
النفاذ إلى المعلومةدلیل إجراءات
مالحظات مراحل النفاذ إلى الوثیقة اإلداریة عدد

بكل دقة وفي حالة وجود صعوبة یمكن تعمیر االستمارة
االستعانة بالمكلف بالنفاذ

زغوان اٍستمارة موجودة على موقع الواب  الخاص بوالیة . ( تعمیر مطلب كتابي للنفاذ الى وثیقة إداریة
www.zaghouan.tn (للمعلومةأو یتم اٍستالمھا مباشرة من خلیة النفاذ. 1

إذا تعذر على مصالح الوالیة إتاحة الوثیقة اإلداریة في 
.تقدمھا بالصورة الموجودة لدیھا الشكل المطلوب فإنھا

:في المطلب اإلداریةاٍختیار وذكر طریقة النفاذ الى الوثائق 
اِالطالع على الوثیقة على عین المكان.
الحصول على نسخة ورقیة.
اٍلكترونیة إن وجدتنسخة.
الحصول على نسخة مسجلة في شكل سمعي أو بصري.
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فاكس، ( إیداع المطلب مباشرة أو عن طریق البرید المضمون الوصول أو باٍستعمال التكنولوجیات الحدیثة 
).برید اٍلكتروني  3

ال تكون والیة زغوان ملزمة بالرّد على نفس الطلب أكثر 
.من مرة واحدة 

:یمكن أن تتحصل على الّرد في ظرف 
20 یوما كحد أقصى.
عمل فعلي إذا كانت ھذه الوثائق لھا تأثیر على حیاتك أو على حریتك كما یمكن أن تمتد الى یومي

یوما إذا تعلق األمر بالحصول على عدة وثائق وإذا كان توفیرھا یستدعي اٍستشارة أطراف 15
.أخرى مع إعالمك بذلك

5 یشمل وثائقنا أو في حالة توجیھ المطلب الى كان المطلب ال إذاأیام من تاریخ توصلنا بالمطلب
.   ھیكل مختص
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یتم دفع مقابل مادي إذا كان توفیر الوثائق المطلوبة 
یقتضي جملة من المصاریف ویتم إعفاء طالب المعلومة 
من دفعھا إذا تبین أن الحالة االجتماعیة تبرر عدم القدرة 
على دفع المعلوم أو إذا تم االطالع على الوثائق اإلداریة 

عبر على عین المكان أو إذا تّم إرسال الوثیقة اإلداریة
البرید االلكتروني أو تحمیلھا على وعاء الكتروني على 

.طالب الوثیقةملك 

:یشمل الرّد على المطلب 
طریقة النفاذ الى الوثائق.
المكان الذي یمكن فیھ االطالع على الوثیقة اإلداریة.
المعالیم المستوجب دفعھا. 5

اإلتاحة الوالیة ملزمة بإعالم طالب المعلومة عند تعذر 
.وذكر أسباب رفض المطلب

:یتعذر إتاحة الوثیقة اإلداریة في الحاالت التالیة 
صدور قرار قضائي یمنع النفاذ.
وثیقة بعنوان سري.
 وثیقة عند إفشائھا تلحق أضرار باألمن العام  ...

6

تجدون مطبوعة مطلب التظلّم على موقع واب والیة 
.زغوان

یوما من 20صورة رفض المطلب یمكن لطالب المعلومة التظلّم لدى والي زغوان في أجل ال یتجاوز في 
.لّمأیّام من تاریخ مطلب التظ10صدور قرار الرفض وتكون الوالیة مطالبة بالرد خالل  7


