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 وضوع ملا -1

اإلجراء بضبط  املعلومة  إلى  بالنفاذ  املتعلقة  التكريرات  لصناعات  التونسية  ملبدأ    الشركة  تكريسا 

 . الحوكمة والشفافية وتطبيقا ملقتضيات القوانين والتراتيب الصادرة في هذا اإلطار

 مجال التطبيق -2

  إداراتتحصل عليها  نتجها أو ت لتي توا  صيغتهامهما كان تاريخها أو شكلها أو    مدونة  ةعلوم كل مالنفاذ ل

 . إطار ممارسة نشاطها فيالتونسية لصناعات التكرير  شركةال

 اريف واملصطلحات التع -3

 

معلومة   : املعلومة  ا  مدونةكل  و  وعاؤها  أو  شكلها  أو  تاريخها  كان  لتي مهما 

 كل في إطار ممارسة نشاطهاتنتجها أو تتحصل عليها الهيا
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 ل راحامل -4
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 راحل توصيف امل -5

 تسجيل مطلب النفاذ إلى املعلومة  -1.5

خاص ال ها على موقع الوابالتي بادرت الشركة بنشر   ملعلومةى اإل  يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي طلب النفاذ

الشركة www.stir.com.tnبها وذلك على عنوانها   املعلومة من  الحصول على  يمكن طلب  وفقا ملقتضيات    ، كما 

 18املؤرخ في    19ور رئاسة الحكومة عدداملتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة ومنش   2016لسنة    22القانون عدد

 قا لإلجراءات التالية:وذلك وف، 2018ماي 

 علومة من موقع الواب الخاص بالشركةاملالنفاذ إلى مطلب املطبوعة الخاصة بسحب  -

 تعمير املطبوعة   -

 : الصيغ التاليةإحدى حسب  املطبوعةأو إرسال  إيداع -

فورية  ملكلف بالنفاذ إلى املعلومة بصورة  لدى مكتب الضبط املركزي الذي يحيله وجوبا إلى ا ✓

 عليها. "أكيد جّدا" ووضع عبارة 

 في الغرضمقابل وصل يسلم  للمعلومةاملكلف بالنفاذ  لدى  ✓

 طريق البريد مضمون الوصول  عن   ✓

 عن طريق الفاكس   ✓

 مع اإلعالم بالبلوغ إلكترونيا   عن طريق البريد اإللكتروني للمكلف بالنفاذ إلى املعلومة ✓

   موثق مة عن طريق مكتوبب نفاذ إلى املعلو يمكن توجيه مطل ا كم -

م  مسك سجل -
ّ
 لتسجيل:  من قبل املكلف بالنفاذ للمعلومةمرق

 ومة الواردة  لى املعللنفاذ إمطالب ا ✓

 املطالب املرفوضة  ✓

 والردود عليها مطالب التظلم  ✓

ا  وإذا طالب  يتمكن  املعلو لم  إلى  املطلبلنفاذ  إعداد  من  العجز  مة  لحالة  القراءة    نتيجة  على  القدرة  عدم  أو 

 ساعدة له. والكتابة أو نتيجة فقدان حاسة السمع والبصر، فعلى املكلف بالنفاذ إلى املعلومة تقديم امل

 

 مطلب النفاذ إلى املعلومةالتثبت من مقبولية   -2.5

 التنصيصات الوجوبية التالية: علىب نفاذ إلى املعلومة مطل  مينتض يجب

 سم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي  إل ا -

 التسمية اإلجتماعية واملقر بالنسبة للشخص املعنوي.  -

http://www.stir.com.tn/
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 والهيكل املعني املطلوبةملعلومة املتعلقة باالتوضيحات الالزمة  -

 وفقا ألحد الصيغ التالية: النفاذ إلى املعلومة  كيفية -

 لك إضرار بها اإلطالع على املعلومة على عين املكان، ما لم يكن في ذ ✓

 الحصول على نسخة ورقية من املعلومة  ✓

 الحصول على نسخة إلكترونية من املعلومة، عند اإلمكان ✓

 الحصول على مقتطفات من املعلومة  ✓

ت من طبيعة ض التثبو ذلك بغر   اإلستشارية للنفاذ إلى املعلومة عند اإلقتضاء جنةللا يمكن اإلستئناس برأي ا مك

  ابقتها للنصوص القانونية. مطاملعلومات املطلوبة و مدى 

اذ  إبالغ طالب النف ملعلومةإلى اصورة عدم تضمن مطلب النفاذ البيانات املشار أعاله، يتولى املكلف بالنفاذ  وفي

 ( يوما من تاريخ توصله باملطلب. 15ة كتابية أو الكترونية في أجل ال يتجاوز خمسة عشر )عن طريق مراسل 

 

 عنيةاإلدارة املمراسلة   -3.5

للمعلوم النفاذ  تلقي مطلب  للمعلومة  لدى  بالنفاذ  املكلف  يتولى  التثبت من مقبوليته،  بعد  و  اإلدارة  مراسلة  ة، 

   تلقي اإلجابة.جال آ مع تحديد جابة باإل  عنيةامل

 

 عنيةاإلدارة امل  وابج  -4.5

امل املطب  طالبةم  عنيةاإلدارة  للمعطيات  املضمن  بالجواب  للمعلومة  بالنفاذ  املكلف  التي سوف  مد  و  لوبة 

 ابة.جل القانوني لإلجو ذلك في األ  يتم إرسالها إلى طالب النفاذ للمعلومة

  ،وثقا بمحضر اجتماعم  ملعلومة عند اإلقتضاء للنفاذ إلى ااإلستشارية    جنةلليمكن اإلستئناس برأي اكما   

التثبو ذلك بغر  في  ت من طبيعة  ض  ابقتها للنصوص  و مدى مط  عنية اإلدارة املجواب  املعطيات املضمنة 

باملعلومة   ستثناءاتبا تعلقة  امل   القانونية النفاذ  يلحق كشفها ضررا  تخص  التي    و  حق  قد  التي  املعلومات 

بالعالقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته  لدفاع الوطني أو  باألمن العام أو با

 الشخصية وملكيته الفكرية. 
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 الرد على مطلب النفاذ  -5.5

   النفاذ.يتعين على الشركة إتاحة املعلومة طبقا للصيغة املطلوبة من قبل طالب 

وعموما فقد حدد    .تختلف آجال الرد على مطلب النفاذ إلى املعلومة حسب الصيغة املضمنة بمطلب النفاذ

مكن التمديد أو التقليص فيها حسب  ( يوما ي20اذ إلى املعلومة بعشرين )األجل القانوني للرد على مطالب النف 

 الحاالت كما يلي:  

 األجل األقص ى للرد اإلجراء  الحالة

إلطالع على  الحصول أو ا

 عدة معلومات  

يوما بعشرة أيام أخرى مع إعالم   (20إمكانية التمديد في أجل العشرين )

 ( يوما 20طالب النفاذ بذلك قبل انقضاء أجل العشرين )

+إمكانية التمديد  20

 أيام إضافية  10ـــبـ

اإلطالع على املعلومة على  

 عين املكان 

يام من تاريخ التوصل باملطلب  ( أ10على مطلب النفاذ في أجل عشرة ) الردّ 

 أو من تاريخ تصحيحه 

 أيام  (10عشرة )

طلب النفاذ له تأثير على  

 حياة شخص أو حريته 

ذلك أجل ثمان   الرّد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن ال يتجاوز  

 ( ساعة من تاريخ تقديم املطلب  48وأربعون )

فوريا على أن ال يتجاوز  

ذلك أجل ثمان  

 ( ساعة 48عون )وأرب

املعلومة موضوع  توفر

 املطلب لدى هيكل آخر  

إعالم طالب النفاذ بعدم اإلختصاص أو إحالة مطلبه على الهيكل املعني، 

 خ توصله باملطلب   ( أيام من تاري 5وذلك في أجل أقصاه خمسة )

أجل أقصاه خمسة  

 ( أيام 5)

املعلومة قد سبق تقديمها  

من الغير إلى الشركة  

 ري بعنوان س 

(  20ذ إلى املعلومة باملوضع قبل انقضاء أجل العشرين )إعالم طالب النفا

بمقتض ى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم  يوما، واستشارة الغير 

ل حبالبلوغ 
ّ
اإلتاحة الجزئية أو الكلية للمعلومة  ول للحصول على رأيه املعل

الغير ملزما  يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ. ويكون رأي  30وذلك في أجل 

 للشركة.

( يوما من تاريخ  15ويتوّجب على الغير تقديم رّده في أجل خمسة عشر )

تلقي مطلب اإلستشارة. ويعتبر عدم الرد في اآلجال املذكورة موافقة  

 ضمنية من الغير 

الستشارة   يوما 30

يوما لتلقي   15الغير+

يوما للرد   20رّد الغير+

على مطلب النفاذ إلى  

 املعلومة 
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 معالجة الطعون   -6.5

 :املسؤول األول عن الشركةالتظلم لدى  -

م لدى   
ّ
في صورة الرفض الصريح )بناءا    املسؤول األول عن الشركةيمكن لطالب النفاذ إلى املعلومة التظل

بالرف  انعلى رد  بعد  الرد  الضمني )عدم  أو  العشرين  ض(  في أجل أقصاه  القانونية( ملطلبه  قضاء اآلجال 

 تلي اإلعالم بالقرار.  ( يوما التي20)

الشركة  علىن  تعيّ وي  عن  األول  )  املسؤول  عشرة  أقصاه  أجل  في  مطلب    (10الرّد  إيداع  تاريخ  من  أيام 

م.
ّ
 التظل

 رفضا ضمنيا. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل خالل هذا األجل  
 

 الطعن في قرار رفض مطلب النفاذ إلى املعلومة أو رفض مطلب التظلم:  -

اليمكن    مباشرة  ف نلطالب  الطعن  إلى  اذ  النفاذ  هيئة  لدى  املعلومة  إلى  بالنفاذ  املكلف  الهيكل  قرار  في 

)  املعلومة أقصاه عشرين  أجل  في  الضمني  20وذلك  الرفض  أو  الرفض  بقرار  إبالغه  تاريخ  من  يوما  في  ( 

 . بعد انقضاء اآلجال القانونيةصورة عدم الرد 

رفض  قرار  في  الطعن  يمكنه  م   كما 
ّ
هيئالتظل يتجاوز  لدى  ال  أجل  خالل  وذلك  املعلومة  إلى  النفاذ  ة 

( الر 20العشرين  قرار  بلوغ  تاريخ  من  يوما  عن  (  الصادر  الشركة  فض  عن  األول  تاريخ  املسؤول  من  أو 

    .م دون الحصول على الرد(أيا 10)إنقضاء أجل  يالرفض الضمن
 

 الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى املعلومة:  -

للفصل القانو   31  وفقا  املعلومة فإنه    2016لسنة    22ن عدد  من  إلى  النفاذ  يمكن لطالب  املتعلق بحق 

أو   أجل   الشركةالنفاذ  في  اإلدارية،  املحكمة  أمام  استئنافيا  املعلومة  إلى  النفاذ  هيئة  قرار  في  الطعن 

 . ( يوما من تاريخ اإلعالم به30ثين )الثال
 

 املراجع  -6
 

 م املتحدة للجمعية العامة لألم  1946لسنة  59القرار عدد  -

 1948ن لسنة العاملي لحقوق اإلنسامن اإلعالن  19الفصل  -

 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة  19الفصل  -

 ( حول الحوكمة املفتوحةOCDEتصادية ) توصيات مجلس منظمة التعاون والتنمية اإلق -

 من الدستور التونس ي  32الفصل  -
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 املتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة  2016مارس  24املؤرخ في  2016نة لس  22القانون األساس ي عدد -

 2018ماي  18املؤرخ في  19منشور رئاسة الحكومة عدد  -

 لشركة لاملتوفرة بموقع الواب   معلومةالنفاذ إلى   مطلب  ةمطبوع -

 لشركة لاملتوفرة بموقع الواب مطلوبة مطلب تظلم  -

 

 

 


