   نعم
 أكتوبر  09

2020  

    نعم
نوفمبر  03

2020 
محمد أمين بن حمدة   24

الغالي الطفالة سيدي 
  عامر  

16 
أكتوبر  
2020 

اطي نشاط حرفي  حول تع 
بمنطقة سكنية من طرف أحد  

  االجوار  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

نوفمبر  16
2020  

  نعم   نعم
 أكتوبر  23

2020 

    نعم
نوفمبر  12

2020 



كمال بن عمارة    25
العبيدي وزوجته  

حميدة العبيدي حي 
 السنيت سيدي عامر 

16 
أكتوبر  
2020 

حول البناء وعدم احترام  
  تراجعات القانونية ال

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 14
2020  

  نعم    نعم
  نوفمبر 17

2020  

    نعم
نوفمبر  27

2020  

خليفة عقير مسجد    26
  عيسى  

18 
نوفمبر  
2020 

حول بناء مقسم بدون رخصة
على أرض غير مقسمة وغير
مصادق عليه من قبل سلطة  

  االشراف

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 16
2020  

  نعم    نعم
  نوفمبر 20

2020  

    نعم
نوفمبر  27

2020  

  آمال بن الشيخ    27
نهج فلسطين مسجد  

  عيسى  

22 
أكتوبر  
2020 

حول القيام بأشغال بناء دون  
احترام المثال الهندسي 

  المصاحب لرخصة البناء  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

بر نوفم 20
2020  

  نعم    نعم
  نوفمبر 20

2020  

    نعم
نوفمبر  16

2020  
الهادية بنت علي بن    28

عثمان نهج علي  
 بلهوان سيدي عامر 

26 
نوفمبر  
2020 

حول تربية حيوانات بمنطقة 
  سكنية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 24
2020  

  نعم    نعم
 ديسمبر 10

2020  

    نعم
ديسمبر  18

2020  
  العياشي عتيق    29

نهج خالد ابن الوليد 
  سيدي عامر  

26 
نوفمبر  
2020 

حول إزالة حائط مشترك مما
  ألحق ضررا 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 24
2020  

  نعم    نعم
 ديسمبر 10

2020  

    نعم
ديسمبر  18

2020  
  نايلة االمام   30

نهج ليبيا سيدي عامر  
30 

نوفمبر  
2020 

إزالة مضرة جراء  حول 
وضع مواد بناء بجانب 

  الحائط  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 28
2020    

  نعم    نعم
 ديسمبر 03

2020  

    نعم
ديسمبر  18

2020  
سامي بن حسن بن    31

  علي تريمش  
   حي السنيت 

18 
ديسمبر  
2020 

البناء فوق حائط مشترك بين  
االجوار سامي تريمش وعلي

  ت  شوكا

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جانفي  19
2021  

  نعم    نعم
 ديسمبر 22

2020  

    نعم
ديسمبر  31

2020  
  مجهول الهوية    32

  سيدي عامر  
23 

ديسمبر  
2020 

شكوى مجهولة هوية  
مصدر بخصوص تربية  ال

كالب بمنطقة سكنية   02عدد
  تسبب في إزعاج االجوار  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  لكاتب العاما

جانفي  22
2021  

  نعم    نعم
 ديسمبر 23

2020  

  نعم
جانفي  05

2020  

الهادي بن محمد    33
  الرميلي  

 السنيت سيدي عامر 

21 
ديسمبر  
2020 

اعتراض على بناء طابق أول
 دون احترام مسافة التراجع  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جانفي  20
2021  

  نعم    نعم
  جانفي 12

2021  

  نعم  
  جانفي 12

2021  
  البلديـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــةرئيس                                                                                                                                                  

           سنــــــــــــيا الغالــــــي                                                                                                                                                          


