
 
 

  

 

  متصرف مستقل   ح لمنصبإعالن طلب ترش  

 بنك  BHمجلس إدارة ب

 

 
  :الموضوع

 
صلب مجلس اإلدارة وذلك  مستقلّ  فتح باب الترّشحات لتعيين متصّرفبنك   BHيعتزم  

 .2011ماي  20بتاريخ  2011لسنة  06ونسي عدد عمال بمنشور البنك المركزي التّ 

 

 ةالمهم   .1

 

عضو من  ه كأيّ مختلف اجتماعات مجلس اإلدارة ومداوالتة في المشاركة الفعليّ  -

 أعضاءه،

 ترأس لجنة المخاطر، -

 خاذ القرارات صلب مجلس اإلدارة.في اتّ  هبوتجار المساهمة بخبرته -

 

 الكفاءة والتجربة .2

 

 : يجب على المترّشح أن يكون

 

 حامال للجنسيّة التونسية، -

في اختصاصات ذات عالقة بالمالية أو  متحّصال على شهادة جامعيّة عليا كحدّ أدنى -

أو ما يعادلها كحد   )شهادة األستاذيّة المحاسبة أو العلوم االقتصادية أو علوم التصّرف

 أدنى(،

ق ة وكل ما يتعلّ ة والماليّ سنوات في المجاالت البنكيّ  (05)عن  ال تقلّ  بخبرة اعمتّ متّ  -

 المخاطر، التصرف فيب

  ته بمجلس اإلدارة.عدى عضويّ ما ة عالقة ماديّ  ال تربطه بالبنك أيّ  -
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المحددة من طرف الجلسة عالوة على مكافئة الحضور ككل األعضاء صلب مجلس اإلدارة )

 يتحصل العضو المستقل على مكافئة ترأس كل جلسة من جلسات اللجة. (العامة
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 مكرر 507عدد مكتب المن  روطاس الشّ سحب كرّ هم األمر يمكن لألشخاص الذين يهمّ 

 ،تونس مونبليزير 1073الكائنة بمبنى فضاء تونس  Kبالطابق الخامس من العمارة 

د.ت( غير  50) خمسون ديناراقدره  نقدا دفع معلوم مالي يثبتبوصل  االستظهار مقابل

المفتوح   35 3567000014 207 207 14 عددبالحساب الجاري  لالسترجاعقابل 

  نبليزير. وم 1073تونس،  ناليابا شارع ب بنك الكائن مقره BH  ــلدى الفرع الدولي ل

 

 ملف الترشح .5

 

 روط.اس الشّ كرّ  صلب طلوبة لتكوين ملف التّرّشح مبيّنةوثائق المال
 

 ارسال ملف الترشح .6

 
"ال عبارة  ويحمل رئيسة مجلس اإلدارةة بإسم السيد ضمن ظرف مغلق حاتترسل الترشّ 

فح لترش   –يفتح  بجميع  مصحوبةوتكون  بنك،BH  مجلس إدارة ب مستقل   منصب متصر 

أو عن  عالم بالبلوغاإلمع  الوصول بواسطة رسالة مضمونة الوثائق المطلوبة عبر البريد

 BH ــالمركزي لبط مباشرة بمكتب الضّ  دعأو تو طريق البريد الّسريع خالل أوقات العمل

 .تونس 1080 –، شارع محمد الخامس 18 : التاليعلى العنوان  مقابل وصل إيداعبنك 

 

 

ابعة مساء 2020 فيفري 20م يوترسل الترّشحات في أجل أقصاه  تلغى و على الساعة الر 

المركزي بط يكون ختم مكتب الضّ  حات.ترشّ التي ترد بعد األجل المحدد لتقديم ال العروض

  .رّشحالتّ  تاريخ وصول مطلب إلثبات الوحيد المرجع بنك  BH للــ

 

عبر مراسلتهم وفقا للعنوان المذكور في  االختيار عليهمرّشحين الذين وقع تتتّم مراسلة الم

 ترّشحهم.مطالب 

 


