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        بلذية تونس 

 خلية النفار          

       إلي الوثائق اإلدارية

 2015السذاسي األول لسنة 

 (جوان- جانفي ) 

 

 

يشخ سُح َٔصف عهى إحذاز خهٍح انُفار إنى انٕثائك اإلداسٌح تثهذٌح ذَٕس ذٕاذشخ خالنٓا يطانة 

ٔذٕاصم ’ انُفار إنى انٕثائك اإلداسٌح تُسك ذصاعذي اخرهفد فٍّ انٕثائك انًعٍُح تانُفار ٔذعذدخ يصادسِ

 .  َشش انٕثائك اإلداسٌح عهى تٕاتح يذٌُح ذَٕس ٔذحٍٍٍ يحرٕاْا ٌٕيٍا تانهغح انعشتٍح ٔانفشَسٍح

 

I-  

 

 يطهة 21، 2015ٔسد عهى خهٍح انُفار إنى انٕثائك اإلداسٌح تثهذٌح ذَٕس خالل انسذاسٍح األٔنى نسُح 

:ذُٕعد كًا ٌهً (69 إنى غاٌح يطهة عذد 49يٍ يطهة عذد )َفار   

  نوعية الوثائق المعنية بالنفار     : 

يكاذٍة ٔاسدج-   

(غهك يحم - إصانح خطش- ْذو): لشاساخ -   

(ذحٍٍٍ يضًٌٕ صٔاج - – ٔفاج –يضايٍٍ ٔالدج  ): ٔثائك انحانح انًذٍَح-   

يحضش خهسح -   

يعاٌُح فٍُح-   

سسى عماسي-   

تٍاَاخ عهى يٕلع انٕاب-   
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  يطانة ذى فٍٓا انحصٕل عهى َسخح ٔسلٍح 09-        
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  انحصٕل عهى ٔثٍمح إنكرشٍَٔح 04-        

         انحصٕل عهى انًعهٕيح شفٌٕا  03-       

                          

II-  www.commune-tunis.gov.tn  

فً إطاس َشش انٕثائك اإلداسٌح تًثادسج يٍ تهذٌح ذَٕس ٔذفعٍال نهشفافٍح اإلداسٌح ٔحشصا عهى إعالو 

 : انًٕاطٍ ٔإفادذّ ذى َشش نهعًٕو

 تانهغح انفشَسٍح 55 ٔثٍمح تانهغح تانعشتٍح 60ٔحٕانً  : (....اسرشاسج-  ترح –طهة عشٔض )إعالَاخ - 

 (communiques avis et -اإلعالَاخ)تشكٍ 

 conseil municipal –تشكٍ انًدهس انثهذي  (2015دٔسج فٍفشي )يذأالخ انًدهس انثهذي  -  

 31 ٔثٍمح تانهغح انعشتٍح Les Actualités (77ٔتشايح ٔأَشطح يخرهفح تًذٌُح ذَٕس تشكٍ انًسردذاخ - 

 تانهغح انفشَسٍح 

 تانهغح انعشتٍح  (انًشاسٌع انًثشيدح حذٌثا ) Dossiers Ville يشاسٌع تشكٍ يشاسٌع انًذٌُح 08إدساج - 

  Parc Zoo     ذحٍٍٍ سكٍ حذٌمح انحٍٕاَاخ- 

  Coopération Internationale ذحٍٍٍ سكٍ انرعأٌ انذٔنً تانهغح انعشتٍح ٔانفشَسٍح- 

إدساج إحصائٍاخ )   Hygiène et Protection de l’environnementذحٍٍٍ سكٍ حفظ انصحح - 

 (شٓشٌح 

( Jeunesse et sport-colonies de vacances انًصائف انثهذٌح )ذحٍٍٍ سكٍ انشثاب ٔانشٌاضح   -  

 2004سٍرى ذطٌٕش يٕلع انٕاب  عٍ طشٌك إعادج ذصًًٍّ السًٍا ٔأَّ لذ ذى إحذاثّ يُز سُح : يالحظح * 

يًا سٍساْى فً إثشاء أسكاٌ تٕاتح يذٌُح ذَٕس عهى غشاس إضافح سكٍ  (ذحٍٍٍ فًُ شايم نهثٕاتح )

.يطثٕعاخ عهى انخط ٔإضافح انعذٌذ يٍ انخذياخ اندذٌذج فً سكٍ خذياخ عهى انخط   

III- مختلفات: 

 :مصادر أخرى للنفار

 ذى 2014 َٕفًثش 24انرً ذى إحذاثٓا فً " تهذٌح يذٌُح ذَٕس " إٌ صفحح انرٕاصم االخرًاعً فاٌسثٕن 

 يطهة ذى انشد 30يٍ خالنٓا انُفار إنً عُأٌٍ، أسلاو ْٕاذف، صٕس ٔثائك إداسٌح شًهد  أكثش يٍ 

 . عهٍٓا ترٕخٍّ انًٕاطٍ ٔإفادذّ نمً اسرحساٌ انعذٌذ يٍ يحثً انصفحح

http://www.commune-tunis.gov.tn/
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ٔلع إنحاق خهٍح انُفار إنى انٕثائك اإلداسٌح تثهذٌح ذَٕس تئداسج اإلعاليٍح يًا سٍؤثش إٌداتا عهى سٍش * 

عًم انخهٍح ٔذدُة ذذاخم األدٔاس تٍٍ انخهٍح ٔإداسج اإلعاليٍح انرً كُا أششَا إنٍٓا فً ذمشٌشَا انساتك 

كًا سًٍكٍ ْزا اإلنحاق تدًع شراخ يطانة انُفار انرً ذش د عهى إداسج اإلعاليٍح ٔال ٌمع إحرساتٓا ضًٍ 

 .يطانة انُفار

 


