إعالن طلب ترشح لمنصب متصرف مستقل
بمجلس إدارة بنك اإلسكان
الموضوع :
يعتزم بنك اإلسكان فتح باب التر ّ
متصرفين مستقلّين صلب مجلس اإلدارة
شحات لتعيين
ّ
وذلك عمال بمنشور البنك المركزي الت ّونسي عدد  06لسنة  2011بتاريخ  20ماي .2011
 .1المهمة
ي عضو من
 المشاركة الفعليّة في مختلف اجتماعات مجلس اإلدارة ومداوالته كأ ّأعضاءه،
 ترأس لجنة المخاطر أو اللّجنة الدائمة للت ّدقيق الدّاخلي، المساهمة بخبرتهما وتجاربهما في ات ّخاذ القرارات صلب مجلس اإلدارة. .2الكفاءة والتجربة
يجب على المتر ّ
شح أن يكون :
-

حامال للجنسيّة التونسية،
صال على شهادة جامعيّة عليا كحدّ أدنى في اختصاصات ذات عالقة بالمالية أو
متح ّ
التصرف (شهادة األستاذيّة أو ما يعادلها كحد
المحاسبة أو العلوم االقتصادية أو علوم
ّ
أدنى)،
ّ
مت ّمت ّعا بخبرة مهنيّة ال تق ّل عن  10سنوات في المجاالت البنكيّة والماليّة وكل ما يتعلق
بالتصرف في المخاطر والتدقيق الدّاخلي،
ي عالقة ماديّة ما عدى عضويّته بمجلس اإلدارة.
ال تربطه بالبنك أ ّ

 .3الترشح
كراس ال ّ
شروط من مكتب الضبط المركزي
يمكن لألشخاص الذين يه ّمهم األمر سحب ّ
لبنك اإلسكان 18 ،شارع محمد الخامس  1080تونس ،مقابل االستظهار بوصل يثبت
دفع معلوم مالي نقدا قدره ثالثون دينارا ( 30د.ت) غير قابل لإلسترجاع بالحساب
الجاري عدد  14 207 207 3567000014 35المفتوح لدى الفرع الدولي لبنك
اإلسكان الكائن مقره بفضاء تونس 1073 ،منبليزير.
 .4ملف الترشح
كراس ال ّ
الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التّر ّ
شروط.
شح مبيّنة صلب ّ
 .5ارسال ملف الترشح
ترسل التر ّ
شحات ضمن ظرف مغلق يحمل عبارة "ال يفتح – ترشح لمنصب متصرف
مستقل بمجلس إدارة بنك اإلسكان ،رئيس لجنة ( ............................... :يذكر المتر ّ
شح
وجوبا نوعية الخطة التي يرغب المشاركة في تقديم ترشحه إليها :لجنة التصرف في
المخاطر أواللجنة الدائمة للتدقيق الدّاخلي) و تكون مصحوبة بجميع الوثائق المطلوبة عبر
سريع
البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلو أو عن طريق البريد ال ّ
ضبط المركزي لبنك اإلسكان مقابل وصل
خالل أوقات العمل أو تودع مباشرة بمكتب ال ّ
إيداع على العنوان التالي  ،18 :شارع محمد الخامس –  1080تونس.
ترسل التر ّ
شحات في أجل أقصاه يوم  08ماي  2015على الساعة الرابعة مساء و تلغى
العروض التي ترد بعد األجل المحدد لتقديم التر ّ
ضبط المركزي
شحات .يكون ختم مكتب ال ّ
ببنك اإلسكان المرجع الوحيد إلثبات تاريخ وصول مطلب الت ّر ّ
شح .
تت ّم مراسلة المتر ّ
شحين الذين وقع عليهما االختيار نهائيّا عبر مراسلتهم وفقا للعنوان المذكور
في مطالب تر ّ
شحهما.

