
معطيات حول مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على
بلديّة المرسى

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

1x-------x--------------x--------------
2x-------x--------------x--------------

3x-------x--------------x--------------
4x-------x--------------x--------------
5x-------x--------------x--------------
6x-------x--------------x--------------
7x-------x--------------x--------------
8x-------x--------------x--------------

9x-------x--------------x--------------
10x--------------x-------x--------------

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

12x-------x--------------x--------------
13x-------x--------------x--------------
14x-------x--------------x--------------
15x-------x--------------x--------------

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

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

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

18-------xx---------------------x-------

19x-------x--------------x--------------
20x-------x--------------x--------------
21x-------x--------------x--------------
22x-------x--------------x--------------
23x-------x--------------x--------------
24x--------------x-------x--------------

25x-------x--------------x--------------
26x-------x--------------x--------------
27x-------x--------------x--------------
28x-------x--------------x--------------

27012602027010المجموع

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 

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهاعدد 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 

-----------------------------------xملف رخصة بناء و تجزئة عقار 1
-----------------------------------xمحضر 2

-----------------------------------xقرارات غلق و قرارات هدم3

4
-----------------------------------xبأنهجنوع البناء 

بيان أسباب عدم مد الباعث العقاري بمحضر تطابق 5

-----------------------------------xأشغال
-----------------------------------xتقرير تنفيذ قرار إزالة6

7
-----------------------------------xمثال هندسي

-----------------------------------xرخصة بناء مقهى8
-----------------------------------xقرار هدم9
-----------------------------------xوجود رسم عقاري داخل قرار تصفيف من عدمه10

11
-----------------------------------xمحضر حجز معّدات 

12
-----------------------------------xمحضر تنبيه 

بيان أسباب رفض البلدية مد الباعث العقاري 13

-----------------------------------xبمحضر تطابق أشغال
-----------------------------------xقرار هدم14
-----------------------------------xأمثلة هندسيّة+ رخصة بناء 15

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



هاطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليعدد المطلب

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 

16
اء قطعة أرض  كفضأستغاللترخيص في 

-----------------------------------xترفيهي

17
-----------------------------------xقرارات هدم

تسميد النّفايات معلومات حول محّطة 18

-----------------------------------xالعضويّة

-----------------------------------xمحضر معاينة تنفيذ قرار هدم19

20
x-------قائمة إسمية لمتساكني مركب عقاري

حماية المعطيات 

---------------------الشخصيّة
-----------------------------------xقرار غلق21

-----------------------------------xشكوى22
-----------------------------------xرخصة بناء23
-----------------------------------xنسخة من مراسلة واردة تخص قرار هدم24
-----------------------------------xمحضر تطابق أشغال25

26
-----------------------------------xالملك العمومي البحريإستغاللقرارات 

-----------------------------------xمثال هندسي27
-----------------------------------xمثال كتلة28

2800000المجموع
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:

27عدد،28البلديّةعلىالواردةالمعلومةإلىالّنفاذمطالبعددبلغ-

أي)المواطنفضاءأوالضبطمكتبطريقعنوردتمطالبمنها

.(%97بنسبة

، %3ي وفي المقابل مثّلث المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكترون-

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة01عدد )أي ما يساوي 

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط 

أو فضاء  المواطن 

المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني

%3

%97



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي 

شخص معنوي 
7%

%93


