


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

01x-------x--------------x--------------
02x-------x--------------x--------------

03x-------x--------------x--------------

04x-------x--------------x--------------

05x-------x--------------x--------------

06x-------x-------xx--------------

07x-------x--------------x--------------

08x-------x--------------x--------------

09x-------x--------------x--------------

10x-------x--------------x--------------

11x-------x--------------x--------------

12x-------x--------------x--------------

13x-------x--------------x--------------

14x-------x--------------x--------------

15x-------x--------------x--------------

16x-------x--------------x--------------

17x-------x--------------x--------------

18x-------x--------------x--------------

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

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



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 طبيعيالبريد اإللكتروني

19x-------x--------------x--------------

20x-------x--------------x--------------

21x-------x--------------x--------------

22x-------x--------------x--------------
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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 

-----------------------------------xشروطكراس01
-----------------------------------xالمجلس البلدي مداولة02

-----------------------------------xوثيقة إدارية03

04
-----------------------------------xمآل قرار هدم

-----------------------------------xالميزانية الممنوحة لودادية البلدية05
-----------------------------------xرخصة بناء06

07
عقد مبرم بين البلدية و التجمع الدستوري 

-----------------------------------xالديمقراطي
-----------------------------------xقرار هدم08
-----------------------------------xمعطيات متنّوعة09
-----------------------------------xقرار إيقاف أشغال10

11
-----------------------------------xقرار مصادقة على مداولة مجلس بلدي

12
-----------------------------------xمداولة المجلس البلدي

-----------------------------------xرخصة بناء13
-----------------------------------xتنبيهمحضر14
-----------------------------------xلنقابة النظام األساسي15
-----------------------------------xرخصة بناء16

-----------------------------------xرخصة بناء17

-----------------------------------xكتلةمثال18
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

سبب التظلم 

(3)

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

الحصول على معلومات متعلقة 19

-----------------------------------xبالتّهرب الّضريبي

20
-----------------------------------xمحاضر جلسات

21
-----------------------------------xإتفاقية

22
-----------------------------------xمثال هندسي +مداولة 
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2200000

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
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عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة:

جميعها 22بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

(.  %100أي بنسبة )وردت عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن 

، %0ي وفي المقابل مثّلث المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكترون-

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة0عدد )أي ما يساوي 

100%
المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي

%100


