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    بلذية تونس  
خلية النفار           

       إلي الوثائق اإلدارية

 2014السذاسي الثاني لسنة 

 (ديسمبر- جوان ) 

 

I-  

 

يٍ يـهت ) يـهت َفبر 24، 2014ورد عهً خهُخ انُفبر ئنً انىثبئك اإلدارَخ ثجهذَخ رىَس خالل انسذاسُخ انثبَُخ نسُخ ٍَ

: رىزعذ كًب َهٍ  (48 ئنً غبَخ يـهت عذد 25عذد 

  شخض ؿجُعٍ  شخض يعُىٌ

 عذد انًـبنت انىاردح 22 02
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يكبرُت واردح-   

يؼبيٍُ  )وثبئك انسبنخ انًذَُخ - 

-  دفزر عبئهٍ– وفبح –والدح 

(ئطالذ نمت  

ثـبلخ ئزظبء-   

ثُبَبد عهً يىلع انىاة-   

يرخع لبَىٍَ ثهذٌ -   

ئرشبداد زىل خذيبد انجهذَخ-   

 َىعُخ انىثُمخ
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 يـبنت رى فُهب اإلفبدح وانزىخُه  03 رى فُهب ئربزخ انىثُمخ اإلدارَخ ثبنظىرح انًـهىثخ و14 يـهت يُهب 17- 
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: يـبنت نى َزى فُهب ئربزخ انىثُمخ نـ 07-   

  01ورود انىثُمخ عهً انجهذَخ رسذ عُىاٌ سرٌ وعذدهب  

  02زظىل  خـأ فٍ يرخع انىثُمخ وعذدهب 

 02عذو وخىد انىثُمخ وعذدهب 

  01و عذدهب  (رفغ شركخ دفع يمبثم)عذو رًكٍ ؿبنت انُفبر يٍ ئسزُفبء شروؽ اإلربزخ   

  يجبشرح عجر ركٍ انُفبر (يؼًىٌ )ئعزمبد ؿبنت انُفبر انسظىل عهٍ انىثُمخ 

 

انسظىل عهً َسخخ ورلُخ يٍ انىثُمخ   - 

                                     انسظىل عهً انًعهىيخ شفىَب  - 

 : 

:ررد عهً خهُخ انُفبر ئنً انىثبئك اإلدارَخ يـبنت ئيب  

10يجبشرح وعذدهب -   

06عجر انهبرف وعذدهب -   

   06عجر انجرَذ اإلنكزروٍَ وعذدهب  - 

     01أو عٍ ؿرَك يكزت انؼجؾ وعذدهب - 

II-  www.commune-tunis.gov.tn  

:  فٍ ئؿبر َشر انىثبئك اإلدارَخ ثًجبدرح يٍ ثهذَخ رىَس ورفعُال نهشفبفُخ اإلدارَخ رى َشر نهعًىو

انزُظُى انهُكهٍ نجهذَخ رىَس ثبنهغخ انعرثُخ يرفمب ثبنًهبو األسبسُخ انًىكىنخ نهًظبنر انجهذَخ يع رسذَذ يمراد هبره  - 

.أرلبو هىارفهى وعُبوَُهى اإلنكزروَُخ ثركٍ انزُظُى اإلدارٌ’ انًظبنر   

   ثبنفرَسُخ   104 وثُمخ ثبنهغخ انعرثُخ و111زىانٍ  : (....ثالغ- اسزشبرح-  ثزخ–ؿهت عروع )ئعالَبد - 

  (2014دورح خىَهُخ و دورح َىفًجر’ دورح يبٌ- )يذاوالد انًدهس انجهذٌ  -  

  ( ثبنهغخ انفرَسُخ 50 وثُمخ ثبنهغخ انعرثُخ و143)ثرايح وأَشـخ يخزهفخ ثًذَُخ رىَس ثركٍ انًسزدذاد - 

ثـبلبد يشبرَع ثركٍ انًشبرَع انًجريدخ زذَثب ثبنهغخ انعرثُخ وانفرَسُخ -   

رسٍُُ ركٍ انزعبوٌ انذونٍ ثبنهغخ انعرثُخ وانفرَسُخ-   

(ئدراج ئزظبئُبد شهرَخ )رسٍُُ ركٍ زفظ انظسخ -   

http://www.commune-tunis.gov.tn/
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(انعبئالد انًعىزح واإلزبؿخ ثبنًسٍُُ )رسٍُُ ركٍ انشإوٌ اإلخزًبعُخ -   

رسٍُُ ركٍ انًظبئف انجهذَخ ثبنهغخ انعرثُخ وانفرَسُخ -   

رسٍُُ ركٍ نًسخ ربرَخُخ-   

يجذئُب رى وػع دنُم انًسزشبر انجهذٌ )رى ئػبفخ لسى انُظىص انمبَىَُخ وانهىائر انًُظًخ نهعًم انجهذٌ نظفسخ انُفبر - 

(فٍ ئَزظبر ئعذاد ثمُخ انًراخع   

:مختلفات  

 قيام إطارات بلذية بتربص لذى خلية النفار إلي الوثائق اإلدارية ببلذية تونس  :

ثهذَخ َبثم وثهذَخ )فٍ ئؿبر انزعبوٌ ثٍُ انجهذَبد أشرفذ ثهذَخ رىَس عهٍ رأؿُر رؤسبء يظبنر يٍ ثهذَبد أخري 

فٍ يدبل انُفبر ئنً انىثبئك اإلدارَخ ورسدُم انًـبنت وانسظىل عهً انىثبئك وئربززهب وؿرق انزىاطم  (انسًبيبد

. وئعذاد دنُم ئخراءاد نـبنجٍ انُفبر وَىعُخ انىثبئك انزٍ َزى َشرهب عهً ثىاثخ يذَُخ رىَس

 بلذية مذينة تونسإشراف رئيسة خلية النفار إلي الوثائق اإلدارية علي صفحة التواصل اإلجتماعي فايسبوك :    

لبيذ ’ فٍ ئؿبر رفزر انجهذَخ عهً يسُـهب اإلخزًبعٍ و فٍ ئؿبر انشفبفُخ اإلدارَخ  ويىاكجخ نىسبئم اإلرظبل انسذَثخ 

’ ثهذَخ رىَس ثاَشبء طفسزهب نهزىاطم اإلخزًبعٍ فبَسجىن انزٍ َزى يٍ خالنهب َشر انعذَذ يٍ انىثبئك عهً انخؾ   

انجُئُخ وانرَبػُخ وئثراز األَشـخ وانجرايح انجهذَخ يع ئدراج انعذَذ يٍ انظىر انزٍ ’ رغـُخ يخزهف انزظبهراد انثمبفُخ

ردسذ انعبداد واألزذاس انزبرَخُخ وانًعبنى انزٍ رًُس يذَُخ رىَس ئنً خبَت انرد عهً يـبنت زائرٌ انظفسخ وئَدبد 

.( رسبئم ئنكزروَُخ زبنُب9)زهىل عبخهخ نًشبغههى ثبنزُسُك يع انًظبنر انجهذَخ زىانٍ   

 

 

 

 

 

 

 

 


