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خلية النفاذ إلى المعلومة  حول نشاطسنوي تقرير   

   2019لسنة   
 

 

  2016مارس  24المؤرخ   في  2016لسنة  22في إطار تفعيل القانون األساسي القانون األساسي عدد           

ها على موقع الواب الخاص به  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ،تقوم بلدية باردو بنشر بيانات 

bardo.tn-www.commune   تعزيزا لمبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم ،

    حق كل شخص طبيعي أو معنوي  كما تضمن، ف السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي

 .في النفاذ إلى المعلومة

            

 

جنسية طالب  مال المطلب طرق التواصل 

 النفاذ

هوية طالب 

 الوثيقة 

عدد  الوثائق المطلوبة 

 الطلب
 

 

 

 عبر البريد االلكتروني

 

 

 إتاحة المعلومة

   

 

 

 تونسية

 

 

 معنوي

المتعلقة بشركة  تقرير ختم النهائي للصفقة العمومية  -  

Tunisie Plus 

قائمة اسمية للشركات التي ابرمت معها البلدية  -

  2017-2016-2015صفقات سنوات 

01 

نسخة من قرار هدم مناج بقصر السعيد - معنوي تونسية إتاحة المعلومة عبر البريد االلكتروني  02 

نسخة من عقد تربص او شهادة عمل لمتربصة -    طبيعي تونسية إتاحة المعلومة مباشرة   03 

نسخة من دفتر مكتب الضبط - طبيعي تونسية إتاحة المعلومة مباشرة  04 

نسخة من محضر المجلس البلدي   طبيعي تونسية إتاحة المعلومة مباشرة -  05 

نسخة من الرخص التعويضية - طبيعي تونسية إتاحة المعلومة مباشرة  06 

ة المعلومةإتاح مباشرة نسخة من الرخص التعويضية - طبيعي تونسية   07 

 08 - نسخة من قرار هدم معنوي تونسية إتاحة المعلومة مباشرة

http://www.commune-bardo.tn/


  

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 
 

 

 

جنسية طالب  مال المطلب طرق التواصل 

 النفاذ

هوية طالب 

 الوثيقة 

عدد  الوثائق المطلوبة 

 الطلب

عبر البريد 

 االلكتروني

ةتونسي إتاحة المعلومة  معنوي 

أخر  – 2018نسخة من ميزانية البلدية لسنة   -

محاضر الجلسات   – 2018إيقاف للميزانية لسنة 

محاضر الجلسات   – 2019التمهيدية لسنة 

البرنامج االستثماري  – 2019التمهيدية لسنة 

البرنامج االستثماري التشاركي – 2019لسنة 

الجباية -2019التشخيص المالي لسنة  – 2019

– 2019الدين البلدي لسنة – 1920لسنة  المحلية

النظام الداخلي   –المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة 

إعالنات –الصفقات العمومية   –المصادق عليه 

 طلب العروض و نتائجها .

09 

لم يتصل باإلدارة  

 للتوضيح

نسخة من الرخص النقابية - طبيعي تونسية  
10 

تمت إتاحة المعلومة  

ر المطلوبة سابقا عب

 البريد االلكتروني

و لم يتصل باإلدارة 

 للتوضيح

 معنوي تونسية

المتعلقة بشركة  تقرير ختم النهائي للصفقة العمومية  -  

Tunisie Plus 

قائمة اسمية للشركات التي أبرمت معها البلدية  -

2017-2016-2015صفقات سنوات   

11 


