


معطيات حول مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة
على بلديّـــة 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



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

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

280260202800المجموع

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 

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 

-----------------------------------xقرار هدم01
-----------------------------------xقرار هدم02

-----------------------------------xمحضر معاينة مخالفة03
-----------------------------------xقرار هدم و رخصة بناء04

---------------------ةعدم توفر الوثيقة المطلوبx-------مثال رفع طوبوغرافي05
-----------------------------------xكراس شروط06

07
-----------------------------------xرخصة بناء

-----------------------------------xمعلومات متفرقة08

09
قرار خصم من +قرار إيقاف عن العمل 

-----------------------------------xالعملإستئنافقرار + المرتب
-----------------------------------xكراس شروط10
-----------------------------------xاراتبطحاء كمأوى سي  إلستغاللترخيص 11
-----------------------------------xقرار الل جنة فنية بخصوص مقسم12
-----------------------------------xمحضر معاينة13
-----------------------------------xرخصة بناء14

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

م سبب التظل

(3)

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

نسخ من إجابات  مطالب نفاذ إلى المعلومة15
x-----------------------------------

16
مراسلة موجهة إلى نقابة متساكنين

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

هة من إلى الشرطة البلدية17 -----------------------------------xمراسلة موج 

---------------------ةعدم توفر الوثيقة المطلوبx-------مراسلة من المعهد الوطني للتراث18

19
بخصوص اإلقتصاديةمحضر جلسة اللجنة 

-----------------------------------xسي اراتمآويإستغاللتحديد أسعار 
---------------------ةعدم توفر الوثائق المطلوبx-------محضر معاينة فنية + أمثلة هندسية تعديلية 20

21
x-------محضر جلسة

المعلومة منشورة بموقع 

سمي للبلدي ةالواب ---------------------الر 
---------------------ةعدم توفر الوثيقة المطلوبx-------قرار هدم22

23
مطلب للحصول على رخصة إقامة فضاء 

x-------ترفيهي
طلب الموافاة بمزيد من 

---------------------المعطيات

24
-----------------------------------xمآل قضيتان

-----------------------------------xقرار هدم25
-----------------------------------xمثال هندسي26
-----------------------------------xقرار هدم27
-----------------------------------xسي اراتمآويعقود تسويغ 28

220606000المجموع
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:

جميعها 28بلغ عدد مطالب ال نفاذ إلى المعلومة الواردة على البلدي ة -

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

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

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة0عدد )أي ما يساوي 

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن100%



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي

شخص  معنوي

%7

%93


