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

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

19x-------x--------------x--------------

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

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

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

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

24x--------------x-------x--------------

240200402400المجموع
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 

يهاطبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إلعدد 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 

-----------------------------------xرخصة بناء1
-----------------------------------xكراس شروط+ مثال هندسي 2

3
أمثلة هندسية  + رخصة بناء

-------x عدم تطابق عدد الرخصة

---------------------المطلوبة مع ما هو متوفّر

4
-----------------------------------xملف نقابة

مآويإستغاللقرارات + محضر جلسة 5

-----------------------------------xسيارات

6
x-------محضر جلسة المجلس البلدي

الّرسمي الوابالنّشر بموقع 
---------------------للبلديّة

نسخة من إجابة البلدية حول شرعية رئاسة 7

نقابة
-------x ّةحماية المعطيات الّشخصي---------------------

معطيات حول مدير شركة لزمة المنطقة 8

-----------------------------------xالّزرقاء

9
x-------تعّهد حول مستحقّات ماليّة إقتراح

رفض مراقب المصاريف 

العموميّة التّمكين من الوثيقة 
---------------------المطلوبة

-----------------------------------xأمثلة هندسية+ رخصة بناء10

11
-----------------------------------xكراس شروط

12
-----------------------------------xقرار هدم

-----------------------------------xمراسلة موّجهة من البلدية إلى شركة13
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 

المطلب
طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها

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 

14
x-------محضر جلسة عمل

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

15

- le règlement d’urbanisme de la 

commune de la marsa

-le règlement spécifique à la zone 

industrielle de sidi daoued

-la dernière version du PAU validée ou 

un extrait couvrant la zone industrielle 

de sidi daoued-------x

طلب الموافاة بمثال 
رسم عقاري

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

16
x-------رخصة بناء

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

17
-----------------------------------xنوثائق بخصوص تركيبة جديدة لنقابة متساكني

18
x-------مراسلة  موّجهة من البلدية إلى شركة

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

19
-----------------------------------xكراس شروط+ أمثلة هندسية  + رخصة بناء

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 

المطلب
طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ إليها

مطلب  تمت 

ه اإلجابة علي

بالقبول

مطلب  تمت 

اإلجابة عليه 

بالرفض

سبب الرفض 
مطلب تظلم لدى 

رئيس الهيكل

سبب التظلم 

(3)

الرد على مطلب 

(4)التظلم 

20
-----------------------------------xقرار هدم

21
x-------رخصة بناء

عدم توفّر الوثيقة 
---------------------المطلوبة

22
x-------رخصة بناء

عدم تسلّم صاحب 

الّرخصة للوثيقة 
---------------------المطلوبة

23
أمثلة الخّطة المعماريّة المقّدمة عـــــــند طلب 

x-------رخصة البناء إلنجاز مشروع سياحي
اإلجابة عن 
---------------------المطلب سابقا

ة إلى مراسلة موّجهة من الّديوان التّونسي للّسياح24

x-------ة بناء السيّد رئيس البلديّة في ما يتعلّق برخص

بالتحّصلالمطالبة 

عليها من الجهة 
---------------------المصدرة لها

121212000المجموع
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 وردت 24بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

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

، أي %0وفي المقابل مثّلث المطالب الواردة عن طريق البريد اإللكتروني -

( .مطلب نفاذ إلى المعلومة0عدد )ما يساوي 

المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن100%



طبيعة طالب المعلومة

شخص  طبيعي 

شخص معنوي 
17%

%83
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