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01
ال ما يفيد أّن أرض الّسعادة جبل سيدي الرحّ 

انيّة قمرت تدخل قريبا في مثال التّهيئة العمر

-----------------------------------xلبلديّة المرسى

02
رخصة بناء

-------x
ف عدم توفّر الوثيقة بأرشي

---------------------المصلحة الفنيّة
-----------------------------------xقرار هدم03
-----------------------------------xقرار هدم04
-----------------------------------xمآل عريضة05

06
x-------رخصة بناء

عدم وجود رخصة بناء 

اذ المذكور بمطلب النّفباإلسم
---------------------إلى المعلومة

07
+ليهمطابقة لألصل لتقسيم مصادق عنسخ 

x-------نسخ مطابقة لألصل لمثال تقسيم 
المطالبة بتوفير مزيد 
---------------------المعطيات حول التّقسيم

08
قرار إحداث دائرة البحر األزرق و بيان 

-----------------------------------xحدودها التّرابية
-----------------------------------xأمثلة هندسيّة لمشروع09

10
x-------قامةكّراس شروط التّراتيب العمرانيّة إل

المطالبة بتوفير مثال رسم
---------------------عقاري أصلي 

---------------------عدم توفّر الوثيقةx-------محضر معاينة مخالفة بناء11

12
ما يفيد منع متساكني إقامة من إدخال 

-----------------------------------xكنيّةتعديالت أو إحداث بناءات بمحالّتهم الس

13
جدول خالص + كّراسات شروط+ عقود 

-----------------------------------xتقارير+ديون
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14
رخصة بناء مسبح+ قرار هدم مسبح 

x
مع المطالبة 

-----------------------------------بتوفير معطيات
-----------------------------------1986xمحضر جلسة المجلس البلدي لسنة 15

16
x-------رخصة بناء

باإلسمعدم وجود رخصة بناء 

المذكور بمطلب النّفاذ إلى 
---------------------المعلومة

---------------------عدم توفّر التّرخيصx-------رصيف و مساحة خضراءإلستغاللترخيص 17

18
قائمة في الّشكاوي و نسبة الفصل فيها خالل سنوات 

-----------------------------------x(نوفمبر30)2022و 2021و 2020
-----------------------------------xقرار هدم مدرج19

20
1988رخصة بناء صادرة بين سنوات 

x-------1997و 
ات المطالبة بتوفير مزيد المعطي

---------------------حول رخصة البناء
-----------------------------------xقرار هدم21
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ن بشهادة بموافقة المالكين المشتركيباإلستظهار
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-----------------------------------xأمثلة هندسيّة لرخصة بناء27
---------------------عدم توفّر المحضرx-------محضر إيقاف أشغال28
-----------------------------------xمثال هندسي إلقامة29

30
x-------قرار هدم

باإلسمعدم وجود قرار هدم 
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عدد مطالب النّفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة:

جميعها 30بلغ عدد مطالب الّنفاذ إلى المعلومة الواردة على البلديّة -

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

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

.(مطلب نفاذ إلى المعلومة0عدد )أي ما يساوي 

100%
المطالب الواردة عن طريق مكتب الضبط أو فضاء المواطن



طبيعــة طالب المعلومــة

شخص طبيعي 

%100

100%
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