
 

 

 

 C.C.C./2021طلب عروض عدد 

 2024-2023-2022للسنوات بنك  BHحسابات  يمراقب لتعيين

 

، 18 بــ االجتماعي، الكائن مقره بنك BH يعتزميليه من مجلة الشركات التجارية،  و ما 258بمقتضبات الفصل  العم

-2022:  ت لفترة ثالثة سنوات ماليةحسابالل ن مزدوجينمراقبي لتعيين طلب عروضالقيام بتونس،  1023شارع محمد الخامس 

2023-2024. 

بات المعينين ايتعين على مراقبي الحس ،للسنوات المالية المذكورةبنك  BHفضال عن إنجاز مهمة المراقبة المزدوجة لحسابات 

 من كراس الشروط.  1مهام خصوصية مبينة بالفصل  مزدوجة، بعدة، بصفة القيام

ين المرّسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية عند تاريخ آخر أجل لقبول مشاركة للخبراء المحاسباليمكن 

المؤّرخ  1988لسنة  108من القانون عدد  23بالفصل  العروض والذين ال يوجدون في إحدى الحاالت اإلقصائية المنصوص عليها

والفصل  من مجلّة الشركات التجاريّة 262محاسبين والفصل المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بمهّمة الخبراء ال 1988أوت  18في 

 .والمؤسسات الماليةالمتعلق بالبنوك  48-2016من القانون عدد  93

مكتب  -بنك  BHلـ الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية ب االتصال في المشاركة في طلب العروض لكل راغبيمكن 

، 1073 مومبليزير "Kاإلدارية لبنك السكان الكائنة بفضاء تونس عمارة " بالطابق الخامس من البناية مكرر 507عدد 

 مجانا. لسحب كراس الشروط الممثلة وبختم المؤسسةمصحوبا ببطاقة تعريفه الوطنية 

كما هو  يتّم تقديم العروض على مرحلة واحدة. ويتضمن الظرف العرض ووثائق التعّهد والمؤيدات المصاحبة للعرض

يحمل إمضاء العارض أو من يمثله  العرض المالي المتعلق بالمهمات الخصوصية ومن بينهامن كراس الشروط  4مبيّن بالفصل 

 حد اخر أجل لقبول العروض. وصالحة إلىأصلية أو مطابقة ألصلها  اإلداريةتكون الوثائق  ويتعين أن .بصفة قانونية

مكتب الضبط إلى  مقابل وصل ايداع تسلم مباشرةالسريع أو  أو البريدالوصول عن طريق البريد المضمون ترسل العروض 

بالعنوان التالي بنك  BHلـ  المدير العامالسيد باسم  تونس -1023شارع محمد الخامس ، 18 بــاالجتماعي للبنك  المركزي بالمقر

 "BH ،بوضوح اهيكتب علي ةومختوم ةقف مغلو" في ظرتونس –1023شارع محمد الخامس  بنك : 

 

 C.C.C. / 2021ال يفتح طلب عروض عدد 

 السنوات بعنوان  بنك  BHحسابات مراقبي تعيين « 

 2022-2023-2024 «   

 
األقصىى المحىدد لقبىول  اليوم الموالي للتاريخ( يوما ابتداء من 180يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدّة مائة وثمانون )

 العروض.

وأن علما  إلى تمام الساعة الرابعة مساء على أقصى تقدير 24/01/2022 االثنينض ليوم حدد آخر أجل لقبول العرو

والوقت بعد التاريخ  عرض يصل وإن كلّ بنك هو المعتمد دون سواه.  BHالضبط المركزي لـ  مكتب بختمالمضمن الوصول  تاريخ

 يقع إلغاؤه.  المحددين

 


