مطلب حق النفاذ إلى المعلومة

)حسب القانون اﻷساسي عدد  22لسنﺔ  2016المؤرخ في  24مارس (2016
قسيمة مخصصة لﻺدارة
 .المرجع  :عدد ..............................................................................................:
 .مطلب مسلم إلى السيد ) اﻹسم واللقب والصفة والهيكل اﻹداري :
......................................................................................................................
..................................................................................................................
) .التاريخ( ) ..........................:المكان(..............................................................

أ .بيانات حول طالب الوثيقة اﻹدارية :

إمضاء العون

 .1اﻹسم /التسميﺔ اﻻجتماعيﺔ للطالب .......................................................................:
 .2عنوان /المقر اﻻجتماعي للطالب..........................................................................

 .3معطيات أخرى ) البريد اﻹلكتروني أو الهاتف(..........................................................
..................................................................................................................
ب .بيانات حول المطلب :

 .1الهيكل العمومي المعني ..................................................................................:

 .2الوث ائق اﻹداري ﺔ المطلوب ﺔ أو المعلوم ات موض وع الطل ب )اس م الوثيق ﺔ اﻹداري ﺔ ومرجعه ا إذا
كان متوفرا مع إعطاء التفاصيل الكافيﺔ حولها(
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

 .3ف ي ص ورة الموافق ﺔ عل ى المطل ب ،ف إن إتاح ﺔ الوثيق ﺔ اﻹداري ﺔ تك ون مب دئيا بص فﺔ مجاني ﺔ.
غي ر أن ه يمك ن المطالب ﺔ ب دفع المعل وم ال ﻼزم لت وفير ه ذه الوثيق ﺔ وي تم اﻹعف اء م ن دف ع ه ذا المعل وم
في الحاﻻت التالية :

أ .في حالﺔ اﻹستجابﺔ لطلبات تتعلق بمعلومات خاصﺔ بالطالب.
ب .عن د اﻹط ﻼع عل ى وث ائق إداري ﺔ عل ى المك ان م ع مراع اة النص وص
القانونيﺔ الخاصﺔ الجاري بها.
ج .عن د إرس ال الوث ائق اﻹداري ﺔ ع ن طري ق البري د اﻹلكترون ي أو عن د
تحميلها مباشرة على حامل إلكتروني على ملك طالب الوثيقﺔ اﻹداريﺔ.
د .عن د اﻹس تظهار بوثيق ﺔ رس ميﺔ تثب ت الحال ﺔ اﻻجتماعي ﺔ الت ي تب رز ع دم
القدرة على دفع المعلوم.
في صورة المطالبﺔ بعدم دفع المعلوم الرجاء التفضل بوضع عﻼمﺔ ) (xأمام أحد اﻷسباب المشار إليها
أعﻼه.

 .4يمكن اختيار أحد الصور التاليﺔ للنفاذ إلى المعلومﺔ ) وفي صورة عدم تعمير أي خانﺔ فإنه سيتم إتاحﺔ
المعلومﺔ في الصورة اﻷكثر بساطﺔ بالنسبﺔ للهيكل العمومي ،والتي تكون غالبا في شكل نسخ ورقيﺔ(.

أ .اﻹطﻼع على الوثيقﺔ  /الوثائق اﻹداريﺔ المحتويﺔ على المعلومﺔ على عين المكان.
ب .الحصول على نسخﺔ ورقيﺔ لمحتوى الوثيقﺔ /الوثائق اﻹداريﺔ
ج .الحصول على نسخﺔ إلكترونيﺔ من الوثيقﺔ /الوثائق اﻹداريﺔ إن وجدت
د .الحصول على نسخﺔ مرقونﺔ للعبارات المسجلﺔ في شكل سمعي أو بصري إن وجدت

