
المعلومةالنفاذ إلى خلیة 

علیهادلیل إجراءات النفاذ إلى المعلومة والحصول 

2016مارس 24المؤرخ في 2016لسنة 22عدد األساسي حسب القانون 



و المتعلق بحّق 2016مارس 24المؤرخ في 2016لسنة 22القانون األساسي عدد تطبیق في إطار الدلیل تّم إعداد ھذا 

.الشركة التونسیة للبنكإلى المعلومة على مستوى النفاذ 

بالطرق أقرب اآلجال و النفاذ إلیها في طالبي المعلومة من مبسطة لتمكین إلى المعلومة بصفة النفاذ قواعد الدلیل ھذا ویتضمن 

.في العمل اإلداري بالشركةالشفافیة لمبدأ تكریسا وذلك المیسرة 

أھداف الدلیل



المعلومةالقانوني للنفاذ إلى اإلطار 

:في إلى المعلومة ضمن اإلطار القانوني المتمثل النفاذ حق یندرج 

2014جانفي 26المؤرخ في الجمهوریة التونسیة من دستور 32الفصل -

.تضمن الدولة الحق في اإلعالم والحق في النفاذ إلى المعلومة" 

". الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات االتصال تسعى 

.المعلومةو المتعلق بحّق النفاذ إلى 2016مارس 24المؤرخ في 2016لسنة 22األساسي عدد القانون -

صال جدیدة و استعمال وسائل اتسیاسه بالعمل صلب الشفافیة وذلك مبدأ تكریس إلى الشركة التونسیة للبنك على ذلك، تسعى وتأسیسا 

.حدیثة

المفاھیم

.الغیربطلب من نشر المعلومة بمبادرة من الشركة التونسیة للبنك والحق في الحصول علیها :النفاذ إلى المعلومة-

في والتي تنتجها أو تتحصل علیها الشركة التونسیة للبنك وعاؤها كل معلومة مدونة مهما كان تاریخها أو شكلها أو : المعلومة-

.ممارستها لنشاطهاإطار 

. وطالب النفاذ إلى المعلومةالتونسیة للبنك التي بحوزتها المعلومة كّل شخص طبیعي أو معنوي، غیر الشركة : الغیر-



المعلومةاإلجراءات المتعلقة بتقدیم مطلب النفاذ إلى 

:تقدیم المطلب-1
التونسیة للبنك یكون طبقا للنموذج الموضوع على ذّمة العموم بموقع الواب الرسمي للشركة 

http://www.stb.com.tn/fr/

:مطلب على ورق عادي یتضمنأو 

.والعنوان ورقم الهاتف، بالنسبة للشخص الطبیعيواللقب االسم -

.االجتماعي والمقر، بالنسبة للشخص المعنوي االسم -

إلیهاالخاصة بالمعلومة المطلوبة مع تحدید صیغ النفاذ التوضیحات -

:المطلبإیداع -2
طالب یسل في الغرض إلىالتونسیة للبنك  مقابل ّوصل لدى مكتب الضبط المركزي بالمقر االجتماعي للشركة : المباشراإلیداع -

.النفاذ

تونس -1001-بنهج الهادي نویرة بعنوان الشركة الكائن : مضمون الوصول طریق البرید المراسلة عن -

cai@stb.com :المراسلة عبر البرید االلكتروني-

70143428رقم خلیة النفاذ إلى المعلومة : عن طریق الفاكسالمراسلة -

http://www.stb.com.tn/fr/
mailto:cai@stb.com


:النفاذ إلى المعلومةطرق -3

.االطالع على المعلومة على عین المكان، ما لم یكن في ذلك إضرار بها-

.الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة-

.، عند اإلمكانالمعلومةالحصول على نسخة الكترونیة من -

.على مقتطفات من المعلومةالحصول -

:إلى المعلومةمجال النّفاذ -4

.في النفاذ إلى المعلومةكل شخص الحق لفائدة 2016مارس 24المؤرخ في 2016لسنة 22أقر القانون األساسي عدد 

:أجاز رفض مطلب النفاذغیر أنه 

:ضررا بإذا كانت المعلومة تلحق -

.األمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدولیة* 

.الغیر في حمایة حیاته الخاصة ومعطیاته الشخصیة وملكیته الفكریةحقوق * 

.فسادأو حاالت تجاوزات التي تتضمن بیانات تهّم هویة األشخاص الذین قدّموا معلومات بهدف اإلبالغ عن المعلومة -

لجزء النفاذ إلیها إال بعد حجب افال یمكن المشمولة جزئیا باستثناء منصوص علیه بالقانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، المعلومة -

باالستثناء متى أمكن ذلكالمعني 



:الرد على مطالب ال نّفاذ إلى المعلومةآجال -5

اآلجال القانونیة للرد

تاریخ تصحیحهمن تاریخ توصل الشركة بالمطلب أو منیوما 20 إذا كان الردّ یتعلق بمطلب نفاذ عادي

طالب النفاذ بذلكمع إعالمأیّام 10التمدید في أجل الجواب ب  .الشركة إذا تعلّق األمر بالحصول أو االطالع على عدّة معلومات لدى

من تاریخ تصحیحهمن تاریخ توصل الشركة بالمطلب أوأیّام 10 .إذا تعلّق طلب النفاذ باالطالع على المعلومة على عین المكان-

من تاریخ توصل الشركة بالمطلبساعة 48 إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثیرا على حیاة شخص أو على 

حریته

إعالم طالب النفاذ بعدم من تاریخ توصل الشركة بالمطلب معأیّام05

.مطلبه على الهیكل المعني بهاالختصاص أو بإحالة

.في صورة توفر المعلومة موضوع الطلب لدى جهة غیر الشركة-

من تاریخ توصل الشركة بالمطلبیوما 30

من تاریخ تلقي مطلب االستشارةیوما 15

ن إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقدیمها من الغیر إلى الشركة بعنوا

و رأیه حول اإلتاحة الجزئیة أسري، یتعین استشارة الغیر للحصول على

.الكلیة للمعلومة

على الغیر تقدیم الردّ ویعتبر عدم الّرد في اآلجال المذكورة موافقة 

.ضمنیة

كتابیا ومعلاّلإذا كان رد الشركة بالرفض، فیجب أن یكون قرار الرفض -



المعلومةالمستوجبة للنفاذ إلى المعالیم 
مجانيإلى المعلومة النفاذ -

لیم تسمقابل علما بأنه ال یمكن دفع بضرورة إعالم صاحب المطلب مسبقا المصاریف، یتم جملة من یقتضي المعلومة توفیر إذا كان : االستثناء

.ما یفید دفع ذلك المقابلتسلیم الوثائق المطلوبة إال عند 

والطعونإجراءات التظلم 

:المدیر العام للشركة التونسیة للبنكلدى التظلم -

. یوما التّي تلي اإلعالم بالقرار( 20)العام في أجل أقصاه لدى المدیر التظلم مطلبه، القرار المتخذ بخصوص رفضه یمكن لطالب النفاذ عند 

.رفضا ضمنیاهذا األجل ویعتبر عدم الرد خالل . مطلب التظلمإیداع أیام من تاریخ ( 10) عشرة أجل اقصاه العام الرد في المدیر ویتولى 

:لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومةالطعن -

أیام من تاریخ ( 10) خالل أجل عشرة عدم رده عند أو العام  المدیر یمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلم من قبل -

الرفض من تاریخ بلوغ قرار یوما ( 20)إلى المعلومة وذلك خالل أجل ال یتجاوز هیئة النفاذ بالمطلب أن یطعن في هذا القرار لدى توصله 

على أن ال یتجاوز ذلك أجال أقرب اآلجال الممكنة و تبّت الهیئة في الدعوى في . تاریخ الرفض الضمنيالصادر عن رئیس الهیكل و من من 

.ملزما للهیكل المعنيقرارها الطعن ویكون توصلها بمطلب یوما من تاریخ ( 45) أقصاه خمسة وأربعون 

.كما یمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الشركة لدى هیئة النفاذ إلى المعلومة-

یوما من تاریخ ( 30) أجل في استئنافیا أمام المحكمة اإلداریة و یمكن لطالب النفاذ أو الشركة ، الطعن في قرار هیئة النفاذ إلى المعلومة -

.اإلعالم


