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 ل ــــــــابـــــــاذ قــــــفــّـ ب النـــــلــــطــــوذج مــــمـــنأ )1(

  ن ــــــن ركــــــالل ضمــــل واالستغــــيــــللتحم
  المندوبيةالبيانات المفتوحة بموقع واب 

  
  

  

  
فاذ بالمندوبية ف بالنّ وعنوان المكلّ  اسم )2(

منشور بنافذة البيانات المفتوحة بموقع واب 
 المندوبية

الخاّص بمطلب الحصول على المعلومة أو الوثيقة 

 ن المطلب في هذه الحالة اسم ولقب صاحبه

المعنوي  والمقر بالنسبة للشخص

 :لدى المندوبية عن طريق 
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 االمعنوي كتابيّ  أو يعالطبيتحرير مطلب للحصول على الوثائق بالنسبة للشخص 
  

الخاّص بمطلب الحصول على المعلومة أو الوثيقة  1عدد نموذجا األوفق ةإداريّ تعمير مطبوعة 
)1( 

ن المطلب في هذه الحالة اسم ولقب صاحبهيتضمّ  إنعلى ورق عادي ويجب 

والمقر بالنسبة للشخص ةاالجتماعيّ ة و التسميّ  يعالطبي سبة للشخصبالنّ 
 إليهاالّنفاذ  وصيغ الطلبتعريف الوثائق والمعلومات موضوع  إلى  باإلضافة

لدى المندوبية عن طريق  )2(ة الوثائق اإلداريّ  إلىفاذ المكلف بالنّ  إلىتوجيه المطلب 
 )فاذالنّ على المسؤول  إلىالضبط المركزي أو مباشرة مكتب (المباشر

 البريد المضمون الوصول

 )اإللكتروني الفاكس، البريد(باستعمال تكنولوجيات االتصال 
 تسليم الطالب وصال في  الغرض يحتوى على الرقم المرجعي للمطلب

 ايومّ  15مطلبه في أجل أقصاه الطالب بالمعطيات المنقوصة ب
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تحرير مطلب للحصول على الوثائق بالنسبة للشخص  •

  :عن طريق 

تعمير مطبوعة  -
(اإلدارية 

على ورق عادي ويجب  أو -

بالنّ وعنوانه  -
باإلضافة

توجيه المطلب  •
المباشر اإليداع -
البريد المضمون الوصول -

باستعمال تكنولوجيات االتصال  -

تسليم الطالب وصال في  الغرض يحتوى على الرقم المرجعي للمطلب •

الطالب بالمعطيات المنقوصة ب إعالم •

  بـطالـم المـــــديــقـت – 1

  

  

  

  

  

  

  

 



  يتّم اإلعالم بصفة تترك األثر

 من قانون الّنفاذ 14الفصل 

  
 المعلومة إلىمن قانون الّنفاذ  19الفصل 

 : أقصاهجل أة في الوثائق اإلداريّ  إلىفاذ الرد على مطلب النّ  مّ تي •

 أو تاريخ تصحيحه ل بالمطلبيوما من تاريخ التوصّ  20 •
 بالّنسبة لإلّطالع على عين المكان على الوثائق كما هي متوّفرة أّيام 10

على حياة  ريتأث(ة كان المطلب يندرج ضمن قائمة الحاالت االستعجاليّ  إنيومي عمل فعلي  •

 )على حّريته شخص أوال

بالحصول  األمرتعلق  إن على أقصى تقدير إضافيةام أيّ  )10( ـب األجلمديد في هذا كما يمكن التّ  •

 صاحب المطلب بذلك إعالممع  معالجة خاّصة كان توفيرها يستدعي إذا أو عدة وثائقعلى 

يتّم إعالم الطالب بعدم االختصاص أو بإحالة مطلبه في صورة عدم توفر المطلوب لدى  •
) هيكل آخر غير المندوبية(المندوبية أو في صورة استشارة مصدر المعلومة أو الوثيقة اإلدارّية 

 أيام من قبول المطلب 5ــل فـــي أجـــــــ

 لنفس المعلومة تكرار الّطلبفي صورة المندوبية غير ملزمة بالّرّد على طالب الّنفاذ أكثر من مّرة  •

 يتم اإلعالم برفض طلب الّنفاذ بقرار كتابي معّلل •

  ول ــالحص الــــجآ - 2

 ةاإلداريّ الوثائق  على

 
 

الحصول على الوثائق  يكون أال يجب - 
المذكورة سببا في تعطيل عمل المندوبية وال 

   ةاإلداريّ يلحق ضررا بالوثيقة 

ة الوثيقة اإلداريّ  إتاحةفي صورة تعذر  - 
 العطّ إلا فله حقّ بالكيفّية التي يريدها الطالب 

 المندوبيةرها توف عليها بالصورة التي

 

ة اإلداريّ  الوثائق إلىنه من النفاذ ة التي تمكّ يحدد الكيفيّ  نأالمطلب  إعدادعند  الّنفاذ يمكن لطالب •
 :اليةالصور التّ  إحدى يكون على نأيمكن  والتي

  

  
  إلىاذ ــفور النّ ـص - 3

   ةقيالوثالمعلومة أو  

 ةــــاإلداريّ 

  ة المحتوية على المعلومة على عين المكانالع على الوثائق اإلداريّ طّ إلا - 
 ةاإلداريّ ة من الوثيقة ورقيّ الحصول على نسخة  - 

  ذلك أمكن إذاالكترونّية الحصول على نسخة  - 
 وجدت إنالحصول على نسخة مرقونة في شكل تسجيل سمعي بصري  - 



  
  

  اذـــــفـــــــنّ ـــة للــــاريّ ـــــشــــتــــة االســــنـــجــــاللّ  ددّ ــــتح - 
المعلوم المطلوب وتعلم به طالب المعلومة  

يستظهر  أنة الذي عليه الوثيقة اإلداريّ  أو
ب ــاســـــحــــن مــــم مــــالص المسلـــــبوصل الخ

ف م المطلوب لدى المكلّ المندوبية عند تسلّ 
  اذـــــــفـــنّ ـــبال
 

  

  :المعلومة مجانّيا  إلىيكون الّنفاذ  -1
تحميلها على  أوعبر البريد اإللكتروني  إرسالهايتم  أوا الكترونيّ  أوكانت متوفرة ورقّيا  إذا - 1-1

  البخاّص بالطّ  االلكترونيحامل 

ستجابة لطلب خاّص يتعلق بالّطالب شريطة االستظهار بوثيقة تثبت الحّق في إلفي حالة ا - 1-2
  على عين المكان ةإداريّ الع على وثائق طّ إلا

  :االستشارّيةتحّدده الّلجنة  ويكون بمعلوم -2
تتجاوز الكلفة  أالّ على  مصاريفكان توفير المعلومة على الّصيغة المطلوبة يقتضى  إذا -2-1

  الحقيقّية لذلك

تتحّمل المندوبية  أنلمعالجتها، ال يمكن  اإضافيّ كان توفير المعلومة يقتضي مجهودا  إذا -2-2
  تكاليفه

 

  

  
 إلىفاذ النّ م ــمعالي  - 4

  اإلداريةق ــــوثائـــال

  

 

  

   2016-22من قانون  5الفصل 
 لطالب الّنفاذ بجواب معلّ  إعالم يتّم  - 

تصبح المعلومات المحجوبة قابلة للّنفاذ  - 
وفقا لآلجال والشروط المنصوص عليها 

  بالّتشريع المتعلق باألرشيف

  

  :استثناء الوثائق التالية من حق الّنفاذ مّ يت •
ة وحقوق المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّ ة بمقتضى النص القانوني ة المحميّ الوثائق اإلداريّ  - 

  حكم
  الملكّية األدبّية والفنّية

  في صورة صدور حكم قضائي يمنع الّنفاذ - 

  هوّية األشخاص الذين قّدموا معلومات بهدف اإلبالغ عن تجاوزات أو حاالت فساد - 
  الوثائق اإلداّرية تحصل عليها المندوبية تحت عنوان سّري - 

ة والمعطيات التي قد تلحق ضررا بالعالقات بين ومع الّدول والمنّظمات الّدولّية الوثائق اإلداريّ  - 
  باألمن العام أو الّدفاع الوطني، والكشف عن الجرائم أو الوقاية منها وبإيقاف المّتهمين ومحاكمتهم

  

  

   

الوثائق المستثناة   - 5

  اذـــــفـــّ نـــن الــــــم



   
التظّلم من طالب الّنفاذ مطبوعة يسحب  - 

ية ويعّمرها ويقّدمها عبر موقع واب المندوب
اإللكتروني أو مباشرة لدى مكتب البريد 

  الضبط المركزي للمندوبية
يوما  45تبّت الهيئة في الّدعوى في أجل  - 

  من تاريخ التوّصل

  

كن لطالب المعلومة أو الوثيقة التظّلم لدى المديرة العامة مفي صورة رفض مطلب الّنفاذ ي •
أحكام  صله بقرار الرفض أو بأي قرار يخرقيوما من تاريخ تو  20للمندوبية في أجل ال يتجاوز 

  المعلومة إلىقانون الّنفاذ 

   تظّلمام من تاريخ التوصل بمطلب الأيّ  10طالب المعلومة أو الوثيقة اإلدارّية في أجل  إجابة تتمّ  - 

المندوبية أو عدم الّرد على مطلب التظّلم في األجل المذكور  بإجابةضاء في صورة عدم الرّ  •

في قرار المديرة العامة لدى الهيئة الوطنّية للّنفاذ  أعاله يمكن لطالب المعلومة أو الوثيقة الطعن
 رفضه الضمني آوالمندوبية  إجابةا من تلقيه يومّ  20للمعلومة في أجل 

عن في قرار الهيئة الوطنّية للّنفاذ للمعلومة استئنافّيا لدى للمندوبية الطّ  وأيمكن لطالب الّنفاذ  •

 يوما من تاريخ اإلبالغ بقرارها 30ة في أجل المحكمة اإلداريّ 

  

  

  
  ـــعــــــــونـــطّ ال - 6

  


