
 طریقة الحصول على الوثیقة اإلداریة المالحظات

  )إعداد مطلب كتابي  للنفاذ إلى المعلومة (یمكن أن یتحصل على المطبوعة المعنیة من موقع الواب الخاص بالبلدیة 
تسلمھا مباشرة من خلیة النفاذ إلى المعلومة  ببلدیة المروج أو ت www.communeelmourouj@yahoo.fr 
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یستطیع المكلف بالنفاذ أن یساعدك  على إعداد مطلبك في حالة العجز عن القیام بذلك 
 بمفردك أو في حالة قصور أو عدم قدرتك على الكتابة والقراءة

المعلومة المطلویة أملىء المطبوعة بكل دقة و بوضوح و أستعن بالمكلف بالنفاذ عند الضرورة فھو ملزم بتوجیھك و إرشادك لتحدید  
اإلمضاء.... –التاریخ  –تحدید الوثیقة  –العنوان  –: اإلسم واللقب  ذكر  
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إذا تعذر على بلدیة المروج إتاحة الوثیقة اإلداریة على النحو الذي تقدمت بھ نكون ملزمین 

 بتقدیمھا  بالصورة الموجودة لدینا
تختار صور النفاذ إلى المعلومة حدد ذاك في مطلبك جیدا  إعلم أنك أنت  الذي  

اإلطالع على الوثیقة على عین المكان  -  
الحصول على نسخة ورقیة  -  
الحصول على نسخة إلكترونیة إن وجدت  -  

 الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي أو بصري 
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إلكتروني) أو بإستعمال التكنولوجیات الحدیثة (فاكس.برید عث مطلبك عن طریق اإلیداع المباش أوعن طریق البرید المضمون الوصولإب یكون إیداع المطلب (بفضاء المواطن )  4 
 5 یتم التثبت في مطلبك وعند نقص معلومة یتم إعالمك بذلك

 6 یتم تسلیم المعني  باألمر وصال في الغرض یجب أن یكون الوصل مرقما .
ال تكون بلدیة المروج ملزمة بالرد على نفس الطلب أكثر من مرة واحدة  في صورة تكرار 

 الطلب المتصل بذات الموضوع دون موجب 
 یمكن أن تتحصل على على الرد في ظرف :

عشر یوما كحد أقصى  15  
عشر یوما  15تمتد  إلى یومي عمل فعلي إذا كانت ھذه الوثائق لھا تأثیر على حیاتك أو على حریتك كما یمكن أن   

 إذا تعلق األمر بالحصول على عدة وثائق وإذا كان توفیرھا یستدعي إستشارة أطراف أخرى مع إعالمك بذلك 
  األخیر ال یشمل وثائقنا أو في حالة توجیھ مطلبك إلى الھیكل المختص .إذا كان ھذا  بالمطلب:أیام من تاریخ توصلنا  5
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الطلب منشورة بموقع ألواب الخاص ببلدیة المروج یتم إعالمك  إذا كانت  الوثیقة موضوع
 بذلك 

 یتم اإلطالع على الوثیقة أوتسلمھا عند دفع المقابل .
 اإلستظھار بوثیقة رسمیة 

 یشمل الرد على مطلبك :
 الصورة التي سیتم بھا إتاحة  الوثائق .

  الوثیقة اإلداریة األصلیةالمكان الذي یمكن فیھ اإلطالع على 
 المعالیم المستوجب دفعھا :

إذا كان توفیر الوثائق المطلوبة یقتضي جملة من المصاریف  مالي:مقابل  یتم دفع  
 یتم إعفاؤك من دفعھا إذا :

 تبین أن حالتك اإلجتماعیة تبرر عدم قدرتك على دفع المعلوم 
الوثیقة اإلداریة على عین المكان مع مراعاة النصوص القانونیة الجاري بھا العمل  تم اإلطالع على  

 تم إرساء الوثیقة اإلداریة عبر البرید الإللكتروني على ملك صاحب الوثیقة 
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وثیقة إداریة محمیة بمقتضى التشریع المتعلق بحمایة المعطیات  –طالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب  واألحكام الخصوصیة الواردة في المرسوم عندما یتعذر إتاحة المعلومة یجب إعالم یجب إعالم ال یتم حصرھا وتحدیدھا بالتفصیل عند الرد على طالب النفاذ 
األدبیة والفنیة  الشخصیة  وحقوق الملكیة  

 صدور قرار قضائي یمنع النفاذ  .
 وثیقة إداریة  تحصلت علیھا بلدیة المروج  بعنوان سري 

بإ یقاف المتھمین ومحاكمتھم ....   –التي عند إفشاءھا تلحق أضرار باألمن العام  الوثیقة اإلداریة   
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تاریخ طلب المراجعة  أیام من 10یوم التي تلي قرار الرفض وتكون بلدیة المروج مطالبة بالرد خالل  15أجل ال یتجاوز  المروج خاللفي صورة رفض المطلب یمكن لطالب الوثیقة أن یتظلم لدى رئیس بلدیة  یكون التظلم على حساب المطبوعة الموجودة في موقع واب بلدیة المروج''صفحة النفاذ''  10 

دیةیوم من تاریخ  تلقیھ إجابة رئیس البل 30في صورة عدم إقتناعھ برد رئیس بلدیة المروج یمكن للطالب الطعن فیھ أمام المحكمة اإلداریة في أجل  الیتجاوز   11 




