
          
  

 

 علومةخلية النفاذ إىل امل        
   *  *  *   *  * 

 

 ة ـيـبـيـلـة قـديـلـبـب ـمـعـلـومـةى الـلإاذ ـفـنـة الـّيـلـاط خـشـول نـر حـريـقـت

   2019 جــوان -أفـــريــل 
 

 المطالب الواردة على الخلية:  -ا

مطلب نفاذ إلى  56 :2019 جوانموفى شهر  أفريل إلىبداية من شهر  ةورد على الخلي        
   127الى عدد  71من عدد  المعلومة

 *نوعية الوثائق المعنية بالنفاذ: 

 هي:  المعلومةة النفاذ إلى المطالب التي وردت على خلي       

 مطالب  04 :وغلق وإزالةطلب نفاذ إلى قرارات هدم  -      

 مطالب  09  هندسي:مثال   /طلب نفاذ إلى رخص بناء -      

 مطالب  07  وتهيئة:لى رخص تقسيم إطلب نفاذ  -      

 مطالب  07  عقار:طلب نفاذ إلى شهادة في صبغة   -      

 لب مط 01 اإلدارية:طلب نفاذ إلى وثائق  -      

 مطالب  05 باإلمضاء:طلب نفاذ إلى شهادة في التعريف  -      

 مطلب  11 والدة:من رسم  لأل صللى نسخ مطابقة إطلب نفاذ    -     

 مطالب  05 هوية:طلب ثبوت  -    

 مطلب  01طلب النفاذ إلى أرشيف البلدية : -     

 مطلب  02  البلدية:برامج طلب النفاذ إلى مشاريع و  -     

 مطلب  01  البلدي:لى محاضر جلسات المجلس إطلب نفاذ  -    



 مطلب  02 رئيسي: لى شهادة في مسكنإطلب النفاذ  -    

 مطلب  01 اتفاقيات:لى إطلب النفاذ  -     

 مطلب  01 المقاسم:لى دفتر تسجيل طلب النفاذ إ -     

 طالب النفاذ: *هوية 

مطالب   9ألشخاص طبيعيين و المعلومةمطلب نفاذ إلى  47بلدية ال ة النفاذ بورد على خلي   
 عمومية...(  مؤسسات  محامين، جمعيات،ألشخاص معنويين )

 *إتاحة الوثائق: 

 في:األسباب  وتتلخص وثائق  ،9وثيقة وعدم إتاحة  47  نفاذ تم إتاحةمطلب  56من بين      

 عدم الحضور لتسلم المطلوب -    

 الوثيقة غير موجودة -    

 التهيئة  فيما يخص نسخ األمثلة الهندسية و لم يستظهر بوصل خالص  -   

 مطلب النفاذ منشور على موقع واب البلدية -   

 باإلجابة لى الجهة المعنية  ووقع توجيه طالب النفاذ إ دارات اخرى إمطلب النفاذ يخص  -  

 طور اإلجابة ألنها تتطلب تداخل عدة مصالح مطالب في  -  
 

 اإلجابة على مطالب النفاذ:  -اا  

بالنسبة للمطالب التي ترد مباشرة يتم الرد عليها كتابيا وتضمن بمكتب الضبط للبلدية أو    
 عن طريق موقع واب البلدية مباشرة أو

النفاذ البحث  وتتولى خليةعادة ما يتم إرسال مطلب النفاذ إلى المصلحة المعنية باإلجابة      
 وتوجيهه عن الوثيقة موضوع الطلب أو مساعدة طالب النفاذ 

 طالب النفاذ   وإحالتها إلىإيجاد الوثيقة  مطلب تم 46-      

 لم يستظهر بوصول الخالص  02 -      

 ر طالب النفاذ لتسلم المطلوب مطلب لم يحض  01-      

 الوثيقة غير موجودة في ذلك التاريخ 02 -      



 مطلب النفاذ منشور على موقع واب البلدية  01-       

   باإلجابةتوجيه طالب النفاذ الى الجهة المعنية   01  -       

 تتطلب تداخل عدة مصالح   ألنهامطالب النفاذ في طور اإلجابة   03 -       
 

 :قليبيةالنشر اإلستباقي عبر موقع بلدية  -ااا

 أمر يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية 

   بلدية قليبيةل مثال التهيئة العمرانية 

 2018متابعة إنجاز الصفقات لسنة 

 2019جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة خالل سنة  

 محاضر جلسات المجلس البلدي 

 المتابعة الشهري ة لميزاني ة الموارد

 المتابعة الشهري ة لميزاني ة النفقات 

 أمثلة حول مشروع تهيئة وتعلية سياج الملعب البلدي بقليبية 

   معطيات حول ميناء الصيد البحري بقليبية

 البلدية  ت القـرارا

 سج ل الملك البلدي 

 توقيت رفع الفضالت المنزلية خالل السنة والفترة الصيفية

 األماكن العمومية الخاصة لتجميع فضالت العيد وجلود األضاحي 

 معطيات خاصة بالعمادات 

 بالمدينة الخصائص التربوية للسكان  

العربي  والمعهد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و  بلدية قليبيةاتفاقية شراكة ثالثية األطراف بين 
 لحقوق االنسان  

 لتحويل النفايات  مركز اإلتفاقية المبرمة بين بلدية قليبية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلنجاز
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http://openbaladiati.tn/dataset/donnees-concernant-le-port-de-peche-de-kelibia-commune-de-kelibia
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http://openbaladiati.tn/dataset/convention-municipalite-de-kelibia-et-l-anged

