
 اجلمهورية التونسية 
 هيئة النفاذ العمومية

 

 معطيات حول اهليكل واملكلف ابلنفاذ وانئبه
 

 املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة اهليكل

 معهد الزيتونة
 طريق املطار كلم

. ص.ب 1.5
1087-3000 

 (تونسصفاقس )

www.iosfax.agrinet.tn الفاكس اهلاتف االلكرتوين املهينالربيد  اخلطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب 
 متصّرف رئيس منعم كسكاس

للتعليم العايل 
 الفالحي

 Moneim.keskes@iresa.agrinet.tn 74 241 240 74 241 033 كاتب عام

 انئب املكلف ابلنفاذ إىل املعلومة
 الفاكس اهلاتف الربيد االلكرتوين املهين اخلطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب

 Bibliotheque.io@iresa.agrinet.tn 74 241 240 74 241 033 رئيس مصلحة حافظ مكتبات صفية السيالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اجلمهورية التونسية 
 هيئة النفاذ العمومية

 

 معطيات حول مطالب النفاذ إىل املعلومة الواردة على اهليكل
 

 املطلوبة للنفاذ إىل املعلومةالصورة  طالب املعلومة املطلب طريقة ورود عدد املطلب
 مقتطفات من املعلومة نسخة الكرتونية نسخة ورقية على عني املكان (2شخص معنوي ) (1شخص طبيعي ) الربيد االلكرتوين مكتب الضبط

01 x   2  x   معطيات حول املشاريع
املتعلقة بظاهرة تغري املناخ 
والتنمية املستدامة املنجزة 

 2017-2010خالل الفرتة 
 

         
         
         اجملموع

 
 انئب -5صحفي،  -4طالبة،  -3ابحث،  -2مواطن عادي،  -1(: 1شخص طبيعي )
 حزب -5إدارة،  -4منظمة،  -3مجعية،  -2شركة،  -1(: 2شخص معنوي )

 
 
 
 



 
 
 

 
 اجلمهورية التونسية 
 هيئة النفاذ العمومية

 

 معطيات حول مآل مطالب النفاذ إىل املعلومة 
 

عدد 
 املطلب

مطلب متت اإلجابة  طبيعة املعلومة املطلوب النفاذ إليها
 عليه ابلقبول

مطلب متت اإلجابة 
 ابلرفضعليه 

مطلب تظلم لدى رئيس  سبب الرفض
 اهليكل

 الرد على مطلب التظلم (3سبب التظلم )

مطلب نفاذ إىل وثيقة إدارية ابسم  1
شركة "راج" تونس الرقم املرجعي 

1/2017) 

x      

        
        
        
        

 
 دفع القيمة املالية املطلوبةرفض املطلب، عدم تربير الرفض، إنقضاء اآلجال، عدم إاتحة جزء من املعلومة، عدم إاتحة املعلومة يف الشكل املطلوب، عدم املقدرة على ( : 3سبب التظلم )

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 اجلمهورية التونسية 
 هيئة النفاذ العمومية

 

 املتخذة لتكريس حق النفاذ إىل املعلومة اإلجراءاتمعطيات عامة حول 
 

اليت مت إعدادها ومدى  ملخص خلطة العمل
 تقدم إجنازها

وينية املتعلقة معطيات حول الدورات التك
 للمعلومةبتكريس حول النفاذ 

اإلجراءات املتخذة يف جمال التصرف يف 
 الواثئق واألرشيف

 االقرتاحات والتوصيات

إدراج التقرير السنوي لربانمج النفاذ  إىل  -
 املعلومة

ائها صّرف يف الواثئق وحتديد مدة استبقالت 
 وإعداد جداول اإلتالف

 

ملعهد الزيتونة ضمن إدراج التقرير السنوي  -
 الزيتونة مبوقع واب املؤسسةمنشورات معهد 

   

إعداد التقرير الثالثي لربانمج النفاذ إىل  -
 2018املعلومة بعنوان سنة 

   

 
 

 



 اجلمهورية التونسية 
 هيئة النفاذ العمومية

 

 معطيات حول االلتزام ابلنشر التلقائي للمعلومة
 مالحظات مل حتني مل تنشر نشرت املعلومة ع/ر
    x السياسات والربامج اليت هتم العموم 1
قائمة مفصلة يف اخلدمات اليت يسديها للعموم والشهادات  2

اليت يسلمها للمواطن والواثئق الضرورية للحصول عليها 
 والشروط واآلجال واألطراف واملراحل املتعلقة إبسدائها

    

    x اإلطار القانوين املنظم لنشاط اهليكل 3
املهام املوكولة إليه وتنظيمه اهليكلي وعنوانه ومقراته الفرعية  4

 وكيفية الوصول إليها وامليزانية املرصودة له مفصلة
x    

     املعلومات املتعلقة ابلربامج واالجنازات ذات الصلة بنشاطه 5
قائمة امسية يف املكلفني ابلنفاذ إىل املعلومة تضمن البياانت  6

االسم واللقب، الرتبة، اخلطة الوظيفية، الربيد التالية: 
 االلكرتوين املهين واهلاتف والفاكس

x    

قائمة الواثئق املتوفرة لديه إلكرتونيا أو ورقيا واملرتبطة  7
 ابخلدمات اليت يسديها اهليكل

 نشاط حبثي وعلمي - - -

  - - - شروط منح الرتاخيص اليت يسديها اهليكل 8
 استشارات أمثان    جمة واملصادق عليها ونتائج تنفيذهاالعمومية املرب الصفقات  9

  - - - تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايري املهنية الدولية 10
  - - - االتفاقيات اليت تعتزم الدولة االنظمام أو املصادقة عليها 11
املعلومات اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية مبا يف ذلك  12

النتائج وتقارير املسوحات اإلحصائية طبق مقتضيات قانون 
 اإلحصاء

x    

املعلومات املتعلقة ابملالية العمومية خاصة املتعلقة ابمليزانية  13
 وكيفية توزيع النفقات وأهم مؤشرات املالية

 x   

  - - - املعلومات املتوفرة حول الربامج واخلدمات االجتماعية 14
    x القانوين والرتتييب املنظم للنفاذ إىل املعلومةاإلطار  15
    x دليل االجراءات املتعلقة ابلنفاذ إىل املعلومة واحلصول عليها 16
    x املطبوعات املتعلقة مبطالب النفاذ وإجراءات التظلم 17
    x نشر تقارير اهليكل حول النفاذ إىل املعلومة 18

 


