
 

 

  2018خالل سنة  النفاذ إلى المعلومةاألنشطة المنجزة في مجال تقرير حول / 1

 

 موقع الواب:أ/ 

 

وتم نشر: 2017تم إنجاز موقع واب المعهد في سنة   

اإلعالمية والتكوينية والحمالت التحسيسية: األياماإلنذارات، الخدمات التي يسديها المعهد الوطني للزراعات الكبرى كالبالغات،    

 البالغات:

وان بالقير والشبيكة ببوسالميعلم المعهد الوطني للزراعات الكبرى عن انطالق عملية تنظيف ومداواة البذور بكل من محطة التجارب بالمرجى 

 فعلى الراغبين في االنتفاع بهذه الخدمة االتصال بالمعهد. 

 األيام اإلعالمية والتكوينية:

و التكويني، التاريخ والمكان(ألتكوينية )موضوع اليوم اإلعالمي نشر كل المعطيات المتعلقة باأليام اإلعالمية وا  

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/نقل-التكنولوجيا/التأطير-و-اإلرشاد/األيام-اإلعالمية 

 نشر تقديم المعهد، الهيكل التشريعي والنصوص القانونية

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/إحداث-المعهد 

 نشر لمهام المعهد

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/المهام 

 نشر للهيكل التنظيمي

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/الهيكل-التنظيمي 

 نشر لكل المعطيات المتعلقة بالمحطات التجريبية 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/مناطق-التدخل 

 نشر لكل المعطيات المتعلقة باالختصاصات كأرقام هاتف كل مختص وبريده اإللكتروني

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/االختصاصات 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/36-%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/36-%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/المهام
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/التقديم/المهام
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA


 

 

 نشر جميع المعطيات المتعلقة ببرامج المعهد 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/البحوث-التطبيقية 

 نشر جميع المعطيات المتعلقة باالتفاقيات الوطنية والدولية

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/اإلتفاقيات/على-مستوى-وطني 

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/اإلتفاقيات/على-مستوى-دولي 

لمعطيات حول قطاع الزراعات الكبرىنشر كل ا  

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/معطيات-حول-قطاع-الزراعات-الكبرى 

 نشر لجميع المراجع الفنية للمعهد

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/مطويات-المعهد-الوطني-للزراعات-الكبرى 

المناظرات والنتائج  نشر جميع   

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/المناظرات-والنتائج 

ة والمطبوعاتنشر قائمة إسمية في المكلفين بالنفاذ إلى المعلوم  

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/النفاذ_إلى_المعلومة 

 

 تنظيم األرشيف:/ ب

لوطني المعهد ا ىيسعالقيمة الفعلية داخل اإلدارة  إيالئهفي إطار تطوير العمل األرشيفي و       

 رازوالعمل على إب األرشيفيالسير نحو تحقيق أهدافه في الحفاظ على موروثة  للزراعات الكبرى

 به:جذاذة وصف لمحل األرشيف الوسيط الخاص  في هذا النطاق نقدمو أهميته

 عن مبنىهو عبارة ولشروط المواصفات  الوسيط مطابقااألرشيف  لحفظ لمحتم إحداث  -1

للرطوبة ومضاد حديثة خزانات حديدية  ،تجهيزات حديثةومضاد للحرائق ب حديث مجهز

 علبة حرائق بودرة بالممر المجانب لمحل األرشيف. وكذلك

http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.ingc.com.tn/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9


 

 

فيما يخص وضعية الوثائق األرشيفية الموجودة فقد تم نقلها من المبنى القديم الذي كان   -2

إلى المبنى الحديث والعمل على الحفاظ  ،للمواصفات اعدة نقائص ولم يكن مطابقيشكو من 

 عليها من الضياع والتلف.

إلى األرشيف لوثائق أرشيفية من مكاتب العمل  2018قمنا أيضا بعدة تحويالت ضمن سنة / 3

 الوسيط.

كما عملت اإلدارة إلى مزيد إثراء العمل األرشيفي من خالل دليل إجراءات العمل لبيان / 4

  .اإلجراءات التي يجب إتباعها لتحقيق تصرف ناجع وواضح في الوثائق واألرشيف

 الوثائق.حفظ تيب وقمنا بإعداد قائمة اسمية وجداول تر/ 5

ل مبدئي ونحن بصدد استكماونظام تصنيف  قاء الوثائق المشتركةمدد استب لتم انجاز جدو/ 6

 على جداول مدد استبقاء ونظام تصنيف خصوصيين. جار  معتمدة والعملية عليها لتصبح نهائالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2019جدول خطة عمل املكلف بالنفاذ إىل املعلومة بعنوان سنة 

 الوطين للزراعات الكربىاهليكل: املعهد 

 

 الموارد البشرية اإلعتمادات/الميزانية آجال اإلنجاز المالحظات

تاريخ الشروع في 

 النشاط المزمع إنجازه اإلطار المكلف/ المسؤول اإلنجاز

2019سبتمبر  30  2019جويلية  01 *************** *************   حاتم الجبالي 

إعداد قائمة بيانات تهم جميع 

المعطيات المذكورة بالفصل السادس 

  2016لسنة  22من القانون عدد 

2019ديسمبر  31  2019أكتوبر  01 *************** *************   ثامر القرفي 

نشر جميع المعطيات بموقع الواب 

 للمعهد

2019ديسمبر  31   ************* 

 حاتم الجبالي

 حاتم الجبالي حسب الدورات المتوفرة ثامر القرفي

تنظيم دورة تكوينية في مجال النفاذ 

 إلى المعلومة

 



 

 

 

2018جدول متابعة مطالب النفاذ إىل املعلومة والتظلم والدعاوى الواردة من هيئة النفاذ إىل املعلومة خالل سنة   

 

الدعاوي في شأنه 

 ومآلها
 مطلب التظلم ومآله

رفض المطلب 

 /التعليل
)كلي/جزئي(قبول   

موضوع طلب  اإلجابة على المطلب

 النفاذ
 طبيعة طالب النفاذ الرقم المرجعي تاريخ المطلب

 في اآلجال بعد اآلجال

 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء
/شخص معنوي / 1

 طبيعي

/2 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء  

/3 ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء  

 


