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 ال نعم  ال نعم

 نسخة من قرار هدم            1
 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن 

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  نسخة من قرار طمس ومحضر تنفيذ القرار        2

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  طلب نسخة من قرار رخصة البناء  3

 مواطن  نسخة من محضر تسليم شقة وظيفية            4

 
 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم ---

 مواطن  نسخة من قرار هدم  5

 
--- 

 نعم
--- --- --- --- --- --- --- 

 عبر البريد العادي

 مواطن  نسخة من قرار هدم  6

 
 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم ---

توقيف  قرار و قرار هدم  محضر إعالم  نسخة من  7

                أشغال 
 مواطن 

--- 
 نعم

--- --- --- --- --- --- --- 
 عبر البريد العادي

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن           تقرير معاينة  نسخة من  8

 مواطن                 توقيف أشغال قرار ونسخة من قرار هدم   9

 
 عبر البريد العادي  --- --- --- --- --- --- --- نعم ---

 ونسخة تسلمها مباشرة 

     دعوى  نسخة من عريضة  10
لم يتحصل على إجابة   ال يوجد  ليس هناك رفض   --- --- --- --- --- محامي 

 لمطلبه 

نعم تم الرد في اآلجال  

 القانونية 
 عبر البريد العادي

هيئة  ---   دعوى  نسخة من عريضة  11

 النفاذ 
نعم تم الرد في اآلجال   --- --- --- --- --- --- نعم

 القانونية 
 عبر البريد العادي

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  من قرار هدم           نسخة 12

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن    سخة من قرار هدم  ن 13

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  نسخة من قرار هدم           14

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  سخة من قرار هدم          ن 15

 عبر البريد العادي  --- --- --- --- -- --- --- نعم --- مواطن  إزالة نسخة من قرار  16

 ونسخة تسلمها مباشرة 
 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  سخة من قرار هدم          ن 17

 سخة من قرار هدم   ن 18

         
 نعم --- مواطن 

--- --- --- --- --- --- --- 
 عبر البريد العادي

 عبر البريد العادي  --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن          طمسنسخة من قرار  19

 ونسخة تسلمها مباشرة 

 الجمهورية التونسية 
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

 بلديــــة صفـــاقس 

 النفاذ إىل املعلومة مصلحة  
 والعالقة مع املواطن                    



 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- محامي  نسخة من قرار هدم           20

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  نسخة من قرار هدم           21

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  نسخة من قرار هدم           22

ملخص التوصيات الواردة بلجنة األشغال   23

 والتهيئة   
 نعم --- مواطن 

--- --- --- --- --- --- --- 
 عبر البريد العادي

 للمراسلة  مباشر  تسلم --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  شهادة في التعريف باإلمضاء  24

 طلب التثيت من تاريخ توكيل  25
غير طرف في عملية اإلمضاء    --- نعم --- --- --- مواطن 

ويجب حماية المعطيات 

 الشخصية لألشخاص الممضين 

--- --- --- 
 عبر البريد العادي

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  شهادة في التعريف باإلمضاء  26

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  طلب توضيح معطيات لعقد بيع  27

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  طلب نسخة من عقد كراء  28

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن   طلب نسخة محينة من تقسيم منطقة  29

طلب نسخة من قائمة الرخص الممنوحة بمنطقة   30

 بلدية 
 نعم --- مواطن 

--- --- --- --- --- --- --- 
 عبر البريد العادي

 نسخة من قرار  طمس  و   31

 قرار توقيف أشغال          
 نعم --- مواطن 

--- --- --- --- --- --- --- 
 عبر البريد العادي

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  نسخة من قرار إزالة  32

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  شهادة في التعريف باإلمضاء  33

 عبر البريد العادي --- --- --- --- --- --- --- نعم --- مواطن  شهادة في التعريف باإلمضاء  34
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