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:أو مطلب على ورق عادي ٌتضمن

.بالنسبة للشخص الطبٌعً, رقم الهاتؾ  والعنوان  واللقب  واالسم 

.المقر بالنسبة للشخص المعنوي واالسم االجتماعً 

التوضٌحات الخاصة بالمعلومة المطلوبة مع تحدٌد صٌػ النفاذ إلٌها

:إٌداع المطلب.2

:تقدٌم مطلب النفاذٌمكن 
  مقابرر  .لرردم مكتررب الضرربط المركررري بررالمقر االجتمرراعً لبلدٌررة المتلررويمباشررر

.وص  ٌسلم فً الؽرض إلى طالب النفاذ
 بواسطة البرٌد مضمون الوصو  مع اإلعالم بالبلوغ  .
 الفاكس مع اإلعالم بالبلوغعبر  .
بالبلوغ اإلعالم مع نائبه أو بالنفاذ بالمكلؾ الخاص اإللكترونً البرٌد بواسطة. 
:المعلومة إلى النفاذ طرق.3
 بها إضرار ذلك فً ٌكن لم ما, المكان عٌن على المعلومة على االطالع  
 المعلومة من ورقٌة نسخة على الحصو
 اإلمكان عند المعلومة من الكترونٌة نسخة على الحصو
 المعلومة من مقتطفات على الحصو
المعلومة إلى النفاذ حق   على الوارد  االستثناءات.4

:ضررابــالتً تلحق المعلومة -أ

 العام أو الدفاع الوطنً أو بالعالقات الدولٌةاألمن.

 ملكٌته الفكرٌة ومعطٌاته الشخصٌة  والؽٌر فً حماٌة حٌاته الخاصة حقوق.

موا الذٌن األشخاص هوٌة تهم   بٌانات تتضمن التً المعلومة -ب  بهدؾ معلومات قد 
.فساد حاالت أو تجاورات عن اإلبالغ

 إلى بالنفاذ المتعلق بالقانون علٌه منصوص باستثناء جرئٌا المشمولة المعلومة-ج
.ذلك أمكن متى باالستثناء المعنً الجرء حجب بعد إال إلٌها النفاذ ٌمكن ال. المعلومة

:المعلومة إلى النفاذ مطلب على الرد   آجا .5

.تصحٌحه تارٌخ من أو بالمطلب المتلوي بلدٌة توص  تارٌخ من ٌوما20 أج  فً-أ

(حرٌته على أو شخص حٌا  على تأثٌر) اإلستعجالٌة الحاالت عند ساعة 48أج  فً-ب

.االختصاص عدم عند أٌام 5 أج  فً-ت

:المرجع القانونً.1

فً بالحق المتعلق 2016مارس 24 فً 2016لسنة 22عدد األساسً القانون 
.المعلومة إلى النفاذ

2018 ماي 18 فً المؤرخ 2018لسنة 19عدد الحكومة رئٌس السٌد منشور 
.المعلومة إلى النفاذ فً بالحق المتعلق

.الدلٌ أهداؾ -2

 وٌهدؾ هذا الدلٌ  إلى ضبط اإلجراءات المتعلقة بكٌفٌة النفاذ إلى المعلومة 

.آجا  الطعن وتحدٌد طرق  وآجا  الرد  علٌها 

:المصطلحات -3

الحق فً  ونشر المعلومة بمبادر  من بلدٌة المتلوي  :النفاذ إلى المعلومة
.الحصو  علٌها بطلب من الؽٌر

التً  وك  معلومة مدونة مهما كان تارٌخها أو شكلها أو وعائها : المعلومة
.تنتجها أو تتحص  علٌها البلدٌة فً إطار ممارستها لنشاطها

 وك   شخص طبٌعً أو معنوي ؼٌر بلدٌة القطار التً بحورتها المعلومة : الؽٌر 

.طالب النفاذ إلى المعلومة

:المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومةالمطبوعة -4

.مطلب النفاذ إلى المعلومة         

.مطلب تظلم لدم رئٌس البلدٌة         

الرسمً  الوابمطلب التظلم من موقع  واستخراج مطلب النفاذ  وٌمكن تحمٌ  و          
 metlaoui.tn-www.commune  .لبلدٌة المتلوي

: اإلجراءات المتعلقة بتقدٌم  مطلب النفاذ إلى المعلومة-5

:تقدٌم المطلب .1

ة العموم بموقع  الرسمً لبلدٌة المتلوي الوابٌكون طبقا للنموذج الموضوع على ذم 
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 فً القرار الصادر عن بلدٌة المتلوي على إثر رفض مطلب التظلم من قب  رئٌس البلدٌة لطعن

.بالمطلبتوصله أٌام من تارٌخ 10عند رده خال  او

:فً القرارات الصادر  عن هٌئة النفاذ إلى المعلومةالطعن -ب

أمام  استئنافٌاٌمكن لطالب النفاذ أو بلدٌة المتلوي الطعن فً قرار هٌئة النفاذ إلى المعلومة 

.ٌوما من تارٌخ اإلعالم بقرار الهٌئة30فً أج  ال ٌتجاور  االدارٌةالمحكمة 

؟بمن أتص 

:المكلؾ بالنفاذ للمعلومة

وائ  حٌدر: اللقب واالسم 

متصرؾ مستشار: الرتبة 

رئٌس مصلحة الموارد البشرٌة:الخطة الوظٌفٌة

21200281:الهاتؾ

76240311:الفاكس

بلدٌة المتلوي: العنوان 

metlaoui.tn-wael.acessinfo@commune: وان اإللكترونًنالع

:نائب المكلؾ بالنفاذ للمعلومة

ؼانمً عبدالوهاب: اللقب واالسم 

تقنً: الرتبة 

98707768:الهاتؾ

76240311:الفاكس

بلدٌة المتلوي: العنوان 

gmail.com1908commune.metlaoui@: يالعنوان اإللكترون

.المكان عٌن على اإلطالع عند أٌام10أج  فً -ث

 على الحصو  طلب صور  فً أٌام10بـ " ث "و "أ" بالنقطتٌن المذكور  اآلجا  فً التمدٌد-ج

.المتلوي بلدٌة لدم معلومات عد  

 و المنقوصة البٌانات لتوفٌر’كتابٌا أثرا تترك وسٌلة بأن الطالب إلعالم ٌوما 15 أج  فً-ح

.المعلومة إلى بالنفاذ المتعلق بالقانون 12و10بالفصلٌن علٌها المنصوص

 مع سري بعنوان الؽٌر إلى تقدٌمها سبق قد المطلوبة المعلومة كانت إذا ٌوما 45 أج  فً-خ

.النفاذ مطلب صاحب إعالم

:المستوجبة المعالٌم.6

 بعد إال المطلوبة الوثائق تسلٌم ٌتم ال فإنه المصارٌؾ من جملة المعلومة توفٌر تطلب إذا :المبدأ

.المقاب  دفع ٌفٌد بما اإلستضهار

:الطعون والتظلم إجراءات .7  

:التظلم/1

:التظلم مطلب/أ 

 السٌد لدم ٌتظلم أن,الرفض قرار على اعتراضه صور  فً, المعلومة إلى النفاذ لطالب ٌمكن

.بلدٌةالمتلوي رئٌس

ورق على مطلب تحرٌر أو المتلوي لبلدٌة الرسمً الواب بموقع الموجود النموذج باعتماد 

.عادي

الوصو  مضمون البرٌد طرٌق عن أو المركري الضبط بمكتب مباشر  التظلم مطلب اٌداع ٌتم 

.الفاكس طرٌق عن أو

:التظلم آجا -ب

ًالرفض بقرار إعالمه تارٌخ تلً التً ٌوما20 أج  ف.

:الطعون/2

:الطعن فً قرار الرفض الصادر عن بلدٌة المتلوي لدم هٌئة النفاذ إلى المعلومة-أ

 مباشر  فً صور  رفضه لقرار المتخذ من طرؾ بلدٌة المتلوي بخصوص مطلب النفاذ إلى

.المعلومة
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