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 رئيس خلية النفاذ إىل املعلومة                                                                                                                                                             

 



 

 :إلى المعلومة حول مطالب النفاذ تقرير

 8102و أكتوبر   8102  الفترة الممتدة  بين جانفي

اإلدارة  مآل المطلب طلبمطريقة ورود ال موضوع الطلب طالب المعلومة عدد
 المعنية

مطلب  بريد  شخص معنوي شخص عادي 
 مباشر
ومقابلة 

طالب 
 المعلومة

فاكس
/ 

 هاتف

  تظلم رفض قبول 

/  موظف مواطن
 مستشار

/ منظمة أجنبي
 /...جمعية

/ مؤسسة
 /...شركة

 الكتروني عادي

 
 

030 

ˣ     -  ميزانية 
 ميزانية تشاركية -
 إعداد الميزانية -

 المالية. إ       

038 ˣ 
 

    Copie pdf: plan 
d'amenagement urbain 

        

033 ˣ      المعلومة      نسخة من قرار هدم
 :المتوفرة

 (إزالةقرار )

 الكبارية. د  

031 ˣ      الكبارية. د        قرار غلق 

         تجهيزات الجماعات المحلية     طالبة 031

عون   031
 بلدي

رد على مطلب مآل ملف مقدم حول    
 شبهة فساد

 الشؤون القانونية. إ وبةلتعذر الحصول على المعلومة المط    

031 ˣ     إ حفظ الصحة         نسخة من قرار هدم
 والشرطة البيئية

032 ˣ     نسخة من قرار غلق مقهى         

031 ˣ     العمران. إ تعذر الحصول على المعلومة المطلوبة     قرار لجنة تشخيص المنتفعين 
 التهذيب. إ

عون   011
 بلدي

 التفقدية تعذر الحصول على المعلومة المطلوبة     رد على شكوى بالتفقدية    

010  ˣ            البناء. إ 



 

         ب نفاذمطال 11    2 9 المجموع

 

 8102وديسمبر  8102الفترة الممتدة  بين أكتوبر 

 إرتفاعكما وكيفا وذلك من خالل  را إيجابيا يحققنا تغي والمتزامن مع بدايات عمل المجلس البلدي المنتخب،  المصاحب، بداية من صدور قرار التكليف

إلستجابة لموضوع الطلب وتمكين طالب النفاذ من ل لطالب النفاذ تبعاالرضاء التام  خاللمن عدد المطالب واإلقبال المتزايد على النفاذ إلى المعلومة 

طلب نفاذ قبلت جميعا م 11إنجاز  تم   قد ، كما نفيدكم أنهرغم تجاوز اآلجال القانونية أحيانا والتي سنسعى إلى تفاديها مسبقا ،المعلومة المطلوبة

 .تظلم بإستثناء مطالب وقع رفضها لوجود نصوص قانونية تحول دون اإلستجابة للطلبالباإليجاب بما فيها  مطالب 

 

 ان الموافقة على الحصول على معلومة مستوجبة لمعاليم ال يخول لصاحبها اإلنتفاع بها إال بعد استخالص معاليمها: مالحظة

 اإلدارة المعنية مآل المطلب طلبمطريقة ورود ال موضوع الطلب طالب المعلومة عدد
مطلب  بريد  شخص معنوي شخص عادي 

 مباشر
ومقابلة 

طالب 
 المعلومة

 /فاكس
 هاتف

  تظلم رفض قبول 

/  موظف مواطن
 مستشار

/ منظمة أجنبي
 /...جمعية

/ مؤسسة
 /...شركة

 الكتروني عادي

018 ˣ     نسخة من محضر تنفيذ قرار هدم   ˣ  ˣ   دائرة سيدي البشير 

 2112ميزانية   البوصلة    013

 2112-2112تعديل الميزانية 

 2112ديون البلدية 

 2112-2111الجباية المحلية 

مصادق عليه  مخطط اإلستثمار
2112 

 2112-2112التشخيص الفني 

 2112-2112التشخيص المالي 

محاضر الجلسات التمهيدية لسنة 
2112 

 2112محاضر الجلسات العادي 

ˣ    ˣ   يةلماإدارة ال 
 عماميةاإل إدارة

 المجلسؤون مكتب ش

011 ˣ     نسخة من مثال هندسي لرخصة بناء   ˣ  ˣ   البناء.إ 



 البناء.إ   ˣ    ˣ لف رخصة نزلمنسخة من   أنا يقظ    011

011 ˣ      تم فسخها هو نسخة من ملف صفقة
 أحد أطرافها

  ˣ  ˣ   بناء. ف.إ 

011 ˣ      ملف فني بخصوص إحداثات مقامة
 على عقار مشترك لورثة

  ˣ    ˣ دائرة باب سويقة 

012 ˣ      الملف المحال إلى الشرطة البلدية
رخصة في  بخصوص مخالفة دون

 عقار مشترك لورثة

  ˣ    ˣ دائرة باب سويقة 

 حفظ الصحة.إ   ˣ    ˣ 232/2112قضية  هيئة النفاذ إلى المعلومة 011

 آليات معالجة الشكاوي   راج     011
          + 

 بيانات المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

ˣ    ˣ   مكتب العماقة مع المواطن 
 خلية النفاذ إلى المعلومة

 المعاليم. ف.إ   ˣ    ˣ 252/2112عدد  قضية  هيئة النفاذ إلى المعلومة 010

 2112/    221قضية عدد    هيئة النفاذ إلى المعلومة 018

 
ˣ تمت اإلجابة من إدارة الشؤون القانونية بعد اآلجال  أحيل إلى إدارة الشؤون القانونية 

 وقبلت تنفيذه إستئنافه   حكمي رفضتقرار صدور + 

013 ˣ     نسخة من رخصة بناء   ˣ    ˣ دائرة سيدي البشير 

011 ˣ     نسخة من مثال هندسي   ˣ  ˣ   البناء. إ 

011 ˣ      نسخة من قرار إيقاف أشغال في عقار
 الجار

  ˣ  ˣ   دائرة سيدي البشير 

011 ˣ      المركبات الصحية الراجعة بالنظر
 للبلدية

 ˣ   ˣ   حفظ الصحة. إ 

011 ˣ      النصوص القانونية المنظمة لتسمية
 األنهج

 ˣ   ˣ   الطرقات. إ 

012 ˣ     المناطق الزرقاء والمآوي البلدية  ˣ   ˣ   الوكالة البلدية للتصرف 

011  ˣ    خالالتإو مآل شكايتين حول تجاوزات   ˣ    ˣ (أحيل إلى النيابة العمومية)  التفقدية 

011     ˣ  
 شركة وكيل

نسخة من األمثلة والوثائق المتعلقة 
 بالبناية

  ˣ  ˣ   ضرورة استخماص ) البناء. إدارة
 (المعاليم

010     ˣ مقاول 
 للصفقات. ف.إدارة    ˣ    ˣ نسخة ملف صفقة 

018  ˣ    مطلب تظلم   ˣ  ˣ   التفقدية. إدارة 

013 ˣ      نسخة من قرار إحالة على مجلس
 التأديب  لعون على اثر شكاية

  ˣ  ˣ   للموارد البشرية. ف.إدارة 

011 ˣ     نسخة من قرار هدم لبناء دون رخصة   ˣ  ˣ   البناء. إدارة 



 محاضر جلسات تركيز اللجان  البوصلة    011
 المصادقة علة النظام الداخلي

 منح رئيس البلدية

   ˣ ˣ   المجلس البلدي مكتب 

011 ˣ     مآل ملف بخصوص تركيز حاويات 
 نصف مطمورة ومغلقة

  ˣ  ˣ   دائرة المنزه 
 النظافةإدارة 

011 ˣ     قرار غلق مقهى   ˣ  ˣ   حفظ الصحة.إ 

012 ˣ     امكانية تأجيل حفل زفاف    ˣ ˣ   مكتب عقد القران 

011  ˣ     الحصول على وثيقة تثبت وجود أو
 إحالة أرشيف مصلحة المقابر

  ˣ  ˣ    لألرشيف. ف.إدارة 

011 ˣ     نسخة من رخصة بناء   ˣ  ˣ    البناءإدارة 

010  ˣ     المقاييس المعتمدة في اإلختيار
 لمناظرة إنتداب عملة

ˣ    ˣ   للموارد البشرية . ف إدارة 

توزيع .ش     018
 1تذاكر

موزع لتذاكر  محضر جلسة إختيار
 مطعم

  ˣ  ˣ   الجمعية التعاونية ألعوان البلدية 
 (اثارة قضية)

 

 12  12 12 المجموع

منظمات 
وجمعيات 

 +13 

قضايا من 
 الهيئة 

      12 13 12 مطلب نفاذ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 النشر التلقائيتقرير حول 
 

  8102لسنة 
 

 

 رئيس خلية النفاذ إىل املعلومةنائب                                                                                                                                                         
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 المعلومةخلية النفاذ  إلى    

  

  

  المعلومةالمعلومةتقرير حول نشاط خلية النفاذ إلى تقرير حول نشاط خلية النفاذ إلى 

2018 

 

لة ودعم مشاركة العموم في ءالشفافية والمسا يتعزيزا لمبدأ tunis.gov.tn-www.communeموقعها اإللكتروني  تضع بلدية تونس بياناتها على

 .وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها 

I-  النشر والتحيين التلقائي للمعلومات عبر بوابة مدينة تونس tunis.gov.tn-www.commune     

 :وشملت األركان التالية التي تهم العموم المعلومات 2112 سنةخمال  بلدية تونس تللشفافية اإلدارية نشر وتكريسابمبادرة منها 

 8102 نشر المعلومة عبر بوابة مدينة تونس
العدد 

 الرتبي 
 األركان  بهذهالمعلومات التي تم نشرها   األركان التي تم تحيينها على البوابة 

 مقال في شكل أنشطة وبرامج  باللغة العربية تشمل نصوص وصور 012 - المستجدات  1

 مقال باللغة الفرنسية تشمل نصوص وصور 11 -

 طلب عروض للوكالة البلدية للتصرف  9+باللغة العربية ( طلب عروض) إعمان  152 - اإلعمانات 2

 للوكالة البلدية للتصرفطلب عروض  23+ باللغة الفرنسية ( طلب عروض)  إعمان 133 -

 بماغ باللغة الفرنسية 21+ باللغة العربية  بماغ متفرقات 91 -

   2123 - 2112 النيابية الدورة البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر - أشغال المجلس   3

 2112دية األولى لسنة يمحضرالجلسة التمه -

 2112محضرالجلسة التمهدية الثانية لسنة  -

 2112المجلس البلدي دورة فيفري  إجتماع -

 2112إجتماع المجلس البلدي دورة ماي  -

http://www.commune-tunis.gov.tn/
http://www.commune-tunis.gov.tn/


 2112  أوت 12 يوم جلسة  2112 لسنة الثالثة العادية للّدورة  التمهيدية الجلسة محضر -

 2112 لسنة الثالثة العادية الّدورة إجتماع محضـر -

  2112 ديسمبر 12 يوم جلسة 2112 لسنة الرابعة العادية للدورة التمهيدية الجلسة إجتماع جلســــة محضــــر -

 2112 لسنة الرابعة العادية الّدورة إجتماع محضـر -

 

 الميزانية 2
 

 مفصلة 2112إدراج ميزانية البلدية لسنة  -

 المحلية الجماعات لمجلة األساسي القانون -
 2112لسنة اإلستخماصات بصفة شهرية  -

 2112 لسنة البلدية بالدوائر التشاركية الجلسات محاضر  -

    2112 ديسمبر 21 بتاريخ الثانية التشاركية الجلسة أشغال -

    2112 نوفمبر 12 بتاريخ األولى التشاركية الجلسة أشغال -

    2112 لسنة لإلستثمار السنوي البرنامج -

 والمالي الفني التشخيص نتائج -
 

إحصائيات شهرية لنواقل األمراض ومقاومة التلوث ومقاومة الضجيج  ومراقبة المحمات المفتوحة للعموم  - حفظ الصحة وحماية المحيط  5
 2112والسكن الجماعي لسنة 

 (مستجدات)تقرير نشاط إدارة حفظ الصحة  -
 الغلق بعد محل فتح إلعادة الضرورية واإلجراءات الوثائق -
 المحترفين العقاريين النقباء قائمة ضمن تونس بلدية لدى للترسيم المطلوبة الوثائق -
إقامة أو عمارة لنقابة عامة جلسة محضر إليداع المطلوبة الوثائق -  

بعمارة المالكين لنقابة عامة لجلسة الدعوة إجراءات -  

محترف عقاري نقيب بمهنة اإلضطماع إجراءات -  

2112نشاط الشرطة البيئية لسنة  -  

 ركن حديقة الحيوانات تحيين ركن حديقة الحيوان 2

2 
 التعريف بالدائرة- ركن الدوائر البلدية

  تقرير نشاط دائرة باب سويقة -
 

 



 خلية النفاذ إىل املعلومة        

    64877517 :   لفاكس ا/  هاتفال

 celluleaccesinformation@gmail.com البريد اإللكتروني

  لالتصال 

 رئيس خلية النفاذ إلى المعلومة   وهيبة غرسالوي : السيدة •

 تونس 8001قصر بلدية تونس ساحة القصبة  : العنــــــــــــــــــوان •

 33139860او   68877117الهاتف /   68877117:فاكـــــــــــــــــــــس •

 : sinformation@gmail.comcelluleacceالعنـوان االلكتروني• 
 النشر على موقع الواب: من إدارة اإلعالمية    )النائب)خليل الغدامسي متصرف  : السيد •

 تونس 8001قصر بلدية تونس ساحة القصبة  : العنــــــــــــــــــوان •

 588 مكتب 68868831  :الهــــــــــــــاتــــف •

 : tunis.gov.tn-khalilghedamsi@communeالعنـوان االلكتروني• 
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