
 بلدية تونس      
  المعلومةخلية النفاذ  إلى    

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

 1026لسنة  الثانيالسداسي 

 (ديسمبر -جويلية)
 

 

I-  بطلب من المعني باألمر المعلومةالنفاذ إلى     

  ، 1026لسنة الثانية ببلدية تونس خالل السداسية  المعلومةورد على خلية النفاذ إلى 

:كاآلتيتوزعت  ، نفاذ طالبم 00  

المطالب الواردة على الخلية جدول   
جنسية  مآل المطلب طرق التواصل

طالب 
 النفاذ

 هوية
طالب 
 النفاذ

ق المطلوبةائالوث طالب  
 النفاذ

الموقع وقع توجيه الطالب إلى  عبر البريد اإللكتروني
اإللكتروني إلستخراج وثائق 

 الحالة المدنية

 2 حالة مدنية طبيعي تونسي

 1 " طبيعي " " عبر البريد اإللكتروني
وقع توجيه الطالب إلى موقع  عبر البريد اإللكتروني

تونس بوابة مدينة  
 قائمة معنوي "

 
3 

وثائق تاريخية عن  طبيعي  " " مباشرة
 البلدية 

4 

الوثيقة المطلوبة غير قابلة  عبر البريد اإللكتروني
 لإلتاحة

تهيئةمثال  طبيعي "  

 
5 

 6 قرار هدم  طبيعي " إتاحة الوثيقة  مباشرة

 7 قرارات غلق وفتح  معنوي " إتاحة الوثيقة عبر البريد اإللكتروني
تحديد  الطالب  لم يستطع مباشرة

المعنيةالوثيقة     
 8 رسم عقاري طبيعي "

وقع توجيه الطالب إلى موقع  عبر البريد العادي
تونس بوابة مدينة  

البلدي نشاطال - طبيعي "  
المجلس البلدي -  
    الميزانية -

0 

   

 

 

 



II- نشر المعلومات بمبادرة من البلدية عبر بوابة مدينة تونس 

 tunis.gov.tn-www.commune     

تقديم  اإلدارية وحرصا علىبمبادرة من بلدية تونس وتفعيال للشفافية المعلومات نشر  مواصلة  في إطار

معلومات إضافية   1026لسنة الثانية على بوابة مدينة تونس خالل السداسية إدراج المعلومة حينيا تم 

 :  يبينها الجدول التالي

 عبر بوابة مدينة تونس المعلومة نشر 
 

 

العدد 
 الرتبي 

األركان التي تم تحيينها على البوابة خالل 

 ( 1026ديسمبر  -جويلية ) 

          الوثائق المنشورة  على البوابة  

 ( 1026ديسمبر  -جويلية ) 

باللغة مقال في شكل أنشطة وبرامج   68 - المستجدات  2

 الفرنسية تشمل نصوص وصوروالعربية 

باللغة ( طلب عروض) إعالن  61 - إعالنات  1

  العربية

 إعالن باللغة الفرنسية 81 -

  إعالن مختلف  باللغة العربية 12- إعالنات مختلفة  3

 إعالن مختلف  باللغة الفرنسية 21-

 دورة جويليه-إجتماع المجلس البلدي - أشغال المجلس   4
 دورة إستثنائية -إجتماع المجلس البلدي -

 الميزانية 6
 

 متابعة اإلستخالصات بصفة شهرية  -
مقدمة لمشروع ميزانية بلدية تونس لسنة  -

1027 . 

 نتائج طلبات عروض  05 - نتائج طلبات عروض  7

شهرية لنواقل األمراض  إحصائيات - حفظ الصحة وحماية المحيط  8
 ومقاومة التلوث ومقاومة الضجيج  

 تحيين الركن باللغة الفرنسية الخارجيةالعالقات     0

التوقيت اإلداري ونشاط المصلحة  إضافة الدوائر البلدية 20
 المركزية

 تحيين الركن باللغة العربية المصائف البلدية  22

 تحيين الركن باللغة العربية المجتمع  21

 

 

 

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


III- صفحة التواصل اإلجتماعي: 

 لتواصل اإلجتماعي فايسبوك لصفحتها الرسمية على نشر المعلومة بلدية تونس تواصل 

 1026السداسية الثانية لسنة وقد سجلت خالل وتتفاعل مع زائري الصفحة " بلدية مدينة تونس " 

 :المعطيات التالية 

 جدول نشر وتلقي المعلومة
 نشر المعلومات على الصفحة

 
 تلقي رسائل المواطن عبر الصفحة

بالغات ، أنشطة )نص  200نشر حوالي  -

باللغة ( برامج  مثال التهيئة العمرانية 
 العربية والفرنسية

نظر، رسالة في شكل لفت  210تلقي حوالي  -

 ....شكوى ، مقترح 

رد على رسائل المواطن بالتنسيق مع المصالح  مقاطع فيديو 01صورة و 2100تنزيل  -
 المعنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


