
 
 

 

1 

 مارس 24 المؤرخ فً 2016 لسنة 22دلٌل إجراءات تطبٌق القانون األساسً عدد 

هٌئة العامة للتأمٌن  والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بال2016  

 

 تّم إعداد 2016 مارس 24 المؤرخ فً 2016 لسنة 22فً إطار تطبٌق القانون األساسً عدد 

وذلك بتقدٌم طرٌقة " الهٌئة "دلٌل  تطبٌقً إلجراءات حّق النفاذ إلى المعلومة بالهٌئة العامة للتأمٌن

مبسطة لتسهٌل عملٌة النفاذ لطالبً المعلومة حسب ما ٌنص علٌه القانون السالؾ الذكر وذلك  تكرٌسا 

 .لمبدأ الشفافٌة والحوكمة الرشٌدة

  

 :ٌهدؾ الدلٌل إلى

التعرٌؾ بسٌاسة الهٌئة الرامٌة إلى تكرٌس حق المتعاملٌن مع اإلدارة فً النفاذ إلى المعلومات  
 .والوثائق اإلدارٌة التً تنتجها

 

التعرٌؾ بالوثائق المعنٌة بالنفاذ وإعالم المتعاملٌن مع اإلدارة بطرق و إجراءات اإلطالع علٌها  
 .أو الحصول على نسخة منها

 

 .تسهٌل عملٌة النفاذ وتبسٌط إجراءاتها 
 

 .إعالم العموم بحق التظلم والطعن أمام المحكمة اإلدارٌة عند االقتضاء 

 

: الوثائق الخاضعة للرد على مطالب حق النفاذ إلى المعلومة 

الوثائق الّتً تنشئها الهٌئة أو تتحصل علٌها فً إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان شكلها 

. ووعاؤها  والّتً تنتجها أو تتحصل علٌها فً إطار ممارسة نشاطها

 

: استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة 

رفض طلب النفاذ إلى المعلومة إالّ إذا كان ذلك ٌؤدي إلى إلحاق ضرر باألمن العام تأن ئة ال ٌمكن للهً

 بالعالقات الدولٌة فٌما ٌتصل بهما أو بحقوق الؽٌر فً حماٌة حٌاته الخاصة أو بالدفاع الوطنً أو

. ومعطٌاته الشخصٌة وملكٌته الفكرٌة

 

 من الضرر لتقدٌر خاضعة وال تعتبر هذه المجاالت استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون

النفاذ على أن ٌكون الضرر جسٌما سواء كان آنٌا أو الحقا كما تكون خاضعة لتقدٌر المصلحة العاّمة من 

تقدٌم المعلومة أو من عدم تقدٌمها بالنسبة لكل طلب وٌراعً التناسب بٌن المصالح المراد حماٌتها 

. والؽاٌة من مطلب النفاذ

 

وفً صورة الرفض ٌتّم إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب معلل وٌنتهً مفعول الرفض بزوال أسبابه 

. المبٌنة فً الجواب على مطلب النفاذ

ال ٌشمل النفاذ إلى المعلومة البٌانات المتعلقة بهوٌة األشخاص الّذٌن قّدموا معلومات بهدؾ اإلبالغ 

.  عن  تجاوزات أو حاالت فساد



 
 

 

2 

 لــــــالمراح اإلجراء

 المعنوي أو الطبٌعً للشخص بالنسبة الوثائق على للحصول مطلب تحرٌر   : المطالب تقدٌم -1
 :طرٌق عن كتابٌا

 . إلى وثٌقة إدارٌةنفاذ مطلب نموذج وفق إدارٌة مطبوعة تعمٌر -

ولقب  اسم الحالة هذه فً المطلب ٌتضمن أن ٌجب و عادي ورق على أو -
 بالنسبة والمقر االجتماعٌة والتسمٌة الطبٌعً للشخص بالنسبة وعنوانه صاحبه

 الطلب والمعلومات موضوع الوثائق تعرٌؾ إلى باإلضافة المعنوي للشخص
 .والصٌؽة المطلوبة

 

هٌئة العامة للتأمٌن ال لدى اإلدارٌة الوثائق إلى بالنفاذ المكلؾ إلى المطلب  توجٌه 
 :طرٌق عن
 المباشر اإلٌداع -
 الوصول المضمون البرٌد -

. اإللكترونً البرٌد أوالفاكس- 
 

 .للمطلب المرجعً الرقم على ٌحتوى الؽرض فً وصالالمعنً   تسلٌم 
 

 أقرب( فً  و التوضٌحات الالزمةبالمطلب المنقوصة المعنً بالمعطٌات  إعالم 
 .فورٌاه المباشر حٌث ٌقع إعالم اإلٌداع  باستثناء)اآلجال

 

 على الحصول آجال- 2
ٌّة  : الوثائق اإلدار

 

( 20) عشرون أقصاه أجل فً اإلدارٌة الوثائق إلى النفاذ مطلب على الرد  ٌتم 
 . من تارٌخ التوصل بالمطلب أو تارٌخ تصحٌحهٌوما

 

 ساعة (48) وأربعٌن ثمانٌتجاوز  ال أجل إلى اإلجراء هذا فً التقلٌص ٌمكن 
 حٌاة على تأثٌر)الحاالت اإلستعجالٌة  قائمة فً ٌندرج المطلب كان إن

 .(...شخص
 

بالحصول  األمر تّعلق إن مايأ (10) عشرةبـ األجل هذا فً التمدٌد ٌمكن  كما 
 مع إعالم أخرى أطراؾ استشارة ٌستدعً توفٌرها كان إذا أو وثائق عدة على

 .بذلك المطلب صاحب
 

 صورة فً وذلك المطلب بإحالة أو االختصاص المطلب بعدم صاحب إعالم  ٌتم 
 وذلك فً أجلالهٌئة العامة للتأمٌن  هٌاكل لدى المطلوبة الوثائق توفر عدم

 .بالمطلب توصلال تارٌخ من أٌام (5)خمسة 
 

 مرة من أكثر المطلب نفس على  ردا النفاذ إلى المعلومةمطلب صاحب ٌتلقى  ال 

 

 إلى النفاذ صور -3
ٌّة الوثائق  اإلدار

 

 النفاذ من تمكنه التً الكٌفٌة ٌحدد أن المطلب إعداد عند المطلب لصاحب ٌمكن  
 : التالٌة الصور إحدى تتخذ أن ٌمكن والتً اإلدارٌة إلى الوثائق

 .عٌن المكان على المعلومة على المحتوٌة اإلدارٌة الوثائق على اإلطالع -
 اإلدارٌة الوثٌقة من ورقٌة نسخة على الحصول -
 .      نسخة إلكترونٌة  على لحصول ا-
 . الحصول على مقتطفات من المعلومة-

 

المطلب  صاحب به تقدم الذي النحو على اإلدارٌة الوثٌقة  عدم توفرصورة فً  
 .الهٌئة العامة للتأمٌن لدى المتاحة ةٌػبالصع توفٌرها قي هفإن



 
 

 

3 

 
 إلى النفاذ معالٌم- 4 

 :اإلدارٌة الوثائق

 

 أٍ يٌلَ أُّْل إإّل  ًجاُيت بصفت اإلداسيت اهٖثائك إهى اهِفار في اهحك شخص هلنّل   

 ًَ جٌوت يمتضي اهٖثائك اهٌطوٖبت تٖفيش كاٍ إرا ٕرهك بٌعوٖى اهِفار يلٍٖ

 ًمابن دفع بضشٕسة ًسبما اهٌطوب صاحب يتي إعالى اهحاهت ٓزّ ٕفي اهٌصاسيف

 الهٌئة العامة للتأمٌن تحٌوتٔا اهتي اهحميميت اهٌصاسيف رهك إ يتجإص أٍ عوى

 .غيشٓا دٍٕ اهِسخت إسسام ًٕعوٖى اإلداسيت هتٖفيش اهٖثيمت
 
 ونــالطع- 5

 

 وفق)تّظلم  بمطلب ٌتقدم أن الوثٌقة لطالب ٌمكن النفاذ مطلب رفض صورة فً  
 عشرٌن ٌتجاوز ال أجل الهٌئة العامة للتأمٌن خالل  رئٌسلدى (التظلم نموذج

 :الرفض قرار صدور من ٌوما (20)
 المركزي الضبط مكتب لدى المباشر اإلٌداع -
 الوصول المضمون البرٌد -
  71902408 :الفاكس -
 president.cga@cga.gov.tn: اإللكترونً البرٌد -

 

 مطلب الموالٌة لتارٌخ أٌام (10) العشرة خالل بالرد ةمطالبئة الهً كونتو  
 .التظلم وٌعتبر السكوت رفضا ضمنٌا

 

 إلى النفاذ هٌئة لدىئة الهً قرار فً مباشرة الطعن النفاذ لطالب ٌمكن كما  
القانون األساسً السالؾ الذكر من  37 بالفصل علٌها المنصوص المعلومة

 الرفض قرار بلوغ من تارٌخ ٌوما ( 20 ) العشرٌن ٌتجاوز ال أجل خالل وذلك
 .الضمنً الرفض من تارٌخ أو إلٌه الهٌئة رئٌس عن الصادر

 

 إلى النفاذ ةهٌئ قرار فً المطلب الطعن صاحبل ٌمكن الرضاء عدم صورة فً 
 من ٌوما (30) الثالثٌن ٌتجاوز ال أجل فً اإلدارٌة المحكمة أمام المعلومة

 .اإلجابة تلقٌه تارٌخ

 
 من المستثناة الوثائق- 6

 النفاذ

 

 : اهِفار حكّل  ًَ اهّلتاهيت اهٖثائك  يتي استثِاء 
 

 اهشخصيت اهٌعطياث بحٌايت اهٌتعوك اهتششيع بٌمتضى اهٌحٌيت اإلداسيت اهٖثيمت -

 .ٕاهفِيت األدبيت اهٌوليت ٕحمٖق

 اهِفار يٌِع لضائي لشاس صذٕس صٖسة في -

 :ضشسا توحك لذ اهتي اإلداسيت اهٖثائك  -

o  اهعًٌٖيت اهصفماث إسِاد إجشاءاث بشفافيت  

o ًحاضش غشاس عوى اهِظش ٕٕجٔاث اآلساء ٕتبادم اهٌذإهت بإجشاءاث 

 ٕٕجٔاث ٕاهٌتضٌِت آلسائٔي اهٌٖظفيَ بيَ اهٌتبادهت ٕاهتماسيش اهجوساث

 ُظشٓي

 
         

مكهف بحق اننفاذ إنى انمعهىمة ال   
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 :تعريف انهيكم انمكهف باننفاذ إنى انمعهىمة و مهامه

 : مكهف بحق اننفاذ إنى انمعهىمةال   

  اهعِٖاٍ اإهلتشُٕي  مراد انهمامياهسيذ mourad.hammami@cga.gov.tn)) 

 :نائب انمكهٍف بحق اننفاذ إنى انمعهىمة

 اهعِٖاٍ اإهلتشُٕيريم ميالد: ةاهسيذ  rym.miled @ cga.gov.tn))  

 

 طبقا للمقتضٌات المتعلقة بتقدٌم (أو نائبه فً صورة ؼٌابه)اإلدارٌة  الوثائق إلىٌتولى المكلؾ بالنفاذ 
 :مطالب الحصول على الوثائق اإلدارٌة المشار إلٌها أعاله، القٌام بالمهام التالٌة

 

  التثبت من توفر الشروط القانونٌة الدنٌا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على الوثائق اإلدارٌة
وتقدٌم المساعدات الضرورٌة وتسلٌم الوصوالت طبقا للمقتضٌات المتعلقة بتقدٌم مطالب الحصول 

 على الوثائق اإلدارٌة؛
 

  على إعداد منهجٌة مفصلة لإلجراءات المتبعة  الهٌئةموظفً إطارات والعمل بالتشاور مع بقٌة 
 فً دراسة المطالب؛

 

 على التثبت إذا كانت الوثائق اإلدارٌة المطلوبة مستثناة هٌئةالعمل بالتنسٌق مع المصالح المعنٌة لل 
من النشر بمقتضى التشرٌع الجاري به العمل على أن ٌتم إذا اقتضى األمر استشارة أطراؾ 

 أخرى لهذا الؽرض؛
 

  دراسة ما إذا كانت الوثائق اإلدارٌة المطلوبة ضرورٌة لحماٌة حٌاة أو حرٌة شخص والحرص
 ؛ساعة (48) وأربعٌن ثمانعلى تسلٌمها للمعنً بصفة استعجالٌه أي فً ظرؾ 

 

  دراسة ما إذا كانت الوثائق اإلدارٌة المطلوبة بحوزة الهٌئة وفً صورة عدم توفرها، العمل على
  المطلب للهٌكل المعنً؛بإحالة أو االختصاص المطلب بعدم صاحب إعالم

 

 إذا كانت الوثٌقة اإلدارٌة منشورة، ٌجب إعالم الطالب بذلك وتحدٌد الموقع الذي تم فٌه النشر؛ 
 

  إذا لم تكن الوثٌقة اإلدارٌة مستثناة، ٌجب تحدٌد إذا كان باإلمكان إتاحتها فً الصورة المطلوبة، مع
تحدٌد المعلوم الواجب دفعه وإرشاد الطالب بخصوص اإلجراءات المتبعة للنفاذ إلى الوثٌقة 

 اإلدارٌة بما فٌها كٌفٌة الدفع؛
 

 إذا تعذر توفٌر الوثٌقة اإلدارٌة فً الشكل المطلوب، ٌجب إعالم الطالب بالصورة األخرى للنفاذ؛ 
 

 ضإذا كانت الوثٌقة اإلدارٌة مستثناة من النشر، ٌجب إعالم الطالب بذلك وبأسباب الرؾ 
 

 القدرة عدم أو العجز حالة فً المعلومة النفاذ إلى لطالب الالزمة المساعدة تقدٌم بالنفاذ المكلؾ ٌتولى
 .والبصر السمع لحاسة فاقدا النفاذ طالب ٌكون عندما كذلك والكتابة أو القراءة على


