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 معطيات عامة حول اإلجراءات المتخذة لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة
 

ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها ومدى تقدم 

 إنجازها

معطيات حول الدورات التكوينية المتعلقة 

 بتكريس حق النفاذ للمعلومة

اإلجراءات المتخذة في مجال التصرف في 

 الوثائق واألرشيف
 اإلقتراحات والتوصيات

تكددس و ماددحق   دد   :األهددفا * 
 النفددددقم لوحةومحددددة اددددقةفاس  الاوف ددددة

 تةود   مكد  حدق مشفقف ة اةجساءات
 اس س الةح  الاوفي.

 
 -     االنشطة:*
 حنصمس جحمعي الحسؤم :*
سئقسة الاوف ة / الكتقاة  الحتفخوم :*

 الةقحة / كقفة الحصقلح.
 -    االنجقز:*

 00 الةفف:*
 
 

 دددتم حسدددب حطقلددد  النفدددقم  : التنظ م
اقلاوف ددة حدد  طددس  الحكودد  اقلنفددقم 
اقلاوف ة المي  تدمل  ادفمست تسدج و ق 
فدددي سدددج  خدددقا احطقلددد  النفدددقم 
لوحةومحددة  ددم حةقلجددة توددب الحطقلدد  
حددد  خدددل  ا قلت دددق الددد  الحصدددقلح 
الحةن دددة مالدددسف عو  دددق فدددي ا جدددق  

حدد  خددل  النشددس  مأ اددق الققنمن ددة
ع الدما  التوققئي لوحةومحة عادس حم د

محختو   األخسىممسقئ  التماص  
 الشاكقت االجتحقع ة

 
  :الحةقلجة*
 
اال تصددقس عودد  الددفمسات :التكم  *

ئددة النفددقم لوحةومحددة  التددي تنظح ددق ه
اقلشدساكة حدع حسكدز التكدم   مفعدم 

 اللحسكز ة.
 
 ال شيء :اةنتفااقت*

اعفاف فل   اجساءات حمجد  لطدقلاي 
الحةومحدددددة ماةجدددددساءات الحتخدددددم  

 .لنشست
 
اعدفاف حخطددط تكددم ني  ددم  النفددقم  

 .ال  الحةومحة
  

ادداط  قئحددة تفصدد و ة لكدد  الم ددقئ  
اةفاس ددددددددة الحتددددددددمفس  الكتسمن ددددددددق 
مالححكددددد  نشددددددسهق احاددددددقفس  حدددددد  

 .ال  ك 
 

 تددفع م عحدد   الحكودد  اقلنفددقم منقئادد 
ل  التكدددم   ل الت سددد و حددد  خدددل  

ت ف دددف اةشدددكقل قت مملدددب لتكدددس و 
 .   النفقم ال  الحةومحة 

 

 

 



 معطيات إحصائية 
 

 بيانات حول المكلف بالنفاذ ونائبه:

 

 

 المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

 الفاكس الهاتف البريد اإللكتروني المهني الخطة الوظيفية الرتبة اإلسم واللقب

 - تقني حنصمس جحمعي
haffouz.gov.tn-Jmouii.mansour@commune 

jemaielmansour@gmail.com 
92614433 
96024029 

77355004 

 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

 الفاكس الهاتف البريد اإللكتروني المهني الخطة الوظيفية الرتبة اإلسم واللقب

 77355004 98946253 - - حتصس  عزالف   سقلحي

 

 

 

 

 بيانات حول إجراءات تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة
 

mailto:Jmouii.mansour@commune-haffouz.gov.tn
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 عدد المطلب
 الصورة المطلوبة للنفاذ إلى المعلومة طالب المعلومة طريقة ورود المطلب

 مقتطفات من المعلومة نسخة إلكترونية نسخة ورقية على عين المكان (2شخص معنوي ) (1شخص طبيعي) اإللكتروني البريد مكتب الضبط
         

  00  00 01 00 00 00 المجموع

 نائب 5صحفي,-4طالب,-3باحث,-2مواطن عادي,-1:  شخص طبيعي( 1)
 حزب- 5إدارة,-4منظمة,-3جمعية,-2شركة,-1:  شخص معنوي(2)

 

 بيانات حول مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة 
 

عدد 
 المطلب

طبيعة المعلومة المطلوب 
 النفاذ إليها

مطلب  تمت 
اإلجابة عليه 

 بالقبول

مطلب  تمت 
اإلجابة عليه 

 بالرفض
 سبب الرفض

مطلب تظلم لدى 
 رئيس الهيكل

 (3سبب التظلم )
الرد على مطلب 

 (4التظلم )

        

   0  0 01 01 المجموع

 الحطوماةعدم المقدرة على دفع القيمة المالية -6عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب,-5عدم إتاحة جزء من المعلومة,-4إنقضاء اآلجال,-3عدم تبرير الرفض, -2رفض المطلب,  -1:أسباب التظلم (3)
 .عدم الرد – 3الرفض , -2القبول ,  -1:الرد على مطلب التظلم  (4)

 

 
 بيانات حول مدى التزام بلدية حفوز بالنشر التلقائي للمعلومة

 



 مالحظات لم تحين لم تنشر نشرت المعلومة ع/ر

     الس قسقت مالاساحج التي ت م الةحمم 01

02 

 قئحة حفصوة في الخفحقت التي  سف  ق لوةحمم م 
الش قفات التي  سوح ق لوحماط  م الم قئ  الاسمس ة 

لو صم  عو  ق مالشسمط ماألجق  م األطسا  
 مالحسا   الحتةوقة اإسفائ ق

*    

    * اةطقس الققنمني الحنظم لنشقط ال  ك  03

04 

م تنظ ح  ال  كوي معنمان   ال  الح قم الحمكملة 
محقسات  الفسع ة مك ف ة المصم  ال  ق مالح زان ة 

 الحسصمف  ل  حفصوة
*    

05 
الحةومحقت الحتةوقة اقلاساحج ماالنجقزات مات الصوة 

 انشقط 
*    

06 

الحةومحة ل ل  م المكو فين اقلنفقاسمية في ا قئمة 
مالوق لالستاة ل الخطة  تتاح  الا قنقت التقل ة : اةسم

 المظ ف ة لالاس ف اةلكتسمني الح ني لال قت  مالفقكو
*    

07 
 قئحة الم قئ  الحتمفس  لف   الكتسمن ق أم مس  ق 

 مالحستاطة اقلخفحقت التي  سف  ق ال  ك 
*    

    * شسمط حنح التساخ ا التي  سف  ق ال  ك  08

09 
مالحصقفق عو  ق منتقئج الصفققت الةحمح ة الحاسحجة 

 تنف مهق
*    

    * تققس س ه ئقت الس قاة طاقق لوحةق  س الح ن ة الفمل ة 10

11 
أم الحصقف ة  االناحقماةتفق  قت التي تةتزم الفملة 

 عو  ق
    

12 

الحةومحقت اة صقئ ة م اة تصقف ة م اةجتحقع ة احق 
اة صقئ ة طا   في مالب النتقئج متققس س الحسم قت

 حقتا قت  قنم  اة صقء
    

الحةومحقت الحتةوقة اقلحقل ة الةحمح ة خقصة الحتةوقة  13
ن ة  مك ف ة تمز ع النفققت م أهم حؤشسات ااقلح ز
 الحقل ة

*    

الحةومحقت الحتمفس   م  الاساحج مالخفحقت  14
 اةجتحقع ة

    



الحةومحة  فل   اةجساءات الحتةو  اقلنفقم ال  15
 مال صم  عو  ق

*    

    * الحطامعقت الحتةوقة احطقل  النفقم ماجساءات التظوم 16
    * نشس تققس س ال  ك   م  النفقم ال  الحةومحة 17

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ةــــــس البلديــــرئي
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