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للنفـاذ 2020الثالث لسنة  تقرٌرالثالثً

إلى المعلومة  
(سبتمبر–جوٌلٌة) 

:حول يتضّمن التقريـر بيانات  

إجراءات تقديم مطالب النفاذ إلى  المعلومة بوزارة الداخلية  -

مآل مطالب النفاذ إلى المعلومة بوزارة الداخلية -
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عدد 

المطلب
طبٌعة المعلومة المطلوب النفاذ إلٌها

مطلب  تمت 

اإلجابة علٌه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة علٌه 

بالرفض

سبب الرفض 

مطلب تظلم 

لدى رئٌس 

الهٌكل

التظلمسبب 
الرد على مطلب 

التظلم

1
انتصاب غير –القانون عدم تطبيق  أسباب

* -مرّخص 

*محضر تنفيذ قرار غلق محل2

24الفصل 

*مآل عريضة3

انقضاء اآلجال

4
إسناد تراخيص لتعاطي النقل  قرارات

*العمومي غير المنتظم

انقضاء اآلجال

انقضاء اآلجال*استدعاء لمباشرة التكوين5

انقضاء اآلجال*برقية فصل عن التكوين6

7
*استدعاء لمباشرة التكوين

عدم توفّر المعلومات 

باألرشيف

*برقية فصل عن التكوين8

عدم توفّر المعلومات 

باألرشيف

*مآل مطلب الحصول على رخصة مسك سالح9

عدم توفّر المعلومات *منشور منظم لمسك األختام التابعة للبلديات10

11
*شكايةوثائق حول مؤيدات 

انقضاء اآلجال

*صفقة إعاشة12

13
*وثائق حول انتداب 

عدم توفّر المعلومات 

باألرشيف

*بعمادة المهندسين اإلنخراط14

المطلوبةعدم المقدرة على دفع القيمة المالية -6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض -2, رفض المطلب -1:أسباب التظلم 3 

عدم الرد–3, الرفض -2,  القبول -1:الرد على مطلب التظلم  4



عدد 

المطلب

طبٌعة المعلومة المطلوب النفاذ 

إلٌها

مطلب  تمت 

اإلجابة علٌه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة علٌه 

بالرفض

سبب الرفض 
مطلب تظلم لدى 

رئٌس الهٌكل
التظلمسبب 

الرد على مطلب 

التظلم

*محضر معاينة15

انقضاء اآلجال

*إحصائيات16

انقضاء اآلجال*إحصائيات17

18
 50بمشروع القانون عدد  تقريرمتعلق

انقضاء اآلجال*2013لسنة 

انقضاء اآلجال*مكافحة الهجرة الغير النظامية19

20

 58إحصائيات حول تطبيق القانون عدد 

اوت  11المؤرخ في   2017لسنة 

2017*

21

 58إحصائيات حول تطبيق القانون عدد 

اوت  11المؤرخ في   2017لسنة 

2017*
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اوت  11المؤرخ في   2017لسنة 

2017*
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 58إحصائيات حول تطبيق القانون عدد 

اوت  11المؤرخ في   2017لسنة 

2017*

24

 58إحصائيات حول تطبيق القانون عدد 

اوت  11المؤرخ في   2017لسنة 

2017*

*لمعتمديات وابأسباب عدم وجود موقع 25

26
لتوقّف  -القانون  عدم تطبيق  أسباب

انقضاء اآلجال*-أشغال 

*مصير المحجوزات27

-1116المجموع
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