


معطيات حول مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على 
بلديّـــة المرسى

عدد المطلب
الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكترونيفضاء المواطن/ مكتب الضبط

01x-------x--------------x--------------

02x-------x--------------x--------------

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

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

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

06x-------x--------------x--------------

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-------

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

فضاء / مكتب الضبط

المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

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

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

19-------xx--------------x--------------

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

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

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

23x-------x--------------x--------------

24-------xx---------------------x-------

25-------xx---------------------x-------

26x-------x--------------x--------------

27x-------x--------------x--------------

28x-------x--------------x --------------

29x-------x--------------x--------------

30x-------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

فضاء / مكتب الضبط

المواطن
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان(2)شخص معنوي (1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

31x-------x--------------x--------------

32x-------x--------------x--------------

33x-------x--------------x--------------

34x-------x--------------x--------------

35x-------x--------------x--------------

36x-------x--------------x--------------

330336033030المجموع

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

نائب5

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
(3)سبب التظلم 

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xرخصة بناء01

-----------------------------------xقرار هدم02

-----------------------------------xمحضر تطابق أشغال03

-----------------------------------xقرارات هدم+ قرار غلق04

x--------------xقرار موافقة أو رفض إدخال تعديالت على أمثلة هندسيّة05
عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

06
بنيّة البلديّة بعنوان المعلوم على األراضي غير الممتخلّدات

x--------------xلعقار
عدم الرد في اآلجال 

القبولالقانونية

07
-----------------------------------xقرار هدم

-----------------------------------xملف رخصة بناء08

-----------------------------------xكراس شروط09

-----------------------------------xرسم عمراني10

-----------------------------------xكراس شروط11

-----------------------------------xأمثلة هندسية12

-----------------------------------xمحضر تبليغ+قرار هدم13

-----------------------------------xقرار إزالة14
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



طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهاعدد 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 

-----------------------------------xمآل مطلب تجديد رخصة منبت15

16
موافاة أعوان الشرطة البيئية من نسبة مئوية من   

-----------------------------------xمحاصيل الخطايا المستخلصة من عدمها

17
-----------------------------------xرخصة بناء

-----------------------------------xمثال تقسيم+ كراش شروط + مثال هندسي18

-----------------------------------x"دار بوراوي" معلومات حول فضاء19

20
-----------------------------------xقائمة في جمعيات مدينة المرسى

-----------------------------------xمثال هندسي21

-----------------------------------xإلتزام22

-----------------------------------xقرار إزالة23

24
حية  قرار التراتيب الص+ كراس شروط + قرار بلدي

-----------------------------------xفي خصوص المطاعم المتنقلة 

25
مداوالت المجلس البلدي حول + محضر جلسة

-----------------------------------xالنفاياتلرسكلةتخصيص أرض 

-----------------------------------xمآل قرار غلق26

-----------------------------------xترخيص للوقوف أمام المقهى العالية27

-----------------------------------xسيّاراتمآويإستغاللقرارات 28

-----------------------------------xقرارات هدم29
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



طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهاعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 
مطلب تظلم لدى 

رئيس الهيكل

سبب التظلم

(3)

م الرد على مطلب التظل

(4)

30
-----------------------------------xمحضر تنفيذ قرارات غلق+ قرارات غلق

31
-----------------------------------xرخصة بناء

32
-----------------------------------xرخصة بناء

33
-----------------------------------xرخصة بناء

34
قرار هدم

x-----------------------------------

35
عقد لزمة السوق األسبوعيّة

x-----------------------------------

36
-----------------------------------xمثال تقسيم 

3600020202المجموع
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 •

طريقعنوردت36البلديّةعلىالواردةالمعلومةإلىالّنفاذمطالبعددبلغ-
مطلب03عددو(%92بنسبةأي)منها33المواطنفضاءأوالضبطمكتب
.(%8بنسبةأي)اإللكترونيالبريدطريقعنورد

%92

%8
المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن



طبيعــــة طالب المعلومة

شخص  طبيعي

%100


