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 علومةخلية النفاذ إىل امل        
   *  *  *   *  * 

 

 ة ـيـبـيـلـة قـديـلـبـب ـمـعـلـومـةى الـلإاذ ـفـنـة الـّيـلـاط خـشـول نـر حـريـقـت

   2019 سـبـتـمـبـر -جـويـلـيـة 
 

 النفاذ:مطالب  -ا

 مطلب نفاذ   60 :2019سبتمبر   30جويلية إلى  1من  المعلومةة النفاذ إلى وردت على خلي         

:كآالتي أغلبية المطالب هي و   

 مطالب  10 وتقاسيم:نفاذ إلى رخص بناء  -      

 مطالب  10  في صبغة عقار: شهادةنفاذ إلى  -      

 مطالب  09 باإلمضاء:نفاذ إلى شهادة في التعريف  -     

 مطالب  07 عزوبية: شهادةنفاذ إلى  -     

 ب مطال 05 والدة:نسخ من رسوم  -     

 لب مط 01 إدارية: وثائقنفاذ إلى  -     

 مطالب  05 : بلديرار ـنفاذ إلى ق -     

 مطالب  02 هندسي: نفاذ إلى مثال -     

 مطالب  03 المجلس:نفاذ إلى جلسات  -     

 مطلب  02  مسكن:شهادة في  -     

 مطلب  03 تراخيص: نفاذ إلى -     

 مطالب  01:  داء بلديأنفاذ إلى  -     

   مطالب  02 البلدية:نفاذ إلى ميزانية  -     
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 *طالب المعلومة: 

 ،عموميةوإدارات    ،محامي  جمعية،ألشخاص معنويين )  لب مط  12و مطلب ألشخاص طبيعيين    48هناك       
 . (شركات 

 جنبية أمطلب نفاذ لجنسية  5ومطلب نفاذ لجنسيات تونسية   55هناك       

 *طرق التواصل: 

عن طريق البريد االلكتروني  ومطلب عن طريق البريد   4بمكتب الضبط و   مباشرة 55 :الواردةمطالب النفاذ   

عن موقع   والمسؤولته المطالب بالتنسيق بين خلية النفاذ إلى المعلومة ومصلحة األرشيف وتم الرد على ها 
.البلدية والمصالحواب البلدية   

 *إتاحة الوثائق: 

 وفى شهر م  إلى    جويليةفي الفترة الممتدة من شهر  مطلب نفاذ    60ورد على خلية النفاذ إلى الوثائق اإلدارية  
منشورة على موقع واب    مطالب نفاذ   03و   وثيقة إدارية بالصورة المطلوبة  53  إتاحة  ت تموقد    2019  سبتمبر
 البلدية.

  مطالب: 3يتم النفاذ إلى  ولم

   د الوثيقة موضوع مطلب النفاذ و جو عدم ل 01-     

       عدم اإلستظهار بوصل الخالص النفاذ و اذ لتسلم الوثيقة موضوع لعدم رجوع طالب النف 01-     

    من المعني باألمر توضيحات  وطلبنا غير واضح  مطلب النفاذ  01-     

 :النفاذ مت بها اليتالصورة  -اا

 االلكتروني  عليها عن طريق البريد يتم الرد االلكتروني  بالنسبة لمطالب النفاذ التي ترد علينا عبر البريد  -    

 كتابيا   مكتب الضبط يتم الرد عليها ن طريق لمطالب التي ترد علينا مباشرة ع بالنسبة ل -    

 موقع واب البلديةومن خالل  -    

وموقع واب  http://openbaladiati.tnموقع البيانات املفتوحة  النشر اإلستباقي عرب

 :البلدية وصفحة التواصل االجتماعي
 ر: ـشـند تم ـلق
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 محاضر جلسات المجلس البلدي )التمهيدية والعادية(.   ✓
 ( 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) 
 ة النفاذ للوثائق اإلدارية التقارير الخاصة بخلي   ✓
    دراسة تنفيذ مركز نقل النفايات المنزلية والشبيهة ✓
 ( 2018-2017) الجمعي ات المنح المسندة لفائدة  ✓
جلسة    ،2019بلدية قليبية )خطة إتصالية برنامج    2020البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي   ✓

مكو  أعوان مع  جلسة  المدني،  ،  المجتمع  لسنة  نات  البلدي  لالستثمار  السنوي  البرنامج  إعداد  رزنامة 
ج اإلستثماري  ، التشخيص المالي للبرنام2020، التشخيص الفني للبرنامج اإلستثماري السنوي  2020

 ...( 2020السنوي 
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