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  اخلاص   والفني ة اإلدارية روطاس الش  كر  

  05/2021عدد  ستشارةإلاب
 وزارة االقتصاد واملالية ودعم اإلستثمار إبكساء عملةاملتعل قة 

 

 .ستشارةاإل موضوع ل:األو  الفصل 
 .2021بعنوان سنة  االستثمار )قسم التنمية(وزارة االقتصاد واملالية ودعم لفائدة عملة  وأحذيةابقتناء مالبس  ستشارةاإليتعلق موضوع 

 :يليكما   موّزعة أقساط( 06) ستةإىل  اإلستشارة وتنقسم
 chemisies hommes.الــــرج أقمصة :األول القسط -
 Costumes hommes  .رجال بدالت :القسط الثاين -
 Tailleurs femmes  .نساءبدالت  :لثاالث   القسط -
  Chemisiers femmes: أقمصة نساء.القسط الرابع -
 لباس شغل نساء.: القسط اخلامس -
 : أحذية رجال ونساء.القسط السادس -

 عارض إبمضائها وختمها وأترخيها. واليت يلتزم كلّ  حّصة املطلوبة لكلّ  اإلقتناءاتة طبيعة وكميّ روط اس الشّ بكرّ ة امللحقة وتضبط اجلداول الفنيّ 
 

 .ستشارةاإلاملشاركة يف شـــــــــــروط : 2الفصل 
 والذين هلم مغازات عرض وبيع للمالبسحذية األأو /و سات الـمتخص صة يف ترويج املالبس اجلاهزةفقط للمؤس  يفتح ابب املشاركة 

 .الكربىبتونس األحذية و/أو  اجلاهزة
 (TUNEPS)على اخلط سحب كراسات الشروط اإلدارية والفنية عرب منظومة الشراء العموميترغب يف املشاركة  سات اليتميكن للمؤسّ 

  .وعلى موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية
مصحوبة بقطع من القماش للعينة  مع تقدمي عيّنات الواحدالقسط فصول  كما جيب املشاركة يف كلّ   .أكثرأو  واحد قسطوميكنها املشاركة يف 

 .(6( وعينات من األحذية )القسط1.2.3.4.5)القسط  املقرتحة
 .الواحد القسطفصول ا مجيعيشارك يف مل من الفصول املطلوبة و )مع قطع من القماش( مل يقد م عي نات ارض ع ويتم  إقصاء كل   

 

 .وترتيبها ستشارةلإلنة عاقدية املكو  : الواثئق الت  3الفصل 
 :ايلالتّ حو حسب األفضلية على النّ  ستشارةلإلنة ب الواثئق املكوّ ترتّ 

 ،د ممضاة وخمتومةعهّ وثيقة التّ   -
 ،وختمه وإمضائهة العرض املايل بعد تعمريه بدقّ -    
 ،وختمه وإمضائهة بعد تعمريه بدقّ  الفينالعرض -    

 ،اإلدارية اخلاصّ  روطاس الشّ رّ ــــــــــــــك  -
 .ملـحّل الّتسليمبطاقة إرشادات  -
  .مع ذكر العنوان ابلكامل الكربىوجود مغازات عرض وبيع للمنتوج للمشارك بتونس بتصريح على الشرف  -

 

 .لالستشارةنة يف صورة وجود تضارب أو اختالف بني الواثئق املكوّ يعتمد الرتتيب املنصوص عليه أعاله و 
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 .ة تقدمي العروض: كيفي  4الفصل 

 (TUNEPS)عرب منظومة الشراء العمومي على اخلطة على مرحلة واحدة، ية واملاليّ تقدمي العروض الفنّ  يتمّ 
ويقصى كل عرض وارد بعد  على الساعة  التاسعة و النصف صباحا  2021افريل  26قبول العروض يوم حدد التاريخ األقصى لوقد 

 اآلجال

  ة.الواثئق اإلداريّ  ة،اليوامل ةيالفنّ  الواثئق ويتضّمن العرضني
 

 .الواثئق اإلدارية -أ
 

 ،يف آخر صفحة صفحاته وخمتومكرّاس الّشروط اإلدارية والفنية اخلاّص مؤّشر عليه يف مجيع  -1
 الّتجاري،من الّسجل  نـــظيـــر-2
 سارية املفعول )أصلية أو نسخة مطابقة لألصل( ،عليها ابلّتشريع اجلاري به العمليف الوضعية اجلبائية املنصوص  شهادة-3
 أو شهادة خالص أصلية سارية املفعول. ،الصندوق الوطين للضمان االجتماعياالخنراط يف  شهادة-4
تصريح على الّشرف يقّدمه العارض يلتزم مبوجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف  -5

 ، (1)امللحق عدد خمتلف إجراءات االستشارة ومراحل اإلجناز 
 ، (2)امللحق عدد رف يقّدمه العارض أبنه مل يكن عوان عموميا لدى الوزارة منذ مخس سنوات على األقّل تصريح على الشّ  -6
 ، (3)امللحق عدد بطاقة إرشادات عاّمة حول املشارك  -7

 ،(4 )امللحق عدد ملـحّل الّتسليمإرشادات  بطاقة-8
)امللحق ابلكامل  العنوانمع ذكر  العاصمةبتونس  للمنتوجعرض وبيع  مغازةمحّل أو لـ على األقلّ إستغالل املزّود  رف يفعلى الشّ  تصريح-9

 ،(5 عدد
 ،(6 )امللحق عددفصل من فصول احلّصة املشارك فيها  يف العيّنات الواجب تقدميها لكلّ  وصل-10

 

 روط.اس الشّ يقّدمه العارض جيب أن يكون مطابقا للنماذج املبيّنة ابملالحق املصاحبة لكرّ  التزام: كّل تصريح أو مالحظة
 

 ها وختمها:ئرخيها وإمضاوأتبدقّة واملصاحبة هلذا الكراس واليت يتعنّي على كّل عارض تعمريها  ةالييتكّون من الواثئق التّ  :العرض الفن   واثئق-ب 
  ،(7 عددحق )املل اوختمه اوإمضائه اة وأترخيهبدقّ  ااملشارك فيها بعد تعمريه صللحص اخلاّصيات الفنّية املطلوبةول اجد -1

 

 ها وختمها:ئرخيها وإمضاوأتة بدقّ واملصاحبة هلذا الكراس واليت يتعنّي على كّل عارض تعمريها  ةالييتكّون من الواثئق التّ  :العرض املايل واثئق-ج
 

  ،(8 عددحق )امللالتعّهد املايل  وثيقة .1
 .(9 )امللحق عددللحّصة املشارك فيها  جدول العرض املايل .2

 

 إيداع العيــ نــــات.: 5الفصل 
املشارك فيها  ألقساطل 6/6و 6/5، 6/4، 6/3و 6/2، 6/1ستشارة تسليم العيّنات املطلوبة ضمن املالحق مشارك يف هذه اإل يلتزم كلّ 

مقابل  ،الشمايلاملركز العمراين  Aبرج  B4شارع الشيخ حممد الفاضل بن عاشور مبىن مبقر وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار ب إىل 
وذلك قبل التاريخ األقصى احملّدد لقبول  (6)ملحق عدد تسّلم وصل إيداع يف الغرض خمتوما من قبل مغازي اإلدارة وإدراجه بظرف الواثئق اإلداريّة 

 . ويتّم إرجاع العّينات إىل أصحاهبا عند انتهاء مّدة صلوحّية العروض.العروض
  6/4و 6/3و 6/2، 6/1املصحوبة ابلعّينات الواجب تقدميها واملذكورة ابملالحق عدد  غري-الفصولحسب –العروض  وتعترب الغية كلّ 

 6/6و 6/5و
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 العيّنات.كما جيب أن حتمل العّينات نفس املراجع املذكورة صلب وصل إيداع 
 

 .ة العروضحي  و : مد ة صل6الفصل 
د لقبول العروض وذلك دون اريخ األقصى احملدّ بداية من اليوم املوايل للتّ  ( يوما90) تسعنييتعهد العارض ابإلبقاء على صلوحية عرضه ملّدة 

 يوما. 120صلوحّية العرض إىل أجل أقصاه مديد يف آجال وميكن لإلدارة كّلما رأت ذلك مناسبا أن تطلب التّ  .تعويض ملطالبة أبيّ ا
 

 .الظروف فتح: 7 الفصل
 ة.روف يف جلسة واحدة وعلنيّ فتح الظّ  راءاتالشّ  تتوىّل جلنة

مبقر وزارة االقتصاد واملالية ودعم  العاشرة صباحا اعة على الس   2021افريل  26االثنني وستعقد اجللسة العلنّية لفتح الظّروف يوم 
 املركز العمراين الشمايل Aبرج  B4شارع الشيخ حممد الفاضل بن عاشور مبىن  االستثمار ب

 .العروض تقييمة : مقاييس ومنهجي  8 الفصل
 الية:العروض إبتباع املنهجية واملراحل التّ  تقييميتّم 

 

 .قييمة الت  منهجي   املرحلة األوىل: -أ
نة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية ة الواثئق املكوّ ، من صحّ والفنّية اإلداريةت ابإلضافة إىل الواثئق ثبّ التّ  تقييم العروضتتوىّل جلنة 

 .ةحصّ  سبة لكلّ مثنا ابلنّ  ملايل األقلّ من العرض ا اابتداء مث ترتيب مجيع العروض املالية تصاعدايّ  قتضاءإلاية عند واملادّ 
 

 .طابقمعايري الت   انية:الث   املرحلة-ب
وممثلي املركز الوطن للجلود  1.2.3.4.5للقسط عدد سبة لنّ اب (CETTEX) وممثلي املركز الفن للنسيج العروضتقييم  جلنة تتوىلّ 

 ةات الفنّيللخاصيّ   املقّدم من قبل صاحب العرض املايل األقّل مثنايف مطابقة العرض الفيّن  التثّبت 6ابلنسبة للقسط عدد  (CNCC) واألحذية
 التاّلية:ظر يف املواصفات ابلنّ و  هلذه اخلاصيّات ة يف صورة مطابقتهوتقرتح إسناده احلصّ  روطاس الشّ املبيّنة بكرّ 

( 07/05و 07/04,  07/03, 07/02، 07/01)جدول  ،املنصوص عليها ابجلداول الفنّية شماقلا ة وتركيبةيّ وعن -  
 أو اجللد. على نوعية وتركيبة القماش( تنّص Identification sur étiquetteمصحوبة مبلصقة )من كل حّصة العيّنة  -
 .يف نوعية وتركيبة القماش تقرير الّتحليل للمخرب املختصّ  -
 .لقطع القماش املقدمة من كل عينة ابإلختبار الفينتقرير ممثلي املركز الفين للنسيج  -
  .ة املكّمالتونوعيّ  واألحذية سباللّ ا يةالمجو  ةطاياخلة مسال -
( 07/06نوعية وتركيبة اجللد ومكوانت احلذاء املنصوص عليها ابجلدول الفين ) -  
 

اعتماد نفس  . ويتمّ تقوم إبقصائه تقييم العروضفإن جلنة  ة املطلوبةالفنيّ  واملعايري ياتمطابق للخاصّ  غريالعرض الفيّن  وإذا ما تبنّي أنّ 
 صاعدي.التّ املايل املنافسة حسب ترتيبها  يةالفنّ  لباقي العروض سبةة ابلنّ املنهجيّ 

 
  .: طبيعة األمثان9الفصل 

 إىل غاية انتهاء اإلجناز. اثبتة وغري قابلة للمراجعةوتكون ب مجيع األداءات واملعاليم تضبط األمثان الفرديّة املقرتحة ابحتسـا
 

 

 .اتي  غيري يف الكم  : الت  10الفصل 
ب مجيع األداءات ابحتسـاراءات املبلغ اجلملي للشّ  من %20حدود قصان يف ايدة أو ابلنّ املزمع اقتناؤها ابلزّ املقتنيات ة ميكن لإلدارة تغيري كميّ 

 ة.يف األمثان الفرديّ  منحة أو زايدة د أبيّ أن يطالب املزوّ دون واملعاليم 
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 املطابقـــة.: 11الفصل 
 الفصولنات املقّدمة، وترجع مطابقة للخصائص الفنّية املضبوطة ابلعرض الفيّن للعيّ فقة موضوع الصّ  الفصوليلتزم صاحب الصفقة بتسليم 

ساعة على أقصى تقدير من اتريخ اإلعالم بواسطة مكتوب  72غري املطابقة إىل املزّود الذي يلتزم بتعويضها على حسابه يف أجل ال يتجاوز 
 مضمون الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ.

 

 .ستشارةاإلمنع تكليف الغري بتنفيذ : 12الفصل 
 جوء إىل املناولة.سة أخرى أو اللّ ي أو اجلزئي على مزّود أو مؤسّ عويل الكلّ فقة دون التّ يف موضوع الصّ فقة بتنفيذ ما جاء لتزم صاحب الصّ ي
 

 االستشارةإجراءات تبليغ : 13الفصل 
حسب يف الغرض د إببرام عقد ويلتزم املزوّ  ،ةحصّ  ني مبقتضى مراسلة بعنوان كلّ دين املعنيّ تبليغ املزوّ  وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار تتوىلّ 

  بليغ.من اتريخ التّ م ( أايّ 03) ثالثوذلك يف ظرف  اإلدارة طلب
 

 : شروط اإلجناز.14الفصل 
ساعة على األقل( واحلصول  24ارئة وذلك بعد اإلعالم املسبق لإلدارة )قبل إالّ يف احلاالت القصوى والطّ  ابلتزاماتهاإلخالل د بعدم يلتزم املزوّ 

 على ترخيص كتايب يف الغرض.
 

 : كيفي ة اإلجناز.15الفصل 
 مبحّل أو مغازةاملباشر  ( يف الغرض لتمكينهم من االّتصالdes Bonsتتوىّل اإلدارة تسليم أعواهنا املنتفعني ابألكسية وصوالت تزّود )

 املطلوبة بكراس الشروط.وفقا للشروط الفنية واألحذية مزّود أو املزّودين املعنّيني الستالم األكسية لل البيعو  العرض
 الفصوللعرض وتسليم  الكربىبيع متواجدة بتونس  حمّل أو مغازة على األقلّ أو لديهم ر لديه أن تتوفّ أو املزّودين املعنّيني ويشرتط على املزّود 

 فقة.موضوع الصّ 
 

 .خلي اجلزئي أو الكل ي عن االلتزامات: حالة الت  16الفصل 
ل موحي .مزود آخر تكليفاإلدارة  وتتوىلمتخلّيا  اعتبارهيف اآلجال احملّددة يتّم  املطلوبةواألحذية  األكسيةبتوفري املزّود  التزاميف صورة عدم 

 كّل الّتدابري القانونّية جتاهه.  واختاذ املزّود املتخّليواملصاريف االستثنائية الّناجتة عن ذلك على كاهل االستشارة مبلغ 
 

 .: خالص املبالغ املستحق ة17 الفصل
من اتريخ تقدمي فاتورة يف أربعة نظائر من طرف  ( يوما30ثالثني )يتّم خالص املبالغ املستحّقة بواسطة أمر ابلصرف وذلك يف أجل ال يتجاوز 

 وجواب بـــــ : مصحوبةمؤّرخة و  تتضمن املبلغ بلسان القلم وتكون أيضا خمتومة ومرّقمة وممضاة صاحب الصفقة
 حمضر االستالم النهائي يف صورة إبرام صفقة عمومية، 
 ( les Bonsوصوالت الــتــزّود )أصل  
 .قائمة تتضّمن أمساء وإمضاءات وأرقام بطاقات التعريف الوطنية للمنتفعني ابألكسية 

 

 احملاسب املختص.: 18 الفصل
( 15يقوم أمني املال العام للمصاريف مبهّمة حماسب خمتّص يتوىّل خالص املستحّقات الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه مخسة عشرة )

  يوما من اتريخ تلّقيه األمر ابلّصرف.
 

 .: التزام العارض مبقتضيات كر اس الش روط19الفصل 
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حّية عرضه ومّدة إجناز الطلبات لو إن إمضاء العارض هلذا الكرّاس وختمه يلزمه ابحرتام مجيع فصوله ومقتضياته دون حتّفظ وذلك طيلة مّدة ص
 .االستشارةموضوع 

 

 .فسخ الصفقة: 20الفصل 
برسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار  اإلدارةيف صورة تقصري صاحب الصفقة وعدم احرتامه لاللتزامات التعاقدية رغم التنبيه عليه من قبل 

اتريخ التبليغ، يقع فسخ الصفقة من أجل الضرر ومحل مسؤولية وتبعات  أايم من( 10) إىل اإليفاء ابلتزاماته يف أجل ال يتجاوز عشرة ابلبلوغ تدعوه
 هذا اإلجراء على صاحب الصفقة.

ويتم أيضا فسخ الصفقة وجواب يف حالة وفاة صاحب الصفقة أو إفالسه أو دخوله يف مرحلة التسوية القضائية وخيّول للوزارة أن تقبل عند 
 االقتضاء العروض اليت يقّدمها الورثة أو الدائنون أو املصفي قصد استمرار الصفقة.

بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي  أومباشرة قة ابلتزامه بعدم القيام فسخ الصفقة إذا ثبت لديها إخالل صاحب الصف لإلدارةوميكن 
 قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام الصفقة وإجنازها.

 

 .: فض النزاعات21الفصل 
 والعارض لفّض النزاعات ابحلسىن يف اخلالفات الواردة. اإلدارةيف صورة حدوث نزاع بني الطرفني جيب اللجوء أوال إىل التفاوض بني 

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

 

  .معاليم الت سجيل: 22الفصل 
 مصاريف ومعاليم التسجيل.مجيع يتحّمل صاحب الصفقة 

 

 .أحكام عام ة: 23الفصل 
املتعلق بتنظيم  2014مارس  13املؤرخ يف  2014-1039يبقى املزّود خاضعا فيما مل ينص عليه هذا الكرّاس ملقتضيات األمر عدد 

 اجلاري هبا العمل.الّصفقات العمومية والّنصوص 
  

 :يف ،تونس                                                                                                
.............................                                                                                                                                            

 ووافقت عليه اطلعت
 إمضاء وختم العارض                                                                                                                              
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 االستشارةمبلف  الواثئق امللحقة

 
 
 

 ومراحل إجنازها، ستشارةإلاأثري يف إجراءات بعدم التّ رف تصريح على الشّ : 01امللحق عدد 
 ،االقتصاد واملالية ودعم اإلستثماروزارة  لدى العمل بعدمرف تصريح على الشّ  :02امللحق عدد 
 ،ة حول املشاركبطاقة إرشادات عامّ : 03امللحق عدد 
 ،سليمالتّ  ملـحلّ : بطاقة إرشادات 04امللحق عدد 
مع  الكربىعرض وبيع للمنتوج بتونس  ةمغازا إستغالل املزّود على األقّل لـمـحّل أورف يف الشّ  تصريح على: 05امللحق عدد 

 ،ذكر العنوان ابلكامل
 ،(1.2.3.4.5.6 ول عدد)جد وصل يف العّينات الواجب تقدميها لكّل فصل من فصول احلّصة املشارك فيها: 06امللحق عدد 

 (07/6. 07/5. 07/4 07/3، 07/2، 07/1) ،(1.2.3.4.5.6 )جدول عدد : العرض الفيّن 07امللحق عدد 
 ،لدى خمرب معتمد يف الّتجارب على الّنسيج جدول العّينات الواجب حتليلها لكل حّصة مشارك فيها: 08امللحق عدد 
 ،املايل وثيقة التعّهد :09امللحق عدد 
 (09/6. 09/5. 09/4. 09/3 09/2. 09/1) ،ول العرض املايلاجد :10امللحق عدد 
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01ملحق عدد   

ومراحل إجنازها ستشارةاإلأثري يف إجراءات رف بعدم الت  تصريح على الش    
 
 
 

 ................................................................................................................................................................. فة(والصّ سم واللقب إل)ا إين املمضي أسفله
 ...................................................................................................................................................................... والعنوان(ممثل شركة )االسم االجتماعي 

 ................................................................................................حتت عدد  .......................................................................املرمسة ابلسجل التجاري بـ 

 ....................................................................................................................................................................... املعنّي حمل خمابرهتا بـ )العنوان ابلكامل(

 املسمى فيما يلي "العارض"................................... .........................................................................................................
االستشارة وعود أو هدااي قصد التأثري على خمتلف إجراءات  بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي أصرّح على شريف

 إجنازها. ومراحل
 
 

 .............................................يف ........................حرر بـ                                                                                             
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                           
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02ملحق عدد   
رفتصريح على الش    

ودعم االستثمار وزارة االقتصاد واملاليةلدى بعدم العمل   
ة مخس سنوات على األقل  ملد    

 
 

 
 ...............................................................................................................................................................واللقب واخلطة(  سمالا) إين املمضي أسفله

 ....................................................................................................................................................................والعنوان(  جتماعيالا سمالا) ل شركةثّ مم
  ....................................................................................................... حتت عدد ................................................................املرمسة ابلسجل التجاري بـ 

 ة ال تقلّ به مدّ أو أنه مل ميض عن انقطاعي عن العمل  وزارة االقتصاد واملالية ودعم اإلستثمارأصرح على الشرف أين مل أكن عوان عموميا لدى 
 سنوات.عن اخلمس 
 

 ..............................................يف............................ حرر بـ                                                                                          
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                          
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03ملحق عدد   
ة حول املشاركبطاقة إرشادات عام    

 
 

 ...................................................................................................................................................................... :جتماعيالا سمالاواللقب أو  سمالا
 ...................................................................................................................................................................................................... كل القانوين:الشّ 

 ............................................................................................................................................................................................................. عنوان املقر:
  ................................................................................................................................................................................................................... هلاتف:ا

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

 ...................................................................................................................................................................... جاري حتت عدد:جل التّ مرسم ابلسّ 
 ............................................................................................................................................................................................... رقم املعّرف اجلبائي:

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

04ملحق عدد   
سليمالت   حملل  بطاقة إرشادات   

 

 

)أو مؤسسة( .................................بصفيت وكيل لشركة ........................د ..........ــــــإين املمضي أسفله السيّ 

 االستشارة ابلعنوان...................... أتعهد بتسليم املواد موضوع ...........................................................

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

د ممضى من قبل اإلدارة وحيمل هوية املنتفع، ويف حالة ضياع الوصل تتوىل اإلدارة إعالم املتعهد وتعويضه املستفي ابسميكون التسليم مقابل وصل 

 حتت نفس العدد.

....................................يف .............................حرر بـ                                                                                
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                        
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05ملحق عدد   
  املزو د على األقل   إستغاللرف يف تصريح على الش  

الكربىللمنتوج بتونس  عرض وبيع ةمغاز  حملل  أو  
 
 
 

 ..........أسفله: ..................................................................................................... املمضي إينّ 

 ......................................................................................................................... الّصفة:

 ........................................................................................................................ الّشركة:

 التالية:ابلعناوين  الكربىتونس ه ميكن تسل م منتجات اإلكساء املضم نة ابلعرض برف أن  ح على الش  أصر  

  البيع:و العرض  ةمغاز أو  حمل  عنوان  

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 
 
 

 

06/01ملحق عدد   
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 وصل يف العي نات الواجب تقدميها
 Chemises hommesرجال  أقمصة األول:القسط 

 1جدول عدد 
 

 عدد العي نات البيـــــــــــــــانـــــات الفصل

1 
Chemise hiver pour homme 

 (couleur unie) 
01 

2 
Chemise été pour homme 

 (couleur unie) 
01 

 
........................... :يفتونس   

 
 

 املتعه دإمضاء  إمضاء املغازي 
 

  



- 15 - 
 

 

06/02ملحق عدد   

 وصل يف العي نات الواجب تقدميها
 costumes hommesرجال  بدالت :ثاينالقسط ال

 2جدول عدد 
 

 عدد العي نات البيـــــــــــــــانـــــات الفصل

1 Costume hiver pour homme 01 

2 Costume été pour homme 01 

 
: ...........................تونس يف  

 
 

 إمضاء املتعه د إمضاء املغازي 
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06/03ملحق عدد   

 وصل يف العي نات الواجب تقدميها
 tailleurs femmes نســــــــــــــاء بدالت القسط الثالث: 

 3جدول عدد 
 

 عدد العي نات البيـــــــــــــــانـــــات الفصل

1 Tailleur hiver pour femme 01 

2 Tailleur été pour femme 01 

5 Foulards  01 

 
: ........................... تونس يف  

 
 

 إمضاء املتعه د إمضاء املغازي 
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06/04ملحق عدد   

 وصل يف العي نات الواجب تقدميها
 chemisiers femmes الرابع: أقمصة نساءالقسط ا

 4جدول عدد 
 

 عدد العي نات البيـــــــــــــــانـــــات الفصل

1 Chemisier hiver pour femme   01 

2 Chemisier été pour femme   01 

 
: ...........................تونس يف  

 
 

 إمضاء املتعه د إمضاء املغازي 
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06/05ملحق عدد   

 وصل يف العي نات الواجب تقدميها
 لباس شغل نساء القسط اخلامس:

 5جدول عدد 
 

 عدد العي نات البيـــــــــــــــانـــــات الفصل

1 
Blouse manche longue pour femmes 

(couleur blanc) 
01 

2 
Sabot professionnel pour femmes (couleur 

blanc) 
01 

 
: ...........................يف تونس  

 
 

 إمضاء املتعه د إمضاء املغازي 
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06/60ملحق عدد   

 وصل يف العي نات الواجب تقدميها
 رجال ونســـــــــاء أحذية :القسط السادس 

 6جدول عدد 
 
 

 عدد العي نات البيـــــــــــــــانـــــات الفصل

1 
Chaussures pour hommes  

 
01 

2 Chaussures pour femmes  01 

 
 

........................... :يفتونس   
 

 

 إمضاء املتعه د إمضاء املغازي 
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الث اينالباب   

  الفن يةكر اس الش روط 
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07/1ملحق عدد   
 جدول عدد 01 

 chemises hommesأقمصة رجال  :للقسط األولالعرض الفن 
 

املطلوبةبيان اخلاصيات الفنية  الفصل  اخلاصيات الفنية املقرتحة 

1 

Chemise hiver pour homme  

 Composition du tissu : 

 Coton : Min 30 %  

 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  60 %  

 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 épaules étroit doublé. 

- 1 poche plaquée sur le côté gauche. 

- Bonne finition de l’article  

 

 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة.
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
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 07/2 عدد ملحق
20 عدد جدول  

 costumes hommes بدالت رجال: الثاين للقسط الفن العرض
املطلوبةبيان اخلاصيات الفنية  الفصل  اخلاصيات الفنية املقرتحة 

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. 
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07/3ملحق عدد   
 جدول عدد 03 

  tailleurs femmes نساء بدالت الثالث:للقسط العرض الفن 
املطلوبةبيان اخلاصيات الفنية  الفصل  اخلاصيات الفنية املقرتحة 

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. 

 

3 
Foulards  

- Divers coloris 
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- Bonne finition de l’article (les ourlets 

doivent être bien réalisés). 

 

يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة. هامة:مالحظة   

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

 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                        
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07/4ملحق عدد   
 جدول عدد 04

 العرض الفن للقسط الرابع: أقمصة نساء
املطلوبةبيان اخلاصيات الفنية  الفصل  اخلاصيات الفنية املقرتحة 

3 

 

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. 

 

4 

 

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. 
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 07/5ملحق عدد 

   شغل نساء لباس :اللخامسللقسط العرض الفن 
 
 

املطلوبةبيان اخلاصيات الفنية  الفصل ورأي الل جنة نتيجة عملية الفرز   

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 04 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. 

 

 

 
 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة.
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
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 07/6ملحق عدد 

 رجال ونساء   أحذية للقسط السادس:العرض الفن 
 
 

املطلوبةبيان اخلاصيات الفنية  الفصل  اخلاصيات الفنية املقرتحة 

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 

 

 
 
 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة.
....................................يف .............................حرر بـ        

 (إمضاء املشارك وختمه  )                                                                                                        
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08ملحق عدد   
  عه د املايلوثيقة الت   

 
 ............................................................................................................................................................................................: . أسفلهإين املمضي -
 ....................................................................................................................................................................................ف ابسم وحلساب: املتصرّ  -
 .........................................................................................................حتت عدد:  .......................................................املرسم ابلسجل التجاري :  -
 ......................................................................................................................................................:.املعنّي حمل خمابرته بـ ) ذكر العنوان ابلكامل ( -
 ............................................................................................................................................................................بصفيت الوكيل واملمثل القانوين . -
 ........................................................................................................................بـ.............................................................احلساب البنكي اجلاري  -
............................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 لفائدة وزارة االقتصاد واملالية ودعم اإلستثمار، 2021اخلاصة إبكساء العملة بعنوان سنة  05/2021د عد االستشارةوبعد اإلطالع على مجيع واثئق ملف 

 أتعّهد وألتزم مبا يلي: 
، واملعاليم وابعتبار مجيع األداءات حصة األمثان، مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكلّ  لو جلدا( إجناز الطلبات وفقا للّشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله طبقا 1

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

 

 كما يلي:اجلملي  ويتوزع املبلغ 
 

 لباس شغل نساء القسط اخلامس:
 القلم وابألرقام(: )املبلغ ابلدينار بلسان األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو املضافة  األداء على القيمةمبلغ  -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض ابعتبار األداء على القيمة املضافة -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 
 األمثان الفردية املقرتحة على الكميات املقّدرة ضمن القائمة التفصيلية لألمثان.  لغ من تطبيقااملب هتأتى هذتو 

 الثابت وغري قابل للمراجعة. االستشارة مثن ( قبول2
.االستشارةن جزءا من اليت تكوّ  ص( تطبيق مجيع البنود املدرجة بكرّاس الّشروط اإلدارية اخلا3  

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

()إمضاء املشارك وختمه   

 

                                                           

 يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد.  *
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  80 ملحق عدد
 عه د املايلوثيقة الت                                              

 

 ............................................................................................................................................................................................: . إين املمضي أسفله-
 ....................................................................................................................................................................................ف ابسم وحلساب: املتصرّ  -
 .........................................................................................................حتت عدد:  .......................................................املرسم ابلسجل التجاري :  -
 ......................................................................................................................................................:.املعنّي حمل خمابرته بـ ) ذكر العنوان ابلكامل ( -
 ............................................................................................................................................................................القانوين . بصفيت الوكيل واملمثل -
 ........................................................................................................................بـ.............................................................احلساب البنكي اجلاري  -
............................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 لفائدة وزارة االقتصاد واملالية ودعم اإلستثمار، 2021اخلاصة إبكساء العملة بعنوان سنة  05/2021د عد االستشارةوبعد اإلطالع على مجيع واثئق ملف 

 أتعّهد وألتزم مبا يلي: 
، واملعاليم وابعتبار مجيع األداءات حصة األمثان، مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكلّ  لو جلدا( إجناز الطلبات وفقا للّشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله طبقا 1

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

 

 كما يلي:اجلملي  ويتوزع املبلغ 
 

 أحذية رجال ونساء القسط السادس:
 وابألرقام(: )املبلغ ابلدينار بلسان القلم األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو املضافة  على القيمةمبلغ األداء  -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض ابعتبار األداء على القيمة املضافة -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 
 األمثان الفردية املقرتحة على الكميات املقّدرة ضمن القائمة التفصيلية لألمثان.  لغ من تطبيقااملب هتأتى هذتو 

 الثابت وغري قابل للمراجعة. االستشارة مثن ( قبول2
.االستشارةن جزءا من اليت تكوّ  ص( تطبيق مجيع البنود املدرجة بكرّاس الّشروط اإلدارية اخلا3  

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

()إمضاء املشارك وختمه   

                                                           

 يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد.  *
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  80 ملحق عدد

  عه د املايلوثيقة الت   
 
 ............................................................................................................................................................................................: . إين املمضي أسفله-
 ....................................................................................................................................................................................ف ابسم وحلساب: املتصرّ  -
 .........................................................................................................حتت عدد:  .......................................................املرسم ابلسجل التجاري :  -
 ......................................................................................................................................................:.املعنّي حمل خمابرته بـ ) ذكر العنوان ابلكامل ( -
 ............................................................................................................................................................................القانوين . بصفيت الوكيل واملمثل -
 ........................................................................................................................بـ.............................................................احلساب البنكي اجلاري  -
............................................................................................................................................................................................................................ 

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

 
 لفائدة وزارة االقتصاد واملالية ودعم اإلستثمار، 2021اخلاصة إبكساء العملة بعنوان سنة  05/2021د عد االستشارةوبعد اإلطالع على مجيع واثئق ملف 

 أتعّهد وألتزم مبا يلي: 
، واملعاليم وابعتبار مجيع األداءات حصة مقابل األمثان اليت اقرتحتها لكلّ األمثان،  لو جلدا( إجناز الطلبات وفقا للّشروط املبينة ابلواثئق املذكورة أعاله طبقا 1

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

 

 كما يلي:اجلملي  ويتوزع املبلغ 
 

 CHEMISES HOMMESأقمصة رجال  :القسط األول
 القلم وابألرقام(: )املبلغ ابلدينار بلسان األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو املضافة  األداء على القيمةمبلغ  -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض ابعتبار األداء على القيمة املضافة -

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

 COSTUMES HOMMESبدالت رجال  القسط الثاين
 : )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو  على القيمة املضافة مبلغ العرض ابعتبار األداء -

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

                                                           

 يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد.  *
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 TAILLEURS FEMMESبدالت نساء  الثالث القسط
 : )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو املضافة  مبلغ األداء على القيمة -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض ابعتبار األداء على القيمة املضافة -

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

 CHEMISIERS FEMMESأقمصة نساء  االرابع: القسط
 وابألرقام(: )املبلغ ابلدينار بلسان القلم األخرى واملعاليماألداء على القيمة املضافة  دون اعتباراجلملي بلغ امل -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو املضافة  على القيمةمبلغ األداء  -

.....................................................................................................................................................................................................................................  
 )املبلغ ابلدينار بلسان القلم وابألرقام(األخرى  املعاليمو  مبلغ العرض ابعتبار األداء على القيمة املضافة -

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

 
 األمثان الفردية املقرتحة على الكميات املقّدرة ضمن القائمة التفصيلية لألمثان.  لغ من تطبيقااملب هتأتى هذتو 

 الثابت وغري قابل للمراجعة. االستشارة مثن ( قبول2
.االستشارةن جزءا من اليت تكوّ  ص( تطبيق مجيع البنود املدرجة بكرّاس الّشروط اإلدارية اخلا3  

...................... يف ...............حرر بـ....   
(إمضاء املشارك وختمه)                                        
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09/1ملحق عدد   

 املــــــالــــي رض ــــــــــالع
 CHEMISES HOMMESأقمصة رجال  :القسط األول

ونسي ينار الت  ابلد    

املطلوبةبيان اخلاصيات  الفصل يةالكم     
الثمن الفردي دون 

األداءاتاحتساب   
نسبة 

 األداءات 
مبلغ 

اتاألداء  
 الثمن اجلملي 

األداءات مجيع ابحتساب  

1 Chemise hiver pour homme  63 
    

2 Chemise été pour homme  63 
    

  اجملموع مع إحتساب مجيع األداءات :

 
.................................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :  

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

 
: ........................... تونس يف  

طلعت ووافقتا  
العارضإمضاء وختم   

 
 
 

 
 
 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة.
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09/2ملحق عدد   

 املــــــالــــي رض ــــــــــالع
 رجال بدالت :الثاينالقسط 

 
ونسي ينار الت  ابلد    

املطلوبةبيان اخلاصيات  الفصل يةالكم     
الثمن الفردي دون 
 احتساب األداءات

نسبة 
اتمبلغ األداء األداءات   

 الثمن اجلملي 
األداءات مجيع ابحتساب  

1 Costume hiver pour homme 63 
    

2 Costume été pour homme  63 
    

  اجملموع مع إحتساب مجيع األداءات :

 
..................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :...............  

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

: ........................... تونس يف  

 

   طلعت ووافقتا

                                إمضاء وختم العارض
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09/3ملحق عدد   

 العــــــــــرض املــــــالــــي 
 نســــــــــــــاء بدالت  : القسط الثالث

ونسي ينار الت  ابلد    

املطلوبةبيان اخلاصيات  الفصل يةالكم     
الثمن الفردي دون 
 احتساب األداءات

نسبة 
اتمبلغ األداء األداءات   

اجلملي الثمن   
األداءات مجيع ابحتساب  

1 Tailleur hiver pour femme 27 
    

2 Tailleur été pour femme 27 
    

3 Foulards  54 
    

  اجملموع مع إحتساب مجيع األداءات :

 
..................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :...............  

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

 
: ........................... تونس يف  

طلعت ووافقتا  
 إمضاء وختم العارض

 
 
 

 
 

 مالحظة هامة : يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة.
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09/4ملحق عدد   

 املــــــالــــي رض ــــــــــالع
 نساء أقمصة :القسط الرابع

 
ونسي ينار الت  ابلد    

املطلوبةبيان اخلاصيات  الفصل يةالكم    الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

اتمبلغ األداء  الثمن اجلملي  
األداءات مجيع ابحتساب  

1 Chemisier hiver pour femme   27 
    

2 Chemisier été pour femme   27 
    

  اجملموع مع إحتساب مجيع األداءات :

 
..................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :...............  

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

: ........................... تونس يف  

 

طلعت ووافقتا  

 إمضاء وختم العارض                                                                                                                
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09/5ملحق عدد   

 املــــــالــــي رض ــــــــــالع
 لباس شغل نساء :القسط اخلامس

 
ونسي ينار الت  ابلد    

املطلوبةبيان اخلاصيات  الفصل يةالكم    الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

اتمبلغ األداء  الثمن اجلملي  
األداءات مجيع ابحتساب  

1 

Blouse manche longue 

pour femmes (couleur 

blanc) 

27 
    

2 
Sabot professionnel pour 

femmes (couleur blanc) 
27 

    

  اجملموع مع إحتساب مجيع األداءات :

 
..................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :...............  

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

: ........................... س يفتون  

 

طلعت ووافقتا  

 إمضاء وختم العارض                                                                                                                
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 09/6ملحق عدد 

 املــــــالــــي رض ــــــــــالع
 رجال ونساء أحذية الثالثة:صة احل

 
ونسي ينار الت  ابلد    

املطلوبةبيان اخلاصيات  الفصل يةالكم    الثمن الفردي دون  
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

اتمبلغ األداء  الثمن اجلملي  
األداءات مجيع ابحتساب  

1 
Chaussures  pour hommes 

dessus et  doublures en cuir 

souple 
63 

    

2 
Chaussures  pour femmes 

dessus et  doublures en cuir 

souple 
27 

    

  اجملموع مع إحتساب مجيع األداءات :

 
..................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :...............  

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

: ........................... تونس يف  

 

طلعت ووافقتا  

 إمضاء وختم العارض
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

يتّم إقصاء كّل عرض لم يشارك في كل فصول الحّصة الواحدة. مالحظة هامة :  
 


