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  2014التقریر السنوي لسنة 
 
 :معطیات عامة .1

 :نفاذال خطةإلجراءات التي تم اتخاذها النجاز ا -1.1

تمكین المتعاملین مع اإلدارة من االطالع على بیاناتها ووثائقها  الرامیة إلىفي إطار تنفیذ الخطة الوطنیة 

قامت الشركة  ،2013دیسمبر  4اإلدارة العامة للشركة المؤرخ في ووفقا لمقرر  ماعدا المستثناة من النشر

تعهد له مهمة التنسیق مع مختلف الهیاكل لتحدید الوثائق  الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه بتركیز فریق عمل

لى إ وفي هذا الصدد و . تركیز منظومة للنفاذ إلى الوثائق التي تنتجها الشركةمع  منها المزمع نشرها والمستثناة

 .هي بصدد المراجعة النهائیةفالبقیة أما فیما یخص داول تصنیف أغلبیة الجتم  حد اآلن

إحداث نافذة جدیدة بموقع الواب تحت مسمى ب 2013سبتمبر  18 فيقامت الشركة وفي نفس السیاق 

 :كالتاليستة أركان فرعیة  تضمنتو " النفاذ إلى الوثائق اإلداریة"

 ،النصوص القانونیة والترتیبیة المنظمة لهذا المجال -

 ،لنفاذ إلى الوثائق اإلداریةسیاسة ا -

 ،)25/2012طبقا للنماذج المصاحبة للمنشور عدد (المطبوعات المتعلقة بتقدیم المطالب  -

 ،دلیل إجراءات لفائدة طالبي النفاذ إلى الوثائق اإلداریة -

 ،دلیل مهام المكلف بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة -

 .قائمة المكلفین بالنفاذ -

 :الوثائق اإلداریةالنفاذ إلى طالبي لفائدة  إجراءاتدلیل  دعداإ -2.1

ونشره على موقع الواب الخاص  اإلداریةالوثائق  إلىلفائدة طالبي النفاذ " ظرفي" إجراءاتدلیل  إعداد تم

 .إعادة النظر فیه من قبل اإلدارة المركزیة للتنظیمحین  إلىبالشركة 

 

 :حول شركةلمعطیات تتعلق بنشر الوثائق اإلداریة بمبادرة من ا. 2
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 :الموقع حداثإ -1.2

    وبوابة  «www.sonede.com.tn » واب موقع الشركة  تمتلك

« http://172.16.0.9:8080/portail »  ي معظم الوثائق المنصوص علیها ف تضمنانخاصین بها ی

وحالیا الشركة بصدد دراسة أدلة  .20/05/2013 الحكومة بتاریخ ةساالصادر عن رئ 25المنشور عدد 

  .هاالواب والبوابة الخاصین بتحیین موقع و بصدد اإلجراءات ذات العالقة مع المواطن قصد نشرها 

 :قائمة الوثائق المتوفرة الكترونیا -2.2 

 :الوثائق المعروضة للعموم -أ 

 كیفیة النشر أو العرض الوثیقة
الجهة المعنیة 

 بالوثیقة
 مالحظاتال

 االشتراك في الماء الصالح للشرب -
 ماء بطلب من الحریفالقطع  -
 عداد بطلب من الحریفالرفع  -
 تغییر قطر العداد -
 تحویل مكان العداد -
تخفیض استثنائي في معلوم  -

 االستهالك

 :موقعالعلى 
 sicad.gov.tn سیكاد -
 www.sonede.com.tn لشركةا -

تنشر بالرائد  العموم
 الرسمي

 

 :الخدمات الحالیة المسداة للعموم -ب 

 .االستخالص االلكتروني ومعالجة العرائض المنصوص علیها آنفا

 :جراءات التي تم اتخاذهااإلأهداف . 3

 :الرفع من جودة الخدمات العمومیة وتبسیط اإلجراءات -1.3

 تعمل اإلجراءاتتبسیط والرفع من جودة الخدمات العمومیة و  اإلداري األداءتحسین  إلىالسعي  إطارفي 

أن تدخل حیز االستغالل  ینتظرالشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه على تركیز منظومة تجاریة جدیدة 

 :ستمكن من 2016في غضون سنة 

 ث مركز نداء ومركز خدمات الحرفاء،بع -

http://www.sonede.com.tn/
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 : من تمكن الحریف وضع خدمات تفاعلیة على الخط -

یات بواسطة البرید االلكتروني واإلرسال

 :القصیرة للهواتف النقالة

 إرسال كشف استهالك الماء حال صدوره إلى الحریف ◦

 إرسال حوصلة لكشوف استهالك الماء إلى الحریف الذي له أكثر من عقد اشتراك ◦

 إعالم بخالص كشف االستهالك ◦

 أیام من حلول هذا األجل 3التذكیر باألجل األقصى لخالص كشوف االستهالك قبل  ◦

 ل التنبیه قبل قطع الماء لعدم الخالصإرسا ◦

 قطع بالاإلعالم  ◦

 استخالص كشوف استهالك الماء ◦

  :ل موقع اإلقلیم الراجع له بالنظراستعماب

 

 :مطالبتخص التي و مباشرة على الخط  وٕارسالهاالمطبوعات تعمیر 

 ،االشتراك في الماء الصالح للشرب ◦

 ،ماء بطلب من الحریفالقطع  ◦     

 ،عداد بطلب من الحریفالرفع  ◦

 ،تغییر قطر العداد ◦ 

 ،یل مكان العدادتحو  ◦

 .تخفیض استثنائي في معلوم االستهالك ◦    

 ،طالع المباشر على نشاط الشركةاال ◦ :الشركةموقع واب باستعمال 

نجازها إالتواصل عن بعد مع مصالحها لالنتفاع بالخدمات واالطالع على تقدم مراحل  ◦

 .ل العرائض ومتابعتها عن بعدوٕارسا

 : برید إلكترونيالشبكة استعمال ب

  

 عرائض في أحسن اآلجالالتقبل وٕارسال  ◦

 .كافة المعطیات المتعلقة بالتسجیل واإلیداع الحصول على ◦

 

 :تقییم الخدمات المسداة من طرف الشركة -2.3

تشریك بالمتعلق و  2011ماي  22ریخ الوزارة األولى بتاعن الصادر  12 منشور عددالبمقتضیات عمال 

 ذات الصلة) مناشیر ومراسیم(النصوص القانونیة  وجمیع المتعاملین مع اإلدارة في تقییم الخدمات العمومیة
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وتطلعات  خدمات ذات جودة تستجیب لحاجیاتتقییم مدى نجاعة الشركة في تقدیم ب خاصةتم إحداث لجنة 

 .تشاركیة مع مختلف األطراف المعنیةالمتعاملین معها وذلك باعتماد مقاربة 

 :وتتمّثل أهّم مهام هذه اللجنة في ما یلي

 ،وضع خطة سنویة تتضمن قائمة في الخدمات التي ستخضع لعملیة التقییم التشاركي ◦

  ،ضبط منهجیة للتقییم التشاركي ◦  

 ،تقییم أنشطة الشركة المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة ◦ 

لقاءات دوریة  ،عملیات سبر آراء( لیات التواصل بین الشركة واألطراف المتدخلة وتنویعهاتفعیل آ ◦  

وضبط اإلجراءات والمسارات المتعلقة بتجمیع المعطیات وخزنها وتحلیلها ...) مواقع واب للغرض ،مباشرة

 .ونشرها

 :وآلیات التصرف في الوثائق اإلداریة أسالیبتحسین  -3.3

 :"الجاریة"ق التصرف في الوثائ -أ

 رمز وترتیبها في الملفات من طرف منشئیها وٕاسنادهاتطبیق نظام التصنیف على الوثائق الناشئة  ◦

تضم مجموع الملفات  "ألفبائیة"قائمة  بإعداداعتماد أدوات االستدالل على الوثائق والملفات وذلك  ◦

 إداریةالخاصة بوحدة 

لضمان سالمتها  بوضعها في خزائن حدیدیة مؤمنة وذلكعزل الملفات السریة عن بقیة الوثائق  ◦

 وأمنها

 واإلتالفوضع روزنامة للتصرف في الوثائق الجاریة لتسهیل عملیة التحویل  ◦

ر یتیس(الوسیط  األرشیفمركز  إلىتحویل الوثائق  فیما یخص تباعهاااحترام المبادئ التي یجب  ◦

الوثیقة بدقة للقیام بالعمل  إلىظف من الوصول االستدالل على الوثائق واسترجاعها حتى یتمكن المو 

 .)المطلوب منه بكل نجاعة ومردودیة

 :"الشبه نشطة"التصرف في الوثائق  -ب
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 ،اقتناء منظومة معلوماتیة خاصة بالتصرف في الوثائق الجاریة والوسیطة ◦

 ،دائمة التي یتعین حفظها بصفة اإلداریةنظام للتصرف االلكتروني للوثائق  إرساءمواصلة  ◦

 
 :معطیات تتعلق بدراسة المطالب -4

 :ورد علینا المطلبین التالیین 2014لسنة بالنسبة

االلكتروني للمسؤول عن إدارة التدقیق  عنوانرسالة بالبرید االلكتروني من شخص یرید تمكینه من ال -

 . الطلب باعتبار أن المعلومة منشورة على الموقعهذا تلبیة  تتم. الداخلي

 "بیئة وتنمیة من أجل النهوض بالحوض المنجمي بالردیف"برید االلكتروني من جمعیة رسالة بال -

تم رفض . یطلب نتائج تحالیل الماء الصالح للشراب ومطابقتها لمتطلبات الجودة بالحوض المنجمي

الطلب باعتبار أن هذه الوثائق تندرج ضمن الئحة الوثائق المستثناة من النفاذ بقرار من لجنة هذا 

نظر في الوثائق اإلداریة وتحدید مدى قابلیتها للنفاذ التي وقع بعثها كما سبق وأشرنا بقرار من ال

 .وأیضا بقرار من اإلدارة المركزیة لإلنتاج 2013جوان  6اإلدارة العامة بتاریخ 

 

 


