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الضبط مكتب  

 الشخص من إدارية وثيقة على للحصول مطلب استالم 1

 . المعنوي أو الطبيعي

 المعني الهيكل إلى يوجه كتابي مطلب طريق عن ذلك يكون -
 عن أو المباشر اإليداع طريق عن الضبط مكتب في بالوثيقة
 تكنولوجيدددددا  باسدددددتعمال أو الوصدددددول مضدددددمون البريدددددد
 (الكتروني بريد أو فاكس)االتصال

 مطابقددددا اإلداريددددة الوثيقددددة علددددى الحصددددول مطلددددب يكددددون -
 0 عدد بالملحق لألنموذج

 

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق أو نائبه

 لبالمط إعداد من اإلدارية  الوثيقة طالب تمكن عدم حالة في 2

 علي قدرته لعدم أو بدني قصور أو عجز لحالة نتيجة الكتابي

 إلى والنفاذ باإلعالم المكلف العون فعلى والكتابة القراءة

 .  الطلب هذا إلعداد الالزمة المساعدة تقديم اإلدارية الوثيقة
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/  الضبط مكتب  

لجنة النفاذ رئيس 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

 صولالو تاريخ ووضع الطالب إلى إمضائها بعد نسخة تسليم 3

 لشروطل المطلب استيفاء من التثب  بعد نييرضالن كال في

 .عليها المنصوص و المستوجبة

 عددد المرسدوم مدن 8 الفصدل ألحكدام طبقا المطلب يتضمن أن يجب

 للشددخص بالنسددبة وعنواندده صدداحبه ولقددب اسددم ، 2111 لسددنة 11

 ، المعندوي للشخص بالنسبة المقر و االجتماعية التسمية ،و الطبيعي
 موضددوع الوثددائق بخصددوص الالزمددة التوضدديحا  إلددى باإلضددافة
 .المعني العمومي والهيكل الطلب

لجنة النفاذ رئيس 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

 تسجيله في دفتر معد مع مطلب لكل مرجعي رقم  منح يتم 1

.للغرض  

 

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

وإذا  عليها المنصوص الدنيا الشروط المطلب يتضمن لم إذا 5

 الطالب إبالغ يقع ،تعلق المطلب بوثائق غير متوفرة بالديوان

  بذلك

 

 

 .الوصول تاريخ من أيام( 15) خمسة أقصاه أجل في

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

إدارية وثيقة إلى النفاذ مطلب قبول حالة في 6  يوما 15 أقصاه أجل في بذلك الطالب إبالغ يقع  -  

 حريتده أو شدخص حياة ىعل النفاذ مطلب تأثير حالة في 
 يتجداوز ال أجدل فدي وذلدك اسدتعجاليه بصدفة الدرد يكون
 .فعلي عمل يومي

 أو المطلوبة الوثيقة في الديوان اختصاص عدم حالة في 
 أيددام 15 يتجدداوز ال أجددل فددي الددرد يكددون توفرهددا عدددم

 الهيكددل إلدى بإحالتدده إمدا المطلددب تداريخ مددن فعلدي عمدل
 .االختصاص بعدم صاحبه إعالم أو المختص العمومي
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رئيس لجنة النفاذ 

 إلى الوثائق اإلدارية

 أو نائبه

 11 عدد المرسوم أحكام خرق أو المطلب رفض صورة في 7

 اإلدارة لدى يتظلم أن إدارية وثيقة لطالب يمكن 2111 لسنة

.  العامة  

عتبددر عدددم رد الددديوان علددى المطلددب فددي ايجددال القانونيددة ي -
 .في التظلم اإلداريللطالب يفتح الحق  رفضا ضمنيا

 ووفقدا الضدبط مكتب طريق عن  التظلم مطلب استالم يكون -

 أجل خاللوذلك  .1 عدد بالملحق عليه المنصوص للنموذج

 ويكون.الرفض قرار تلي يالت يوما عشر الخمسة يتجاوز ال
 لتداريخ موالية أيام العشرة خالل بالرد مطالب الهيكل رئيس
 .المراجعة طلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


