
 

 خلية النفاذ الى المعلومة 

 ومطالب االسترشاد حول الحرفاء

 

 

 

 

 

نويـس طشانر يرقت  
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 النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للبنك
 

 

 معطيات عامة  

 

 ،لى المعلومةالترتيبية المتعلقة بالنفاذ اوفي اطار تفعيل النصوص القانونية     

في  ن تساهمأن االجراءات التي من شأنها ماتخذت الشركة التونسية للبنك جملة 

تنتجها  ارساء منظومة متكاملة تضمن الحق في النفاذ الى المعلومة و المعطيات التي

يها عل االجراءات التي نصتوالضوابط  ةمع مراعا، المصالح المختلفة للشركة 

.القوانين و التراتيب الجاري بها العمل  

بهذا  ث خلية مختصةالعامة للشركة التونسية للبنك احدا وقد قررت االدارةهذا    

صول على متابعة مطالب الحلخطة عمل تم تكليفها بوضع حيز التنفيذ والموضوع 

.واالجابة عليها المعلومة  

 

 الهيكل و التنظيم

 

طه الزبيدي :رئيس الخلية  -  

84804707 : رقم الهاتف   

   t.zbidi@stb.com.tn -  البريد  اإللكتروني 

سيقع تعيينه الحقا: نائب رئيس الخلية   - 

   - مكلف بالنفاذ  : عبد الرزاق السعداوي
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 االحصائيات الخاصة لسنة1028-1027 

مطلب  2772من كافة االطراف  1028تلقت خلية النفاذ الى المعلومة خالل سنة 

مطلبا مقارنة بالسنة الفارطة و تواصل وزارة المالية  731مسجلة بذلك ارتفاع ب 

ا بمختلف مراكزها الجهوية لمراقبة األداءات تصدر طليعة طالبي المعلومة و في م

1028و  1027يلي جدوال تفصيليا لالحصائيات لسنتي   

  

2018 2017  

عدد  % عدد المطالب %
 المطالب

 الجهة المصلحة

22,47 110  البنك المركزي مرصد االندماج المالي 55 5679 

 وزارة المالية  849 81637 2357 79,27

االدارة العامة لمراقبة  238  1377 
 االداءات

 

 االدرة العامة للديوانة 33  19 

 وزارة الداخلية  77 7693 87 4,94

العدلية الشؤون ادارة 5      
 لحرسل العامة االدارة 28   

 الوطني

 وزارة الدفاع المحكمة العسكرية 0 0 2 0,06

 وزارة العدل  3 0615 12 1,19

 ادياالقتص القضائي القطب 1  7 
 والمالي

 

  المحاكم االبتدائية 8  14 

هيئة السوق   3 0615 23 0,74
 المالية

الهيئة الوطنية   - - 7 0,40
 لمكافحة الفساد

 لجبة المصادرة  - - 2 0,06

1,87 33 .0  مؤتمنون عدليون  3 25
 مصفي و خبير

 شركات
ناشخاص طبيعيي  8 0695 0 0  

 العــــــــــدد الجملي للمطالب 2017 200 2772 200

 

 

 



  1027احصائيات 

 
1028احصائيات   

 
 

 خلية النفاذ الى المعلومة ومطالب االسترشاد حول الحرفاء

 

  االدارة المركزية للتصرف في شبكة الفروع          

10%
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البنك المركزي

وزارة المالية

وزارة الداخلية

وزارة العدل

هيئة السوق المالية

مؤتمنون عدليون

تخبير و مصفي شركا

اشخاص طبعيين

11,47%

79,27%

4,94%

1,87% البنك المركزي

وزارة المالية

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

وزارة العدل

هيئة السوق الملية

سادالهيئة الوطنية لمكافحة الف

لجنة المصادرة

خبراء عدليون


