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 دلیل إجراءات النفاذ إلى المعلومة

  : المعلومة طالب حول -1

  معنوي أو طبیعي شخص     - 

  : المعلومة إلى لنفاذطرق ا -2

 :البنك المركزي التونسي واب موقع طریق عن المعلومة إلى النفاذ-

و التراخیص  والخدمات نشاطھ، حول لمعلومات المتضمن للبنك الرسمي الواب موقع عبر بالبحث ذلك یتم
 مطلب بواسطة إلیھا النفاذ یمكن بالموقع، المعلومة توفر عدم صورة في و.للعموم یسدیھا التي

 :مطلب بواسطة المعلومة إلى النفاذ-

 الواب الخاص بالبنك بموقع المعلومة إلى النفاذ لمطلب أنموذج -

  المعلومة طالب طرف من كتابي مطلب تحریر -

 :المعلومة إلى النفاذ مطلب ھتوجی إجراءات -3

 :التالیة الطرق بإحدى النفاذ إلى البنك المركزي التونسي  مطالب توجھ

،نھج 25 ب بالبنك المركزي التونسي الكائن الضبط مكتبلدى  وصل مقابلللمطلب  المباشر اإلیداع - أ
 تونس. 1080-777الھادي نویرة ص.ب 

  71 340 615: مالرق عبر: الفاكس طریق عن المراسلة -ب

،نھج الھادي 25ب البنك المركزي  الكائن بعنوان : الوصول مضمون البرید طریق عن المراسلة - ج
 تونس. 1080-777نویرة ص.ب 

 بعنوان: :االلكتروني البرید عبر المراسلة -د

(مع وجوب توجیھ نسخة إلى العنوان ، kaouthar.bouzamitta@bct.gov.tn  المكلف بالنفاذ للمعلومة -
 ) BOC@bct.gov.tnااللكتروني التالي: 
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(مع وجوب توجیھ نسخة إلى العنوان  .tnZYED.ABDELLI@bct.gov  او  نائب المكلف بالنفاذ للمعلومة
 ) BOC@bct.gov.tnااللكتروني التالي: 

 :عن طریق مطلب المعلومة إلى النفاذ صیغ -4

 :التالیّة الصیغ المعلومة إلى النفاذ یتخذ أن یمكن

 بھا، إضرار ذلك في یكن لم ما المكان عین على المعلومة على االطّالع •

  المعلومة، من ورقیة نسخة على الحصول •

  اإلمكان، عند المعلومة من الكترونیة نسخة على الحصول •

  المعلومة، من مقتطفات على الحصول •

 : إلى المعلومة للنفاذ المستوجبة المعالیم -5

 دفع بضرورة مسبقا المطلب صاحب إعالم یتم من المصاریف، جملة یقتضي المعلومة توفیر كان إذا
 .مقابل

  :لمعلومات التي یمكن النفاذ إلیھا ا -6

 في شخص كل لفائدة الحق 2016 مارس 24 في المؤرخ  2016  لسنة 22 عدد األساسي القانون أقر
 باألمن : ضرر إلحاق إلى یؤدي المطلب كان إذا النفاذ مطلب رفض أجاز أنھ غیر .المعلومة إلى النفاذ
 معطیاتھ الخاصة حیاتھ حمایة( الغیر حقوق/بھما یتصل فیما الدولیة العالقات والوطني الدفاع/العام

 )الفكریة ملكیتھ الشخصیة

 :المعلومة إلى النفاذ مطلب على آجال  الردّ -7

 تصحیحھ تاریخ من أو بالمطلب توّصلھ تاریخ من یوما  )20 ( عشرین أقصاه أجل في -

 الى والنفاذ باإلعالم المكلف فان المكان، عین على المعلومة على باإلطالع النفاذ طلب صورة في -
 من أو بالمطلب توّصلھ تاریخ من )  أیام10عشرة ( أقصاه أجل في ذلك على بالردّ  یقوم بالبنك المعلومة

 .تصحیحھ تاریخ

 الطعن وطرق آجال على التنصیص مع ومعلّال كتابیا یكون قرار الرفض فان ، بالرفض الردّ  حالة في -
 )اإلداریة المحكمة أمام استئنافیا/المعلومة إلى النفاذ الھیئة أمام الطعن( بالنظر فیھ المختصة والھیاكل

 رفضا ) أیام بعشرة أیام 10 /یوما 20 ( القانونیة اآلجال في النفاذ مطلب على البنك ردّ  عدم یعتبر -
 قرار البنك في الطعن في النفاذ لطالب المجال یفتح ضمنیا

 معلومات عدة على اإلطالع أو بالحصول األمر تعلق ذاإ أیام عشرةب المذكورة اآلجال في التمدید یمكن -
 .بذلك النفاذ طالب إعالم مع الھیكل، نفس لدى
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 على یتعین فإنھ ، سّري بعنوان البنك إلى الغیر من تقدیمھا سبق قد المطلوبة المعلومة كانت إذا -
 الجزئیة اإلتاحة حول على رأیھ المعلّل للحصول الغیر استشارة /بالموضوع طالب المعلومة إعالم:البنك

 مكتوب بمقتضى النفاذ مطلب تلقي تاریخ من ) یوما30( ثالثین أقصاه أجل في وذلك للمعلومة الكلّیة أو
 للبنك. ملزما رأي الغیر ویكون .بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون

 یعتبر االستشارة، مطلب تلقّي تاریخ من یوما) 15عشر( خمسة أجل في رّده تقدیم الغیر على یتوجب -
 . الغیر من ضمنیة موافقة المذكورة، اآلجال في رده عدم

 وتوجیھ بإعداد یقوم بنكال فان حریتھ، على أو شخص حیاة على تأثیر المعلومة إلى النفاذ لمطلب كان إذا -
 تاریخ من ساعة )48( وأربعین ثمان أجل ذلك یتجاوز ال أن على فوریة وبصفة كتابیا اأثر یترك بما رد

 المطلب تقدیم

 بإعالم یقوم إلیھا بالنفاذ المكلف فان ،بنكال غیر ھیكل لدى المطلب موضوع المعلومة توفّر صورة في -
 أیام )5( خمسة أقصاه أجل في وذلك المعني، الھیكل على مطلبھ بإحالة أو االختصاص بعدم النفاذ طالب

 .بالمطلب توّصلھ تاریخ من

 بنفس المتصلة مطالبھ تكرار صورة في واحدة مرة من أكثر النفاذ طالب على بالرد ملزما البنك غیر -
 ب.موج دون المعلومة

 :المعلومة إلى النفاذ مطلب برفض القرار القاضي في آجال الطعن -8

 : البنك لدى التظلّم

 أقصاه البنك في أجل لدى التظلّم مطلبھ، بخصوص المتخذ القرار رفضھ عند النفاذ لطالب یمكن -
  .بالقرار اإلعالم تلي التي یوما )20العشرین(

 : الطعن لدى ھیئة النفاذ

 أجل خالل رّده عند عدم أو قبل البنك من التظلّم مطلب رفض حالة في المعلومة إلى النفاذ لطالب یمكن -
 وذلك المعلومة إلى ھیئة النفاذ القرار لدى ھذا في یطعن أن بالمطلب توّصلھ تاریخ من )أیام10( عشرة
 من أو البنك إلیھ عن قرار الرفض الصادر بلوغ تاریخ من ) یوما20العشرین ( یتجاوز ال أجل خالل
 .الضمني الرفض تاریخ


