طلب الحصول عىل المعلومات
1

الشكم الترجيبي لدسجيل الطلب
جاسيخ جلذًم الطلب20....................../......................./........................ :

☐ إلاًذاع املباشش☐ البرًذ العادي ☐البرًذ إلالكترووي

طشيقتالخىصل بالطلب:

……….……….

 - Iالمؤسسة أو الهيأة المعنية
املؤسست أو الهيأة املىجه إليها طلب الحصىل على املعلىماث :جماعت أًذ ملىلالكائىت ب :الحي إلاداسي – أًذ ملىل
☐ محليت ☐ أخشي
☐ مشكزيت ☐ جهىيت ☐إكليميت *

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

اعخمذجه جماعت أًذ ملىل وفق همىرج لجىت الحق في الحصىل على املعلىماث طبقا للقاهىن سقم ( 31.13مخىفشفي املىقع إلالكترووي للجماعت ) www.aitmelloul.ma

طبلا مللخضياث املادة  14مً اللاهىن  31.13املخعلم بالحم في الحصىل على املعلىماث ،أها املىكع (ة) أسفله ،الحامل للبياهاث الخاليت ( ،)IIأسغب في
الحصىل على املعلىماث املىدعت لذي املؤسست أو الهيأة املعىيت املشاس إليها في ()Iوفم الطشيلت املحذدة أسفله(.)IV
 -IIنوع الطلب
طلب اسخعجالي ☐

طلب عادي ☐

 -IIIبيانات شخصية
 الاسم الشخص ي........................................... ................................................................... ........... ............................................................ ......................................................... ... ............................................................ ............................................................ ............... : الاسم العائلي................................................................................................................................... .... ........................................................ ............................................................ ....... ..................................................... ............................................................ ............... : العىىان الشخص ي......................................... .............................................................................. .... ........................................................ ............................................................ ............ ................................................ ............................................................ ............... :2
 البرًذ إلالكترووي .................................... .............................................................................. ....................... ..................................... ............................................................ .......................... .................................. ............................................................ ............... :3
 الهاجف ................................. ......................................... .............................................................................. ........................................................ ............................................................ ............ ................................................ ............................................................ ............... :-IVصاحب (ة) الطلب
☐مىاطً (ة) مغشبي/ة ،سكم البطاكت الىطىيت للخعشيف:
☐مليم أجىبي ،سكم وثيلت إثباث إلاكامت بصفت كاهىهيت.......................................................................................... :

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

-Vالمعلومات المطلوبة
املىطىع:

7

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

الفترة الزمىيت املعىيت باملعلىماث املطلىبت :من  ............/......./.......إلى ............./......./.....

 ☐ 43مسدىذ
املعلىماث املطلىبت مظمىت ب ـ ـ :
☐ ميشىس
الطشيقت املشغىب فيها للحصىل
على املعلىماث:54
كلفت الىثائق املطلىبت:56

☐ الاطالع املباشش
بعين املكان

☐
☐

جلشيش
مزكشة

☐
☐

دساست
كاعذة بياهاث

☐
☐

☐

الدسلم بعين املكان:

☐

☐
☐

وسخت وسكيت
وسخت إلكتروهيت

عبر البرًذ
إلالكترووي

☐

☐
وثائم أخشي راث طابع عام.................................

دوسيت

عبر
العادي

كشاس

البرًذ ☐

فاكس أو حامل آخش.............:

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

جحذد الحقا بعذ معالجت الطلب

المرجو قلب الصفحة
1

خاص بالجماعت.

3،2

عىذ الاكخضاءً ،جب جحذًذ البرًذ إلالكترووي والهاجف.
4
ًمكً جحذًذ طبيعت املعلىماث املطلىبت بصفت اخخياسيت.
5
في حال عذم جىفش املعلىماث بالشكل املشغىب فيه ،سيخم حسليم املعلىماث حسب الطشيلت والشكل املخاحين للجماعت
6
ًحذد عً الاكخضاء مً طشف الجماعت.
 7في حالت عذم كفاًت الحيز املخصص للمىضىع ًمكً إسفاق هزا الطلب بىثيلت إضافيت.

-VIضمانات الحق في الحصول على المعلومات


ًخم الشد على طلب الحصىل على املعلىماث داخل أجل ال ًخعذي عششين (ً )20ىما من أًام العمل ،ابخذاء من جاسيخ حسلم الطلب.



ًمكن للمؤسست أو الهيؤة املعىيت جمذًذ أجل عششين (ً )20ىما من أًام العمل ملذة مماثلت ،في الحاالث الخاليت:
• عذم جمكن املؤسست أو الهيؤة املعىيت من الاسخجابت ،كليا أو جزئيا ،لطلب املعني باألمشخالل ألاجل املزكىس،
• إرا كان الطلب ًخعلق بعذد كبيرمن املعلىماث،
• إرا حعزسجىفيرها خالل هفس ألاجل،
• إرا كان جقذًمها ًحخاج إلى اسدشاسة الغيرقبل حسليمها.
في جميع الحاالثً ،خم إشعاسطالب املعلىماث مسبقا بهزا الخمذًذ كخابت أو عبرالبرًذ إلالكترووي ،مع ركشألاسباب املعللت لهزا الخمذًذ.



في حالت الاسخعجال التي جقخظيها طشوسة حماًت وسالمت وحشيت ألاشخاص ،جلتزم املؤسست أو الهيئت املعىيت بالشد على طلب الحصىل على
املعلىماث داخل أجل ثالثت( )3أًام.



لطالب املعلىماث الحق في جقذًم شكاًت إلى:
• سئيس املؤسست أو الهيؤة املعىيت داخل أجل عششين(ً )20ىم عمل من جاسيخ اهقظاء ألاجل القاهىوي املخصص للشد على طلبه أو من
جاسيخ الخىصل بالشد؛
• لجىت الحق في الحصىل على املعلىماث داخل أجل ال ًخعذي ثالثين (ً )30ىما املىاليت الهصشام ألاجل القاهىوي املخصص للشد عل
شكاًخه املىجهت إلى سئيس املؤسست أو الهيؤة املعىيت ،أو من جاسيخ الخىصل بالشد على هزه الشكاًت ،والتي ًخعين على اللجىت دساست
الشكاًت وإخباساملعني باألمشبمآلها داخل أجل ثالثين(ً )30ىما من جاسيخ الخىصل بها.



لطالب املعلىماث حق الطعن أمام املحكمت إلاداسيت املخخصت في قشاس سئيس املؤسست أو الهيؤة املعىيت ،داخل أجل سخين(ً )60ىما من جاسيخ
الخىصل بجىاب لجىت الحق في الحصىل على املعلىماث بشؤن شكاًخه ،أو من جاسيخ اهصشام ألاجل القاهىوي املخصص للشد على شكاًخه.



حسخعمل املعلىماث املحصل عليها طبقا ملقخظياث املادة  6من القاهىن سقم 31.13



حسدثنى من الحق في الحصىل على املعلىماث ،كل املعلىماث املحذدة طبقا ملقخظياث املادة  7من القاهىن سقم 31.13

-VIIبند بخصوص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
بالخىقيع على هزه الاسخماسةً ،ى افق صاحب (ة) الطلب على معالجت معطياجه الشخصيت من طشف جماعت أًذ ملىل ،من أجل معالجت طلب الحصىل على املعلىماث.
ًمكن لصاحب (ة) الطلب الاجصال بالجماعت ملماسست حقىقه (ا) في الىلىج والخصحيح والخعشض وفقا ملقخظياث القاهىن .09-08
8

توقيع صاحب (ة) الطلب :

☐ألتزم باسخعمال وبئعادة اسخعمال املعلىماث املطلىبت ألغشاض مششوعت.6

خاص بجماعة أيت ملول

الشكم الترجيبي لدسجيل الطلب....................................................................................................... :
اسم املؤسست أو الهيأة املعىيت :جماعت أًذ ملىل
الاسم الشخص ي والعائلي لطالب املعلىماث..................................................................................:
سكم بطاكت الخعشيف الىطىيت..........................................................................................................:
كلفت الىثائم املطلىبت :جحذد الحقا بعذ معالجت الطلب..................................................................
املصلحت املكلفت :جماعت أًذ ملىل –الكخابت الخاصت والحصىل على املعلىمت.

في ................... :بخاسيخ ،20.........../........./........... :جىكيع وخخم الجماعت.
8

2

ضع عباسة "أشعشث ووافلذ" مع الاسم الكامل والخىكيع.

موضوع المعلومات المطلوبة:

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

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

