
 

 president@commune-akouda.gov.tn: الجرَذ االلكتروًٍ- 73256200: الفبكش- 73256087- 73356399:  الهبتف– أكىدح 4022ًهج الذَوبس : العٌىاى

 

 

انجًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ                                                       

 :أكــىدح فٍ   ٔصاسح انشإٌٔ انًذهٛخ ٔانجٛئخ

 ٔالٚخ عٕعخ  

كٕدح أ  ثهذٚخ 

 
                   

      

هي رئُش ثلذَخ أكىدح  

إلً  

 رئُش هُئخ الٌفبر إلً الوعلىهخ:الضُذ 
 

   

 . حول النفاذ إلى المعلومة2019حول التقرير السنوي لسنة    :الوـىضـىع           

          

 

 ٔانًزعهق ثبنذق فٙ انُفبر 2016 يبسط 24 انًإسر فٙ 2016 نغُخ 22، عًال ثأدكبو انقبٌَٕ األعبعٙ عذد      ٔثعذ

:  انًٕان2019ٙأرششف ثًذكى ثبنزقشٚش انغُٕ٘ دٕل انُفبر ئنٗ انًعهٕيخ نغُخ . ئنٗ انًعهٕيخ

 :قضن أّول خبص ثبلوعطُبد العبّهخ -1

رّى ضجظ :  نًضٚذ رذعٛى ٔركشٚظ انذق فٙ انُّفبر ئنٗ انًعهٕيخانزٙ ارخزرٓب انجهذٚخاالقزشادبد ٔانزٕطٛبد ثبنُغجخ ئنٗ 

 فٙ ئيكبَٛخ اسعبل يطهت انُفبر ئنٗ انًعهٕيخ عجش يٕقع انٕاة انخبص ثبنجهذٚخ  2020خطخ عًم نغُخ 

(un formulaire). 

أيب عٍ انًعطٛبد انخبطخ ثبنذٔساد انزكُٕٚٛخ انًزعهقخ ثزكشٚظ دق انُفبر ئنٗ انًعهٕيخ فقذ شبسكذ انجهذٚخ فٙ انذٔسح 

 ثُضل انًشاد٘ ثغٕعخ كًب شبسكذ انجهذٚخ فٙ دٔساد ركُٕٚٛخ فٙ يجبل 2019 دٚغًجش 04 03ٔانزكُٕٚٛخ أٚبو 

. 2019 دٚغًجش 11 10ٔانزظشف فٙ األسشٛف أٚبو 

 : الجلذَخقضن ثبًٍ خبص ثبلوعطُبد الوتعّلقخ ثٌشر الوعلىهخ ثوجبدرح هي  -2

: دشطذ انجهذٚخ ٔال رضال عهٗ َشش كم انجشايج انزٙ رٓى انعًٕو عهٗ يٕقع انٕاة انزبثع نٓب يٍ

انزُظٛى انٓٛكهٙ .- انًذبضش انجًهٛخ نهجهغبد - (انزًٓٛذٚخ ٔانعبدٚخ ٔاالعزثُبئٛخ ٔغٛشْب)ئعالو ثًذبضش انجهغبد - 

انًعهٕيبد - انًٛضاَٛخ انًشطٕدح نٓب يفظهخ - عُٕاٌ يقشْب انشئٛغٙ ٔيقش انذائشح انجهذٚخ ثبنطُطبَخ - نهجهذٚخ 

قبئًخ اعًٛخ فٙ  -  (يشادم ئعذاد ٔرُفٛز انجشَبيج انغُٕ٘ نالعزثًبس انجهذ٘ انزشبسكٙ)انًزعهقخ ثجشايجّ 

انزقبسٚش - رقبسٚش ْٛئبد انشقبثخ-  ششٔط يُخ انزشاخٛض انزٙ رغذٚٓب انجهذٚخ - انًكهفٍٛ ثبنُفبر ئنٗ انًعهٕيخ 

-  جذٔل قٛبدح نًزبثعخ رُفٛز انظفقبد انعًٕيٛخ–َزٛجخ رقٛٛى األداء - انذغبثبد انًبنٛخ- انثالثٙ نًعبنجخ انشكبٖٔ
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 انزقشٚش انغذاعٙ نزقذو رُفٛز –انزقشٚش انغُٕ٘ نزقذو رُفٛز انجشَبيج انغُٕ٘ نالعزثًبس - قبئًخ فٙ األيالك انجهذٚخ

 .يع رذٍٛٛ انذٔس٘ عُذ كم رغٛٛش- ... انجشَبيج انغُٕ٘ نالعزثًبس 

ٌّفبر الً الوعلىهخ -3  : قضن ثبلث خبص ثبلوعطُبد الوتعّلقخ ثذراصخ هطبلت ال

 رزًثم فٙ أٌ انعٌٕ انًكهف ثًكزت انضجظ ٚقٕو ثزغهٛى يُٓجٛخ انًعزًذح يٍ انجهذٚخ فٙ دساعخ يطبنت انُفبر نهًعهٕيخال

َغخخ يٍ يطهت انُفبر ئنٗ انًعهٕيخ ئنٗ انًكهف ثبنُفبر دبل ٔسٔد يطهت انُفبر كًب ٚزٕنٗ انًكهف ثبنُفبر ثزغجٛم 

كًب ْٕ يجٍٛ ثبنٕثٛقخ )ثى ئدبنزّ عهٗ انًظهذخ انًعُٛخ  (ثعذ رٕسٚذِ ثًكزت انضجظ)انًطهت ثذفزش خبص ثبنُفبر

كًب رى ئطذاس يزكشاد عًم نكم يٍ يكزت انضجظ ٔسؤعبء انًظبنخ . يع انذشص عهٗ ادزشاو اٜجبل (01عذد

(. 03 ٔعذد 02ٔثٛقخ عذد )نزغٓٛم يًٓخ انًكهف ثبنُفبر 

 فقذ ٔسدد عهٗ انجهذٚخ عُخ  ٔانجٛبَبد انخبّطخ نًطبنت انُفبر انٕاسدح عهٗ انجهذٚخاإلدظبئٛخانًعطٛبد ٔثبنُغجخ ئنٗ 

 يٍ انقبٌَٕ 14 يطهت َفبر ئنٗ انًعهٕيخ ٔرًذ اإلجبثخ عهٛٓب فٙ اٜجبل طجقب نًقزضٛبد انفظم 04 عذد 2019

.   انًزعهق ثذق انُفبر ئنٗ انًعهٕيخ22األعبعٙ عذد 

: ٔفًٛب ٚهٙ قبئًخ فٙ األعٕاٌ انًكهفٍٛ ثبنُفبر ئنٗ انًعهٕيخ ثبنجهذٚخ

الصفخ الرتجخ االصن واللقت 

يكهف ثبنُفبر  (ُْذعخ ئعاليٛخ)رقُٙ أٔل َجبح ثُٕس 

َبئت يكهف ثبنُفبر يزظشف َٕال انطٕٚم 

 2019 لضٌخ ثُبًبد حىل إجراءاد تقذَن هطبلت الٌفبر إلً الوعلىهخ

عذد 

 الوطلت

 الصىرح الوطلىثخ للٌفبر إلً الوعلىهخ طبلت الوعلىهخ طرَقخ ورود الوطلت

هكتت 

 الضجظ

الجرَذ 

 اإللكتروًٍ

شخض 

 (1)طجُعٍ

شخض 

 (2)هعٌىٌ 

علً عُي 

 الوكبى

ًضخخ 

 ورقُخ

ًضخخ 

 إلكتروًُخ

هقتطفبد هي 

 الوعلىهخ

1    *  *           * 

2  *    *      *      

3  *  

  

*    *  

 

  

4 *  

  

*    *  
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عذد الوطبلت الىاردح 

 علً الجلذَخ

الٌفبر عي طرَق هكتت الضجظ 

(%) 

الٌفبر عي طرَق الجرَذ 

( %)االلكتروًٍ 

04 75% 25% 

  ثبلٌشر التلقبئٍ للوعلىهخالجلذَخثُبًبد حىل هذي التزام   

 مالحظات لم تحين لم تنشر نشرت المعلومة ر/ع

 * السياسات والبرامج التي تهم العموم 1

   
2 

 * قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم                     

 * اإلطار القانوني المنظم لنشاط الهيكل 3   

   

4 
 و تنظيمه الهيكلي وعنوانه ومقراته الفرعية إليهالمهام الموكولة 

 * وكيفية الوصول إليها 

   
الميزانية المرصودة له مفصلة  5

 * المعلومات المتعلقة بالبرامج واالنجازات ذات الصلة بنشاطه 6    

   

7 

تتضمن البيانات , المعلومة لى ذ إلمكلفين بالنفااسمية في ا قائمة 

البريد اإللكتروني ,الخطة الوظيفية , الرتبة ,اإلسم واللقب: التالية 

 * الهاتف والفاكس,المهني 

  

 خانة النفاذ إلى المعلومة

8 
قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات 

 * التي يسديها الهيكل
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 * شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل 9

 * الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق عليها و نتائج تنفيذها 10   

 * تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية 11   

 االتفاقيات التي تعتزم الدولة االنظمام أو المصادقة عليها 12   

 

* 

 

 ال وجود التفاقيات حاليا

13 
المعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بما في ذلك النتائج 

* وتقارير المسوحات اإلحصائية طبق مقتضيات قانون اإلحصاء 

* المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية خاصة المتعلقة بالميزانية  14   

   

15 
معطيات متعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية 

* توزيع النفقات وأهم مؤشرات المالية 

* المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات االجتماعية  16   

 *  المعلومةإلىاإلطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ  17   

  

 خانة النفاذ إلى المعلومة

 *  المعلومة والحصول عليهاإلىدليل اإلجراءات المتعلق بالنفاذ  18

  

 خانة النفاذ إلى المعلومة

 * المطبوعات المتعلقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلم  19

  

 خانة النفاذ إلى المعلومة

 * نشر تقارير الهيكل حول النفاذ إلى المعلومة  20

  

 خانة النفاذ إلى المعلومة

 هقتطف هي خبًخ الٌفبر إلً الوعلىهخ ثوىقع الىاة الخبص ثبلجلذَخ  

                                                                      

 

 

 

 


