
 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية
 

 التقرير السنوي

 املعلومةملنظومة النفاذ إىل 

2017 

 

ماي  26املؤرخ يف  2011لسنة  41ملرسوم عدد تطبيق مقتضيات ا 2017واصل الصندوق خالل سنة 

 اإلجراءات املنصوصاملتعلق باإلعالم والنفاذ إىل الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية، وال سيما  2011

 2017وذلك إىل أواخر شهر مارس  2012ماي  05املؤرخ يف يف  25عليها بمنشور رئيس الحكومة عدد 

 حيز التنفيذ. 2016لسنة  22األسايس عدد تاريخ دخول القانون 

 . املطالب:1

 :لبامطثالثة  2017ورد عىل الصندوق خالل سنة 

 املالحظات تاريخ الرد املطلوبةالوثائق أو البيانات  تاريخ املطلب

فيفري  29

2017 

نسخة من محرض التفقدية  -

 .العامة

نسخة من محرض مجلس  -

 .التأديب

 نسخة من استجواب.-

 

 فيفري  29

2017 

إفادة املعني باألمر من بأن 

ال التي يطلبها  الوثائق

تسلم ضمن منظومة 

 النفاذ.

 

والصحافيني واملتعلقة بتوفري بيانات أو إحصائيات حول أّما بالنسبة ملطالب الهياكل اإلعالمية 

 خدمات الصندوق فقد كانت عىل النحو التايل:

 لبامط 4: املكتوبةالصحافة  -

 لبامط 6 :املرئية واملسموعةالصحافة  -

 تحيني ركن البيانات املفتوحة بموقع الصندوق عىل شبكة األنرتنات: .2

ير التي تندرج نرش البيانات والتقار  2017سنة خالل باملعلومة واصلت مصالح املكلف 

ذا ه التصال والتعاون الدويل، حيث تمّ يفمكتب اوذلك بالتنسيق مع  ضمن أنشطة الصندوق

 :أو تحيني البيانات التاليةاإلطار نرش 

 ؛دليل رؤساء الهياكل املركزية  -

 ؛دليل رؤساء املراكز الجهوية واملحلية -

 ؛2015سنة تقرير نشاط  -



 ؛2016امليزانية العامة لسنة  -

 ؛2016املوازنة االجتماعية  -

 نتائج الصفقات العمومية. -

 نتائج مناظرات االنتداب. -

 .2015منظومة النفاذ لسنة  تقرير -

 

 تطوير املنظومة: .3

 موقع صياغة إعادة صفقة رشوط كراس 2017الصندوق خالل سنة  مصالح استكملت

 من للمعلومات املخصص الفضاء لتطوير مجاالت خمسة اإلطار هذا يفت حّدد وقد الواب

 وإلزام data.cnrps.nat.tn عنوان تحت فرعي بنطاق املفتوحة البيانات ركن إفراد بينها

 إدارةو  باملوقع للنرش حديثة منظومة بتثبيت التحيني أشغال توىل الذي الخدمات مسدي

 )يف طور اإلنجاز حاليا(. املجال هذا يف الدولية للمعايري طبقا الدوري التحيني عمليات

 املةش رؤية إطار يف للبيانات الطوعي النرش مبدإ تكريس إىل يتجه الصندوق فإنّ  وعليه

 صندوقال هياكل كافة تواكب أن واملؤمل الشفافية، ومزيد املحينة املعلومة توفري إىل تهدف

 .بها املعمول للرتاتيب طبقا وذلك بحوزتها التي املوارد تقاسم خالل من النوعية النقلة هذه

 07وتبعا لذلك يتجه الصندوق إىل تحيني اإلجراءات الداخلية املنصوص عليها باملذكرة عدد 

 .2013لسنة 

 


