
 

  » 08/2022إعالن طلب عروض وطني عدد    «

 نقل األموال و معالجتها
 

 .ومعالجتهاللتزود بخدمات نقل األموال بنك إجراء طلب عروض وطني  BH يعتزم
 

 :   النحو التاليعلى و ُمبّينة  ة( ُمنفصل06) ستة أقساطوتتكون هذه الصفقة من 
 

 الوالية القسط
لنقاط العدد الحالي 

 لكل والية االستغالل 

نقاط العدد الجملي الحالي 

 لكل قسط االستغالل 

 نقل األموال

 للمرورالعدد الشهري 

 : تونس الكبرى و بنزرت 1

 32 تونس

69 3298 

 14 بن عروس

 13 أريانة

 01 منوبة

 09 بنزرت

 : نابل 2
 09 نابل

11 595 
 02 زغوان

 : جندوبة 3

 05 جندوبة

09 632 
 02 باجة

 01 الكاف

 01 سليانة

 : الساحل 4

 18 سوسة

31 1779 
 07 منستير

 04 املهدية

 02 القيروان

 : صفاقس 5
 15 صفاقس

17 767 
 02 سيدي بوزيد

 : الجنوب 6

 03 قفصة

18 832 

 02 القصرين

 01 توزر

 06 مدنين

 02 تطاوين

 03 قابس

 01 قبلي

 7903 155 املجموع :
 

  عارض ألي مكنيُ  و اآلخر عن فصلُمن األقساط هذه من قسط كّل  وإن
ُ
  أو بعضها إحداها، في شاركةامل

ّ
 .الوقت نفس في هاكل

 

 مكن يُ  
ُ
 .املشاركة في هذا الطلب وفق القانون التونس ي نقل األموال و معالجتها  في ميدان   ختصينلألشخاص املعنويين ال

 

 و على ُم 
ّ
 مثلي الش

ُ
ّرر مك 507فقات للبنك مكتب عدد ة للجنة الصّ ضور لدى الكتابة القارّ شاركة في هذا الطلب، الُح ركات الّراغبة في امل

 
ّ
، مصحوبين ببطاقات تعريفهم الوطنّية وختم مونبليزير تونس   -  Kالكائنة  بــفضاء تونس عمارة للبنك ابق الخامس من البناية اإلدارية بالط

  دينار ألفقدره   سترجاعنقدا وغير قابل لل الشركة املمثلة وذلك لسحب كراس الشروط الخاص بهذه الصفقة مقابل وصل يثبت تنزيل مبلغ 

تحت  (أمام حديقة اليابان مونبليزير ، تونس ) 1073بشارع اليابان ، الكائن  بنك BHلـ ( بالحساب الجاري املكتتب بدفاتر الفرع الدولي د1000)

  . 35 3567000014 207 207 14 عدد 



 

     

 .يوما إبتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى الحّدد لقبول العروض 90حّددت مّدة صلوحية العروض بـ 
 

 
ُ
 روض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد الّس رسل العُ ت

ُ
لـ بط املركزي الضّ قابل وصل ايداع إلى مكتب سلم مباشرة ُم ريع أو ت

BH غلقة باسم و ذلك في ظروف ُم  بنك BH تونس 1023د الخامس شارع محّم  18:  مكتب الضبط املركزي  - بنك. 
 

  
ُ
 من كرّ  10طبقا لبيانات الفصل عدد  قّدم العروضت

ّ
 لي :اس شروط طلب العروض كالتا

 

 ظرف خارجي مغلق ال يحمل إال  العبارة التالية :
 

 08/2022فتح، طلب عروض وطني عدد  " ال ي  

 عالجتها نقل األموال و م  

 ": ........................ )ها( عدد املشارك فيهو األقساط (أ) القسط 
  

 و يحتوي هذا الظرف الخارجي على : 
 

1.  
ُ
روض اس شروط طلب العُ من كرّ  10من الفصل  10.2من الفقرة   Ⅰ قطة املنصوص عليها بالنّ  E8إلى   E1 من دة عّد الوثائق اإلدارية امل

   قيمته ّددتُح  الذيمان البنكي الوقتي بما في ذلك الضّ 
ّ
 قسط على حده كاآلتي :  سبة لكّل بالن

 مبلغ الضمان البنكي الوقتي التعيين القسط

 د 34.000,000 تونس الكبرى و بنزرت 1

 د 6.000,000 نابل 2

 د 6.000,000 جندوبة 3

 د 18.000,000 الساحل 4

 د 8.000,000 صفاقس 5

 د 8.000,000 الجنوب 6

 

  – Aفقة و إسم العارض و عبارة " ظرف غلق يحمل موضوع الصّ ظرف أول داخلي ُم  .2
ُ
  A1عددة من عرض فني " و يحتوي على الوثائق امل

 اس شروط طلب العروض.من كرّ  10من الفصل  10.2من الفقرة  Ⅱ املنصوص عليها بالنقطة    A10إلى 

  – Bفقة و إسم العارض و عبارة " ظرف غلق يحمل موضوع الصّ ظرف ثان داخلي ُم  .3
ُ
   B1عددة من عرض مالي "  و يحتوي على الوثائق امل

 اس شروط طلب العروض.من  كرّ  10من الفصل  10.2من الفقرة   Ⅲ املنصوص عليها بالنقطة   B3إلى 
 

 
 
 ال ت

 
 قبل الن

 
 املمسوح سخ

 
 .ها في صيغة أصلية أو مطابقة لألصلللوثائق املطلوب توفير   (copies scannées)ضوئيا  ة

 

صول تاريخ الوُ علما و أن  على أقص ى تقدير ابعة مساءالر  اعة إلى تمام الس    09/11/2022  األربعاء يومّدد آخر أجل لقبول العروض ُح 
 
ُ
   بنك BHلـ املركزي بط ن بختم  مكتب الضّ ضّم امل

ُ
 دون سواه. به  عتمد هو امل

 

 و إن كّل عرض ناقص أو يصل 
ُ
 د يقع إلغاؤه. حّد بعد األجل ال


