
          
  

          

 علومةخلية النفاذ إىل امل        
   *  *  *   *  * 

 

 ـة يـبـيـلـة قـديـلـبـب ـمـعـلـومـةى الـلإاذ ـفـنـة الـّيـلـاط خـشـول نـر حـريـقـت

 2019 ديـسـمـبـر -ر ـوبـتـكأ

 املطالب الواردة على اخللية: -ا

مطلب نفاذ إلى   70  :2019 ديسمبرلى موفى شهر إ كتوبرأبداية من شهر  ةورد على الخلي        
     259عدد الى  189من عدد  المعلومة

 *نوعية الوثائق المعنية بالنفاذ:

 في:ة معلومة النفاذ إلى الالمطالب التي وردت على خلي   تتمحور

مطالب  06 البلدية:الشرطة  ومعاينات شغال أ وإيقاف وإزالة نفاذ إلى قرارات هدم  -  

مطالب  07 هندسي: مثالو  نفاذ إلى رخص بناء -  

مطالب  10  وتهيئة: رخص تقسيمإلى  نفاذ  -  

لب مط 61نفاذ إلى شهادة في صبغة عقار:   -  

مطالب   09 باإلمضاء:نفاذ إلى شهادة في التعريف  -  

مطالب  02  اإلدارية:نفاذ إلى وثائق  -  

لب امط  90 والدة:من رسم  لألصلنسخ مطابقة إلى نفاذ  -  

مطالب  08  :عزوبيةشهادة  -  

لب امط 30 مسكن:شهادة في إلى النفاذ  -  

 *هوية طالب النفاذ: 

مطالب  9ومطلب نفاذ إلى وثائق إدارية ألشخاص طبيعيين   61  د على خلية النفاذ ببلدية قليبيةور  
 ...( محامين  ،عموميةألشخاص معنويين )مؤسسات 



II-  الوثائق إتاحة: 

أقصى الحاالت في   وفييتم الحصول على الوثيقة المعنية بالنفاذ في وقت وجيز ال يتجاوز أسبوع      
 جال القانونية  اآل

 إلى طالب النفاذ  وإحالتهاتم إيجاد الوثيقة  نفاذ: مطلب  65 -      

   جابته سابقاإتم   نفاذ:مطلب  01-      

 الخالص ل لم يستظهر بوص نفاذ:مطلب  01 -      

      الوثيقة غير موجودة في ذلك التاريخ نفاذ:لب امط 03 -      
 

وموقع واب  http://openbaladiati.tnالبيانات املفتوحة النشر اإلستباقي عرب موقع  -ااا

 وصفحة التواصل االجتماعي: البلدية

 )التمهيدية والعادية(.محاضر جلسات المجلس البلدي  ✓
 صفحة التواصل االجتماعي نشر مواعيد وجدول األعمال الخاصة بدورات المجلس البلدي على  ✓
 ( http://openbaladiati.tn)المتابعة الشهرية للموارد على موقع  ✓
 ( http://openbaladiati.tn)المتابعة الشهرية للنفقات على موقع  ✓
  نشر القرارات البلدية على موقع الوب الخاص بمجلة الجماعات المحلية ✓

(http://www.jocl.tn/municipalite )وموقع  (http://openbaladiati.tn) 
 التقارير الخاصة بخلية النفاذ للوثائق اإلدارية  ✓
 قرار يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية  ✓
  معايير النفاذ للمعلومةلخاص ببلدية قليبية لمواكبة  إعداد بوابة ويب وتطبيقات توافقية  إعادة انجاز   ✓
التشاركي   ✓ البلدي  لالستثمار  السنوي  )  2020البرنامج  قليبية  جلسات بلدية  المناطق،  جلسات 

البلدي، التشاركية   المجلس  العامة  الجلسة  و   محضر  برنامجالثانيةاألولى  التشاركي    اإلستثمار  ، 
 الثانية(بعد مصادقة الجلسة التشاركية  2020
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