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 النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للبنك
 

 

 معطيات عامة  

 

 ،الترتيبية المتعلقة بالنفاذ الى المعلومةوفي اطار تفعيل النصوص القانونية     

ن تساهم في أن االجراءات التي من شأنها ماتخذت الشركة التونسية للبنك جملة 

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

عليها  االجراءات التي نصتوالضوابط  ةمع مراعا، المصالح المختلفة للشركة 

.القوانين و التراتيب الجاري بها العمل  

ث خلية مختصة بهذا العامة للشركة التونسية للبنك احدا وقد قررت االدارةهذا    

متابعة مطالب الحصول على لخطة عمل تم تكليفها بوضع حيز التنفيذ والموضوع 

.واالجابة عليها المعلومة  

 

 الهيكل و التنظيم

 

طه الزبيدي :رئيس الخلية  -  

70140868 : رقم الهاتف   

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

سيقع تعيينه الحقا: نائب رئيس الخلية   - 

   - مكلف بالنفاذ  : عبد الرزاق السعداوي
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 أهم انجازات الخلية لسنة  2018

 

    :ب 2017أفريل  04تكفلت هذه الخلية منذ انبعاثها يوم   

احداث بوابة الكترونية خاصة بالنفاذ الى المعلومة و الوثائق االدارية على  *

موقع الواب الرسمي للشركة التونسية للبنك و باإلمكان النفاذ الى هذا 

STBNET  : الموقع على العنوان   التالي 

تصميم و انجاز منظومة اعالمية لمعالجة ومتابعة مطالب النفاذ الى  *

 المعلومة

النفاذ الى المعلومة تحت العنوان بريد الكتروني لتقبل المطالب المتعلقة باحداث  *

cai@stb.com.tn :  التالي 

 

 االحصائيات الخاصة لسنة2018-2017 

 

عدد  % عدد المطالب %
 المطالب

 الجهة المصلحة

 البنك المركزي مرصد االندماج المالي 99 9.65 203 

 وزارة المالية  845 82.36 1396 

االدارة العامة لمراقبة  832   
 االداءات

 

 االدرة العامة للديوانة 13   

 وزارة الداخلية  67 6.53 88 

العدلية الشؤون ادارة 5      
 لحرس العامة االدارة 62   

 الوطني

 وزارة الدفاع المحكمة العسكرية   1 

 وزارة العدل  3 0.29 22 

 االقتصادي القضائي القطب 1   
 والمالي

 

  المحاكم االبتدائية 2   
هيئة السوق   3 0.29 13 

 المالية
الهيئة الوطنية    7  

 لمكافحة الفساد



 لجبة المصادرة   1  

 مؤتمنون عدليون  2 0.19 15 

 مصفي و خبير  1 0.10 2 
 شركات

 اشخاص طبيعيين  8 0.59  

للمطالب العــــــــــدد الجملي 1026 100 1761 100  

 

  

 
 

 

 

 خلية النفاذ الى المعلومة ومطالب االسترشاد حول الحرفاء
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