
خ 24 أوت 2021 ن بتار          آخر تحي

يك وزارة النقل واللوجس

ر التدقيق اإلجباري الدوري  ت تقر ل (1) ال وج يا قائمة ال

عنوان سن 2020 و2021 للسالمة املعلوماتية 

عنوان سنة 2020

اإلتحاد املا

سية ة التو ور م املطبعة الرسمية ل

س" الشركة الوطنية لالتصاالت "اتصاالت تو

ن ي للتأم أس

ارجية ن التجارة ا سية لتأم الشركة التو

"EO Data Center" شركة

د الوط "ز القالل" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية املع

ل املؤسسات الصغرى واملتوسطة بنك تمو

ي  الة الفنية للنقل ال الو

س ات بتو شركة صنع املشرو

ونية الة الوطنية للمصادقة اإللك الو

الديوان الوط التو للسياحة

س العال بنك تو

نات سية لألن التو

س للتجارة شبكة تو

ثمار سية السعودية لالس التو

                                                                                                                                                                                                                                      

الة. ر إ الو خ توجيه التقر ن اإلعتبار سنة إجراء عملية التدقيق وتار ع ب الزم أخذا  ت ل حسب ال يا 1: يتم عرض ال
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«Vermeg» شركة

س سي بنك تو

س بنك قطر الوط بتو

ي للتجارة والصناعة االتحاد البن

فيف بصفاقس و ا شركة امل

الة التنقيب عن املياه و

سية شركة البحث عن النفط واستغالله بالبالد التو

البنك املركزي التو

«Focus Corporation» شركة

ى  د الوط للزراعات الك املع

« HLi Consulting Tunisie » شركة

س بورصة األوراق املالية بتو

"Talan Tunisie" شركة

الصناعات الكيميائية للفليور 

البنك التو اللي

ا املركزى للتحاليل والتجارب

"Opalia Pharma" شركة

شركة املغازة العامة

س دو تو أور

"Viamobile" شركة
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معيات ن و الدراسات والتوثيق حول ا و مركز اإلعالم و الت

التجاري لإلستخالص

ن املدن الشركة الوطنية للنقل ب

"Talan Tunisie" شركة

راء ب بال شركة النقل باألناب

س" الشركة الوطنية لالتصاالت "اتصاالت تو

س دانون " سية للصناعات الغذائية "دل الشركة التو

ال الص يئة الوطنية للتقييم واإلعتماد  ا ال

تونة مصرف الز

عنوان سنة 2021

التجاري للوساطة

البنك التو للتضامن

املكتب املوحد التو للسيارات

 التجاري بنك

ن س للتأم مجمع تو

ن التجاري للتأم
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