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I.الخاّصة كـرّاس الّشروط اإلدارّية 
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 كـّراس الّشروط اإلداريّة الخاّصة
 

 الفصل األّول: الموضوع
عرب منظومة  2022ية للشمال القيام بطلب عروض وطين بعنوان سنة يعتزم ديوان اخلدمات اجلامع
، حسب التشريع اجلاري بو العمل وطبقا دلقتضيات كراس   Tuneps الشراء العمومي على اخلط

بادلواد تتعلق بتزويد ادلطاعم واألحياء اجلامعية الراجعة لو بالنظر  الشروط اخلاصة بإبرام صفقة عامة
 . 2022طيلة سنة   الغذائية

 ادلزمع اقتناؤىا. بادلواد وتبٌنن كراسات الشروط الفنية اخلاصة بدقة اخلاصيات الفنية وادلواصفات ادلتعلقة
 قسطا  وىي كما يلي :  11يتكون طلب العروض من 

 

 الخضر والثمار 1

 المواد العطرٌة والمصبرات والعجٌن الغذائ2ً

 ً غٌر المدعم الزٌت النبات3

 الحلٌب4

 الٌاغرت5

 األجبان6

 اللحوم الحمراء 7

 الدجاج الطري8

 الدٌك الروم9ً

 البٌض11

 

11

11

 
التزود مبادة اخلبز ( إال للمؤسسات ) 11وأنو ال تجوز المشاركة في القسط عددعلما 

الصغرى،ويتكون كل قسط من عدة فصول ويعترب فصال يف طلب العروض ىذا، ادلنطقة اجلغرافية 
)تضم أحياء و/أو مطاعم جامعية( اليت يعتزم العارض ادلشاركة فيها وتتكون كل منطقة جغرافية من 

 مناطق جغرافية( : 10فصول )  10ض من عدد من األحياء او ادلطاعم اجلامعية. يتكون طلب العرو 
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للعارض ادلشاركة يف قسط واحد أو يف عدة أقساط كما ديكنو ادلشاركة يف فصل واحد )منطقة ديكن 

جغرافية( أو عدة فصول ويتم حتديد العدد األقصى لألقساط والفصول ادلمكن إسنادىا إىل نفس 
 ادلشارك ضمن منهجية  التقييم. 

كل عارض ال   قصى مشاركةوتجيب على العارض تقدمي مشاركتو حسب ادلناطق وليس حسب ادلراكز 
 يقدم عروضا لبعض مؤسسات تنتمي لنفس ادلنطقة اجلغرافية،

ادلتعلق بالتزود مبادة اخلبز أي أنو ديكن  11اإلجراء ادلشاركون يف القسط عدد  ويستثنى من ىذا  
   ادلشاركة يف ادلراكز )مطعم أو حي( كل على حدة دون التقيد بادلشاركة بنظام ادلنطقة  اجلغرافية.

 لفصل الثاني: شروط المشاركة وطريقة التمويل:ا

ختول ادلشاركة للعارضٌن الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية وادلالية الضرورية حلسن إصلاز الطلبـات. وال 
جيوز لنفس الوكيل أن ديثل أكثر من مرتشح واحـد يف إطار نفس ادلنـافسة، كما ال ديكن ألي مشارك 

 الوؤسست الجغرافية المنطقة الوؤسست الجغرافية المنطقة

 1تىًس 

 1الحً الجامعً باردو 

 5تىًس 

 الحً الجامعً الحدائق 

 سٌدي ثابتبالمطعم الجامعً   2الحً الجامعً باردو 

  الحً الجامعً مٌتوال فٌل الحً الجامعً  رأس الطابٌة

  المطعم الجامعً الشرقٌة عم الجامعً بالمركب الجامعًالمط

 المطعم الجامعً المنزه السابع   المطعم الجامعً العمران األعلى

 2تىًس 

 المطعم الجامعً ابن زٌدون منوبة

 6تىًس 

 الدوعاجًعلً المطعم الجامعً 

 المطعم الجامعً سٌدي بوسعٌد المطعم الجامعً الجزٌري بمنوبة

 عم الجامعً بوشوشةالمط

 المعهد التحضٌري  للدراسات العلمٌة والتقنٌة 

 الحً الجامعً ارٌانة 

 المطعم الجامعً قرطاج

 ًابل

 المطعم الجامعً نابل

 الجامعً نٌابولٌس بنابل الحً الحً الجامعً لدار المعلمٌن العلٌا

3تىًس   

 ٌةالحً الجامعً بقلٌب المطعم الجامعً الرابطة

 الحً الجامعً منفلوري
 بٌشرث

 المطعم الجامعً بنزرت

 المطعم الجامعً منزل عبد الرحمان بنزرت الحً الجامعً بن عروس

 الحً الجامعً  ماطر الحً الجامعً المروج

4تىًس   

 الحً الجامعً حمام الشط

 جٌذوبت

 المطعم الجامعً علً بلهوان جندوبة

 الحً الجامعً بالرٌجٌا  ونسًالحً الجامعً خٌر الدٌن الت

 الحً الجامعً باجة المطعم الجامعً بالمروج

 المطعم الجامعً برج السدرٌة

 الكاف

 المطعم الجامعً خرٌف زغوان

 المطعم الجامعً رادس
 المطعم الجامعً حنبعل.الكاف

 الحً الجامعً سٌكافٌنٌرٌا الكاف

  
 الحً الجامعً زاما.سلٌانة
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طار رلمع أن يقدم عرضا مستقال بصفة فردية حلسابو اخلاص أو يف إطار رلامع قدم عرضا مشرتكا يف إ
 أخرى.

"مادة اخلبز" ال جيوز ادلشاركة فيو إال للمؤسسات الصغرى وتعترب مؤسسة   11بالنسبة للقسط عدد
ألف دينار وادلؤسسة  600صغرى ادلؤسسة الناشطة اليت ال يتجاوز رقم معامالهتا السنوي األقصى 

ألف دينار وتلغى مشاركة ادلؤسسات  300التكوين اليت اليتجاوز حجم إستثمارىا األقصى  حديثة
رأس ماذلا مؤسسة أو رلموعة مؤسسات ال يشملها التعريف ادلتعلق  من  %25اليت ديتلك أكثر من 
 .بادلؤسسات الصغرى

 المصنفة من صنف ج. ادلخابزوال جتوز ادلشاركة كذلك يف ىذا القسط إالن  
 : تقديم العروض ل الثالثالفص

ديكن للعارضٌن الراغبـٌن يف ادلـشاركـة )أشخاصا طبيعية أو ذوات معنوية( وادلسجلٌن على منظومة 
  www.tuneps.tnأن يسحبوا ملفــات طلب العروض من ادلوقع  Tuneps الشراء العمومي على اخلط
ادلنظم للصفقات  2014لسنة  1039جلاري هبا العمل والواردة باألمر عددرلانا حسب الرتاتيب ا

 العمومية.
 الفصل الرابع: كيفية تقديم العروض

« TUNEPS»يتمن إرسال العروض وجوبا عرب منظومة الشراء العمومي على اخلطن 
(www.tuneps.tn أمن .)جب بالنسبة لوثيقيت الضمان الوقيت ومضمون من السجل التجاري، في ا

على ادلشاركٌن توجيهها عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السنريع أو تسليمها 
مباشرة مبكتب الضبط باسم السيند ادلدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال يف ظرف خارجي 

بادلواد ود ادلتعلنق بالتز  19/2021ال يفتح طلب عروض عدد "مغلق ال حيمل أين شارة ويكتب عليو: 
وحّدد آخر أجل لقبول .1002هنج ايران تونس  45على العنوان التايل :  " 2022لسنة  الغذائية 

صباحا مع التأكيد على أن ىذا األجل يعين  العاشرةعلى الساعة  2021 اوت 24العروض ليوم 
ذلك( وصول العروض فعال إىل ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال )طابع مكتب الضبط يشهد على 

وال يعين تاريخ اإليداع مبكتب الربيد. وتقصى العروض الواردة أو ادلسلنمة بعد آخر أجل لتقدمي 
 العروض أو بعد التوقيت اإلداري. 

 على  2021 اوت 24حدندت جلسة فتح الظروف يف نفس اليوم احملدند آلخر أجل لقبول العروض 
 هنج إيران تونس. 45اجلامعية للشمال صباحا مبقر ديوان اخلدمات و النصف  العاشرة الساعة

http://www.tuneps.tn/
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ختص الصفقة و ذلك  TUNEPSديكن للمرتشحٌن طلب توضيحات أو استفسارات عرب منظومة 
من التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض. وال ديكن  يوما( 15) مخسة عشرةيف أجل أقصاه 

يحتوي العرض  .يضللمشاركٌن الذين متن إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب ادلطالبة بتعو 
 على:

 طريقة االرسال مالحظات بيان الوثيقة
 الوثائق اإلدارية

 اخلط يف اآلجال إرساذلا خارج  التاسعادلبلغ ادلذكور بالفصل  الّضمان الوقتي  .1

 مل التجـــــاريمضـــــمون مـــــن الســـــجل  .2
 3ديـــــض علـــــى تـــــاريخ تســـــليمو أكثـــــر مـــــن 

 اشهر.

 نسخة أصلية.
 

اخلــــــــــــــط يف  إرســـــــــــــاذلا خــــــــــــــارج
 اآلجال.

ــــــــــة للمؤسســــــــــات  .3 ــــــــــائق المثبت الوث
    في قسط الخبزالصغرى المشاركة 

نسخة مطابقة لألصل من التصريح ادلقدم من إدارة  -
بالنسبة للمؤسسات  2020اجلباية بعنوان سنة 

  ،الناشطة
شهادة التصريح باالستثمار ادلنصوص عليها  -

 ادلؤرخ 2007لسنة  69من قانون عدد  45بالفصل 
للمؤسسات حديثة  بالنسبة 2007ديسمرب  27يف 

 التكوين. 
بالنسبة للمؤسسات على ملك أشخاص  -

ماديٌن: نسخة أصلية من حالة الرتسيم بالسجل 
 التجاري.

بالنسبة للمؤسسات على ملك أشخاص  -
شركات(: نسخة مطابقة لألصل مـن )معنويٌن 

   عـقد الشركة
 

اخلــــــــــــــط يف  إرســـــــــــــاذلا خــــــــــــــارج
 اآلجال.

ــــــة كــــــراس الشــــــروط اإلداريــــــة و  .4 الفني
 الخاّصة

ــر علــى رتيــع صــفحاتو وحيمــل إمضــاء العــارض  مؤشن
 وطابعو يف الصنفحة األخًنة منو.

 

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة 
TUNEPS. 

 
بطاقـــــــــة ارشـــــــــادات عامـــــــــة حــــــــــول  .5

 المشارك.
مـــع بيـــان  01تعمـــًن النمـــوذج ادلـــدرج بـــادللحق عـــدد 

 ادلعطيات.
 02ملحق عدد  قائمة األقساط المشارك فيها .6
ــــر الملحــــق عــــدد ت .7 ــــق  09عمي  09ملحق عدد المتعل
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ــــــاك  وبريــــــد  ــــــام ىــــــاتف وف ــــــوفير أرق بت
 الكتروني لمرونة االتصال.

ـــــر الملحـــــق عـــــدد .8 المتعلـــــق  13تعمي
 بتعيين مخاطب وحيد

 13ملحق عدد

تصــــريى علــــى الشــــر  فــــي الحالــــة  .9
العامــــــة للمحــــــالت ولوســــــائل و ــــــرو  
اإلنتــاج والخــزن والنقــل والتوزيع. ملحــق 

 ( 10عدد

 10حق عددمل

 العرض الفّني
ـــة اســـمية فـــي  .1 نســـن مـــن شـــهادات طبي

ســـــــــالمة األعـــــــــوان العـــــــــاملين لـــــــــدى 
ـــــو   ـــــنهم المطل ـــــارضص وخاصـــــة م الع

 توفيرىم ضمن منهجية التقييم.

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة  2021صاحلة لسنة 
TUNEPS. 

ـــة  .2 ـــل البرازي ـــائل التحالي نســـخة مـــن نت
ـــــــة للعـــــــوان المصـــــــرح   بهـــــــمصوالطفيلي

مــنهم المطلــو  تــوفيرىم ضــمن وخاصــة 
منهجيـــــة الفـــــرزا تكـــــون مجـــــراة بمعهـــــد 
"باســـــتور"أو بـــــالمراكز الجهويـــــة لـــــوزارة 
الصــــــحة العموميــــــة أو ب حــــــد المخــــــابر 

 المرخص لها.

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة  2021حتاليل رلراة خالل سنة 
TUNEPS. 

مــــن حديثــــة نســــن مطابقــــة للصــــل  .3
ــــــــات الرماديــــــــة لوســــــــائل النقــــــــل  البطاق

الموجودة على ذمة العارض مع اإلشارة و 
ــــل  ــــو يمكــــن اعتمــــاد وســــائل النق ــــى أن ال
المتسوغة في اطـار عقد تعامل مع شركة 

ـــــات نقــــل أو مــــع أشــــخا   يغطــــي خدمـ
 ســــــنة وجوبــــــا كامــــــل المــــــدة التعاقديــــــة 

( يكـــــون العقـــــد مســـــجال لـــــدى 2022
احـــدى القباضـــات الماليـــة   مـــع تعميـــر 

 (.04الملحق عدد 

ساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة إر  04 ادللحق عدد
TUNEPS. 

التـــــزود  02بالنســـــبة للقســـــط عـــــدد  .4
بـالمواد العطريــة و المصــبرات و العجــين 

 الغذائي 

و لبعض ادلواد اخلاضعة  جدول أسعار البيع للعموم
 ( 11األسعار )ملحق عدد  تأطًنلنظام 

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة 
TUNEPS. 
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التـــــــزود  7بالنســــــبة للقســــــط عــــــدد  .5
 8و القســــــط عــــــددلحوم الحمــــــرا  بــــــال

التــزود بالــدجاج الطــري و القســط عــدد 
 التزود بالديك الرومي 9
 

نسخة مطابقة لالصل من عقد تشغيل مربم بٌن 
قار صاحل خالل مدة التنفيذ  وطبيب بيطريالعارض 

او شهادة عمل  (2022الصفقة )السنة اإلدارية 
ن مرفقة بالتصريح الثالثي األخًن لألجور و ادلؤجري

 للمعين باالمر 

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة 
TUNEPS. 

التـــــــزود  7بالنســــــبة للقســــــط عــــــدد  .6
 8بـــــاللحوم الحمــــــرا  و القســــــط عــــــدد 

التــزود بمــادة الــدجاج الطــري و القســط 
 التزود بمادة الديك الرومي  9عدد 

شهادة المصادقة نسخة مطابقة لالصل من -
)طبقا لقرار وزير الصحية لمحالت اإلنتاج 

ـــفالحال ــــ ( 2006ماي  26ة و ادلوارد ادلائية ادلؤرخ يف ـــ
 مرفقة 

 باسم الشركة المعنية بما يفيد مواصلة صلوحيتها 
 او

محل انتاج متحصل على شهادة  عقد تعامل مع 
التعاقدية صالى خالل المّدة  المصادقة الصحية

يكون العقد مسجال لدى و ( 2022للصـفقة  سنة 
 لية احدى القباضات الما

من شهادة صلوحية حديثة نسخة مطابقة لالصل -
وسيلة نقل ادلنتوجات مسلمة و سلتومة من ادلندوبية 

 2021خالل سنة اجلهوية للفالحة و الصيد البحري 
 

إرساذلا على اخلط عرب منظومة 
TUNEPS. 

التـــــزود  11بالنســـــبة للقســـــط عـــــدد  .7
 بمادة الخبز 

ٌن ادلخبزة الفاصلة ب تصريح على الشرف بٌن ادلسافة-
 (12و ادلراكز اليت يشارك فيها العارض )ملحق عدد 

من نظام التخبيز حديثة نسخة مطابقة لالصل -
 حتمل الصنف ادلطلوب )صنف ج(

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة 
TUNEPS. 

قائمـــــــة أصـــــــلية أو نســـــــخة مطابقـــــــة  .8
من العاملين لدى العارض حديثة للصل 

وادلنخــــــــــرطٌن بأحــــــــــد صــــــــــناديق الضــــــــــمان 
الجتمـــاعي تكـــون مســـلمة أو مؤشـــرة مـــن ا

طـــرف الصـــندوق ادلـــذكور، أو ديكـــن تقـــدمي  
نســـــــخة أصـــــــلية أو مطابقـــــــة لألصـــــــل مـــــــن 
التصـريح الثالثــي األخــًن لألجـــور وادلــؤجرين 
حتمـــل وجوبـــا علـــى القائمـــة اإل يـــة للعملـــة 
خـــتم صـــندوق الضـــمان اإلجتمـــاعي ادلعـــين 

-La déclaration 
trimestrielle des salaires et 

إرساذلا علـى اخلـط عـرب منظومـة  03ادللحق عدد 
TUNEPS. 
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 مالحظة ىامة:
و يقصى العارض أليا  Tunepesالوثائق الفنية والمالية المطلوبة أعاله وجوبا على منظومة رسل ت

صورة جتاوز  يفالقانونية يف اآلجال طريق الربيد ارسال باقي الوثائق عن يف خالف ذلك اال انو ديكن 
 طريق ادلنظومةبارسالو عن حجمها احلجم ادلسموح 

على التصاريح ادلضمنة ضمن منظومة الشراءات العمومي على اخلط  يتعين على العارض الموافقة
 يلي:واخلاصة مبا 

  تصريح على الشرف يلتزم مبوجبو بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغًن بتقدمي وعود أو عطايا أو
 .ىدايا قصد التأثًن يف سلتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إصلازىا

  تصريح على الشرف يقدمو ادلشارك بأنو مل يكن عونا عموميا لدى نفس اإلدارة أو ادلؤسسة
ة اليت ستربم صفقة التزود مبواد أو خدمات مل دتض عن انقطاعو عن العمل أو ادلنشأة العمومي
 سنوات على األقل (5هبا مدة مخس )

مع العلم أن ادلنظومة ختول آليا للمشرتين العموميٌن عند فتح العروض التثبت من الوضعية اجلبائية 
 واالطلراط بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي.

 ونيا بواسطة شهادة اإلمضاء االلكرتوي.يتم إمضاء العروض الكرت 
 الفصـل الخام : حاالت اإلقصا  اآللي

 تقصى جلنة الفتح آليا العروض يف احلاالت التالية:
 العروض اليت مل تقدم عرضا ماليا و فنيا عن طريق منظومة تونيبس 
 ،العروض اليت ال تتضمن وثيقة الضمان ادلايل الوقيت أو التزام الكفيل بالتضامن 
 العروض الواردة أو ادلسلمة بعد آخر آجل لتقدمي العروض 

 السادس: اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض: الفصل
يوما قبل التاريخ األقصى احملدد  15إيضاحات يف أجل أقصاه  ديكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا

اإليضاحات  الطلب مربرا، يتم إعداد ملحق دللف طلب العروض يتضمن لقبول العروض. إذا كان
( 10كراسـات الشروط يف أجل ال يتجـاوز عشرة ) ادلطلوبة ويوجـو إىل رتيع ادلرتشحٌن الذين سحبوا

des salariés-  
 العرض المالي

إرســــــاذلا علــــــى اخلــــــط عــــــرب  07ملحق عدد وثيقة التعهد المالي 
 .TUNEPSمنظومة 

 08ملحق عدد جدول األسعار 
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ىامة  االستفساراتأيام قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض وإذا كانت ىذه التوضيحات أو 
لتاريخ األقصى احملدد ومن شأهنا أن تدخل تغيًنات جوىرية على كراسات الشروط يتم التمديد يف ا

( أيام  مبا ديكن ادلشاركٌن من تقدمي عروض جدية ويتم اإلعالن عن 10لقبول العروض بفرتة عشرة)
 .TUNEPSفرتة التمديد للعموم عرب 

 الفصل السابع: تحديد مبلغ العرض:
  ينظم طلب العروض على أساس أذتان فردية. وجيب على العارض أن يدرج جبدول األسعار

األذتان بلسان القلم وباألرقام دون احتساب األداء على القيمة ادلضافة. مثن يقوم  الفردية
بتطبيق ىذه األذتان على الكميات التقديرية حبيث يتم حتديد مبلغ العرض دون اعتبار األداء 

ألداء على القيمة ادلضافة ويتم إدراجو ضمن ال على القيمة ادلضافة. ويضاف إىل ىذا ادلبلغ،
 تعهند باعتباره ادلبلغ التقديري للصفقة.وثيقة ال

  ال تسحب العروض ادلقدنمة إىل اإلدارة وال تنقح وجيب أن تتضمنن األسعار الفردية كاملة
ادلعاليم واألداءات مبا فيها احملمولة على اللنف والنقل إىل حدن مكان التسليم حبيث تكون ثابتة 

 وغًن قابلة للمراجعة طيلة ادلدة التعاقدية،
 كن لصاحب الصفقة ادلطالبة بتحيٌن عرضو ادلايل يف صورة جتاوز ادلدة الفاصلة بٌن تاريخ دي

 أربعة أشهر. االقتضاءتقدمي العرض وتاريخ تبليغو بالصفقة أو توجيو اإلذن ببدأ التنفيذ عند 
  أيام( 7من ادلبلغ اجلملي للصفقة عن كل أسبوع )  %0.25ديكن حتيٌن ذتن الصفقة بزيادة

 من ادلبلغ اجلملي للصفقة.  %2.5لى أن ال تتجاوز ىذه الزيادة نسبة ع تأخًن
  يقدم صاحب الصفقة مطلبا للديوان يدرج ضمنو قيمة التحيٌن ادلطلوبة والقاعدة وادلؤشرات

ادلعتمدة يف تقديره دلبلغ التحيٌن ويكون ىذا ادلطلب مرفوقا جبميع الوثائق وادلؤيدات ادلثبتة 
 لذلك. 

 يٌن رىٌن مصادقة جلنة الصفقات ذات النظر.يبقى مطلب التح 
  ادلؤرخ  2014لسنة  1039من األمر عدد  65يتعٌن على كل عارض احرتام مقتضيات الفصل

ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، فيما يتعلق بالعروض ادلالية غًن   2014مارس  13يف 
لسنة  36نافسة و القانون عدد ادلخلة بنزاىة ادل االطلفاضادلقبولة من أجل األسعار ادلفرطة 

 ادلتعلق بإعادة تنظيم ادلنافسة واألسعار . و2015سبتمرب15ادلؤرخ يف  2015
 منفصلة مبلغ األداء على القيمة ادلضافة وادلبلغ اجلملي  يتعٌن  على العارض أن يبٌنن بصفة

 األداءات. باعتبار رتيع
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 لعرض دون اعتبار األداء على القيمة على ادلبلغ اجلملي ل ديكن  للعارض أن يقرتح ختفيضات
ادلضافة يف شكل نسبة أو نسب مائوية تطبنق على رتيع األذتان الفردية، ويتعٌن  على العارض 
أن يبٌنن بوضوح ىذه التخفيضات باألرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن يبٌن شروط 

فيض يتم اإلصالح على تطبيقها ويف صورة وجود تضارب بٌن نسب التخفيض ومبالغ التخ
 أساس نسب التخفيض .

 باألرقام. تصلح رتيع األخطاء  وترجنح األسعار ادلكتوبة بلسان القلم على األسعار ادلكتوبة
 للعارض أي حق يف االعرتاض. ويتم عند االقتضاء تصحيح مبلغ العرض دون أن يكون

 الفصل الثامن: الحلول البديلة:
على ادلشاركٌن تقدمي عروض مطابقة للخاصيات الفنية للمواد موضوع ال تقبل احللول البديلة. وجيب 

 طلب العروض.
 التاسع: مدة صالحية العروض الفصل

( يوما ابتداء من اليوم ادلوايل 120) مائة و عشرون يصبح ادلرتشح ملزما بعروضو مبجرد تقدديها دلدة
 آلخر أجل زلدد لقبول العروض.
 الفصل العاشر: الضمان الوقتي:

 حدد مبلغ الضمان الوقيت حسب اجلدول التايل: 

  1 2 3 4 5 6     

1  1750 1900 2350 2400 1750 2600 2900 1350 2100 2200 

2 
 

4250 3600 4200 4000 2450 3150 5600 2850 2600 3050 

3  1350 1250 1550 1350 850 1150 1700 900 750 1100 

4  1050 800 1200 1050 700 800 500 550 950 1100 

5  5100 5100 4700 3050 2000 2100 5000 2150 2250 1850 

6  1200 750 1450 400 500 200 450 350 850 450 

7  3950 2550 3700 4050 1950 5150 2950 2850 5150 3750 

8  1900 2500 2400 2750 1400 1700 2900 1300 1550 1500 

9  3200 3500 3200 2850 2200 2300 3800 1850 1700 1950 

11  1550 1150 1100 700 750 700 1100 500 500 700 

 300ادلتعلق بادلشاركة يف التزويد مبادة اخلبز يكون الضمان الوقيت يف حدود  11أما القسط عدد 
 عن كل مؤسسة جامعية )مركز( يطلب العارض ادلشاركة فيودينار 
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على العارضٌن ادلشاركٌن يف قسط اخلبز  ادلخصص للمؤسسات الصغرى أن تتوفر فيهم الشروط 
سسة صغرى ادلؤسسة الناشطة اليت ال يتجاوز رقم معامالهتا السنوي األقصى القانونية حبيث تعترب مؤ 

ألف دينار  300ألف دينار وادلؤسسة حديثة التكوين اليت اليتجاوز حجم إستثمارىا األقصى  600
من رأس ماذلا مؤسسة أو رلموعة مؤسسات   %25وتلغى مشاركة ادلؤسسات اليت ديتلك أكثر من 

تعلق بادلؤسسات الصغرى، ويقدم ادلشاركون ما يثبت ذلك حسب الوثائق ال يشملها التعريف ادل
 .ادلطلوبة

 (05  بالملحق عدد وديكن تعويض الضمان الوقيت بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج ادلدرج 
يوما ابتداء من اليوم ادلوايل آلخر أجل زلدد لقبول  120وجيب أن يكون ىذا الضمان صاحل ادلدة 

 العروض.
ويرجع ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال الضمان الوقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن إىل 
رتيع ادلشاركٌن الذين أقصيت عروضهم، كما يرجع الضمان الوقيت للمشاركٌن الذين مل يتم اختيار 

 عروضهم وذلك بعد اختيار صاحب الصفقة.
ليو الضمان الوقيت بعد تقدديو للضمان النهائي يف أجل اما بالنسبة للمشارك الذي مت إختياره فًنجع إ

 عشرين يوما من تاريخ تبليغو الصفقة. 
 ديدد يف صلوحية الضمان الوقيت أو إلتزام الكفيل بالتضامن يف حالة التمديد يف صلوحية العروض.

 الفصل الحادي عشر: فتى الظرو :
ع جلنة فتح الظروف يف جلسة واحدة لفتح جتتم تفتح الظروف من قبل اللجنة القارة لفتح الظروف.

)يف صورة عدم وجود  وتكون جلسة فتح الظروف علنية.الظروف احملتوية على العروض الفنية وادلالية
 موانع تتعلق جبائحة كورونا(

 العروض: عشر: تقييمالفصل الثاني 
قييم العروض يف مرحلة أوىل يتعلق موضـوع الصــفقة ادلزمع إبرامــها بطلبات عاديــة لذلك تتوىل جلنة ت

التثبت، باإلضافة إىل الوثائق اإلدارية و الضمان الوقيت، من صحة الوثائق ادلكوننة للعرض ادلايل 
وتصحيح األخطاء احلسابية وادلادية عند االقتضاء وحسب كل منطقة جغرافية وتتوىل اللجنة إصالح 

دون أن يكون للمشارك إمكانية يف رتيع األخطاء وتقوم عند اإلقتضاء بتصحيح مبلغ العرض 
 .اإلعرتاض ، مث تقوم برتتيب رتيع العروض ادلالية تصاعديا
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ال تؤخذ بعٌن االعتبار أثناء الفحص ادلايل العروض اليت يقع فيها حتوير أو حتفظات أو إضافة عبارة أو 
اإلدارة لكي ال يؤثر شرط إىل البيانات اخلاصة وادلواصفات ادلوجودة جبدول األسعار ادلسلنمة من طرف 

 ذلك على مبدأ التساوي عند دراسة العروض.
  مخلة بنزاىة المنافسة. االنخفاضأسعارا مفرطة تقصى جلنة التقييم كل عارض اقرتح 
  التزود بادلواد العطرية وادلصربات والعجٌن الغذائي فإن جلنة التقييم  2بالنسبة للقسط عدد

 11ضعة لنظام تأطًن األسعار والواردة بادللحق عدد تقصي كل عارض ال يلتزم باألسعار اخلا
  التزود مبادة اخلبز تقصي اللجنة كل عرض مايل يقرتح أسعارا فردية  11بالنسبة للقسط عدد

مليمات عن السعر ادلقرر من طرف وزارة التجارة للبيع  10بتخفيض يف سعر الباقات يفوق 
 .للعموم

 

وذلك على حدة و حسب كل فصل )ادلنطقة اجلغرافية (  تتم عملية التقييم ادلايل حسب كل قسط 
 وفقا للمنهجية التالية:

  تقرتح جلنة التقييم إسناد الفصل)ادلنطقة اجلغرافية(  اليت يرد يف شأنو عروض مالية وحيدة إىل
 -إن اجتازت مرحلة التقييم الفين-أصحاب ىذه العروض

 شأهنا أكثر من عرض مايل تبعا للسعـر األدنـى. يتم ترتيب الفصول )ادلناطق اجلغرافية(  اليت يرد يف
 -كاملة ادلعاليم   -ويقرتح إسناد تزويد كل فصل )ادلنطقة اجلغرافية(  للمشارك الذي قدم األسـعار 

  -إن إجتاز ادلرحلة الفنية  -األقل ذتنا 
  صاحب العرض تتوىل جلنة التقييم يف مرحلة ثانية التثبت يف مطابقة العرض الفين ادلقدنم من قبل

 .ادلايل األقل ذتنا وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقتو لكراسات الشروط
   إذا تبٌنن أنن العرض الفين ادلعين غًن مطابق لكراسات الشروط يتمن اعتماد نفس ادلنهجية بالنسبة

 .للعروض الفنية ادلنافسة حسب ترتيبها ادلايل التصاعدي
مارس  13ادلؤرخ يف  1039من األمر عدد  68تطبيق الفصل يف حالة تساوي أفضل العروض يقع 

فيدعى ادلعنيون إىل تقدمي عروض مالية جديدة. وتكون ىذه االستشارة كتابية وفقا لإلجراءات  2014
 من األمــر سالف الذكر، 55و 53ادلنصوص عليها بالفصــل

   رض مايل يقرتح تقصي اللجنة كل ع المتعلق بمادة الخبز 11أما فيما يخص القسط عدد
مليمات عن السعر ادلقرر من طرف وزارة  10أسعارا فردية للخبز من نوع باقات فيها ختفيضا يفوق 

 التجارة للبيع للعموم 
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 :تتم عملية الفرز ادلايل لكل مركز)حي أو مطعم جامعي( على حدة وذلك وفقا للمنهجية التالية 
 روض مالية وحيدة إىل أصحاب ىذه العروض.تقوم اللجنة بإسناد ادلراكز اليت يرد يف شأهنا ع 

تتوىل جلنة التقييم ترتيب ادلراكز اليت يرد يف شأهنا أكثر من عرض مايل تبعا للسعـر األدنـى ويقرتح 
إن إجتاز ادلرحلة  -األقل ذتنا  -كاملة ادلعاليم   -إسناد تزويد كل مركز  للمشارك الذي قدم األسـعار 

عروض ادلالية ، تتوىل جلنة التقييم إسناد كل مركز إىل أقرب عارض و يف حالة تساوي ال -الفنية 
، كما حيق للجنة الفرز االستعانة  12ويستند يف ذلك على ما يصرح بو العارض يف ادللحق عدد

باخلرائط ادلعتمدة يف ختطيط ادلدن للتثبت من تصرحيات العارضٌن أو قياس ادلسافات عن طريق جلنة 
 - ( لكل مشارك2ين )مركز ال ديكن يف كل احلاالت إسناد تزويد أكثر من  تعٌن للغرض، علما أنو

بدون احتساب ادلراكز اليت يتحصل عليها ىذا العارض نتيجة تقدمو وحيدا بعروض مالية يف تلك 
ويف ىذه احلالة، تسند جلنة التقييم للعارض األقل ذتنا أو األقرب يف مقياس ادلسافة تزويد  -ادلراكز 
يف عرضو ادلايل من ناحية القيمة ادلالية. مث يتم إسناد تزويد كل مركز من ادلراكز  اورد ( 2)ينمركز أىم 

ان يكون غًن متحصل  شريطة-الفنيةإن إجتاز ادلرحلة -ادلتبقية لصاحب العرض ادلوايل يف الرتتيب
 ادلتحصل عليها باعتباره العارض الوحيد. باستثناء ادلراكزعلى مراكز أخرى 

 الفرز يف مرحلة ثانية التثبت يف مطابقة العرض الفين ادلقدنم من قبل صاحب العرض  تتوىل جلنة
وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقتو لكراسات مسافة للمركز  أقرباو ادلايل األقل ذتنا 

 .الشروط وفقا للمنهجية ادلذكورة أعاله
  يتمن اعتماد نفس ادلنهجية بالنسبة  إذا تبٌنن أنن العرض الفين ادلعين غًن مطابق لكراسات الشروط

 .للعروض الفنية ادلنافسة حسب ترتيبها ادلايل التصاعدي
 التقييم الفّني: .1

يتعلق موضـوع الصــفقة ادلزمع إبرامــها بطلبات عاديــة ال يشرتط فيــها سوى مطابـقة العـرض لكراس  
ض غًن ادلطابقة دلوضوع الصفقة أو الشروط. وبناء على ذلك، تقوم جلنة تقييم العروض بإقصاء العرو 

 اليت ثبت عدم صحة ادلعلومات الواردة بشأهنا أو اليت ال تستجيب للمعايًن الفنية الدنيا التالية:
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 األعـــوان: . أ
 على كل عارض اإلدالء مبا يثبت تشغيلو لفريق عمل متكون على األقل من:

 

191119
 

2129 29

1

2346

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

 

اعي ولذلك، وجب االستظهار بقائمة ا ية للعملة ادلصرنح هبم لدى أحد صناديق الضمان اإلجتم
تكون مسلمة أو مؤشرة من طرف الصندوق ادلذكور أو نسخة أصلية أو مطابقة لألصل من التصريح 
الثالثي األخًن لألجـور وادلؤجرين حتمل وجوبا على القائمة اإل ية للعملة ختم صندوق الضمان 

 La déclaration trimestrielle des salaires et des-اإلجتماعي ادلعين 
salariés-. 

 صورة مشاركة العارض يف أكثر من قسط فعليو أن يثبت تشغيلو لعدد إضايف من العملة حسب يف 
 عدد األقساط وذلك  تبعا للجدول اآليت  :

 

  

191119 2129 
29

 
3 4 5 7 

3
 

4 5 6 8 

4
 

5 6 7 9 

4 6 7 8 11 
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 وســائل النـقـل:  .  
تلغي جلنـة التقييم عرض كل مشـارك ال يثبت استغـاللو لوسائـل نقل تكون وجوبا بالعـدد وبادلواصفات 

 ادلذكورة اجلدول التايل:

 
من البطاقات الرمادية حديثة ق عرضو الفين بنسخ مطابقة لألصل يتعٌن على كل عارض أن يرف

لوسائل النقل، وإن كـانت ىذه الوســائل على ملك الغًن فيجب االستظهار بعقد تعامل صاحل خالل  
( مسجل لدى إحدى القابضات ادلالية ، ويبٌنن 2022كامل ادلدنة احملــدندة للصـفقة )السنة اإلدارية 

 وحالة وسائل النقل اليت ستوضع على ذمنة العارض مع نسخ مطابقة لألصلالعقد ادلسجل عدد 
 من البطاقات الرمادية ذلذه الوسائل ادلتسوغة. حديثة 
 :مالحظة ىامة 

عند المشاركة ب كثر من قسط و ىو مطالب بتوفير نف  وسيلة النقل للعارض اعتماد ال يمكن 
الرمادية و يجب ان تتضمن البطاقة  سطوسائل نقل مختلفة حسب المواصفات المطلوبة لكل ق

 نوعية الهيكل  عازلة او مبردة (وجوبا النقل لوسيلة 
كما تقصى اللجنة كل عارض ثبت لديها عدم صحة ما أورده بالتصريح على الشرف يف احلالة العامة 

 (10للمحالت ولوسائل وظروف اإلنتاج واخلزن والنقل والتوزيع.)ملحق عدد

 المادة القسط

 

  في كل قسطعدد وسائل النقل المطلو  توفيرىا 
 حالتها 

 مركزا 25أكثر من  مركزا  25الى  13من مراكز 12الى  1من 

 الخضر والثمار   1عدد 
(1وسيلة نقل   ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل  

 او عازلة او مغطاة
 مبردة 

 المواد العطرية والمصبرات والعجين الغذائي 2عدد 
(1وسيلة نقل   او عازلة  مغطاة ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل  

 الزيت النباتي غير المدعم  3عدد 
(1وسيلة نقل  الحليب 4عدد  او مبردة  عازلة ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل    
(1وسيلة نقل  الياغرت 5عدد   مبردة ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل  

(1وسيلة نقل  األجبان 6عدد   عازلة او مبردة ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل  
 اللحوم الحمرا  7عدد 

(1وسيلة نقل   ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل  
 
 مبردة
 

 الدجاج الطري 8عدد 
 الديك الرومي 9عدد 

(1وسيلة نقل  البيض 10عدد    عازلة او مبردة ( وسائل نقل3ثالث  (2وسيلتا  نقل  
(1وسيلة نقل واحدة   الخبز  11عدد   او عازلة مغطاة 
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ادلتعلق بالتزود مبادة اخلبز  11ىل ادلعايًن ادلذكورة أعاله معيار خيص القسط عددمالحظة ىامة يضاف إ
 :  وىو ادلسافة الفاصلة

فمن واجب كل عارض أن يصرح بادلسافة الفاصلة بٌن سلبزتو وادلراكز اليت يرغب يف تزويدىا مبادة 
 25عن سلبزتو أكثر من  اخلبز وتلغي جلنة التقييم مشاركة كل عارض يف احلي أو ادلطعم الذي يبعد

و ــــــالتثبت من صحة ادلعلومات بالوسائل اخلاصة للديوان وعلى نفقت –عند اإلقتضاء  -. وديكن كلم
 ) إعتماد اخلرائط الر ية، قياس ادلسافة عن طريق جلنة تعٌن للغرض...(.

 
  الفصـل الثالث عشر : الضـمـانـات المالية:

ماليا وقتيا بالنسبة لكل قسط ويبقى ىذا الضمان  ، ضماناعلى كلن عارض أن يقدنم ضمن عرضو
 يوما بداية من اليوم ادلوايل األجل األقصى لقبول العروض. 120صاحلا دلدنة  

لسنة  1039ديكن تعويض الضمان ادلايل الوقيت بالتزام كفيل بالتضامن طبقا ألحكام األمر عدد 
الصفقات العمومية و رتيع النصوص ادلنقحة و و ادلتعلق بتنظيم  2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014

 ادلتممة لو. 
يكون التزام الكفيل بالتضامن ادلعوض للضمان الوقيت طبقا لألظلوذج ادلصادق عليو مبقتضى قرار 

 (. 05)ملحق عدد  2008نوفمرب  04السيد وزير ادلالية ادلؤرخ يف 
و يف حالة التمديد يف مدة صلوحية يبقى الضمان ادلايل الوقيت صاحلا طيلة مدة صلوحية العرض 

 العرض، فإن صلوحية الضمان الوقيت دتدد آليا.
 الّضمان الوقتي :  .1

 يتم إرجاع الضمان ادلايل الوقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن حسب احلاالت التالية:
عروض بالنسبة بعد فتح العروض و إبداء جلنة مراقبة الصفقات ذات النظر رأيها يف تقرير تقييم ال

 للمشاركٌن الذين أقصيت عروضهم و اليت تكون مرفقة بضمان وقيت أو التزام كفيل بالتضامن.
بعد اختيار صاحب الصفقة و إبداء اللجنة رأيها يف تقرير تقييم العروض بالنسبة للمشاركٌن الذين مل 

 يتمن ِاختيار عروضهم.
للضمان النهائي يف أجل  الصفقة بعد تقدديو يرجع الضمان الوقيت ادلقدنم من قبل ادلتحصنل على

 ( يوما ابتداء من تاريخ تبليغو الصفقة.20أقصاه عشرين )
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 الّضمان النهائي :  .2
( يوما من تاريخ تبليغو الصفقة  20على العارض الذي مت إسناده الصفقة أن يقدم يف أجل عشرون ) 

من ادلبلغ اجلملي للصفقة )باعتبار رتيع ( % 3بادلائة ) ثالثةكتابيا ضمانا ماليا هنائيا مقداره 
 1039األداءات( و ديكن تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن طبقا ألحكام األمر عدد 

و ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و رتيع النصوص ادلنقحة  2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014لسنة 
نوفمرب  04قتضى قرار السيد وزير ادلالية ادلؤرخ يف و ادلتممة لو و حسب األظلوذج ادلصادق عليو مب

 (.06) األظلوذج الوارد بادللحق عدد  2008
يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن ادلعوض لو سلصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة و 

 الستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا بو من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
الضمان النهائي أو ما تبقى منو أو يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن ادلعوض لو شرط أن يرجع 

يكون صاحب الصفقة قد أوىف جبميع تعهداتو و التزاماتو جتاه ادلشرتي العمومي وذلك بانقضاء أجل 
شرتي أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الصفقة. إال انو، إذا ما مت إعالم صاحب الصفقة من قبل ادل 04

العمومي قبل انقضاء األجل ادلذكور مبقتضى رسالة معللة و مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي 
تارخيا ثابتا ذلذا اإلعالم بأن صاحب الصفقة مل يف جبميع التزاماتو، يف ىذه احلالة ال يرجع الضمان 

و ال يصبح التزام الكفيل النهائي أو يتم االعرتاض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضو 
 بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلم من طرف الديوان 

وينجرن عن عدم تقدمي الضنمان ادلايل الننهائي أثناء ادلدنة احملدندة أعاله اعتبار صاحب الصنفقة متخلنيا 
 ضمنينا عن عرضو.

 ضمان حسن تنفيذ الصفقة: :الفصـل الرابع عشر 
 ن :على صاحب الصفقة أ

دة للصفقة بتوفًن الكميات ادلطلوبة وادلتعاقد بشأهنا وذلك يف أحسن اآلجال  يلتزم طيلة ادلدنة احملدن
 ادلضبوطة لو،

حيرص على أن تكون ادلواد ادلسلمة يف إطار تنفيذ الصفقة غًن مستوردة وذات منشأ زللي مطابقة  
ط الفننية. وإذا تبٌنن عدم صلوحينة كلنيا من حيث النوع واجلودة للمواصفات ادلذكورة بكراس الشرو 

ادلواد ادلسلنمة أثناء عملينة التزوند فإن للمؤسسة حق إرجاعو كلينا أو جزئينا للمزوند حبسب احلالة قصد 
يعمنر يف الغرض زلضر معاينة حسب اإلجراءات  و يوم واحد على أقصى تقدير تعويضو يف ظرف

 القانونينة اجلاري هبا العمل.
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هبذه ادلواصفات يعطي اإلدارة احلق يف فسخ العقد ادلربم معو بعد تطبيق  وكل مزود خيل 
اإلجراءات القانونية. ومن جهة أخرى يتعٌن أن تكون ادلواد ادلسلمة مطابقة من حيث الكم 

 والنوع خلصوصيات الصفقة.
 التحـاليـل واإلختبــارات: عشرالفصـل الخام  .

قيـام باالختبارات والتحاليل ادلخربينة على السلع ادلسلنمة إىل ديكـن للمصـاحل ادلختصنـة بالديـوان ال
مؤسسـات اخلدمـات اجلـامعية بالشمـال وذلك مبخابر التحـاليل ادلتعـاقد معها أو مبعهد "باستور". ويف 
حالة ثبوت عدم صلوحية العينة، تتخذ اإلدارة اإلجراءات الالزمة بالنظر خلطورة نتائج التحاليل 

 ادلسجلة.
 : التغيير في حجم الصفقة: عشر دسلفصـل الساا

 (%20ديكن أن تتغًنن الكميات ادلطلوبة وادلتعاقد بشأهنا بالزيادة أو النقصان يف حدود العشرين بادلائة)
بالنسبة لكل مؤسسة من ادلؤسسات اجلامعية ادلعنية بالصفقة دون أن يطالب العارض بأي تغيًن أو 

للعقد العام كلما جتاوزت نسبة  ألذتان ادلتفق عليها، ويتعٌن حترير ملحقحتوير يف شروط العقد وال يف ا
الزيادة أو النقصان الكميات ادلتفق عليها يف إطار نفس ىذا العقد نسبة عشرين بادلائة. ويف ىذه 

 احلالة تربم كل مؤسسة ملحقا للعقد اخلاص.
فيمكن للمؤسسات اليت  %20نسبة اما يف صورة عدم جتاوز الكميات اجلملية ادلضمنة بالعقد العام

أن تربم ملحقا للعقد اخلاص للتسوية دون عرضو على  % 20جتاوزت نسبة الزيادة أو النقصان نسبة 
 أنظار جلنة الصفقات ذات النظر.

ويف كل احلاالت، يتعٌن على ادلزود إعالم ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال كتابيا بكل تغيًن بالزيادة 
 العقد اخلاص.او النقصان يف 

 :التزامات العارض: لسابع عشرالفصـل ا
 : على ادلزوند احرتام مواعيد التزويد وتواريخ التسليم ادلضمنة ببطاقات الطلب اليت تضبطها اإلدارة

  وفقا ألذون التزود احملرنرة  ساعة على األقل قبل موعد وساعة التسليم 24تطلب السلع
ى الكميات وادلواصفات وموعد التسليم باليوم من طرف مديري ادلراكز واليت تنصن عل

 والساعة، وتسلم الطلبية إىل ادلؤسسة حبضور جلنة قبول سلتصنة.
  يتعٌنن أن يكون ادلزوند أو شلثلو حاضرا ساعة تسليم البضاعة، ويف صورة غيابو ال حيق لو

 االعرتاض على نوعية أو كمية السلع ادلرفوضة من طرف جلنة قبول السلع مبؤسسات
 اخلدمات اجلامعية.
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  ديكن للديوان أن يعٌن جلنة تتوىل القيام بزيارات دورية حملالت ادلزوندين قصد معاينة مدى
احرتام الشروط الصحينة ادلتفق عليها وذلك طيلة مدنة تنفيذ الصفقة. ويف حالة ثبوت 
الة عدم احرتام ادلزود للرتاتيب الصحية يقع التنبيو عليو يف مرحلة أوىل بواسطة رس

مضمونة الوصول، ويف حالة عدم امتثالو ذلذه التنابيو وتكرار ادلخالفات يتم اعتماد تقارير 
 ادلعاينة الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

  يتعٌن على ادلزود مد إدارة ادلصاحل ادلشرتكة بديوان اخلدمات اجلامعية للشمال بتقرير مايل
أشهر   3امعية )كل مؤسسة على حدة( كل للكميات اليت مت تزويدىا للمؤسسات اجل

 يتعلق بتقدنم  تنفيذ الصفقة مع كل مؤسسة. 
 : مخـالفـــات التزويــد:ثامن عشرالفصـل ال

يف حالة عدم تزويد ادلؤسسات يف ادلوعد احملدند وبالكمية ادلطلوبة بوصل الطلب أو يف حالة عدم 
ليا أو جزئيا،  ديكن للمؤسسة التزود الفوري تعويض البضاعة ادلرفوضة من طرف جلنة قبول السلع ك

من جهات أخرى. وحتمنل النفقات اإلضافية الناجتة عن التزود االضطراري على كاىل ادلزود ادلخل 
ويصدر مدير ادلؤسسة بالنسبة دلبلغ النفقات اإلضافية  لتقصًنه يف تلبية حاجيات ادلؤسسة يف اآلجال

ادلستوجب من الفاتورة أو من ادلبالغ اليت ديكن أن تكون  أمرا بالدفع يف الغرض أو خصم ادلبلغ
مستحقة لو أو إن مل تكن لو مبالغ مستحقة فمن الضمانات إن وجدت ، باإلضافة إىل تطبيق 

 اإلجراءات ادلتعلقة بالعقوبات ادلالية.
 مالية:العقوبات ال: عشر التاسع الفصـل

بكل  الـمبلغ اجلملي للعقـد السنوي اخلاصمن  %0.50تطبق عقـوبة بدون تنبيو مسـبق بنسـبة 
 :التاليةمـؤسسة وذلك يف حاالت 

 المواصفات الفنية المضبوطة بكراس الشروط الفنية. عدم احترام  .1
 مواعيد التسليم عدم احترام  .2
 الكميات المحددة ببطاقات الطلب.عدم احترام  .3
 عدم تسليم احد عناصر الطلبية  .4
يف احلالة العامة  عناصر الواردة بالتصريى على الشر ثبوت عدم التزام المزود ب حد ال .5

 (10للمحالت ولوسائل وظروف اإلنتاج واخلزن والنقل والتوزيع.)ملحق عدد
المتعلق بضرورة  توفير رقم ىاتف ورقم فاك   9عدم اإللتزام بتصريحو بالملحق عدد  .6

ل تغيًن فيهما ، كما جيب مع وجوب إعالم مصاحل الديوان وادلؤسسات اجلامعية بك يعمالن بانتظام
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على العارض توفًن عنوان بريد الكرتوي لإلتصال بو، ويف صورة استحالة االتصال بادلزود عن طريق 
اذلاتف أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى، ديكن دلدير ادلؤسسة إعداد زلضر يف الغرض ديضى من طرف 

 وبات ادلالية وإثباهتا.جلنة قبول السلع ويعتمد ىذا احملضر عند احلاجة لتطبيق العق
 ويتم يف كل احلاالت إصدار أمر بالدفع مببلغ العقوبة ادلالية.

ويستند يف إقرار ىذه ادلخالفات على زلاضر معاينة ىذه احلاالت تقوم هبا جلنة قبول السلع اخلاصة 
 بكل مؤسسة.

من ادلبلغ اجلملي %(  5وديكن للديوان إلغاء الصفقة يف صورة جتاوز نسبة اخلصم مخسة بادلائة )
 للصفقة.
 : الـخـــال :العشرونالفصـل 
ادلزوند وصول التسليم وجوبا يف نظًنين وعلى عٌن ادلكان إثـر عملية التسليم،  وجيب أن تتضمنن  حيرنر

ىذه الوصوالت الكميات ادلسلمة ونوعيتها. وحيتفظ ادلزوند بالنسخة األصلية لوصل التسليم بعد 
م ادلزوند الفواتًن وجوبا  التأشًن عليها من طرف حافظ ادلغازة للمؤسسة ادلعنينة. ويف هناية كل شهر يقدن

يف أربعة نظائر مرفوقة بأصل أذون الطلب ووصوالت التسليم و تتوىل كل مؤسسة خالص ادلزود يف 
 ( يوما من تاريخ وصول الفاتورة.45) مخسة وأربعونظرف 

يمكنهم االنطالق في صر  ميزانية مؤسساتهم  باعتبار ان مديري المؤسسات المالحظة ىامة: 
  أواخر شهر فيفري من كل سنة فان عملية خال  المزودين تنطلق بداية من شهر مارس. اال 
 

 : المحاسب المكلف بالدفع:الفصـــــل الواحد والعشرون
 للديوان. زلاسبو مؤسسات اخلدمات اجلامعية التابعة احملاسبون ادلكلفون بالدفع بالنسبة للصفقة ىم

 : فـســخ عـقــد الصفـقـــةوالعشرون ايالفصل الث
 تفسخ الصفقة آليا: 
  يف حالـة وفـاة أو فقـدان األىلية ادلدنية لصاحب الصفقـة إالن إذا قبلت اإلدارة مواصلتها مع

 ادلستحقٌن أو الوكيل أو الوصي.
  الوكيل أو ادلصفي يف أجل الشهر يف حالة إفالس صاحبها أو تصفية شلتلكاتو عدليا إالن إذا عربن

 ادلوايل عن إمكانية مواصلة إصلازىا.
 .يف حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة 
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  كلما خالف صاحبها إحدى مقتضيات كراس الشروط خاصة يف ما يتعلق بنوعية السلع و
اري هبا الكميات ادلطلوبة و توقيت التسليم واألحكام ادلضمنة بالعقد وبالتشريع والرتاتيب اجل

 العمل.
  كلما ثبت إخالل صاحب الصفقة بالتزامو ادلصرح بو وادلتعلق بعدم القيام مباشرة أو بواسطة

الغًن بتقدمي وعود أو عطايا أو ىدايا قصد التأثًن على سلتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل 
 إصلازىا.  

  االنتماء سابقا إىل أعوان كلما ثبت إخالل صاحب الصفقة بالتزامو ادلصرح بو وادلتعلق بعدم
 ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال خالل اخلمس سنوات األخًنة.

  لالدارة بعد ان يتبٌن لديها عدم التزام ادلزود ) عن طريق مراسالت او زلاضر ..(   ديكن
 بتطبيق البنود التعاقدية 

 : المنـاولـة:ونعشر وال الثالثالفصـل 
 حوال تكليف مزوند آخر للقيام بعملية التزويد ولو حتت إشرافو.ال ديكن للمزوند بأي حال من األ

 : تسجـيـل العقـــد:والعشرون رابعالفصـل ال
)العقد العام ووثيقة التعهد وجدول األسعار والضمان ادلايل  حتمـل معاليــم تسجيل الصفقة العامة

 اصة و ادلالحق على نفقــة ادلـزوندالنهائي وكراس الشروط اإلدارية وكراس الشروط الفنية( و العقود اخل
 وذلك  حسب الرتاتيب و التشريع اجلاري هبا العمل .

 الفصل الخام  والعشرون: الّنزاعات
يف حالة نشوء نزاع بٌن صاحب الصفقة والديوان عند تطبيق مقتضيات كراس الشروط، يتم فضو إن 

 دلختصة ادلنتصبة بوالية تونس.أمكن باحلسىن. وإن مل يتسىن ذلك، يتم اللجوء إىل احملاكم ا
 الفصـــــل السادس والعشرون: الـــرىــــن

ديسمرب  03ديكن للعارض الفائز بالصفقة أن يتمتع بنظام الرىن ادلنصوص عليو باألمر ادلؤرخ يف 
. ويسلم للمزود ادلعين بناءا على طلب كتايب نظًنا وحيدا من العقد ليكون سندا يعتمد يف 1936

 لرىن وذلك حسب القوانٌن اجلاري هبا العمل .حالة قبول ا
 الفصــــل السابع والعشرون:  شـروط عامــة

 تبقى احلاالت اليت مل يتعرنض إليها ىذا الكرناس خاضعة لـ:
 رللنة احملاسبة العمومينة 
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  ادلتعلنق بتنظيم الصنفقات  2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد
 العمومينة 

 روط اإلدارينة العامنة ادلطبقة على ادلواد واخلدماتكراس الش 
 التنشريع والرتاتيب التنونسينة اجلاري هبا العمل 
 والعشرون: سريان مفعول العقد  منالفصل الثا

ال يكون العقد الذي سيربم يف إطار طلب العروض ىذا ساري ادلفعول إالن بعد إمضائو من طرف 
ان اخلدمات اجلامعية للشمال وذلك بناء على موافقة أنظار و ادلصادقة عليو من طرف ديو  لعارضا

 جلنة الصفقات ذات النظر
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تونس يف................... ..............يف...................

 اطلعت عليو ووافقت 
 العارض

 )االسم واللقب والصفة واإلمضاء واخلتم(

 اطلعت عليو وصادقت
 ادلدير العام لديوان

معية للشمالاخلدمات اجلا  
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II.المالحق 
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 ـــــــــــــــــــدد1ملحـــــــــــق عـــــــــــــــــــــ

 
 بطاقة ارشادات عامة 

 
 .................................................................................................االسم االجتماعي 

 .....................:...................................................................................العنــــــــــوان 

 :.....................................................................عنوان المصلحة التجارية للمؤسسة 

 ............................................................  االسمص اللقب والصفة(:الوكيل أو المسؤول عن 

 .................. رقم الفاك ............................ الجوال............................رقم الهاتف القار

 ................................................:................................. العنــــــــــوان االلكتروني

 ............تارين التسجيــل............................تحت عـــدد................:.......... مرسم بالسجل التجاري

 .............................................................................................. رقم المعر  الجبائي

 ............................................................................................... رقم الحسا  الجاري

............................................................ البنك

 ...........................................................................الفرع

 
 ............................. يف ...........................................

 
 العارض   االسمص اللقبص الصفة التارين والختم(
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 ملحـــــــــــق عــــــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــدد
 

 قائمة األقساط المشارك فيها
 وضع عالمة

X 
 ع/ر القسط

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 الخبز  مادة الباقات( 

 
..... يف ...................................................................  

 
 العارض   االسمص اللقبص الصفة التارين والختم(
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 ملحق عــــدد 3
 

الـعــملــــــة المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي المذكورين بالتصريى الثالثي األخير للجور و قائمة 
 المؤجرين

 المالحظات المهام الموكولة لو  رقم بطاقة التعريف الوطنية للقباالسم وا ع

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
القومي للضمان  دوقمسلمة و مؤشرة من طر  الصنأصلية أو نسخة مطابقة للصل بقائمة مالحظة : يجب االستظهار 

 la أونسخة مطابقة للصل من التصريى الثالثي األخيراالجتماعي في انخراط العملة المضمونين اجتماعيا 

déclaration trimestrielle des salaires et des salaries  ). 

 
 ............................. يف ...........................................

 
 (ض   االسمص اللقبص الصفة التارين والختمالعار 
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 ملحق عــــدد 4
 

  قائمة في وسـائل النــــــقـــل
  التي ىي على ملك العارض أو المتسوغة بعقد(

 ع/ر نوع الوسيلة رقم التسجيل المالحظات

   01 

   02 

   03 

   04 

   05 

   06 

   07 

   08 

   09 

   10 

 
تكون النسن من البطاقات الرمادية مطابقة للصل باسم العارض أو يضا  عقد تعامل مع الغير مسجل  مالحظة : يجب أن

مغطاة...( مع نسن مطابقة للصل  -عازلة -يحّدد فيو عدد وسائل النقل المزمع وضعها على ذمة العارض ونوعها   مبردة 

 .من بطاقاتها الرمادية

..................................................................... يف ...  
 

 (العارض   االسمص اللقبص الصفة التارين والختم
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 ملحـق عـدد 5
 

 مثال الـتـزام الكفيل بالتضامن
 ) ادلعوض للضمان الوقيت(

 ........................................................................ (1ضلن ادلمضون أسفلو  )-إي ادلمضي أسفلو
 ............................................................................. ..................(2عامال بصفيت ـ بصفتنا)

 ...........................................................................................( :3: أشهد ـ نشهد ـ أن ) أوال
 الـمؤرخ يف 2014لسنة  1039من األمر عدد  57ت ادلصادقة عليو ـ عليها من وزير ادلالية عمال بالفصل دت

( : . 3وأن ىذه ادلصادقة مل يقع سحبها وأن ). ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13
............................................................................................................................. 

أوعدت لدى أمٌن ادلال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد : .............. بتاريخ : .......... مبلغ الضمان القار –قد أودع 
 و أن ىذا الضمان مل يقع إرجاعو. من األمر ادلشار إليو 57دينار( و ادلنصوص عليو بالفصل  5000الذي قدره مخسة آالف دينار )

 ....( :.............................. 4أصرح ـ نصرح، أنين اكفل ـ أننا نكفل بصفة الشخصية وبالتضامن) ثانيا :
  (...................................................................................................... 5و القاطن بـ )

عنها –(..................... ..................ادلعلن عنو 6بعنوان مبلغ الضمان الوقيت قصد ادلشاركة يف)
ادلتعلقة بـ –(................................. و ادلتعلق 7بتاريخ............................ من طرف)
........................................................................................................ 

حدد مبلغ الضمان الوقيت بـ...................................................................... دينارا)باألحرف(، 
 وبـ............................................................... دينارا)باألرقام.(   .

( 6الثا : ألتزم ـ نلتزم ـ بدفع ادلبلغ ادلضمون فيو ادلذكور أعاله و الذي قد يكون العارض مدينا بو بعنوان)ث
اء ...................................................... عند أول طلب كتايب يتقدم بو ادلشرتي العمومي دون تنبيو أو القيام بأي إجر 

 إداري أو قضائي مسبق.
ىذا الضمان صاحلا دلدة.................................................يوما ابتداء من اليوم ادلوايل ألخر أجل زلدد لقبول يبقي 

 العروض.
 

 ......................................... .في.............................حرر بـ.
  

 ( االسم واللقب للمضي أو ادلمضٌن.1)
 م االجتماعي و عنوان ادلؤسسة الضامنة ( االس2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 اسم العارض )ذات طبيعية( أو ااإلسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(.( 4)
 عنوان العارضة.( 5)
 (طلب العروض أو االستشارة6)
 ادلشرتي العمومي.(7)
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 ملحق عدد 6
 ن النهائيالمعوض للضما التزام الكفيل بالتضامن

 

(.............................................................................. عمال 1ضلن ادلمضون أسفلو ) -إي ادلمضي أسفلو 
(................................................................................................ أوال: 2بصفتنا ) -بصفيت 
(............................................................................................... دتت 3نشهد أن ) -أشهد 

 2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014لسنة  1039من األمر عدد  113عليها من الوزير ادلكلف بادلالية عمال بالفصل  -ادلصادقة عليو 
العمومية وأن ىذه ادلصادقة مل يقع سحبها وأن......................................... ادلتعلق بتنظيم الصفقات 

أودعت لدى أمٌن ادلال العام للبالد  -( قد أودع 3...........................................................................)
دينار(  5000............... مبلغ الضمان القار وقدره مخسة آالف دينار )التونسية حسب وصل عدد ................. بتاريخ ...

 مل يقـع إرجاعو. من األمر ادلشار إليو وأن ىذا الضمان 113وادلنصوص عليو بالفصل 
... والقاطن ( ............................................4أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن) -نصرح، أنين أكفل  –ثانيا: أصرح 

( ............................................................................................................. بعنوان مبلغ 5بـ)
( ......................... بتاريخ 6الضمان النهائي الذي التزم بو بصفتو صاحب الصفقة عدد ........... ادلربمة مع )

( .............................. 8(..................... وادلتعلقة بـ )7............ وادلسجلة بالقباضة ادلالية ).....
............................................................................................................................. 

نهائي بنسبة ....... % من مبلغ الصفقة وىو ما يوافق ............................................. حدد مبلغ الضمان ال
 و........................................................ دينار )باألرقام(..........)باألحرف(،دينار............................

دفع ادلبلغ ادلضمون فيو وادلذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بو بعنوان الصفقة ادلشار إليها نلتزم وبالتضامن ب -ثالثا: ألتزم 
أعاله وذلك عند أول طلب كتايب يتقدم بو ادلشرتي العمومي دون أن يكون يل )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببو ودون تنبيو أو 

 مسبق.القيام بأي إجراء إداري أو قضائي 
ادلشار إليو أعاله، يصبح اللتزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء  2014لسنة  1039من األمر عدد  108رابعا: عمال بأحكام الفصل 

 ( ..................................9صاحب الصفقة جبميع التزاماتو وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ )
فقة من قبل ادلشرتي العمومي قبل انقضاء األجل ادلذكور أعاله مبقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية إعالم صاحب الص وإذا مت

 االعرتاض على انقضاء التزام الكفيل وسيلة تعطي تارخيا ثابتا ذلذا اإلعالم، بأنو مل يف جبميع التزاماتو، يتم
 ضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها ادلشرتي العمومي.بالتضامن. ويف ىذه احلالة ال يصبح التزام الكفيل بالت

 حرر بـ .................. يف......................

 ( االسم واللقب للممضي أو للممضٌن.1) 
 ( االسم االجتماعي وعنوان ادلؤسسة الضامنة.2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 ( اسم صاحب الصفقة.4)
 احب الصفقة.( عنوان ص5)
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 1قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّاطالبعدّ لسنةّّّالخضرّوّالثمارّّّّمادة1ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّعيّعم ّممف 
2022.ّ
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّقيمتوّالمقترحّبماّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................ضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......مبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالم

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................قممّ(..المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّال

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فقة،ّّو ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  بأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخي،ّالتاّرة،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 2قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّطالابعدّ ّعيّعم ّممف  ّّّّالموادّالعطريةّوّالمصبرات2ّّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـ
ّ.2022لسنةّ
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّقترحّبماّقيمتوالمّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................قيمةّالمضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......مبمغّاألداءّعم ّال

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................بمسانّالقممّ(..المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّ

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

ةّبعقدّىذهّال ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  فقة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل  ص 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7

 التعهد المالي
 3قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّ ّطمبّالعرو ّاطالبعد ّعيّعم ّممف  ّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـ الزيتّالنباتيّالغيرّّّمادة3ّّبالقسطّعدد
ّ.2022لسنةّّّّّالمد عم
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّالمقترحّبماّقيمتوّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................األداءّعم ّالقيمةّالمضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......مبمغّ

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................عّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ(..المبمغّالجمميّبإحتسابّجمي
ّ............................................................................................وباألرقامّ.................

 
 

ّمعاليمّالت سجيلّالخاصّ  فقة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل  ةّبعقدّىذهّالص 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 4قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّ............معر فّالجبائي:ّ.........................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّاطالبعدّ ّ.2022لسنةّّّّّالحميبّّمادة4ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّعيّعم ّممف 
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّالمقترحّبماّقيمتوّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................ ّالقيمةّالمضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......مبمغّاألداءّعم

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................تّ)ّبمسانّالقممّ(..المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءا

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

ةّبعقدّىذ ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  فقة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل  هّالص 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخ،ّالتاريةالصف،ّب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 
 

 التعهد المالي
 5قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّكس:الفاّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّ...معر فّالجبائي:ّ..................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّاطالبعدّ ّ.2022لسنةّّّّّالياغرتّّمادة5ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّعيّعم ّممف 
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّبماّقيمتوّالمقترحّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................المضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......ّمبمغّاألداءّعم ّالقيمة

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................نّالقممّ(..المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسا

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فق ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  ة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخلتاري،ّاة،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 6قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّاطالبعدّ ّ.2022لسنةّّّّّاالجبانّّمادة6ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّعيّعم ّممف 
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّتوالمقترحّبماّقيمّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................)ّبمسانّالقمم(ّ.......ّمبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالمضافة

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................(..المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فقة،ّوبأنّ ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  الّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّالختمّوّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 7قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّعيّعاطالبعدّ ّم ّممف  لسنةّّّّّالمحومّالحمراءّّمادة7ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـ
2022.ّ
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّوالمقترحّبماّقيمتّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................)ّبمسانّالقمم(ّ.......مبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالمضافةّ

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ.................................................................المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ(

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فقة،ّوبأنّال ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  ّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّلختمواّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7

 التعهد المالي
 8قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّعيّعماطالبعدّ لسنةّّّّّالدجاجّالطريّّمادة8ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّ ّممف 
2022.ّ
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ(:....................................................باألرقام)ّ:ّالمقترحّبماّقيمتوّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................مسانّالقمم(ّ.......مبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالمضافةّ)ّب

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ(..

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فقة،ّوبأنّالّأ ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  قعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّموالختّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 7ملحق عدد 
 التعهد المالي

 9قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:
ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bلبنكـيّ)الحسـابّا

ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال
ّطمبّالعّراطالبعدّ ّو ّعيّعم ّممف  لسنةّّّّّالديكّالروميّّمادة9ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـ

2022.ّ
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ.................................................(:...باألرقام)ّ:ّالمقترحّبماّقيمتوّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ....................................................................مبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالمضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ...

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ(..

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فقة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالم ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  وانعّالمنصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 11قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:
ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bنكـيّ)الحسـابّالب

ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال
ّطمبّالعرو اطالبعدّ ّ.2022لسنةّّّّّالبي ّّمادة10ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّّعيّعم ّممف 

فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 
ّّ.........................................(:...........باألرقام)ّ:ّالمقترحّبماّقيمتوّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون

 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ
………………………….................................…………………….......……… 

ّ................................................................مبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالمضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......

ّ...............................................................وباألرقامّ............................................
ّ...............................................................المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ(..

ّ............................................................................................وباألرقامّ.................
 
 

فقة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالم ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  نصوصّعميياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 7
 

 التعهد المالي
 11قسط عذد 

 

 .............................................................................................. أسفمــــــــو:يّالممضيّإنّ 

ّ............................................................ تحتّرقم:لمضمانّاالجتماعيّّالوطنيبالصندوقّالمرس مّ
لّب ّ..............تحتّرقمّ..............ّ..................ّفي................ّّبـ:اريّــــــجالدفترّالتّ المسج 
ّ..................ّالفاكس:ّ.................../..............ّالياتـف: ...................................ّالقاطنّبـ:

ّ...ّّ.................................................................. :(.R.I.P(ّأوّالبريديّ).R.I.Bالحسـابّالبنكـيّ)
ّمعر فّالجبائي:ّ.....................................................................................................ال

ّطمبّالعرو ّاطالبعدّ ّ.2022لسنةّّّّّالخبزّّمادة11ّّبالقسطّعددّّبالتزودالمتعمقّّــــدد19/2021عـّعيّعم ّممف 
فقةّطيمةّمد ةّالعقدّحسبّأتعي دّ ّطمبّالعرو ّىذا.ّّكر اسّالش روطبتنفيذّىذهّالص   المنصوصّعميياّبممف 

ّّ.................................(:...................باألرقام)ّ:ّالمقترحّبماّقيمتوّاألداءاتّوقدّحد دّالمبمغّالجمميّدون
 .........................................................................……………ّالقمم(:)بمسانّ

………………………….................................…………………….......……… 
ّ................................................................مبمغّاألداءّعم ّالقيمةّالمضافةّ)ّبمسانّالقمم(ّ.......
ّ...............................................................وباألرقامّ............................................

ّ...............................................................المبمغّالجمميّبإحتسابّجميعّاألداءاتّ)ّبمسانّالقممّ(..
ّ............................................................................................وباألرقامّ.................

 
 

فقة،ّوبأنّالّأقعّتحتّطائلّالموانعّالمنصوصّعمي ةّبعقدّىذهّالص  ّمعاليمّالت سجيلّالخاص  ياّبالقانونّكماّأتعي دّبدفعّكل 
فقةّحسبّاآلجالّوفيّأحسنّالظ روف. ّالت ونسيّوأنّأنف ذّىذهّالص 

ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ....................في......................
ّ(واإلمضاءّوالختمّخ،ّالتارية،ّالصفب،ّالمقالعار ّ)اإلسمّ

ّ
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 ملحق عدد 9
 

 يتعلق بضرورة توفير وسائل اتصال

 
 

 ................................ ...........................................إّنً الممضى أسفله ) االسم، اللقب، الصفة ( ...........

 ..........................................................................والمتعهد باسم ولحساب شركة: ......................... 

 .......................................تحت عدد .......................................................المرسمة بالسجل التجاري 

 ....................................................................................المعٌن مكان مخابرتها بـــ) العنوان الكامل( : 

 

تخصٌص عنوان برٌد الكترونً لتسهٌل وأقوم ببأنً أملك رقم هاتف ورقم فاكس ٌعمالن بانتظام  و أصّرح على الشرف

تصال بً ، وأتعهد بععالم مصال  الدٌوان والمسسسات المتعاقد معها  عند حدو  أي تغٌٌر فً أرقام الفاكس عملٌة اإل

 والهاتف .

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...........................................فً  .............................
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 11عذد هلحق 

 
تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  الخزن والنقل 

 والتوزيع
 (01 التزود بمادة الخضر والثمار  القسط عدد 

 

 إي ادلمضي أسفلو ) إسم ، اللقب، الصفة( : .............................................
 ..............................................وادلتعهد حلساب شركة: ...................

أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف خزن وتوزيع اخلضر والثمار  ىي  
 كاآليت  :

 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :: -
 مناطق للخزن مفصولة عن بعضها *

 * نظام النسياب ادلياه و للتصريف الصحي
 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا

 * نظام للتهوئة
 * نظام للتصرف يف الفضالت 

 * زلل لغسل الصناديق ادلخصصة للخضر والغالل غسل يدوي.... أو غسل آيل ....)ذكر نوع الغسيل بوضوح( 
 تربيد عددىا  :..............   مساحتها اجلملية ادلخصصة للخزن : ..............*  بيوت لل

 * فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد
 * فضاء مهيئ للتعبئة

 * متابعة لدورة ادلخزون   
 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.

 ز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنهوأي أمتلك جها
 تونس يف .........................                                                                

 التاريخ واخلتم (م ، اللقب، الصفة ) اإلسالعارض                                                             
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تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  الخزن 
 والنقل والتوزيع

 التزود بالمواد العطرية والعجين الغذائي والمصبرات  2قسط عددال
 

 ......................إي ادلمضي أسفلو ) اإلسم ، اللقب، الصفة( : .......................
 وادلتعهد حلساب شركة: .................................................................

خزن وتوزيع ادلواد العطرية والعجٌن  أمضي على الشرف وأصرح أن احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف
 الغذائي وادلصربات ىي كاآليت :

 احمليط اخلارجي سليمٌناحلالة العامة للمبىن و  -
 كما تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :  -

فضاء للمواد العطرية  –فضاء للعجٌن الغذائي  –* مناطق لرتصيف ادلواد مفصولة عن بعضها: فضاء للمصربات 
 والتوابل

 * نظام النسياب ادلياه و التصريف الصحي
 لمواصفات ادلعمول هبا* جدران وأرضية مطابقة ل

خزانة تربيد : .... غرفة تربيد : .... ) ذكر الوسيلة  –* وسائل خزن للمواد سريعة التعفن : ثالجة: .... 
 بوضوح(

 * نظام للتهوئة مع تركيز شبكة من الناموسيات
ذكر نوع * وسائل خزن للمواد األخرى  على الرفوف : .... على األرضية : .... على مصاطب : ....... ) 

 وسائل اخلزن بوضوح (
 * فضاء مهيئ للتعبئة

 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.
 وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه

 
 تونس يف .........................                                                                

 العارض )اإلسم ، اللقب، والصفة التاريخ واخلتم (                                                            
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اج تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  اإلنت

 أوالخزن والنقل والتوزيع
 التزود بمادة الزيت النباتي المعلب 03 القسط عدد 

 غير المدعم (
 إي ادلمضي أسفلو ) اإلسم ، اللقب، الصفة( : .............................................

 .......وادلتعهد حلساب شركة: ..........................................................
أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج /خزن وتوزيع  الزيت النبايت 

 ادلعلب غًن ادلدعم  ىي كاآليت:
 
 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 كما تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة:كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل  -

 مفصولة عن بعضها* مناطق للخزن 
 * نظام النسياب ادلياه وللتصريف الصحيا

 * نظام للتهوئة وتركيز شبكة من الناموسيات
 مواد منتجة ...( –* فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد ) مواد أولية 

* وسائل خزن للزيت : على الرفوف : .... على األرضية : .... على مصاطب : ....... ) ذكر نوع وسائل 
 زن بوضوح (اخل

 * فضاء مهيئ للتعبئة
 * متابعة للمنتوج ولدورة ادلخزون   

 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.
 وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه

 
 تونس يف .........................                                                                

 العارض ) اإلسم ، اللقب، والصفة التاريخ واخلتم (                                                            
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ت ولوسائل و رو  اإلنتاج تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحال
 والخزن والنقل والتوزيع

 

 ( الحليبالتزود بمادة  04 القسط عدد 
 إي ادلمضي أسفلو ) اإلسم ، اللقب، الصفة( : .............................................

 ...وادلتعهد حلساب شركة: ..............................................................
أمضي على الشرف وأصرح أن احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج وخزن وتوزيع احلليب ىي  

 كاآليت :
 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :: -

 * شهادة ادلصادقة الصحية حملالت اإلنتاج
 لإلنتاج مفصولة عن بعضها* مناطق 

 * نظام النسياب ادلياه  والتصريف الصحي 
 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة

 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا
 * نظام للتهوئة

 * نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية
 ...........*  بيوت للتربيد عددىا  :..............   مساحتها اجلملية : ...

 * زلالت مربدة خلزن ادلادة النهائية
 * نظام دقيق لتوثيق ادلخزون 

 مواد منتجة ...( –* فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد ) مواد أو لية 
 * نظام مراقبة لدرجات احلرارة            * فضاء مهيئ للتعبئة

 ائل نقل رلهزة بنظام التربيد وصاحلة لنقل ادلنتوجات .   وتتوفر لدي وس * متابعة سلربية للمنتوج ولدورة ادلخزون، 
 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.

 وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه
 تونس يف .........................                                                                

 العارض )اإلسم ، اللقب، والصفة التاريخ واخلتم (                                                            
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  اإلنتاج تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو 

 والخزن والنقل والتوزيع
 التزود بمادة الياغرت ( 05 القسط عدد 

 إي ادلمضي أسفلو ) اإلسم ، اللقب، الصفة( : .............................................
 وادلتعهد حلساب شركة: .................................................................

لشرف وأصرح أن احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج وخزن وتوزيع الياغرت  ىي  أمضي على ا
 كاآليت :

 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :: -

 * شهادة ادلصادقة الصحية حملالت اإلنتاج
 لة عن بعضها* مناطق لإلنتاج مفصو 

 * نظام النسياب ادلياه  والتصريف الصحي 
 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة

 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا
 * نظام للتهوئة

 * نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية
 *  بيوت للتربيد عددىا  :..............   مساحتها اجلملية : ..............

 * زلالت مربدة خلزن ادلادة النهائية
 * نظام دقيق لتوثيق ادلخزون 

 مواد منتجة ...( –* فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد ) مواد أو لية 
 * فضاء مهيئ للتعبئة

 * نظام مراقبة لدرجات احلرارة
 * متابعة سلربية للمنتوج ولدورة ادلخزون   

 ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب 
 وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه

 تونس يف .........................                                                                
 العارض )اإلسم ، اللقب، والصفة التاريخ واخلتم (                                                            
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تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  انتاج 
 والخزن والنقل والتوزيع

 التزود بمادة األجبان ( 06القسط عدد 
 

 اللقب، الصفة( : ............................................. إي ادلمضي أسفلو ) إسم ،
 وادلتعهد حلساب شركة: .................................................................

أمضي على الشرف وأصرح أن احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج أوخزن أوتوزيع األجبان  ىي  
 كاآليت :

 ة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌناحلال -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :: -

 * شهادة ادلصادقة الصحية حملالت اإلنتاج
 * مناطق لإلنتاج مفصولة عن بعضها

 * نظام النسياب ادلياه  والتصريف الصحي 
 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة

 ان وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا* جدر 
 * نظام للتهوئة

 * نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية
 *  بيوت للتربيد عددىا  :..............   مساحتها اجلملية : ..............

 * زلالت مربدة خلزن ادلادة النهائية تستجيب لدرجة احلرارة ادلطلوبة
 * نظام دقيق لتوثيق ادلخزون 

 فضاء مهيئ للتعبئة *
 * نظام مراقبة لدرجات احلرارة

 * متابعة سلربية للمنتوج ولدورة ادلخزون   
 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل أو للخزن أو لتوزيع ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.

 عالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنهوأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد با
 تونس يف .........................                                                                
 العارض )اإلسم ، اللقب، والصفة التاريخ واخلتم (                                                            
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على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  اإلنتاج  تصريى
 والخزن والنقل والتوزيع

 التزود بمادة اللحوم الحمرا  07القسط عدد 
 إي ادلمضي أسفلو ) إسم ، اللقب، الصفة( : .............................................

 .......................................وادلتعهد حلساب شركة: ..........................
أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج وخزن وتوزيع  اللحوم احلمراء  

 ىي كاآليت :
 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة:كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل: -
 شهادة ادلصادقة الصحية للمحالت اإلنتاج* 

 * مناطق لإلنتاج مفصولة عن بعضها
 * نظام النسياب ادلياه و للتصريف الصحي 
 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة

 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا
 ة: ......................* نظام للتهوئة: ...............  * نظام للتصرف يف الفضالت الثانوي

 *  بيوت للتربيد عددىا  :..............   مساحتها اجلملية : ..............
 * زلالت مربدة خلزن  ادلادة النهائية

 * نظام دقيق لتوثيق ادلخزون 
 * فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد 

 * فضاء مهيئ للتعبئة
 * متابعة سلربية للمنتوج ولدورة ادلخزون             * نظام مراقبة لدرجات احلرارة

مراقبة بيطرية مستمرة وتتوفر لدي وسائل نقل رلهزة بنظام  * مراقبة بيطرية مستمرة    * مراقبة بيطرية مستمرة  
 التربيد وحاصلة على شهادة صلوحية نقل ادلنتوجات .   

 زات ادلتوفرة تعمل بانتظام.وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهي
 وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه

 تونس يف .........................                                                                
 التاريخ واخلتم () اإلسم ، اللقب، الصفة العارض                                                             

 



 2022لسنة   بالمواد الغذائية التزود                                                                19/2021عدد طمب العروض

 

50 

 

 11هلحق عذد 
 

تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  ّاإلنتاج 
 والخزن والنقل والتوزيع

 التزود بمادة الدجاج الطري ( 8 القسط عدد 
 فة( : .............................................إي ادلمضي أسفلو )) اإلسم ، اللقب، الص

 وادلتعهد حلساب شركة: .................................................................
أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج وخزن وتوزيع الدجاج الطري 

 ىي كاآليت :
 للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن احلالة العامة -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة:كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل: -

 * شهادة ادلصادقة الصحية للمحالت اإلنتاج
 * مناطق لإلنتاج مفصولة عن بعضها

 * نظام النسياب ادلياه و للتصريف الصحي 
 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة

 مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا * جدران وأرضية
 نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية: .........................       * نظام للتهوئة: .............

 *  بيوت للتربيد عددىا  :..............   مساحتها اجلملية : .......*زلالت مربدة خلزن  ادلادة النهائية
 * نظام دقيق لتوثيق ادلخزون 

 مواد منتجة ...( –فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد ) مواد أولية * 
 * فضاء مهيئ للتعبئة

 * نظام مراقبة لدرجات احلرارة
 * متابعة سلربية للمنتوج ولدورة ادلخزون   

  * مراقبة بيطرية مستمرة  
 جات .   تتوفر لدي وسائل نقل رلهزة بنظام التربيد وحاصلة على شهادة صلوحية نقل ادلنتو *

 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.
                                     وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه                           

 نس يف .........................تو 
 التاريخ واخلتم () اإلسم ، اللقب، الصفة العارض                                                             
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تصريى على الشر  في الحالة العامة للمحالت ولوسائل و رو  اإلنتاج 
 والخزن والنقل والتوزيع

 زود بمادة الديك الرومي (الت 9 القسط عدد 
 إي ادلمضي أسفلو ) إسم ، اللقب، الصفة( : .............................................
 وادلتعهد حلساب شركة: .................................................................

 إنتاج وخزن وتوزيع الديك الرومي  أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف
 ىي كاآليت :

 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة:كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل: -

 * شهادة ادلصادقة الصحية للمحالت اإلنتاج
 * مناطق لإلنتاج مفصولة عن بعضها

 ف الصحي * نظام النسياب ادلياه و للتصري
 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة

 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا
 * نظام للتهوئة: ...................  * نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية: ....................

 الت مربدة خلزن  ادلادة النهائية*  بيوت للتربيد عددىا  :............   مساحتها اجلملية : ...........* زل
 * نظام دقيق لتوثيق ادلخزون 

 مواد منتجة ...( –* فضاء سلصص للخزن حسب نوعية ادلواد ) مواد أولية 
 * فضاء مهيئ للتعبئة

 * نظام مراقبة لدرجات احلرارة
 * متابعة سلربية للمنتوج ولدورة ادلخزون   

 * مراقبة بيطرية مستمرة    
 ي وسائل نقل رلهزة بنظام التربيد وحاصلة على شهادة صلوحية نقل ادلنتوجات .   * تتوفر لد  

 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.
 وأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغيًنه

 تونس يف .........................                                                                
 التاريخ واخلتم () اإلسم ، اللقب، الصفة العارض                                                             
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 11هلحق عذد 
 

حالت ولوسائل و رو  اإلنتاج تصريى على الشر  في الحالة العامة للم
 والخزن والنقل والتوزيع

 التزود بمادة البيض (  10 القسط عدد 
 

 إي ادلمضي أسفلو ) اإلسم ، اللقب، الصفة( : .............................................
 ......وادلتعهد حلساب شركة: ...........................................................

أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج وخزن وتوزيع  البيض  ىي  
 كاآليت :

 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :: -

 * مناطق لإلنتاج مفصولة عن بعضها
 سياب ادلياه والتصريف الصحي * نظام الن

 * وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس رلهزة
 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا

 * نظام للتهوئة
 * نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية

 *نظام دقيق لتوثيق ادلخزون و دلراقبة درجات احلرارة
 * زلالت مربدة خلزن ادلادة النهائية

 للتعبئة* فضاء مهيئ 
 * نظام مراقبة لدرجات احلرارة

 * متابعة سلربية للمنتوج  ولدورة ادلخزون  
 وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل التجهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.

 يًنهوأي أمتلك جهاز فاكس يعمل بانتظام رقمو: ...................وأتعهد باعالم اإلدارة كتابيا عند تغ
 تونس يف .........................                                                                
 العارض ) اإلسم ، اللقب، والصفة التاريخ واخلتم (                                                            
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 11هلحق عذد 

عامة للمحالت ولوسائل و رو  اإلنتاج تصريى على الشر  في الحالة ال
 والنقل والتوزيع

 ( الخبزالتزود بمادة   11 القسط عدد 
 

 إي ادلمضي أسفلو ) إسم ، اللقب، الصفة( : .............................................
 .....وادلتعهد حلساب شركة: ............................................................

 أمضي على الشرف وأصرح أن  احلالة العامة حملاليت ادلتخصصة يف إنتاج وتوزيع  اخلبز ىي كاآليت:
 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمٌن -
 كما تتوفر لدي باحملالت ادلذكورة كل ادلرافق الضرورية لسًن العمل :  -

 حجرة مالبس األعوان  –زلل طهي اخلبز  –العجن  زلل -* مناطق لإلنتاج مفصولة عن بعضها: زلل اخلزن
 * نظام النسياب ادلياه و للتصريف الصحي 

 * جدران وأرضية مطابقة للمواصفات ادلعمول هبا
 * نظام للتهوئة مع تركيز شبكة من الناموسيات 

 * وسائل دلقاومة الرطوبة
ية : .... على مصاطب : ....... بعيدة * فضاء سلصص خلزن: أكياس الفرينة  على الرفوف : .... على األرض

 عن احلائط: ...... ) ذكر نوع وسائل اخلزن بوضوح (
** فضاء سلصص اخلمًنة   بالثالجة : .... بغرفة جتميد : .... بطريقة أخرى جيدر ذكرىا : ....... ) ذكر نوع 

 وسائل اخلزن بوضوح (
األفران : عددىا :  –آلة ترقيق : عددىا : ......  –.. آلة وزن: عددىا: ... –* غربال آيل : العدد ......... 

.... 
 األطباق: عددىا : ....... صناديق التوزيع : عددىا : ....... ) ذكر عددىا وحالتها بوضوح (

 * فضاء مهيئ للتعبئة
 * جهاز لشفط البخار حسب القواعد ادلعتمدة

 جهيزات ادلتوفرة تعمل بانتظام.وأصرح أن كل زلاليت صاحلة للعمل حسب ادلنتوج وأن كل الت
 تونس يف .........................                                                                

 التاريخ واخلتم () اإلسم ، اللقب، الصفة العارض                                                             
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 11هلحق عذد 
 

 

 ل في أسعار البيع بالجملة لبعض المواد الخاضعة لنظام ت طير األسعارجدو 
  

 

 الوادة

 للكلغزام الىاحذ 2121سٌت في شهز جىاى هي أسعار 

 سعز البيع بالجولت ) بالولين(

 19791 سويذ 

 19737 عجيي غذائي 

 19748 كسكسي 

 19851 فاريٌت 

 1361 سكز 

 19526 أرس 

 Riz Etuvéتايلٌذي أرس هفىر 

 
29131 

 

 

 
 .................. في ..................                                                               

 

 العارض ) االسن، اللقب، الصفت التاريخ والختن (                                                  
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 12هلحق عذد 

 مادة الخبز  -في المسافات الفاصلة   تصريى على الشر  
 ................................ ...........................................إّنً الممضى أسفله ) االسم، اللقب، الصفة ( ...........

 ..........................................................................: .........................مخبزةوالمتعهد باسم ولحساب  

 .......................................تحت عدد .......................................................المرسمة بالسجل التجاري 

 ....................................................................................المعٌن مكان مخابرتها بـــ) العنوان الكامل( : 

  ىي على النحو التايل: يأصرح على الشرف أن ادلسافة الفاصلة بٌن سلبزيت وبٌن ادلراكز اليت تقدمت فيها بعرض 

 الوؤسساث

 

 الوسافت الفاصلت بالكلن 

 

  1الحي الجامعي باردو 

   2الحي الجامعي باردو 

  الحي الجامعي  رأس الطابية

  لمطعم الجامعي بالمركب الجامعيا

  المطعم الجامعي العمران األعلى*

  المطعم الجامعي ابن زيدون منوبة

  المطعم الجامعي الجزيري بمنوبة

  المطعم الجامعي بوشوشة

  الحي الجامعي لدار المعلمين العليا

  المطعم الجامعي الرابطة

  الحي الجامعي منفلوري

  وسالحي الجامعي بن عر 

  الحي الجامعي المروج

  الحي الجامعي حمام الشط

  الحي الجامعي خير الدين التونسي حمام الشط

  الحي الجامعي برج السدرية سليمان

  المطعم الجامعي المروج

  المطعم الجامعي رادس
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  الحي الجامعي الحدائق

  المطعم الجامعي سيدي ثابت

  الحي الجامعي ميتوال فيل

  عم الجامعي الشرقيةالمط

  المطعم الجامعي المنزه السابع  

  المطعم الجامعي علي  الدوعاجي 

  المطعم الجامعي سيدي بوسعيد

  المطعم الجامعي قرطاج

  المعهد التحضيري للدراسات العلمية و التقنية  

  الحي الجامعي أريانة

  المطعم الجامعي بنزرت

  رحمان بنزرتالمطعم الجامعي منزل عبد ال

  الحي الجامعي  ماطر

  المطعم الجامعي نابل

  الحي الجامعي نيابولي  بنابل

  الحي الجامعي بقليبية

  المطعم الجامعي البلهوان جندوبة

  الحي الجامعي بالريجيا 

  الحي الجامعي باجة

  المطعم الجامعي مصطفى خريف زغوان

  المطعم الجامعي حنبعل الكا 

  الجامعي سيكافينيريا الكا الحي 

  الحي الجامعي زاما سليانة
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خبزة أن يقوم بقي  المسافة بوسائلو الخاصة وكل تصريى يعمد فيو م: على المشارك صاحب المالحظة ىامة

 صاحبو الى تقليص المسافة عمدا يسمى للجنة التقييم بإقصا  عرضو. 
مغلق  الجامعي نظرا الن المطعم الجامعي بالعمران األعلى يتم تسليم الطلبيات بالمطعم الجامعي بالمركب*

        ال تهيئتو. بسبب اشغ
                                                                           

 العارض   االسمص اللقبص الصفة التارين والختم (   
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 13ملحق عدد 
 

  مخاطب الوحيدتحديد ال
 

 .........................................................انني الممضي اسفلو و كيل شركة 
 .......................................…………………اتشر  بتعيين السيد ة(  

 ............................ الجوال.....................................رقم الهاتف القار
 ............................................................................. رقم الفاك 

 .................................................................:... العنــــــــــوان االلكتروني

مع مؤسسات االطعام الجامعي  الراجعة بالنظر لديوان الخدمات يتعامل كمخاطب وحيد 
 للشمالالجامعية 

 
  حسب ادلناطق اجلغرافية وحيد ديكن اقرتاح اكثر من سلاطبمالحظة: 

 

 ............................. يف ...........................................
 

 العارض   االسمص اللقبص الصفة التارين والختم(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


