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 اإلتصال الصفة المسؤول 

 31403الموضع /  00484777الهاتف  رئيس لجنة النفاذ إلى المعلومة السيد وحيد الباغولي

 38633ضع المو/  00484777الهاتف  نائب رئيس لجنة النفاذ إلى المعلومة كريشانالعامري السيدة حياة 

 38303 الموضع/  00484777الهاتف  عضو بلجنة النفاذ إلى المعلومة السيد ياسين عاتي

 31336 الموضع/  00484777الهاتف  عضو بلجنة النفاذ إلى المعلومة السيد أنيس خليفة

 

 cada@oaca.nat.tn  : البريد اإللكتروني
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/  الضبط مكتب

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى المعلومة 

 أو الطبيعي الشخص من معلومة لىإ النفاذ مطلب استالم 1

 .المعنوي

 الووويوان إلووى يوجوو  كتببابي مطلببب طريوو  عوون ذلوو  يكووون -
 :بإعتماو الوسائل التالية 

 المركزي الضبط مكتبب شرالمبا اإليواع 
 وى رئيس لجنة النفاذ إلى المعلوموةاإليواع المباشر ل 

 .أو نائب 
 الوصول مضمون البريو. 
 بريو أو فاكس) االتصال تكنولوجيات باستعمال 

 (oaca.nat.tn)@cadaعلى العنوان  الكتروني
يتضمن التنصيصات يمكن تحرير المطلب على ورق عاوي  -

مون الاوانون ااساسوي  11و  11ين الوجوبية الواروة بالفصل

 .1112لسنة  11عوو 
 

رئيس لجنة النفاذ 

  المعلومةإلى 

 الكتابي المطلب إعواو من المعلومة طالب تمكن عوم حالة في 1

 الاراءة علي قورت  لعوم أو بوني قصور أو عجز لحالة نتيجة

 ويمتابالويوان معلومة ال إلى بالنفاذ المكلف، يتكفل والكتابة

 . طلبمل إلعواو الالزمة المساعوة

 

/  الضبط مكتب  

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى المعلومة 

 الوصول تاريخ ووضع الطالب إلى إمضائها بعو نسخة تسليم 3

 لشروطل المطلب استيفاء من التثبت بعو نييرضالن كال في

 .المستوجبة

 بةبالنسووو وعنوانووو  صووواحب  ولاوووب اسوووم المطلوووب يتضووومن أن يجوووب
 للشووخص بالنسووبة الماوور و االجتماعيووة والتسوومية الطبيعووي، للشووخص
المعلوموات  بخصوص الالزمة التوضيحات إلى باإلضافة ، المعنوي

 .يهاكيفية النفاذ إلالمطلوبة و

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى المعلومة 

تسجيل  في وفتر معو  مع مطلب لكل مرجعي رقم منح يتم 4

 .للغرض

 



 اآلجال/الطريقة/الوسائل/المرجع المهام رقم المهام ف المنفذالطر

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى المعلومة 

 عليها المنصوص الونيا الشروط المطلب يتضمن لم إذا 5

لسنة  11من الاانون ااساسي عوو ( 11)و ( 11)بالفصلين 

 ،غير متوفرة بالويوان بمعلوماتوإذا تعل  المطلب ، 1112

  بذل  الطالب إبالغ ياع

 

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

رئيس لجنة النفاذ 

 إلى المعلومة 

فاووا لاجووال وحسووب طبيعتوو  وواإلجابووة عليوو   المطلووبمتابعووة تووتم  -   النفاذ مطلب قبول حالة في 2
 :التالية 

 17 موع إمكانيووة التمويووو ) بالنسووبة للمطالوب العاويووة يومبا

إذا تعلو  المطلوب بالحصوول  أيبا  07في هذا ااجول ب 

 (.اتعلى عوة معلوم

 07  إذا تعل  المطلوب بواإلطالع علوى معلوموة علوى  أيا

 .عين المكان

 84 شخص حياة على النفاذ مطلب تأثير حالة في ساعة 

 .حريت  أو

 73  وذلو   المعلوموة لووى هيكول  خور توفر حالة في أيا

  صاحب إعالم أو المعني الهيكل لىعة المطلب بإحال إما
 .االختصاص بعوم

رئيس لجنة النفاذ 

ى المعلومة إل  

الاانون ااساسي  أحكام خرق أو المطلب رفض صورة في 7

 اإلوارة لوى يتظلم أن النفاذ لطالب يمكن 1112لسنة  11عوو 

.  العامة  

عوووم رو الووويوان علووى المطلووب فووي اوجووال الاانونيووة  عتبووري -
 .في التظلم اإلواريللطالب يفتح الح   رفضا ضمنيا

وذلو   الضوبط مكتوب طريو  عن لمالتظ مطلب استالم يكون -
 قووورار تلوووي التوووي يومبببا العشبببرين يتجووواوز ال أجووول خوووالل
 العشبرة خوالل بوالرو مطالوب الهيكول رئويس ويكوون.الرفض

 .تظلمال طلبإيواع م لتاريخ مواليةال أيا 

لوووى  الوورفضيمكوون لطالووب النفوواذ الطعوون مباشوورة فووي قوورار  -
يوموا مون  11في أجل ال يتجواوز ) هيئة النفاذ إلى المعلومة

 (تاريخ إعالم  بارار الرفض
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدةهذا املطلب خاص بوثيقة إدارية وا  -1
 يف اخلانة املناسبة (×)توضع عالمة  -2
 يذكر رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة لألجنيب  -3
 رفق املطلب مبا يثبت صفة املمثل القانوني يعند االقتضاءُ  -4
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 (1)طلب نفاذ إىل وثيقة إداريةم

  (1144ماي  12املؤرخ يف  1144لسنة  14املرسوم عدد )
 

 :(2)طالب الوثيقة اإلداريةإرشادات خاصة ب .أ   
    

 :شخص طبيعي            
 

 .................................................. :(3)اهلوية رقم وثيقة.................................................. :سم واللقبالا -

 ............................................................................................................................... :لعنوانا -

 :...........................................ان اإللكرتونيالعنو.........: ..............الفاكس............................... : اهلاتف -
 

شخص معنوي            
(4): 

 

 ...................................................................................................................... :املؤسسة اسم -

 ................................................................................................................: املؤسسة قّرم عنوان -

 ......................................:(3)رقم وثيقة اهلوية ..................................... :(عند االقتضاء)سم املمّثل القانوني ولقبها -

 ....................................:........كرتونياللاالعنوان ..........................:الفاكس ..........................:...اهلاتف -

 
 

 

 :الوثيقة اإلدارية املطلوب النفاذ إليها. ب

 (إن ُوجد) املرجع اهليكل اإلداري املعين الوثيقة 

 

 

 

 

 

 
 

  
:الوثيقة اإلداريةإىل  لنفاذة املطلوبة لصورال .ج

 احلصول على نسخة ورقية                  طالع على الوثيقة على عني املكانالا       

                                                                                                                                                 و بصريأاحلصول على نسخة مرقونة للعبارات املسجلة يف شكل مسعي                       حلصول على نسخة إلكرتونية ا       

 ............يف...........                                                                                                                            

 (طالبالإمضاء )                                                                                                            

 

 ملكلّّف باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلداريةخاص با
 

 : ..........................................................................املرجع بالسجل اخلاص مبتابعة مطالب النفاذ إىل الوثائق اإلدارية

 ....................: .....................................................................................................أحيل املطلب إىل

 : .......................................بتاريخ............................................................................................

 اإلمضاء واخلتم                                                                                                                

 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف اخلانة املناسبة (×)توضع عالمة  -1
 نيبر بالنسبة لألجنية أو جواز السفيذكر رقم بطاقة التعريف الوط -2
 ُيرفق املطلب مبا يثبت صفة املمثل القانوني عند االقتضاء  -3
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 اهليكلم لدى رئيس ّلتظ      
 (نفاذ إىل وثيقة إداريةطلب يتعّلق مب)   

     (1144ماي  12املؤرخ يف  1144لسنة  14املرسوم عدد )   
 

 :(1)ماملتظّلإرشادات خاصة ب .أ
    

 :شخص طبيعي             

 ............................................:(2)اهلوية رقم وثيقة........................................................... :االسم واللقب -

 ................................................................................................................................. :العنوان -

 .............................................:العنوان اإللكرتوني...............: ......لفاكسا ................................. :اهلاتف -
 

شخص معنوي             
(3): 

 ............................................................................................................................ :اسم املؤسسة -

 .................................................................................................................. :املؤسسة قّرم عنوان -

 ..................................:(2)اهلوية رقم وثيقة ........................................... :(عند االقتضاء)اسم املمّثل القانوني ولقبه -

 ............................................... :العنوان اإللكرتوني ......................: الفاكس............................. :اهلاتف -

 
 

 

 .......................:..يخبتار .............................................. :وثيقةاللنفاذ إىل مطلب امرجع  .ب

:التظّلم سبب.ج
 

  الرد على املطلب يف اآلجال عدم                            رفض مطلب احلصول على الوثيقة            

 اإتاحة الوثيقة املطلوبة أو جزء منه عدم                                             عدم تربير الرفض            

   يدها يف املطلبدحتإتاحة الوثيقة يف الصورة اليت مّت  عدم                                      املطلببال  مبلل اإل عدم            

 اشرتاط دفع معلوم جمحف للحصول على الوثيقة            
 

 .......................................................................................................... (:هـ(يـ)ذكرا)سبب آخر  -

............................................................................................................................. 

..............يف...........                                                                                                      

 (املتظّلمإمضاء )                                                                                                            

 
 

 

 

 لكلّف  باعإلما  االنفاذ إىل الوثاق  اعإداريةخاص بامل
 

 : ..........................................................................الوثائق اإلداريةاملرجع بالسجل اخلاص مبتابعة مطالب النفاذ إىل 

 : .........................................................................................................................أحيل املطلب إىل

 : .......................................بتاريخ............................................................................................

 اإلمضاء واخلتم                                                                                                                

 




