
  ة                                                                        ــــــــــــالجمهوريــــــــــــة التونسيـــ
                                                   الداخلية وزارة            

  واليــة المنستيــــر          
                                                                                                                                  ى   ـــــبلدية سيدي عامر مسجد عيس

 

ــ سج     2021ة 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

  ال ) /( نعم 
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 

رة بنت عمر  زه  01
  بوزايدة  

نهج البشير خريف  
    سيدي عامر 

12 
جانفي  
2021 

بناء حائط مالصق حول 
  مما ألحق ضررلمنزلها 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

فيفري  10
2021  

    نعم  نعم
جانفي  13

2021  

  25 نعم 
  جانفي
2021  

عبد الرؤوف منصور   02
  مسجد عيسى 

01 
فيفري  
2021  

اء دون احترام البنحول 
  مسافة التراجع القانونية  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   01
2021    

    نعم  نعم
فيفري  05

2021  

    نعم
فيفري  09

2021  
عصام الدين المهري   03

نهج الفسقية مسجد  
    عيسى 

02 
فيفري  
2021  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ  البناء بدون رخصة  حول 
 لعامالكاتب ا

مارس   02
2021 

    نعم  نعم
فيفري  05

2021 

    نعم
فيفري  09

2021 
  سمية الحدادي    04

نهج عمر ابن العاص 
    سيدي عامر 

04 
فيفري  
2021 

سكب مياه مستعملة   حول
  بالطريق العام   

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   04
2021 

    نعم  نعم
فيفري  12

2021    

    نعم
فيفري  26

2021    
أحمد بن فرج خديجة   05

    سيدي عامر 
09 

فيفري  
2021

طلب إيقاف أشغال بناء حول 
من طرف جاره خليفة خديجة

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   09
2021 

    نعم نعم
فيفري  12

2021 

    نعم
فيفري  26

2021 



وهيبة بنت أحمد بن    06
  عمر قويسم

  مسجد عيسى 

17 
فيفري  
2021

أشغال بناء والكشف ل حو
على منزله بفتح نوافذ  

  وابواب  

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
 الكاتب العام

مارس   17
2021  

    نعم نعم
فيفري  22

2021   

    نعم
مارس   11

2021 

  فوزية الغالي   07
شارع النصر سيدي  

  عامر  

25 
فيفري  
2021 

عدم احترام مسافة  حول 
التراجع القانونية واحداث  

 أحدث ضررا  كشوفات مما 

  نعم  ـــــــــــ ـــــــــــ
  الكاتب العام

مارس   25
2020  

    نعم نعم
مارس   11

2021   

    نعم
مارس   18

2021   
مسعود بن مبروك بن    08

مسلم المعيزي نهج  
موريتانيا سيدي عامر 

04 
مارس  
2021 

بناء طابق ثالث بدون  حول 
   رخصة ضد أمال القربي  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  كاتب العامال

أفريل  01
2021  

    نعم نعم
مارس   11

2021 

    نعم
مارس   29

2021 

زهير بن علي البري   09
نهج سوسة سيدي  

    عامر  

30 
مارس  
2021 

القيام بأشغال البناء  حول 
بدون رخصة ومحاولة غلق  

  نافذة  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أفريل  28
2021    

    نعم نعم
مارس   30

2021 

    نعم
أفريل  06

2021 
  بية السعدي   10

سيدي  نهج االغالبة 
  عامر  

31 
مارس  
2021  

سيالن مياه مستعملة  حول 
للمدعو رشيد القيلوشي مما  
تسبب في تضمر المتساكننن 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أفريل  29
2021  

    نعم نعم
أفريل  02

2021   

    نعم
أفريل  06

2021   
ة نهج  عماد سالم  11

  المهدية سيدي عامر 
02 

أفريل  
2021  

بناء جدار في الطابق  حول 
العلوي ضد المدعو سفيان 

    لمام 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

ماي   03
2021    

    نعم نعم
أفريل  06

2021   

    نعم
أفريل  20

2021   
حبيبة بنت محمود   12

    الشاهد  
  مسجد عيسى 

12 
أفريل  
2021  

م بأشغال البناء  القيا حول 
بدون ترك مسافة التراجع  

  القانونية . 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ماي   10
2021    

    نعم نعم  
أفريل 13

2021   

    نعم
أفريل  20

2021   
منذر الغالي شارع    13

الحبيب بورقيبة سيدي
    عامر  

20 
أفريل  
2021  

تسرب مياه مستعملة   حول
  من الجدار ألحد األجوار  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

ماي   19
2021  

    نعم نعم
أفريل  27

2021   

    نعم
ماي   05

2021   
  صابرة دعوثي    14

نهج سوسة سيدي  
  عامر  

ماي 04
2021  

  البناء بدون رخصةحول 
واحداث مخفظ سرعة  

    ومدرج 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جوان  03
2021    

    نعم نعم
ماي   28

2021 

    نعم
ماي   31

2021 
نفيسة بن وناس نهج    15

سيدي عامر المزوغي
ماي 26

2021  
فتح نافذة واحداث  حول 

مصب لمياه حلقوم وبئر  
  ضياع مياه مستعملة

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

جوان  23
2021    

     نعم نعم
جوان  08

2021   

    نعم
جوان  23

2021   



وهيبة عتيق نهج فاس   16
    سيدي عامر 

03 
جوان  
2021  

رخصة بناء   حول بناء دون
   طابق ثالث 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  01
2021    

     نعم نعم
جوان  08

2021   

    نعم
جوان  23

2021   
السيد العفلي نهج أبو  17

  بكر الرازي 
  سيدي عامر  

06 
جويلية  
2020 

ت منزلية  القاء فضالحول 
 روفات وحيوانات وغيرها  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

جويلية  01
2021    

  نعم   نعم
جوان  08

2021   

    نعم
جوان  23

2021   
عامر بالحاج سالم نهج 18

سيدي عامر  ابن رشد 
28 

جوان  
2021  

الشروع في أشغال هدم  حول 
بناء بدون رخصة ضد المدعو 

   فوزي بالحاج سالم 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جويلية  28
2021    

  نعم   نعم
جوان  29

2021   

    نعم
جويلية  23

2021   
خميس بن نصر ابن  19

 سيدي عامر  نصر 
26 

جويلية  
2021  

بناء حائط بجانب منزلهحول 
    بدون رخصة 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

أوت  25
2021    

  نعم   نعم
جويلية  29

2021   

    نعم
أوت  19

2021   
سكينة بنت أحمد    20

بوعزة شارع االغالبة  
    سيدي عامر 

أوت 23
2021  

جهر وحفر حفر لتصريف  
    مياه مستعملة 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر 20
2021    

  نعم   نعم
أوت  23

2021   

    نعم
سبتمبر  07

2021   
كمال بن عثمان شارع  21

هللا فرحات سيدي  عبد  
    عامر  

أوت 23
2021  

تربية كالب بمنطقة  حول 
    سكنية  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

سبتمبر  20
2021    

  نعم   نعم
أوت  23

2021    

    نعم
سبتمبر  07

2021   
محمد بن عمر دبيشي   22

نهج االغالبة سيدي 
    عامر  

06 
سبتمبر  
2021  

حول القاء فواضل حول 
مواد مستعملة  مختلفة و 

بالطريق العام مما احدث  
  ضررا لألجوار   

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  13
2021    

  نعم   نعم
سبتمبر  20

2021    

    نعم
أكتوبر  05

2021   

رقية بن وناس نهج    23
جانفي سيدي   18

  عامر  

17 
سبتمبر  
2021  

أشغال تركيب حلقوم  حول
لصرف المياه المستعملة  

  ناء حوض زراعة   وب

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

أكتوبر  15
2021    

  نعم   نعم
سبتمبر  22

2021    

    نعم
أكتوبر  05

2021   
نادرة بنت محمد بن   24

الشيخ نهج المنجي 
  سليم مسجد عيسى  

04 
أكتوبر  
2021 

حول عدم احترام رخصة  
البناء ووضع أعشاب 

 عشوائية عل الحائط الفاصل

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
 الكاتب العام

نوفمبر  03
2021    

  نعم   نعم
أكتوبر  07

2021   

    نعم
أكتوبر  29

2021   
فضيلة السعودي نهج    25

ابن رشد سيدي عامر 
04 

أكتوبر  
2021  

تضرر من جراء  حول 
تسرب مياه من الحائط  

  المالصق لمنزلها  
   

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

فمبر نو 03
2021    

  نعم    نعم
أكتوبر  17

2021    

    نعم
أكتوبر  29

2021    



علية المقدم نهج ابن   26
   رشد سيدي عامر  

09 
نوفمبر  
2021  

تضرر من جراء بناء  حول 
حائط مالصق مع ترك فراغ 

  تتسرب منه األمطار 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 07
2021    

  نعم    نعم
ديسمبر  02

2021    

    نعم
ديسمبر  07

2021    
كمال بن عثمان شارع  27

عبد هللا فرحات سيدي  
    عامر  

22 
أكتوبر  
2020 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ  تربية كالب شرسة حول 
  الكاتب العام

ديسمبر 16
2021    

  نعم    نعم
ديسمبر  03

2021    

    نعم
ديسمبر  07

2021  
لطفي بن حمودة بن   28

سليمان نهج عمر  
دي عامر الخطاب سي

17 
نوفمبر  
2021  

حول رفع ضرر من جراء  
    خزان مياه حمام 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 15
2021  

  نعم    نعم
ديسمبر  03

2021  

    نعم
ديسمبر  07

2021  
الناصر بالحاج خضر   29

سيدي  وادي الغدير 
  عامر  

25 
نوفمبر  
2021  

بناء طابق ثاني بدون   حول
  رخصة  

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 23
2021  

  نعم    نعم
ديسمبر  03

2021  

    نعم
ديسمبر  07

2021    
ليلى مبرك شارع    30

األرض مسجد عيسى 
26 

نوفمبر  
2021  

تضرر من جراء سيالنحول 
    مياه مستعملة 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

ديسمبر 24
2021    

  نعم    نعم
 ديسمبر 03

2020  

    نعم
ديسمبر  07

2021  
عصام الدين المهري   31

نهج سيدي عبد الستار
     مسجد عيسى 

21 
ديسمبر  
2021  

حول اعتراض على بناء باب
    محاذي لمنزله 

  نعم  ـــــــــــ  ــــــــــ
  الكاتب العام

جانفي  18
2022  

  نعم    نعم
ديسمبر  28

2021  

    نعم
ديسمبر  28

2021  
                                                                                                                       

  البلديـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــةرئيس                                                                                                         
                                                                                          

           سنــــــــــــيا الغالــــــي                                                                                                                                                   


