
 البنك التونسي للتضامن

 

 01/2023 بيع عددإعالن 

 عن طريق اإلجارة ات ممولةسيارربعة أل 

  
 04ألفضل عارض لعدد المغلقة  وبواسطة الظروف يعتزم البنك التونسي للتضامن البيع باإلشهار

 حسب البيانات المفّصلة بالجدول التالي: سيارات

العدد 

 الرتبي
 الوقود  الصنعنوع  رقم التسجيل الصانع

تاريخ أول 

 جوالن
 مالحظات

السعر 

 اإلفتتاحي

1 PEUGEOT 

(301) 

تونس  1292

215 
DD9HGC-1 17/02/2022 قازوال  

مع البطاقة 

 الرمادية

 د 28.000

2 RENAULT 

(CLIO 4)  

تونس  8525

216 
5ROKDH 15/07/2020 بنزين  

بدون بطاقة 

 رمادية

 د 36.000

3 DACIA 

(DOKKER) 

تونس  3666

227 
8SDBW4 22/12/2021 قازوال  

مع البطاقة 

 الرمادية

 د 28.000

4 
DONG FENG 

تونس  4693

214 
E21021HJC 02/01/2020 قازوال  

مع البطاقة 

 الرمادية

 د 44.352,500

 

إلى  21/03/2023 الثالثاء يوم أعاله بداية من ةالمذكور السيّاراتبإمكان الراغبين في المشاركة معاينة 

الرابعة بعد إلى الساعة  (00:10صباحا ) التاسعةوذلك من الساعة ، 24/03/2023الجمعة يوم غاية 

 .(IVECO)بجانب نيابة  مفترق شبدة، طريق المنشية، فوشانةالعنوان التالي: ـب( 15:00) الظهر

 في رمضان يصبح توقيت الزيارة من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال.

 التالية:تتضمن العروض الوثائق 

ها، وتسحب من ؤمطبوعة المشاركة وتتضمن كافة شروط المشاركة يتم تعميرها بكل دقة وإمضا -1

  .1002 تونس -شارع محمد الخامس 56ـاالجتماعي للبنك مقّر دائرة الشؤون اإلدارية بال

من مضمون  منللذوات الطبيعية(، ونسخة  بالنسبة) مشاركلنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ل -2

يوما )بالنسبة للذوات المعنوية( مرفوقة  90على استخراجه أكثر من  السجل الوطني للمؤسسات لم يمض

 وطنية للوكيل. عريفت طاقةبنسخة من ب

 باسم البنك التونسي للتضامن وبقيمة بتوفر الرصيدصك بنكي أو بريدي مشهود ضمان وقتي في شكل  -3

  المقترح للسيارة.من الثمن  بالمائة 10

الخاص  الديواني لمعلوما يستوجب على الشاري دفعالسيارة تاكسي  1بالنسبة للعرض عدد مالحظة: 

 .اإلمتياز الجبائيب



 1002محمد الخامس تونس  شارع 56: المدير العام للبنك التونسي للتضامن السيد ترسل العروض باسم

  :عبارة ومنصوص عليهاظروف مغلقة ال تحمل أي إشارة لهوية المشارك  في

أو لعرض الرتبي لعدد ال، مع ذكر 01/2023 عددعن طريق اإلجارة  ألربعة سيارات ممولةإعالن بيع 

طريق اإليداع  بواسطة البريد السريع أو عنأو رسالة مضمونة الوصول  وذلك بواسطة، للعروض

  .مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبنك

 

  يكون الخالص بواسطة صك بنكي/بريدي مشهود بصحته أو بتنزيل المبلغ المطلوب بالحساب

 تحت عدد محمد الخامس المركزي المفتوح بفرعهالجاري للبنك التونسي للتضامن 

 27-999-0000300100300-19 

  بعد إتمام إجراءات البيع. المبيع مباشرةيتم رفع 

  تاريخ يوما من  15صكوك ألصحابها الذين لم يقع االختيار عليهم في أجل أقصاه اليقع إرجاع

 إمضاء محضر البيع.

  ،إجراءات الشراء المطلوبة في أجل أقصاه  وال يتّممكل مشارك يتم االختيار على قبول عرضه

 . صكالمطالبة باسترجاع مبلغ ال وال يمكنهعرضه  ءإلغا تمأيام من دعوته إلتمام ذلك ي 5

   اعتماد ختم مكتب الضبط المركزي  )يتم 31/03/2023الجمعة  آخر أجل لقبول العروض يوم دحد

، وال يتّم اعتماد العروض الواردة على للبنك التونسي للتضامن لتحديد تاريخ وصول العروض

 (.مكتب الضبط مباشرة أو عن طريق البريد بعد هذا األجل

  المذكورة إذا لم يكن السعر مناسبا. السيّارةللبنك التونسي للتضامن الحق في عدم بيع 

  40 40 84 71:الرقم التاليلالستفسار يمكن االتصال بوحدة الشؤون اإلدارية على.  

 

 


