


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 طبيعيالبريد اإللكتروني

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



نائب  5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي 1

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

عدد 

المطلب
الّصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
(1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

شخص معنوي 

(2)
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان

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

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

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

30x-------x--------------x --------------



عدد 

المطلب

الصورة المطلوبة للنّفاذ إلى المعلومةطالب المعلومةطريقة ورود المطلب

/  مكتب الضبط

فضاء المواطن
(1)شخص طبيعيالبريد اإللكتروني

شخص معنوي 

(2)
مقتطفات من المعلومةنسخة إلكترونيةنسخة ورقيةعلى عين المكان

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

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

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

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

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

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

37x-------x--------------x--------------

36013601036010المجموع

نائب 5-صحفي،-4طالب،-3باحث،-2مواطن عادي ، -1: شخص طبيعي 1

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



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

سبب التظلم 

(3)

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

-----------------------------------xشهادة في تغيير صبغة محل تجاري01

-----------------------------------xمحضر تطابق أشغال+ كّراس شروط 02

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

-----------------------------------xمستخرج من مداولة المجلس البلدي04

-----------------------------------xمعاليم موّظفة على شقق05

06
ظيف الوثيقة المعتمدة في تو+ وثيقة تثبت الملكيّة 

-----------------------------------xاآلداء البلدي

07
-----------------------------------xقرار إسناد ترخيص تركيز هيكل خفيف

-----------------------------------xقرار إسناد ترخيص تعليق الفتة إشهاريّة08

-----------------------------------xقرارات هدم09

-----------------------------------xقرار هدم10

-----------------------------------xمحضر إنتهاء أشغال11

شهادة في تغيير صبغة محل تجاري12

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

عـدم الرد على 

مطلب النّفاذ إلى 

المعلومة في األجل 

xالقانوني 
-----------------------------------xرخصة بناء13

-----------------------------------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 

15

x--------------xالموظفة على شققالمعاليممن نسخة

عـدم الرد على 

مطلب النّفاذ إلى 

المعلومة في 

xاألجل القانوني 

-----------------------------------xقرارات في إيقاف أشغال و هدم16

-----------------------------------xمآل مخالفة قرار غلق 17

18
-----------------------------------xقرارات هدم

-----------------------------------xملف رخصة بناء19

-----------------------------------xقرار عدم موافقة بلدية على تعاطي نشاط20

-----------------------------------xقرار هدم 21

-----------------------------------xكراس شروط22

-----------------------------------xوصل خالص و رخصة تركيز معلقات23

-----------------------------------xصدور قرار هدم مطعم من عدمه24

25
لة قرار موافقة أو رفض إدخال تعديالت على أمث

-----------------------------------xهندسيّة

-----------------------------------xإلتزام حول عدم بناء طابق ثاني26

-----------------------------------xقرار هدم27

-----------------------------------xأمثلة هندسيّة+ رخصة بناء28
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



اطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليهعدد المطلب

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه

بالرفض

سبب الرفض
مطلب تظلم لدى

رئيس الهيكل

م سبب التظل

(3)

م الرد على مطلب التظل

(4)

-----------------------------------xقرار هدم29

محضر إنتهاء + رخصة إشغال + رخصة بناء30

-----------------------------------xأشغال

31
-----------------------------------xمحضر إلتزام

32
-----------------------------------xمعلومات متنّوعة

-----------------------------------xمستخرج من مداولة المجلس البلدي33

-----------------------------------xقرار إزالة34

35
ي متخلّدات البلديّة بعنوان المعلوم على األراض

-----------------------------------xغير المبنيّة لعقار

-----------------------------------xرخصة بناء+ مثال تقسيم عقار36

37
كيفية إحتساب معلوم مأوى وقوف السيارات

و معلوم إستغالل الرصيف لرخصة بناء
x-----------------------------------

3700020202المجموع
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:

وردت عن 37بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

( %98أي بنسبــــة )منها 36طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن 

%أي بنسبة)مطلب ورد عن طريق البريد اإللكتروني 01و عدد  2  . )

المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن

92%

8%



طبيعـــة طالب المعلومـــة

92%

8%

شخص معنوي

شخص طبيعي 


