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  التقرر السنوي

  2021لسنة   حول النفاذ ٕاىل املعلومة   

شفاء ابملیاه  یوان الوطين للمیاه املعدنیة و إالس       اب

ستوري يف النفاذ ٕاىل املعلومة و   ىل ضام لتكرس احلق ا دد  من    34الفصل    بناء    22القانون األسايس 

داد      2016  مارس  24املؤّرخ يف    2016لسنة   ىل رضورة ٕا ي نّص  تقرر سنوي  املتعلّق حبق النفاذ ٕاىل املعلومة و ا

شاط یمت رفعه ٕاىل هیئة النفاذ ٕاىل املعلومة الل الشهر األول من السنة املوالیة لسنة ال و   ،حول النفاذ ٕاىل املعلومة 

ة و املسا ادئ الشفاف ة واعیة و ملزتمة بتكرس م یوان مؤسسة معوم ئ و تعزز مشاركة املواطنني و مجیع إبعتبار ا

یوان    امرسة حقهم يف النفاذ ٕاىل املعلومة ملاملتدا  األطراف   شفاء  یضع ا   ىل ذمة الهیئة الوطين للمیاه املعدنیة و إالس

ي  2021لسنة    تقرره السنوي  ىل اكهل   یتضمن و ا یوانخمتلف الالزتامات احملمو  لتكرس احلق يف النفاذ ٕاىل    ا

ر تلقي طلب من الشخص املعين رش املعلومة مببادرة مهنا ٔاو ٕا خمتلف إالجراءات الواجب   و  املعلومة سواء ف یتعلق ب

  .قاحل هذا لتكرس اختاذها من ق

  شفاءیوان الوطين للمیاه املعدنیة  ا  من مببادرة  املعلومات  رش   :   ابملیاه   والاس

ة ، ّمت ٕاقرار حق النفاذ ٕاىل   دٔا الشفاف يف ٕاطار ضامن حق لك خشص طبیعي ٔاو معنوي يف النفاذ اىل املعلومة ولتعزز م

دد   ىض قانون ٔاسايس  ل احلكومة التوسیة مبق ئق إالداریة من ق مارس    24مؤرخ يف    2016لسنة    22املعلومة والو

ئق اليت    و  2016 ىل الو و مبواقع الواب اخلاصة هبای ذ ابالطالع  ة ل رشها مببادرة من الهیالك العموم و ٕاميا   مت 

ه برضورة   ىل ذمة العموم   م ئق إالداریة  الل وضع مجیع املعلومات و الو القات جدیدة مع املواطن من    ٕارساء 

یوان    معل سنة    ا شورة املعطیاتمجیع    حتینيىل    2021الل  ابملیاه  مبوقعه  امل شفاء  إالس ببوابة    الرمسي 

 www.hydrotherapie.tn    ايق للمعلومة وفق ما یفرضه قانون النفاذ ٕاىل  بصفة دوریة رش الاس رتاما لواجب ال ٕا

یوان  ذ    و  املعلومة سیق مع خمتلف هیالك ا ث ابلت یوان  ادعوة مجیع املصاحل و    دور   متی  ح وافاة  مبلهیالك التابعة ل
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ات  ٕاىل املعلومة  امللكّف ابلنفاذ  ّدات    جبمیع التحی او     قصد جتمیع املعطیات و املست يف    مضن حماور البوابة  ٕادار

اخلط ىل  حتمیلها  ميكن  رمقیة  ابلبوابة صیغة  املعمتدة  اللغات  التحیني      مبختلف  مشل  قد  ب و  املتعلقة    مجارب املعلومات 

یوان شاطاالٕ   و  ا ئق    قامئةو حتیني  ه  جنازات ذات الص ب یوانى    املتوفرة الو كراس رشوط  ىل غرار    ٕالكرتونیا  ا

شفائیة ابملیاه املعدنیة و   ىل تنظمي واستغالل ملؤسسة اس كراس رشوط یضبط  یضبط مواصفات ورشوط املوافقة 

ةٕاىل جانب    الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل و إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة ناء  ك الصفقات العموم طلب عروض الق

  ٓ یوان   ربا شارات  ا الن إالس اح عرضو ٕا ٕاجراء  للمشاركة يف خمتلف التظاهرات و   لتصممي و ٕاجناز و هتیئة ج

ة الم ٕا جتهزيات  ناء  ٕالق شارة  حتیني  یكام      اس ىل  یوان  ا رشها  عمل  و  عي املعطیات  الاج التواصل                 شبكة 

الل سنة    Tunisia Wellnessو ابلتطبیقة احملمو   سهیل الولوج و إالطالع     2021و اليت مت ٕاطالقها  لتوفري و 

شفاء ابملیاه.   ىل خمتلف املعطیات ذات الص بقطاع إالس

  النفاذ ٕاىل املعلومة حسب الطلب : 

دد  تضّمن   د    املعلومة  املتعلّق ابلنفاذ ٕاىل  2016مارس    24مؤرخ يف    2016لسنة    22قانون ٔاسايس  املبادئ والقوا

ة ٔاو بطلب من   ىل املواقع التابعة للهیالك العموم ايق لها  رش الاس ئق الاداریة ٕاّما عن طریق ال املنظمة للنفاذ ٕاىل الو

ىل طالبیه لیج املواطن سريا  للمسؤولیة القانونیة املناطة بعهدته واصل  ٕاعتبارا  وعل من حّق الولوج ٕاىل املعلومة حقّا 

یوان ابعة مجیع   معاجلة دراسة و    ا ب الضبط    مطالب النفاذ ٕاىل املعلومةو م ىل مك ریده إاللكرتوين  الواردة  رب  او 

ددها القانون لهيا يف االٓجال اليت  ة املعلومات املطلوبة يف االٓجال القانونیةو    والرّد  ىل  ٕا یوان    العمل  و قد قام ا

بة   س یوان و مجیعها يف االٓجال القانونیة    %  100ابٕالجابة ب ىل ا ني ابجلدول  ىل املطالب الواردة  كام هو م

ي یتضمن  یوان لسنة املوايل و ا ىل ا .:2022معطیات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة 
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ىل   یوان معطیات حول مطالب النفاذ ٕاىل املعلومة الواردة    2021لسنة  ا

  دد 
  املطلب  

 طریقة ورود املطلب
  طالب املعلومة   املرجع 

ىل   الهیلك املعين ابلرد 
  مطلب 

 
  موضوع طلب النفاذ 

ىل مط  النفاذ ٕاىل املعلومةب  ال الرّد 
ب    مك

  الضبط  
الربید 

 الالكرتوين 
ني  ىل 

  املاكن 
ة  س
ة    ورق

ة  س
  الكرتونیة 

طفات من املعلومة    مق

01  
ب الضبط   مك

  ) 2021جانفي    27(
مثر     410   مس

اطة  لٕال الفرعیة دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

حول رخصة  ٕاستفسار 
    X X  تعلیب املیاه املعدنیة 

ة من    ة ورق و    كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل  س
ني املاكن   إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة    . 2021جانفي    27بتارخي    ىل 

02  
ب الضبط     مك

  )   2021جانفي   28( 
مثر   443   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ٕاستفسار حول رخصة 
    X  X  تعلیب املیاه املعدنیة 

من   ة  ورق ة  و  س إالستغالل  لتنظمي  العامة  الرشوط  یضبط  رشوط  كراس 
  . 2020جانفي    28بتارخي    إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة 

03  
ب الضبط     مك

  )   2021مارس  04( 
مثر   976   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ٕاستفسار حول رخصة 
    X    تعلیب املیاه املعدنیة 

من    ة  ورق ة  و  س إالستغالل  لتنظمي  العامة  الرشوط  یضبط  رشوط  كراس 
  . 2021مارس    04بتارخي  إالنتاج بقطاع املیاه  

04  
  

الرمسي لكرتوينالربید االٕ 
یوان    ل

    ) 2021 ٔافریل  27(
تمثر   1808   م

راسات والربامج    ٕادارة ا
ة إالحصائیات)    (مصل

ىل  طلب احلصول 
إالحصائیات اخلاصة  

  ابسهتالك املیاه املعدنیة  
    X  

یعات  ٕاحصائیات  حول    2021ٔافریل    30بتارخي    1737دد  ٕالكرتونیة    مراس  م
   و ٕاسهتالك املیاه املعلبة ابلبالد التوسیة . 

05  
ب الضبط     مك

  )   2021  ماي  06( 
ّظمة ٔا یقظ   1971   إالدارة العامة   م

ىل  طلب احلصول 
معطیات حول الهیلك  
التنظميي و الوضعیات  

  إالداریة

  X      1931دد  رب مراس حتت    للهیلك املعين ابالمر مت تقدمي املعطیات املطلوبة  
  . 2021ماي  25بتارخي  

06  
ب الضبط     مك

  )   2021ماي   06( 
ّظمة ٔا    1972   إالدارة العامة   یقظ م

ىل  طلب احلصول 
معطیات حول عقد  
رشاكة و كشف  
  العائدات املالیة 

  X      دد    للهیلك املعين ابالمرمت تقدمي املعطیات املطلوبة   1924رب مراس حتت 
  . 2021ماي  25بتارخي  
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07  
ب الضبط     مك

  )   2021ماي   18( 
مثر   2038   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ئق املطلوبة ٕالجناز  الو
اه معدنیة      X  X  مرشوع م

ة من   ة ورق و    كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل  س
اه معلّبة.    إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة  ئق املطلوبة ٕالجناز مرشوع م (  تتضمن الو

  )   2021ماي   18

09  
ب الضبط     مك

  )   2021جوان   04( 
مثر   2301   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

معطیات حول قطاع 
  X      املیاه املعلّبة 

رب الربید إاللكرتوين ( مراس   وقع مّدها بقامئة رشاكت تعلیب املیاه بتوس 
 ).  2021جوان   25بتارخي   2614دد  

10  
ب الضبط     مك

  )   2021جوان   25( 
مثر   2621   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

كراس رشوط ٕالقامة 
اه معدنیة      X  X  مصنع تعلیب م

ة من   ة ورق و    كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل  س
اه معلّبة.   إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة  ئق املطلوبة ٕالجناز مرشوع م (    تتضمن الو

  )   2021جوان   25

11  
الرمسي   لكرتوين الربید االٕ 

یوان    ل
  )   2021جویلیة  07( 

ابعة   ابحث   2807 ر و م ا   املنتوج   ٕادارة ا

ة  رات املراق دد ز
اه   الصحیة ملصنع م

ان و مجموع   ف ف
الالت اليت مت   إال
  رصدها ابملصنع  

  X   
دد   اللها    2021جویلیة    15بتارخي    2674مراس  مجیع  مت  ىل  إالجابة 

دد   حتت  ل  املس النفاذ  مبطلب  الواردة  جویلیة    07بتارخي    2807املعطیات 
2021   .  

12  
ب الضبط     مك

مترب    01(    )   2021س
یة قربص   3387 س ب راسات والربامج   رئ   ٕادارة ا

رخصة ٕاستغالل املیاه 
ني الشفاء   ة مبنبع  الساخ

  بقربص 
  X    

دد   مترب   15بتارخي    3233مراس  سخ من   2021س مت مد املعين ابالمر  ب
یوان   ت ا ات  اليت مكّ ة و إالتفاق خمتلف النصوص و القرارات و االوامر الرتتی

ني الشفاء بقربص.  بع  اه م   من الترصف يف م

13 
ب الضبط     مك

مترب    08(    )   2021س
مثر   3458   مس

اطة  الفرعیة لالٕ   دارة االٕ 
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ىل معلومة  إالطالع 
ني املاكن حول   ىل 
داث   ة ٕا معلومات كیف

اه .  دة تعلیب م   و

X  X    
ة من كراس    املعين ابالمر مت ٕاطالع   س ىل مجیع املعطیات املطلوبة و مّده ب
  . و إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة   تنظمي إالستغالل  الرشوط 

مترب    08(      )   2021س

14  
ب الضبط     مك

مترب    10(    )   2021س
مثر   3503   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

داث  كراس رشوط ٕال
اه .  دة تعلیب م     X  X  و

  املیاه رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل و إالنتاج بقطاع    كراس 
مترب    10(    ).   2021س

15  
ب الضبط     مك

مترب    13(    )   2021س
مثر   3526   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ىل معلومات احلصول 
دة تعلیب   داث و ٕال

اه معدنیة    م
X  X    

  املیاهرشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل و إالنتاج بقطاع    كراس 
مترب    13و مجیع املعلومات املطلوبة (    ). 2021س
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16  
ب الضبط     مك

مترب    14(    )   2021س
مثر   3545   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
مثرن   ص  ابملس والرتاخ

  والتصنیف 

ىل معلومات  احلصول 
دة تعلیب   داث و ٕال

اه معدنیة    م
X  X    

ة من   ة ورق و    كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل س
مثر   إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة  ني املاكن   و دلیل املس مترب    14بتارخي    ىل  س

2021 .  

17 
ب الضبط     مك

مترب    15(    )   2021س
مثر   3569   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ىل معلومات  احلصول 
دة تعلیب   داث و ٕال

اه معدنیة    م
X  X    

ة من   ة ورق و    كراس رشوط یضبط الرشوط العامة لتنظمي إالستغالل  س
ني املاكن   إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة  مترب    15بتارخي    ىل    . 2021س

18 
الرمسي لكرتوينالربید االٕ 

یوان    ل
مترب    22(    )   2021س

  إالدارة العامة   حصفي  3717
حمارض جلسات جملس 
يت   ٕادارة املؤسسة لس

  2021و    2020
X  X    

ات  املعين ابالمر ّمت مد   سخ من حمارض جلسات ٕاج يت    ب جملس املؤسسة لس
مترب   27و ذ بتارخي   2021و    2020   . 2021س

19 
ب الضبط     مك

  )   2021ٔاكتور  11( 
مثر   3994   مس

اطة  الفرعیة لٕال دارةإال
ص   مثرن والرتاخ ابملس

  والتصنیف 

ىل معلومات  احلصول 
دة تعلیب   داث و ٕال

اه معدنیة    م
X  X    

كراس رشوط یضبط الرشوط  جبمیع املعطیات املطلوبة و من املعين ابالمر  مت مد 
ٔاكتور    11  و ذ بتارخي     و إالنتاج بقطاع املیاه املعلبة   العامة لتنظمي إالستغالل  

2021 .  

20  
الرمسي لكرتوينالربید االٕ 

یوان    ل
سمرب    27(    )   2021د

مثر   5186   مس
راسات والربامج    ٕادارة ا
ة إالحصائیات    مصل

ة  لرشاكت الطاقة إالنتاج
  X      تعلیب املیاه 

ة  جبمیع املعطیات املطلوبة حول    املعين ابالمر ّمت مد  لرشاكت  الطاقة إالنتاج
سمرب  28بتارخي   5022دد  رب املراس    تعلیب املیاه    . 2021د
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  : ملخص خلطة العمل لتكرس حق النفاذ ٕاىل املعلومة 

لك   وري  مي ا رش التلقايئ للمعلومات و يف ٕاطار التق رشیعي املمتثل يف ٕاعطاء األولویة لل تأكیدا للخیار ال
ات قام شفاء ابملیاه و ٕاخضاعها ملزید من التحی شورة ببوابة إالس رش    املعلومات امل ت من  یوان من التث ا

سهی   مجیع املعطیات  ارشة من موقع و يف اليت ورد فهيا ٔاكرث من مطلب نفاذ ل ل معلیة الولوج للمعطیات م
 ىل غرار كراسات الرشوط. صیغة رمقیة 

ايق    رش إالس الل سنة    تلف املعطیات،ملزید دمع ال یوان  اصة  إبطالق    2021قام ا تطبیقة محمو 
شفاء ابملیاه   كیة تضم مجیع     Tunisia Wellnessبقطاع إالس زة الهواتف ا صات ٔا ىل خمتلف م تعمل 

ت اخلاصة بقطاعامل  شفاء ابملیاه  عطیات و البیا   .إالس
  
  


