


معطيات حول مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على 
بلديّة المرسى

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

حزب-5إدارة،–4،,منظمة-3جمعية،-2شركة،-1: شخص معنوي2
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مة معطيات حول مآل مطالب الّنفاذ إلى المعلو

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 

-----------------------------------xقرار إزالة01

-----------------------------------xقرار مصادقة على تقسيم02

-----------------------------------xقرار هدم03

مكتوب وزارة الفالحة و الموارد المائيّة و الّصيد البحري 04

-----------------------------------4413xملف عدد : بخصوص شهادة في صبغة عقار

05
مكتوب وزارة الفالحة و الموارد المائيّة و الّصيد البحري 

-----------------------------------4414xملف عدد : بخصوص شهادة في صبغة عقار

-----------------------------------xقرار مصادقة على تقسيم عقار06

07
-----------------------------------xأطفالموقف البلدية من إستغالل دهليز لتعاطي نشاط روضة

-----------------------------------xقرار هدم08

-----------------------------------xقرار سدم نافذة09

-----------------------------------xنظام إشتراك في الملكية10

-----------------------------------xرخصة بناء11

-----------------------------------xرخصة بناء12

-----------------------------------xقرارات هدم13

14
"  الّسندباد"معطيات حول إستغالل مأوى السيّارات 

-----------------------------------x"المظالّت" و
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
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سبب الرفض 
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رئيس الهيكل

سبب التظلم 

(3)

الرد على مطلب التظلم

(4)

15
ضة موقف البلدية من إستغالل دهليز لتعاطي نشاط رو

x--------------xأطفال
عدم الرد في 

القبولاآلجال القانونية

-----------------------------------xتراخيص مسندة لتعاطي أنشطة فوق عقار16

17
الوثائق المستوجبة للحصول على رخصة تسييج أرض

-----------------------------------xبيضاء

-----------------------------------xةأمثلة تنقيحيّ + محضر إنتهاء أشغال+ مثال كتلة18

-----------------------------------xرخصة بناء19

قرار غلق20
x-----------------------------------

-----------------------------------xتوضيح وضعيّة قانونيّة و فنّية21

-----------------------------------xمعلومات حول نوع البناء بنهج22

23
-----------------------------------xمثال إرتكاز+ أمثلة هندسيّة + مطلب رخصة بناء 

24
ئة نسخة من قرار وزيرة التّجهيز و اإلسكان و التّهي

-----------------------------------2007xأفريل 17التّرابية المؤّرخ في 

-----------------------------------xقرارات هدم25

26
ة محضر الجلسة العامّ +قائمة إسميّة في نقابة إقامة 

-----------------------------------xاإلنتخابيّة

27
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28
x--------------xتوضيح وضعيّة قانونيّة و فنّية

عدم الرد في 

القبولاآلجال القانونية
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-----------------------------------xإلتزام29

-----------------------------------xإلتزام30

-----------------------------------xد معلومبيان األسباب القانونيّة إلعتماد القيمة التّجارية لتحدي31

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

-----------------------------------xقرار إزالة33

-----------------------------------xوصوالت خالص لزمة34

3400030303المجموع
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:عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة ❖

وردت عـــــن طريق 34بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -
، وفي المقابل مثّلث ( %100أي بنسبة )منها 34مكتب الضبط أو فضاء المواطن 

مطلب 0عدد )، أي ما يساوي %0المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني 

.  (نفاذ إلى المعلومة

100%

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن



طبيعــة طالب المعلومــة

شخص طبيعي 

%100


