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  الخاصّ  والفنّية اإلدارية روطاس الشّ كرّ 

  20/0202عدد  ستشارةإلبا
  والّتعاون الّدولي واإلستثمار الّتنمية وزارة بإكساء عملةالمتعّلقة 

 

 .ستشارةاإل موضوع :لاألوّ الفصل 
 اإلستشارة وتنقسم .0202بعنوان سنة والت عاون الد ويل واإلستثمار نمية ت  ال لفائدة عملة وزارة وأحذية باقتناء مالبس ستشارةاإليتعلق موضوع 

 :يليكما  موز عة أقساط( 20) ست ةإىل 
 .esChemises hommأقمصة رجال  : األول القسط -
   .Costumes hommes بدالت رجال : انيالثّ القسط  -
   .Tailleurs femmes نساء بدالت : لثاالثّ القسط  -
 .femmes Chemisiers  أقمصة نساء : القسط الّرابع -
 لباس شغل نساء   : الخامسالقسط  -
 .أحــــذيــــة رجــــــــال ونســــــــاء : السادسالقسط  -

 

 .عارض بإمضائها وختمها وتأرخيها واليت يلتزم كل   قسط املطلوبة لكل   اإلقتناءاتة طبيعة وكمي  روط اس الش  بكر  ة امللحقة وتضبط اجلداول الفني  
 

 .ستشارةاإلالمشاركة في شـــــــــــروط : 0الفصل 
 والذين لهم مغازات عرض وبيع للمالبس واألحذية سات الـمتخّصصة في ترويج المالبس الجاهزةفقط للمؤسّ يفتح باب املشاركة 

 .الكبرىبتونس  واألحذية الجاهزة
و عىل موقع ، (TUNEPS) من منظومة الّشاء العمويم عىل اخلط حسب كراس الّّشوط الإداريّة والفنّيةميكن للمؤّسسات اليت ترغب يف املشاركة  

 .الواب اخلاص ابلصفقات العمومية 

مصحوبة بقطع من القماش  مع تقديم عّينات الواحد القسطفصول  كما يجب المشاركة في كلّ  .أكثرأو  واحد قسطوميكنها املشاركة يف 
 .(6القسط ) وعينات من األحذية( 5و 4، 3، 0، 1القسط )  للعينة المقترحة

يشارك لم من الفصول المطلوبة و  للعينة المقترحة قطع من القماشمصحوبة بلم يقّدم عّينات ارض ع يتّم إقصاء كلّ  :مالحظة هامة  
 .الواحد القسطفصول  جميعفي 

 

 .وترتيبها ستشارةلإلنة عاقدية المكوّ الوثائق التّ : 3الفصل 
 

 :ايلالت  حو حسب األفضلية على الن   ستشارةلإلنة ب الوثائق املكو  ترت  
 ،د ممضاة وخمتومةعه  وثيقة الت    -

 ،وختمه وإمضائهة العرض املايل بعد تعمريه بدق  -    
 ،وختمه وإمضائهة بعد تعمريه بدق   الفينالعرض -    

 ،اإلدارية اخلاص   روطاس الش  ر  ــــــــــــــك  -
 .ملـحل  الت سليمبطاقة إرشادات  -
  .مع ذكر العنوان بالكامل الكربىوجود مغازات عرض وبيع للمنتوج للمشارك بتونس بتصريح على الشرف  -

 .لالستشارةنة الوثائق املكو  يف صورة وجود تضارب أو اختالف بني يعتمد الرتتيب املنصوص عليه أعاله و 



 
 

 

 .ة تقديم العروضكيفيّ : 4الفصل 
 (tuneps)تونيبس عرب منظومة الّشاء العمويم عىل اخلط يمت تقدمي العروض الفنيّة واملالية عىل مرحةل واحدة، 

ويقىص لّك  .(’11h00) صباحااحلادية عّشة ّساعة ال عىل  2222ماي  22يوم الإربعاء  وقد حّدد التّارخي الأقىص لقبول العروض

 . عرض وارد بعد هذا الأجل

 
 .ةالوثائق اإلداري  ايل  واملويتضم ن العرضني الفين  

 .الوثائق اإلدارية - أ
 

 ،يف آخر صفحة كر اس الش روط اإلدارية والفنية اخلاص  مؤش ر عليه يف مجيع صفحاته وخمتوم -1
 ،نـــظيـــر من الس جل الت جاري -0
 يف الوضعية اجلبائية املنصوص عليها بالتشريع اجلاري به العمل، سارية املفعول،( نسخة مطابقة لألصلأو )شهادة أصلي ة  -3
نسخة مطابقة لألصل من شهادة االخنراط يف الصـندو  الـوطين للضـمان االجتمـاعي سـارية املفعـول، أو شـهادة خـالص أصـلية سـارية  -4

 املفعول،
تصريح على الش رف يقد مه العارض يلتزم مبوجبه بعـدم القيـام مباشـرة أو بواسـطة الغـري بتقـد  وعـود أو عطايـا أو دـدايا قصـد التـأثري يف  -5

 ،(1الملحق عدد )خمتلف إجراءات االستشارة ومراحل اإلجناز 
 ،(0الملحق عدد )وات على األقل  رف يقد مه العارض بأنه مل يكن عونا عموميا لدى الوزارة منذ مخس سنتصريح على الش   -6
 ،(3الملحق عدد )بطاقة إرشادات عام ة حول املشارك  -7
 ،(4 الملحق عدد) ملـحل  الت سليمبطاقة إرشادات  -8
تصـريح علـى الش ـرف يف إسـتغالل املـزو د علـى األقـل  لــمحل  أو مغــازات عـرض وبيـع للمنتـوج بتـونس الكـربى مـع ذكـر العنـوان بالكامــل  -9

 ،(5 الملحق عدد)
 ،(6 الملحق عدد)العي نات الواجب تقدميها لكل  فصل من فصول القسط املشارك فيه  وصل يف -12

 

 .روطاس الش  يقد مه العارض جيب أن يكون مطابقا للنماذج املبي نة باملالحق املصاحبة لكر   التزامكل  تصريح أو : مالحظة
 

 املطلوبة لألقساط املشارك فيها بعد تعمريدا بدق ة وتأرخيها وإمضائها وختمهاجداول اخلاص يات الفني ة  يتكو ن من :يوثائق العرض الفنّ  -ب 
 .واملصاحبة هلذا الكراس (7 عددحق المل)

  

ها ئرخيها وإمضاأوتة بدق  واملصاحبة هلذا الكراس واليت يتعني  على كل  عارض تعمريدا  ةالييتكو ن من الوثائق الت   :يوثائق العرض المال -ج
 :وختمها
  ،(8 عددحق المل)التعه د املايل  وثيقة .1
 .(9 الملحق عدد) للقسط املشارك فيه جدول العرض املايل .0
 .إيداع العيــّنــــات: 5الفصل 
املشارك فيها إىل  لألقساط 6/6و 0/5 ،0/4، 0/3، 0/0، 0/1تسليم العي نات املطلوبة ضمن املالحق بستشارة مشارك يف دذه اإل يلتزم كل  

املركز العمراين الشمايل  4شارع الشيخ حممد الفاضل بن عاشور مبىن ببـ ويل الكائنة مبقر  وزارة الت نمية واإلستثمار والت عاون الد   غازةامل
وذلك قبل  (6ملحق عدد )مقابل تسل م وصل إيداع يف الغرض خمتوما من قبل مغازي اإلدارة وإدراجه بظرف الوثائق اإلداري ة  تونس،1200
ة صلوحي ة العروض. األقصى احملد د لقبول العروضالتاريخ  حسب –العروض  وتعترب الغية كل   .ويتم  إرجاع العي نات إىل أصحاهبا عند انتهاء مد 



 
 

كما جيب أن حتمل  .6/6و 0/5، 0/4، 0/3، 0/0، 0/1 املصحوبة بالعي نات الواجب تقدميها واملذكورة باملالحق عدد غري-الفصول
 .املراجع املذكورة صلب وصل إيداع العي ناتالعي نات نفس 

 

 .العروض ةحيصالمّدة : 6الفصل 
ة  صالحيةيتعهد العارض باإلبقاء على  د لقبول العروض وذلك دون اريخ األقصى احملد  بداية من اليوم املوايل للت   يوما( 92) تسعينعرضه ملد 

 .يوما 102العرض إىل أجل أقصاه  صالحيةمديد يف آجال وميكن لإلدارة كل ما رأت ذلك مناسبا أن تطلب الت   .تعويض ملطالبة بأي  ا
 

 .الظروف فتح: 7 الفصل
طار  2222مارس  10املؤرخ يف  02معال مبقتضيات منشور الس يد رئيس احلكومة عدد  حول الإجراءات الاس تثنائية للصفقات العمومية يف اإ

قرار عدم علنية جلسات فتح الظروف ابلنس بة مجليع طلبات العروض املعلنة عهنا عىل احلجر الصحي   أأن يمت نّش حمارض فتح الظروف العام، يمت اإ

 www.mdici.gov.tn . واملرصد الوطين للصفقات العمومية وموقع الوزارة" تونيبس"عىل منظومة الّشاءات العمومية عىل اخلط 

 :جلنة الش راءاتوتقصى آلي ا من قبل 
I. العروض الواردة بعد آخر أجل لتقد  العروض. 
II.  عّينات من األقساط المشارك فيهاالعروض اليت ال حتتوي على . 

 

 .العروض تقييمة مقاييس ومنهجيّ : 8 الفصل
 :اليةالعروض بإتباع املنهجية واملراحل الت   تقييميتم  

 .قييمة التّ منهجيّ  :المرحلة األولى - أ
ية نة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملاد  ة الوثائق املكو  ، من صح  والفن ية ت باإلضافة إىل الوثائق اإلداريةثب  الت   تقييم العروضتتوىل  جلنة 

 .قسط سبة لكل  مثنا بالن   ملايل األقل  من العرض ا اابتداءا مث ترتيب مجيع العروض املالية تصاعدي   قتضاءإلاعند 
 .طابقمعايير التّ  :انيةالمرحلة الثّ  -ب

المركز الوطني وممثلي  5و 4، 3، 0، 1عدد  قسطلسبة لبالن   (CETTEX) وممثلي المركز الفني للنسيج تقييم العروض جلنة تتوىل  
من قبل صاحب العرض املايل األقل   ةاملقد م والعي نات التثب ت يف مطابقة العرض الفين  ، 0بالنسبة للقسط عدد  (CNCC)للجلود واألحذية 

ظر يف بالن  و  املطلوبة ةللخاصيات الفن ي الفني ة وتقرتح إسناده القسط يف صورة مطابقة مجيع العي نات روطاس الش  املبي نة بكر   ةللخاصيات الفن ي مثنا
 : ليةاملواصفات التا  

 (20/25و 20/24 ، 20/23، 20/20، 20/21جدول )املنصوص عليها باجلداول الفن ية،  شماقلا ة وتركيبةي  وعن -
 .تنص  على نوعية وتركيبة القماش( Identification sur étiquette)العي نة من كل فصل مصحوبة مبلصقة  -
مة من كل عينة -  .تقرير ممثلي املركز الفين للن سيج بعد اإلختبار الفين لقطع القماش املقد 
 .ة املكم التونوعي   سبالل  ا يةالمجوجودة الفصالة و  ةطاياخلة مسال -
،  ة وتركيبةي  وعن -  (20/20جدول )اجللد ومكونات احلذاء  املنصوص عليها باجلدول الفين 

ويتم  اعتماد نفس  فإن لجنة تقييم العروض تقوم بإقصائه ة املطلوبةالفني   ياتللخاص   ةمطابق والعي نات املقد مة غري وإذا ما تبني  أن العرض الفين  
 .صاعديالت  املايل املنافسة حسب ترتيبها  الفن ية لباقي العروض املنهجي ة بالن سبة

 

  .طبيعة األثمان: 9الفصل 
 .إىل غاية انتهاء اإلجناز ثابتة وغري قابلة للمراجعةوتكون ب مجيع األداءات واملعاليم تضبط األمثان الفردي ة املقرتحة باحتسـا

 

 .الطّلبات حجم و طبيعة غيير فيالتّ : 12الفصل 
ب مجيع األداءات باحتسـاراءات املبلغ اجلملي للش   من %02حدود قصان يف يادة أو بالن  املزمع اقتناؤدا بالز  املقتنيات ة ميكن لإلدارة تغيري كمي  

 .ةيف األمثان الفردي   منحة أو زيادة د بأي  أن يطالب املزو  دون واملعاليم 



 
 

 

 .المطابقـــة: 11الفصل 
غري  الفصولنات املقد مة، وترجع مطابقة للخصائص الفن ية املضبوطة بالعرض الفين  للعي  فقة موضوع الص   الفصوليلتزم صاحب الصفقة بتسليم 

ساعة على أقصى تقدير من تاريخ اإلعالم بواسطة مكتوب  00املطابقة إىل املزو د الذي يلتزم بتعويضها على حسابه يف أجل ال يتجاوز 
 .مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 

 .ستشارةاإلمنع تكليف الغير بتنفيذ : 10الفصل 
 .جوء إىل املناولةسة أخرى أو الل  ي أو اجلزئي على مزو د أو مؤس  عويل الكل  فقة دون الت  يف موضوع الص  فقة بتنفيذ ما جاء لتزم صاحب الص  ي

 

 .إسناد الّصفقةإجراءات : 13الفصل 
حسب يف الغرض د بإبرام عقد ويلتزم املزو   ،قسط ني مبقتضى مراسلة بعنوان كل  دين املعني  املزو  تبليغ  ويلعاون الد  والت  واإلستثمار نمية لت  ا وزارة تتوىل  
  .بليغمن تاريخ الت  ام أي  ( 23) ثالثوذلك يف ظرف  اإلدارة طلب

 

 .شروط اإلنجاز: 14الفصل 
واحلصول ( ساعة على األقل 04قبل )ارئة وذلك بعد اإلعالم املسبق لإلدارة إال  يف احلاالت القصوى والط   بالتزاماتهاإلخالل د بعدم يلتزم املزو  

 .على ترخيص كتايب يف الغرض
 

 .كيفّية اإلنجاز: 15الفصل 
 مبحل  أو مغازةاملباشر  يف الغرض لتمكينهم من االت صال( des Bons)وصوالت تزو د واألحذية تتوىل  اإلدارة تسليم أعواهنا املنتفعني باألكسية 

 .املطلوبة بكراس الشروطوفقا للشروط الفنية واألحذية مزو د أو املزو دين املعني ني الستالم األكسية لل البيعو  العرض
 الفصوللعرض وتسليم  الكربىبيع متواجدة بتونس  حمل  أو مغازة على األقل  أو لديهم ر لديه أن تتوف  أو املزو دين املعني ني ويشرتط على املزو د 

 .فقةموضوع الص  
 

 .خلي الجزئي أو الكّلي عن االلتزاماتحالة التّ : 16الفصل 
ل موحي .مزود آخر تكليفاإلدارة  وتتوىلمتخل يا  اعتبارهيف اآلجال احملد دة يتم   املطلوبةأو األحذية  األكسيةبتوفري املزو د  التزاميف صورة عدم 

 .كل  الت دابري القانوني ة جتاده  واختاذ على كادل املزو د املتخل يواملصاريف االستثنائية الن اجتة عن ذلك االستشارة مبلغ 
 

 .آجال خالص صاحب الّصفقة: 17 الفصل
من تاريخ تقد  فاتورة يف أربعة نظائر من طرف  يوما( 32)ثالثين يتم  خالص املبالغ املستحق ة بواسطة أمر بالصرف وذلك يف أجل ال يتجاوز 

 :وجوبا بـــــ  مصحوبةمؤر خة و  تتضمن املبلغ بلسان القلم وتكون أيضا خمتومة ومرق مة وممضاة صاحب الصفقة
 حمضر االستالم النهائي يف صورة إبرام صفقة عمومية، 
  ،(les Bons)وصوالت الــتــزو د أصل  
 .واألحذية قائمة تتضم ن أمساء وإمضاءات وأرقام بطاقات التعريف الوطنية للمنتفعني باألكسية 

 
 

 
 .المحاسب المختص: 18 الفصل

( 15)يقوم أمني املال العام للمصاريف مبهم ة حماسب خمتص  يتوىل  خالص املستحق ات الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه مخسة عشرة 
  .يوما من تاريخ تلق يه األمر بالص رف

 



 
 

 .التزام العارض بمقتضيات كّراس الّشروط: 19الفصل 
ة  ة إجناز الطلبات  حيةالصإن إمضاء العارض هلذا الكر اس وختمه يلزمه باحرتام مجيع فصوله ومقتضياته دون حتف ظ وذلك طيلة مد  عرضه ومد 

 .االستشارةموضوع 
 

 .فقةفسخ الصّ : 02الفصل 
برسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار  اإلدارةيف صورة تقصري صاحب الصفقة وعدم احرتامه لاللتزامات التعاقدية رغم التنبيه عليه من قبل 

تاريخ التبليغ، يقع فسخ الصفقة من أجل الضرر ومحل مسؤولية  أيام من( 12) إىل اإليفاء بالتزاماته يف أجل ال يتجاوز عشرة بالبلوغ تدعوه
 .وتبعات دذا اإلجراء على صاحب الصفقة

أو إفالسه أو دخوله يف مرحلة التسوية القضائية وخيو ل للوزارة أن تقبل عند ويتم أيضا فسخ الصفقة وجوبا يف حالة وفاة صاحب الصفقة 
 .فقةي قصد استمرار الص  االقتضاء العروض اليت يقد مها الورثة أو الدائنون أو املصف  

أو ددايا  بتقد  وعود أو عطايابواسطة الغري  أومباشرة فقة بالتزامه بعدم القيام فسخ الصفقة إذا ثبت لديها إخالل صاحب الص   لإلدارةوميكن 
 .قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام الصفقة وإجنازدا

 

 .زاعاتالنّ  فضّ : 01الفصل 
 .والعارض لفض  النزاعات باحلسىن يف اخلالفات الواردة اإلدارةيف صورة حدوث نزاع بني الطرفني جيب اللجوء أوال إىل التفاوض بني 

ومل يتم تسوية النزاع بالرتاضي ميكن اللجوء إىل احملاكم ذات النظر بتونس العاصمة للفصل يف املوضوع الذي يبقى وإذا ما فشلت دذه املساعي 
 .مرجعه كراسات الشروط اخلاصة

 

  .معاليم الّتسجيل: 00الفصل 
 .مصاريف ومعاليم التسجيلمجيع يتحم ل صاحب الصفقة 

 

 .أحكام عاّمة: 03الفصل 
املتعلق بتنظيم  0214مارس  13املؤرخ يف  0214-1231فيما مل ينص عليه دذا الكر اس ملقتضيات األمر عدد يبقى املزو د خاضعا 

 .اجلاري هبا العملالص فقات العمومية والن صوص 
  

  ............................. :في ،تونس                                                                                                
 ووافقت عليه اطلعت                                                                                                                                          

 إمضاء وختم العارض                                                                                                                              
 

 
 
 
 

 
 االستشارةبملف  الوثائق الملحقة

 



 
 

 

 ومراحل إجنازدا، ستشارةاإلأثري يف إجراءات رف بعدم الت  تصريح على الش  : 21الملحق عدد 

 ويل،الد   والت عاون واإلستثمار ت نميةلوزارة ا لدى العمل بعدمرف الش  تصريح على  :20الملحق عدد 

 ،ة حول املشاركبطاقة إرشادات عام  : 23الملحق عدد 

 سليم،الت   ملـحل  بطاقة إرشادات : 24الملحق عدد 

مع ذكر  الكربىللمنتوج بتونس عرض وبيع  تمغازا إستغالل املزو د على األقل  لـمـحل  أورف يف تصريح على الش  : 25الملحق عدد 

 ،العنوان بالكامل

  املشارك فيه القسطوصل يف العي نات الواجب تقدميها لكل  فصل من فصول : 26الملحق عدد 

 ،(0و 5 ،4، 3، 0، 1ول عدد جد)

 (20/0و  20/5، 20/4، 20/3، 20/0، 20/1) ،(0و 5، 4، 3، 0، 1جدول عدد ) العرض الفين  : 27الملحق عدد 

 املايل، وثيقة التعه د :28الملحق عدد 

 (21/0و 21/5، 21/4، 21/3، 21/0، 21/1) ول العرض املايلاجد :29الملحق عدد 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

21ملحق عدد   
ومراحل إنجازها ستشارةاإلأثير في إجراءات رف بعدم التّ تصريح على الشّ   

 
 
 

 .......................................................................................................................................................(فةسم واللقب والص  إلا) إين املمضي أسفله
 ..............................................................................................................................................................(االسم االجتماعي والعنوان)ممثل شركة 

 ..........................................................................................حتت عدد  .......................................................................املرمسة بالسجل التجاري بـ 

 ................................................................................................................................................................ (العنوان بالكامل)املعني  حمل خمابرهتا بـ 

 ".العارض"املسمى فيما يلي .................................. .........................................................................................................
االستشارة وعود أو ددايا قصد التأثري على خمتلف إجراءات  ة الغري بتقد أصر ح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسط

 .إجنازدا ومراحل
 
 

 .............................................يف ........................حرر بـ                                                                                            
 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20ملحق عدد   
رفتصريح على الشّ   

والّتعاون الّدوليواإلستثمار لّتنمية ا وزارةلدى بعدم العمل   
على األقلّ ة خمس سنوات لمدّ   

 
 

 ......................................................................................................................................................( سم واللقب واخلطةإلا) إين املمضي أسفله

 ............................................................................................................................................................( جتماعي والعنوانإلسم اإلا) ل شركةث  مم

  ................................................................................................ حتت عدد ................................................................املرمسة بالسجل التجاري بـ 

 ة ال تقل  أو أنه مل ميض عن انقطاعي عن العمل به مد   ويلعاون الد  والت  واإلستثمار نمية لت  ا وزارةأصرح على الشرف أين مل أكن عونا عموميا لدى 

 .عن اخلمس سنوات 

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

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

23ملحق عدد   
ة حول المشاركبطاقة إرشادات عامّ   

 
 

 ...................................................................................................................................................................... :جتماعيإلسم اإلسم واللقب أو اإلا
 ...................................................................................................................................................................................................... :كل القانوينالش  

 ............................................................................................................................................................................................................. :عنوان املقر
  ................................................................................................................................................................................................................... :هلاتفا

 ...............................................................................................................................................................................:....................................الفاكس

 ...................................................................................................................................................................... :جاري حتت عددجل الت  مرسم بالس  
 ............................................................................................................................................................................................... :رقم املعر ف اجلبائي

 ......................................................................................................................... (االسم واللقب واخلطة) الشخص املفوض إلمضاء وثائق العرض
 

....................................يف .............................حرر بـ                                                                                
 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24ملحق عدد   
سليمالتّ  لمحلّ بطاقة إرشادات   

 

 

( سةمؤس   أو)بصفيت وكيل لشركة ...................................................................د ــــــإين املمضي أسفله السي  

بالعنوان   االستشارةأتعهد بتسليم املواد موضوع ...................... ...........................................................

 ..........................................................................................................................التايل

يد ممضى من قبل اإلدارة وحيمل دوية املنتفع، ويف حالة ضياع الوصل تتوىل اإلدارة إعالم املتعهد وتعويضه املستف باسميكون التسليم مقابل وصل 

 .حتت نفس العدد

....................................يف .............................حرر بـ                                                                                
 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        

 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25ملحق عدد   
  المزّود على األقلّ  إستغاللرف في تصريح على الشّ 

الكبرىللمنتوج بتونس  عرض وبيع اتمغاز  لمحّل أو  
 
 
 

 ..........................................................: ................................................أسفله املمضي إين  

 .....................................................................................................................: فة الص  

 .................................................................................................................... :الش ركة 

 :بالعناوين التالية  الكبرىتونس ه يمكن تسّلم منتجات اإلكساء المضّمنة بالعرض برف أنّ الشّ أصّرح على 

  البيع العرض و  ةمغاز أو  محلّ عنوان : 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

...................................................................................................................... 

 ......................................: ...الفاكس ...............................................: ..............هلاتفا

 

....................................يف .............................حرر بـ        
 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

26/21ملحق عدد   

 وصل في العّينات الواجب تقديمها
 Chemises hommesأقمصة رجال  : األول القسط

 

 1جدول عدد 
 

ــــات الفصل ـــانـ ــــ ــــ  عدد العّينات البيــــ

1 
Chemise hiver pour homme 

 (couleur unie) 
10 

2 
Chemise été pour homme 

 (couleur unie) 
10 

 
: ........................... تونس في  

 
 

 المتعّهدإمضاء  إمضاء المغازي 
 

  



 
 

 
 

26/20ملحق عدد   

 وصل في العّينات الواجب تقديمها
 Costumes hommesبدالت رجال  : القسط الثّاني

 

 0جدول عدد 
 

ــــات الفصل ـــانـ ــــ ــــ  عدد العّينات البيــــ

1 Costume hiver pour homme 10 

2 Costume été pour homme 10 

 

........................... : تونس في  
 

 

 إمضاء المتعّهد إمضاء المغازي 
 
 

  



 
 

 
 

26/23ملحق عدد   

 وصل في العّينات الواجب تقديمها
 Tailleurs femmes بدالت نساء : القسط الثّالث

 
 3جدول عدد 

 

ــــات الفصل ـــانـ ــــ ــــ  عدد العّينات البيــــ

1 Tailleur hiver pour femme 10 

2 Tailleur été pour femme 10 

3 Foulard 10 

 
: ........................... تونس في  

 
 

 إمضاء المتعّهد إمضاء المغازي 
 

 
 

  



 
 

 
 

26/24ملحق عدد   

 وصل في العّينات الواجب تقديمها
   Chemisiers femmesأقمصة نساء : القسط الّرابع

 
 4جدول عدد 

 

ــــات الفصل ـــانـ ــــ ــــ  عدد العّينات البيــــ

1 Chemisier hiver pour femme   10 

2 Chemisier été pour femme   10 

 
: ........................... تونس في  

 
 

 إمضاء المتعّهد إمضاء المغازي 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 
 

 

26/25ملحق عدد   

 وصل في العّينات الواجب تقديمها
 نساء لباس شغل : الخامسالقسط 

 
 5جدول عدد 

 

ــــات الفصل ـــانـ ــــ ــــ  عدد العّينات البيــــ

1 
Blouse manche longue pour femmes 
(couleur blanc) 

10 

2 
Sabot professionnel pour femmes 
(couleur blanc) 

10 

 
: ........................... تونس في  

 
 

 إمضاء المتعّهد إمضاء المغازي 
 

 
  



 
 

 

26/26ملحق عدد   

 وصل في العّينات الواجب تقديمها
   أحــــذيــــة رجــــــــال ونســــــــاء : السادسالقسط 

 
 6جدول عدد 

 

ــــات الفصل ـــانـ ــــ ــــ  عدد العّينات البيــــ

1 Chaussures  pour hommes  10 

2 Chaussures  pour femmes  10 

 
........................... : تونس في  

 
 

 إمضاء المتعّهد إمضاء المغازي 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

الثّانيالباب   

  الفّنيةكّراس الّشروط 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

27/1ملحق عدد   
 جدول عدد 21 

 Chemises hommes أقمصة رجال :األول للقسطي العرض الفنّ 

المطلوبةبيان الخاصيات الفنية  الفصل  الخاصيات الفنية المقترحة 

1 

Chemise hiver pour homme  

 Composition du tissu : 

 Coton : Min 33 %  

 Polyester : Max 70 % 

  Diverses couleurs et tailles (couleur unie)  

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Chemise à manches longues avec pattes 

capucins. 

- La chemise est soulignée par sa coupe droite 

et fermée par 7 boutons. 

- Un empiècement épaule étroit doublé. 

- 1 poche plaquée sur le côté gauche. 

- Bonne finition de l’article  

 

2 

Chemise été pour homme  

 Composition du tissu : 

 Coton : Min 03 %  

 Polyester : Max 40 % 

 Diverses couleurs et tailles (couleur unie)  

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Chemise à manches courtes.  

- La chemise est soulignée par sa coupe droite 

et fermée par 7 boutons. 

- Un empiècement épaule étroit doublé. 

- 1 poche plaquée sur le côté gauche. 

- Bonne finition de l’article  

 

 

.الواحد القسطرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة  
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
  



 
 

 

27/0ملحق عدد   
 جدول عدد 20 

 Costumes hommesبدالت رجال  :الثاني للقسطي العرض الفنّ 
المطلوبةبيان الخاصيات الفنية  الفصل الفنية المقترحة الخاصيات   

1 

Costume hiver pour homme  :  

  Composition du tissu : 

 Laine : Min 40 %  

 Polyester : Max 60 % 

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Veste doublée et fermée par 2 boutons. 

- Deux poches passepoilées à rabats au niveau 

du bassin. 

- Une poche gilet légèrement inclinée.  

- Pantalon à braguette fermée par un zip et un 

bouton caché. 

- 2 Poches italiennes. 

- Sur le dos deux pinces et deux poches 

passepoilées boutonnées. 

- Bonne finition de l’article. 

 

2 

 

Costume été pour homme  :  

  Composition du tissu : 

 Laine : Min 40 %  

 Polyester : Max 60 % 

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Veste doublée et fermée par 2 boutons. 

- Deux poches passepoilées à rabats au niveau 

du bassin. 

- Une poche gilet légèrement inclinée.  

- Pantalon à braguette fermée par un zip et un 

bouton caché. 

- 2 Poches italiennes. 

- Sur le dos deux pinces et deux poches 

passepoilées boutonnées. 

Bonne finition de l’article. 

 

 

.الواحد القسطرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة  
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        

  



 
 

 

27/3ملحق عدد   
 جدول عدد 23 

 Tailleurs femmesبدالت نساء  :لثاالثّ  للقسطالعرض الفني 

المطلوبةبيان الخاصيات الفنية  الفصل  الخاصيات الفنية المقترحة 

1 

 

Tailleur hiver pour femme 

(veste + jupe) ou bien (veste + pantalon)   

 

 Composition du tissu : 

 Laine ou Viscose  

 Polyester  

 Elasthanne  

 Diverses couleurs et tailles suivant la mode de 

la saison 

- Identification sur étiquette – composition – code 

d’entretien 

 

 La Confection : 

- Veste doublée et fermée par 2 boutons. 

- Col et manches tailleur. 

- Pantalon à coupe droite. 

- Braguette munie d'une fermeture à glissière. 

- Bonne finition de l’article. 
 

Remarque : Toute autre proposition de modèle 

classique pourra être acceptée, si elle est validée 

par la commission. 

 

2 

 

Tailleur été pour femme 

 (veste + jupe) ou bien (veste + pantalon)  

  

 Composition du tissu : 

 Laine ou Viscose  

 Polyester  

 Elasthanne  

 Diverses couleurs et tailles suivant la mode de 

la saison 

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 

 

 La Confection : 

- Veste doublée et fermée par 2 boutons. 

- Col et manches tailleur. 

- Pantalon à coupe droite. 

- Braguette munie d'une fermeture à glissière. 

- Bonne finition de l’article. 
 

Remarque : Toute autre proposition de modèle 

classique pourra être acceptée, si elle est validée 

par la commission. 

 



 
 

3 

Foulards  

- Divers coloris 

- Bonne finition de l’article (les ourlets doivent 

être bien réalisés). 

 

 

 
.الواحد القسطرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة  

 
 

....................................يف .............................حرر بـ        
 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        

 
 

  



 
 

 

27/4ملحق عدد   
 جدول عدد 24 

   Chemisiers femmesأقمصة نساء :الّرابع للقسطالعرض الفني 
المطلوبةبيان الخاصيات الفنية  الفصل  الخاصيات الفنية المقترحة 

1 

Chemisier hiver pour femme   

 Composition du tissu : 

 Coton / Polyester / Elasthanne  ou 

 Viscose / Polyester / Elasthanne 

 Diverses couleurs et tailles suivant la mode de 

la saison 

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Chemisier avec un col chemisier, fermé par 6 à 

7 boutons. 

- Le chemiser à coupe droite. 

- Manches longues avec fentes indéchirables 

- Bonne finition de l’article. 
 

Remarque : Toute autre proposition de modèle 

classique pourra être acceptée, si elle est validée 

par la commission. 

 

2 

Chemisier été pour femme   

 Composition du tissu : 

 Coton / Polyester / Elasthanne  ou 

 Viscose / Polyester / Elasthanne 

 Diverses couleurs et tailles suivant la mode de 

la saison 

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Chemisier avec un col chemisier, fermé par 6 à 

7 boutons. 

- Le chemiser à coupe droite. 

- Les manches courtes sont traitées par une 

bonne finition. 

- Bonne finition de l’article. 
 

Remarque : Toute autre proposition de modèle 

classique pourra être acceptée, si elle est validée 

par la commission. 

 

.الواحد القسطرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة  
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
 

  



 
 

 
27/5ملحق عدد   

 جدول عدد 25 
  نساء لباس شغل :الخامس للقسطالعرض الفني 

المطلوبةبيان الخاصيات الفنية  الفصل المقترحةالخاصيات الفنية    

1 

 

Blouses manches longues pour femmes  

 Composition du tissu : 

 Coton / Polyester / Elasthanne  ou 

Viscose / Polyester / Elasthanne 

 Couleur : blanc  

- Identification sur étiquette – composition – 

code d’entretien 
 

 La Confection : 

- Blouse fermé par 30 à 5 boutons. 

- Blouse à coupe droite. 

- Manches longues  

- Deux poches côtés 

- Bonne finition de l’article. 
 

Remarque : Toute autre proposition de modèle 

classique pourra être acceptée, si elle est validée 

par la commission. 

 

2 

 

Sabot professionnel pour femmes 

- Couleur : blanc 

- Semelle : en plastic souple à la marche  

- très légère en EVA , monobloc, anatomique.  

- Différentes tailles  

- Bonne finition de l’article. 
 

Remarque : Toute autre proposition de modèle 

classique pourra être acceptée, si elle est validée 

par la commission. 

 

.الواحد القسطرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة  
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
 
  



 
 

 

27/6ملحق عدد   
 جدول عدد 26 

ــال ونســــــــاء :السادس للقسطالعرض الفني  ــــ ـــة رجــ    أحــــذيـ

المطلوبةبيان الخاصيات الفنية  الفصل  الخاصيات الفنية المقترحة 

1 

Chaussures pour hommes dessus et 

doublures en cuir souple 
 

- Tige : en cuir  

- Doublure : en cuir  

- Dessus : vrai cuir 

- Semelle de marche : souple 

- Semelle à talon  

- Chaussures modernes 

 

2 

Chaussures pour femmes dessus et 

doublures en cuir souple 
 

- Tige : en cuir  

- Doublure : en cuir  

- Dessus : cuir 

- Semelle de marche : souple 

- Semelle à talon  

- Chaussures modernes 

 

.الواحد القسطرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة  
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
 
 
  



 
 

 
  28 ملحق عدد

  عّهد الماليوثيقة التّ  
 
 ............................................................................................................................................................................................: . إين املمضي أسفله-
 ...................................................................................................................................................................................: ف باسم وحلساباملتصر   -
 .....................................................................................:حتت عدد  ..........................................................................: املرسم بالسجل التجاري  -
 ......................................................................................................................................................:.(ذكر العنوان بالكامل ) املعني  حمل خمابرته بـ  -
 .............................................................................................................................................................................بصفيت الوكيل واملمثل القانوين  -
 ........................................................................................................................بـ.............................................................احلساب البنكي اجلاري  -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................املعرف اجلبائي 
 ..............................................................................................:الفاكس....................................................................................................: اهلاتف

 
 ،0202بعنوان سنة  وزارة الت نمية واإلستثمار والت عاون الد ويلعملة اخلاصة بإكساء  20/0202د عد االستشارةوبعد اإلطالع على مجيع وثائق ملف 

 : أتعه د وألتزم مبا يلي
، واملعاليم وباعتبار مجيع األداءات قسط مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكل  األمثان،  لو جلداإجناز الطلبات وفقا للش روط املبينة بالوثائق املذكورة أعاله طبقا ( 1

دينارا  ......................................................................................: قدرهمجلي قيمتها مببلغ  واليت حددت
  *(دينارا........................).............

 

 :كما يلياجلملي  ويتوزع املبلغ 
 

 Chemises hommesأقمصة رجال  : القسط األول
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام: )األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة املضافة -

..............................................................................................................................................................................................................................  
 

 Costumes hommesبدالت رجال  : القسط الثّاني
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام: )األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (وباألرقاماملبلغ بالدينار بلسان القلم )األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة املضافة -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 

                                                             

 .يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد  *



 
 

 

 Tailleurs femmesبدالت نساء  : القسط الثّالث
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام: )األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

..............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

..............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة املضافة -

............................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

   Chemisiers femmesأقمصة نساء : القسط الرابع
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام: )األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو  القيمة املضافةمبلغ العرض باعتبار األداء على  -

............................................................................................................................................................................................................................... 

 
 . األمثان الفردية املقرتحة على الكميات املقد رة ضمن القائمة التفصيلية لألمثان لغ من تطبيقااملب هتأتى دذتو 

 .الثابت وغري قابل للمراجعة االستشارة مثن قبول( 0
.االستشارةن جزءا من اليت تكو   صتطبيق مجيع البنود املدرجة بكر اس الش روط اإلدارية اخلا( 3  
 

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

(إمضاء املشارك وختمه)                                        
  



 
 

 

  28 ملحق عدد
  عّهد الماليوثيقة التّ  

 
 ............................................................................................................................................................................................: . إين املمضي أسفله-
 ...................................................................................................................................................................................: ف باسم وحلساباملتصر   -
 .....................................................................................:حتت عدد  ..........................................................................: املرسم بالسجل التجاري  -
 ......................................................................................................................................................:.(ذكر العنوان بالكامل ) املعني  حمل خمابرته بـ  -
 .............................................................................................................................................................................بصفيت الوكيل واملمثل القانوين  -
 ........................................................................................................................بـ.............................................................احلساب البنكي اجلاري  -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................املعرف اجلبائي 
 ..............................................................................................:الفاكس....................................................................................................: اهلاتف

 
 ،0202بعنوان سنة  وزارة الت نمية واإلستثمار والت عاون الد ويلاخلاصة بإكساء عملة  20/0202د عد االستشارةوبعد اإلطالع على مجيع وثائق ملف 

 : أتعه د وألتزم مبا يلي
، واملعاليم وباعتبار مجيع األداءات قسط األمثان، مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكل   لو جلداإجناز الطلبات وفقا للش روط املبينة بالوثائق املذكورة أعاله طبقا ( 1

دينارا  ......................................................................................: قدرهمجلي قيمتها مببلغ  واليت حددت
  *(دينارا........................).............

 

 :كما يلياجلملي  ويتوزع املبلغ 
 

ــل  : الخامسالقسط  ـــــــــاءلبــــــاس شغـــــــ  نـــســــ
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام) :األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة املضافة -

..............................................................................................................................................................................................................................  
 

 . األمثان الفردية املقرتحة على الكميات املقد رة ضمن القائمة التفصيلية لألمثان لغ من تطبيقااملب هتأتى دذتو 

 .الثابت وغري قابل للمراجعة االستشارة مثن قبول( 0
.االستشارةن جزءا من اليت تكو   صتطبيق مجيع البنود املدرجة بكر اس الش روط اإلدارية اخلا( 3  

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

(إمضاء املشارك وختمه)                                        
  

                                                             

 .يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد  *



 
 

 
  28 ملحق عدد

  عّهد الماليوثيقة التّ 
 
 ............................................................................................................................................................................................: . إين املمضي أسفله-
 ...................................................................................................................................................................................: ف باسم وحلساباملتصر   -
 .....................................................................................:حتت عدد  ..........................................................................: املرسم بالسجل التجاري  -
 ......................................................................................................................................................:.(العنوان بالكامل ذكر ) املعني  حمل خمابرته بـ  -
 .............................................................................................................................................................................بصفيت الوكيل واملمثل القانوين  -
 ........................................................................................................................بـ.............................................................احلساب البنكي اجلاري  -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................................املعرف اجلبائي 
 ..............................................................................................:الفاكس....................................................................................................: اهلاتف

 
 ،0202بعنوان سنة  وزارة الت نمية واإلستثمار والت عاون الد ويلاخلاصة بإكساء عملة  20/0202د عد االستشارةوبعد اإلطالع على مجيع وثائق ملف 

 : أتعه د وألتزم مبا يلي
، واملعاليم وباعتبار مجيع األداءات قسط األمثان، مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكل   لو جلداإجناز الطلبات وفقا للش روط املبينة بالوثائق املذكورة أعاله طبقا ( 1

دينارا  ......................................................................................: قدرهمجلي قيمتها مببلغ  واليت حددت
  *(دينارا........................).............

 

 :كما يلياجلملي  ويتوزع املبلغ 
 

ــــــــاء : السادسالقسط   أحـــذيــــة رجــــــــــــال ونـــســـــ
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام: )األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.............................................................................................................................................................................................................................  
 (بالدينار بلسان القلم وباألرقاماملبلغ )األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

...............................................................................................................................................................................................................................  
 (املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام)األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة املضافة -

..............................................................................................................................................................................................................................  
 

 . األمثان الفردية املقرتحة على الكميات املقد رة ضمن القائمة التفصيلية لألمثان لغ من تطبيقااملب هتأتى دذتو 

 .للمراجعةالثابت وغري قابل  االستشارة مثن قبول( 0
.االستشارةن جزءا من اليت تكو   صتطبيق مجيع البنود املدرجة بكر اس الش روط اإلدارية اخلا( 3  

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

(إمضاء املشارك وختمه)                                        
  

                                                             

 .يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد  *



 
 

 

29/1ملحق عدد   

 العــــــــــرض المــــــالــــي 
 Chemises hommes أقمصة رجال :القسط األّول

 
ونسي ينار التّ بالدّ   

 

المطلوبةبيان الخاصيات  الفصل يةالكمّ   الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي 
األداءات جميع باحتساب  

1 
Chemise hiver pour homme 

 (couleur unie) 
136 

    

2 
Chemise été pour homme 

 (couleur unie) 
136 

    

:المجموع مع إحتساب جميع األداءات    

 
............................................( :...............بلسان القلم)المبلغ الجملي باحتساب جميع األداءات والمعاليم   

............................................................................................................................  

 
: ........................... تونس في  

طلعت ووافقتا  
 إمضاء وختم العارض

 
 
 

 
 
 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عارض لم يشارك في كل فصول القسط الواحد.
 

 



 
 

 

29/0ملحق عدد   

 العــــــــــرض المــــــالــــي 
 Costumes hommesبدالت رجال  :الثانيالقسط 

 
ونسي ينار التّ بالدّ   

 

المطلوبةبيان الخاصيات  الفصل يةالكمّ   الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي 
األداءات جميع باحتساب  

1 Costume hiver pour homme 68 
    

2 Costume été pour homme 68 
    

:المجموع مع إحتساب جميع األداءات    

 
............................................( :...............بلسان القلم)المبلغ الجملي باحتساب جميع األداءات والمعاليم   

............................................................................................................................  

 

 
: ........................... تونس في  

طلعت ووافقتا  
 إمضاء وختم العارض

 
 
 

 
 

 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عارض لم يشارك في كل فصول القسط الواحد.
  

 



 
 

 
29/3ملحق عدد   

 العــــــــــرض المــــــالــــي 
  Tailleurs femmesبدالت نساء  :الثّالثالقسط 

 
ونسي ينار التّ بالدّ   

 

المطلوبةبيان الخاصيات  الفصل يةالكمّ   الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي 
األداءات جميع باحتساب  

1 Tailleur hiver pour femme 28 
    

2 Tailleur été pour femme 28 
    

3 Foulard 56 
    

:المجموع مع إحتساب جميع األداءات    

 
............................................( :...............بلسان القلم)المبلغ الجملي باحتساب جميع األداءات والمعاليم   

............................................................................................................................  

 

 
: ........................... تونس في  

طلعت ووافقتا  
 إمضاء وختم العارض

 
 
 

 
 .القسط الواحدرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع:  مالحظة هامة

 



 
 

 
29/4ملحق عدد   

 العــــــــــرض المــــــالــــي 
   Chemisiers femmesأقمصة نساء :الّرابعالقسط 

 
ونسي ينار التّ بالدّ   

 

المطلوبةبيان الخاصيات  الفصل يةالكمّ   الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي 
األداءات جميع باحتساب  

1 Chemisier hiver pour femme   56 
    

2 Chemisier été pour femme   56 
    

:المجموع مع إحتساب جميع األداءات    

 
............................................( :...............بلسان القلم)المبلغ الجملي باحتساب جميع األداءات والمعاليم   

............................................................................................................................  

 
: ........................... تونس في  

طلعت ووافقتا  
 إمضاء وختم العارض

 
 
 

 
 

 
 

 .القسط الواحدرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: هامة مالحظة 
  



 
 

 

29/5ملحق عدد   
 العــــــــــرض المــــــالــــي 

  اءـــــســن لبـــاس شغــل :الخامسالقسط 
 

ونسي ينار التّ بالدّ   
 

المطلوبةبيان الخاصيات  الفصل يةالكمّ   الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي 
األداءات جميع باحتساب  

1 
Blouse manche longue pour 

femmes  (couleur blanc) 
34 

    

2 
Sabot professionnel pour 

femmes (couleur blanc) 
17 

    

:المجموع مع إحتساب جميع األداءات    

 
............................................( :...............بلسان القلم)والمعاليم المبلغ الجملي باحتساب جميع األداءات   

............................................................................................................................  

 
: ........................... تونس في  

وافقتطلعت و ا  
 إمضاء وختم العارض

 
 
 

 
 

 
 

 .القسط الواحدرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة 
  



 
 

 
29/6ملحق عدد   

 العــــــــــرض المــــــالــــي 
   أحــــذيــــة رجــــــــال ونســــــــاء :السادسالقسط 

 
ونسي ينار التّ بالدّ   

المطلوبةبيان الخاصيات  الفصل يةالكمّ   الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي 
األداءات جميع باحتساب  

1 
Chaussures pour hommes 

dessus et doublures en cuir 

souple 
68 

    

2 
Chaussures pour femmes 

dessus et doublures en cuir 

souple 
28 

    

:إحتساب جميع األداءات المجموع مع    

 
............................................( :...............بلسان القلم)المبلغ الجملي باحتساب جميع األداءات والمعاليم   

............................................................................................................................  

 
: ........................... تونس في  

طلعت ووافقتا  
 إمضاء وختم العارض

  
 
 

 
 

  
 

 .القسط الواحدرض لم يشارك في كل فصول ايتّم إقصاء كّل ع: مالحظة هامة 
 


