


رسىمعطيات حول مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على بلديّة الم

عدد 

المطلب

الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب
/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعييالبريد اإللكترون
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نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

حزب-5إدارة،–4،,منظمة-3جمعية،-2شركة،-1: شخص معنوي2



عدد المطلب
الصورة المطلوبة للّنفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
(1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

شخص معنوي 

(2)
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان
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22012003020040المجموع

نائب5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي1,

حزب-5إدارة،–4،,منظمة-3جمعية،-2شركة،-1: شخص معنوي2



 معطيات حول مآل مطالب الّنفاذ إلى المعلومة

هاطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه

بالرفض

سبب الرفض
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل

م سبب التظل

(3)

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xقرارات هدم1
-----------------------------------xإداريةالحصول على وثيقة2

-----------------------------------2019xللجمعيات الرياضية لسنة الميزانية3

4
المكونة لملف اإلشغال الوقتي للملكالوثائق

-----------------------------------xالعمومي البلدي
-----------------------------------xهدمقرارتمآل 5
-----------------------------------xرخصة بناء6

7
الصبغة التجارية 

-----------------------------------xلمحل بلدي
-----------------------------------xعقود تسويغ8
القبولاآلجالإنقضاءx---------------------اإلجابة عن عريضة9

-----------------------------------xبرخصة بناءوثائق متعلقة10

11
محاضر اللّجان البلدية

2018-2019x-----------------------------------

12
المنظمة القرارات و القوانين

-----------------------------------xللمناطق الزرقاء

-----------------------------------xخاصة بالملك العمومي البلديوثائق13
-----------------------------------xمحضر معاينة14
-----------------------------------xيويالشتعقد بين البلدية و السيد صحبي 15
-----------------------------------xفي التنازل على قطعة أرضمطلب16

-----------------------------------xمحضر تقسيم مع قرار مصادقة17

-----------------------------------xقرار هدم18
عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة-6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض-2, رفض المطلب-1:أسباب التظلم 3

عدم الرد–3, الرفض -2, القبول-1:الرد على مطلب التظلم 4



عدد المطلب
طبيعة المعلومة المطلوب 

النفاذ إليها

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

19
شهادة في عدم الترخيص لفتح 

-----------------------------------xورشة
-----------------------------------xتغيير صبغة محل20
-----------------------------------xتكلفة فضاء المواطن21

22
النصوص المعتمدة الستغالل 

-----------------------------------xالرصيف
-----------------------------------xمن قرار غلقنسخة23

عدم المقدرة على دفع القيمة المالية المطلوبة-6,عدم إتاحة المعلومة في الشكل المطلوب-5,عدم إتاحة جزء من المعلومة-4,إنقضاء اآلجال-3,عدم تبرير الرفض-2, رفض المطلب-1:أسباب التظلم 3

عدم الرد–3, الرفض -2, القبول-1:الرد على مطلب التظلم 4



عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة:

22، عدد 23بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

أي )منها مطالب وردت عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن 

(. %96بنسبة 

، %4ي وفي المقابل مثّلث المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكترون-

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة01عدد )أي ما يساوي 

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط المطالب الواردة عن طريق البريد األلكتروني



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي 

شخص معنوي 

13%

%87


