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ّةالخاصّ ّةروطّاإلداريّ اسّالشّ كرّ 
 

 :الـمـــوضـــــوع  :  1الفصــل  
 حسب التشريع الجاري به العمل و طبقا لبنود كراس الشروط هذا بإستشارة القيام  جندوبةجامعة  تعتزم

 .وفق ما تم ضبطه بكراس الشروط الفنية الخاصة وذلكلفائدتها  إداري  تدريس و أثاث القتناء
  .موضوع هذه اإلستشارةمن ويمكن لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو أكثر  

 :كيفية المشاركة  :  2الفصــل  
 ّإداري  تدريس و أثاث باقتناءالخاص  1027/ 08دعدلمزودين الراغبين في المشاركة في اإلستشارة على ا

لسحب  -1818جندوبة  المغرب العربى اإلتحاد لحي الجامعي شارعا- ندوبةجاالتصال بمقر جامعة 
 .اإلداري  أثناء العمل وخالل التوقيت مجانا كراس شروط المقتضيات اإلدارية والفنية

 : شـاركــةـلمالمطلوبة لشـــروط  ال:  3ل  ــالفص
في أفضل  الطلبيةفيذ مشاركة كل عارض مستوفى للضمانات المطلوبة لتن اإلستشارةه هذ تقبل ضمن 

 الس أو في حالة تسوية قضائية فيال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعين الذين هم في حالة إف .روفظال
ضائية، فإنه يمكنهم المشاركة في ر ، أما بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية اإلستشارة هذه 

 .غرض طبقا للتشريع الجاري به العملشريطة إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في ال هذهاإلستشارة 
شريطة أن ال يمثل نفس الوكيل  هذهاإلستشارة ك بصفة قانونية، المشاركة في  لين لذليمكن للوكالء المؤه  

 .  الطلبيةأكثر من عارض واحد لهذه 
 : ـم العـــروضـتـقــدي:  4ل  ــالفص

أو تسلم مباشرة  السريع ريق البريدط أو عنمضمونة الوصول و عن طريق البريد  يجب أن ترسل العروض
 :عبارةتكتب عليه فقط  ظـرف خارجيفي إلى مكتب الضبط مقابل وصل إيداع 

والمؤسساتّجامعةّجندوبةّلفائدةّ إداريّّتدريسّوّأثاثّاقتناء08/2012ّّإستشارةّعددّفتحتالّ" 
 "ّالراجعةّلهاّبالنظر

 :إلـى العنوان التالـــي 
 

 جامعـــــة جنــــدوبة
 1818لحي الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى جندوبة ا

   :الوثائق التاليةالظرف الخارجي على  ويحتوي 

 . :الوثائقّاالداريةّ/ّأ
  من كراس الشروط  06وثيقة الضمان الوقتي المالي وفق الفصل عدد. 

ّ
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  في جميع  كمؤشر من قبل العارض أو وكيله المؤهل قانونا لذلكراس الشروط في صيغته األصلية
 األخيرة، الصفحةفي  الختم والتاريخ و  مع إضافة اإلمضاءصفحاته 

  إدارة األداءات  قبل من أو نسخة طبق األصل مسلمة في تسوية الوضعية الجبائيةأصلية شهادة
 عند آخر أجل لقبول العروض، سارية المفعولتكون 

  نظير من السجل التجاري 

  ساري ة  للضمان االجتماعي وطنيفي الصندوق ال نخراطاإلشهادة نسخة مطابقة لألصل من
  المفعول عند آخر أجل لقبول العروض،

  شهادة في عدم اإلفالس 

 ديم ـير بتقـرف يتضمن تأكيد العارض على إلتزامه بعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغـح على الشـتصري
حسب ) ومراحل إنجازها لف إجراءات الصفقةـأثير على مختـد التـدايا قصـايا أو هـوعود أو عط

 ،(03ملحق عدد بالالمنوال المصاحب 

 التزام من العارض بأنه لم يكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العالي والمؤسسات المشرفة عليها 
   .  05حسب النموذج المرفق بالملحق عدد

 اكس بكل دقةبطاقة إرشادات تحمل ختم وإمضاء العارض تحتوي على عنوانه ورقم الهاتف ورقم الف 

 (  6 ملحق عدد)

ّّ          العرضّالفني:ّظرفّأولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 وتحمل ختم  الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية ويجب أن تكون واضحة ومفصلة وباأللوان

  Pospectus +fiche technique)) عليها العارض

  تحدد بوضوح الخاصيات  تومة من قبل العارضممضاة ومخ بعدّتعميرهاّوجوبات اإلجابة اإستمار
 .08لملحق عدد مع وجوب تعميرها حسب النموذج المرفق بااألثاث المقترح  الفنية المتعلقة بكامل

 
ّ:العرضّالـمالــــــيّ:ّظرفّثاني          

 :يتضمن العرض المالي الوثائق التالية  
 لي الما وثيقة التعهد(soumission) حسب المنوال المصاحب )تعميره بدقة  ممضى ومؤرخ بعد

سـة،   ( 07عدد ملحق بال  المسلم من الجامعة ويحمل طابـع المؤس 
  مع وجوب تعمير )  والمعاليم جميع األداءات التونسي وبإعتباربالدينار األثمان جدول القائمة التقديرية و

 ،(مكرر 2و الملحق عدد 2الملحق عدد ) (المطبوعة المسلمة من الجامعة

يجبّتضمينّالعرضّالفنيّوالعرضّالماليّفيّظرفينّمنفصلينّومختومينّيدرجانّفيّ:مالحظةّّّّّ
ّ.ّّوموضوعهاعليهّمرجعّّاإلستشارةّّظرفّثالثّخارجيّ،ّيختمّويكتب

ّروفـفتحّالظّ:5ّّلــالفصّّ
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لمسلمة في اردة أو ابفتح كافة الظروف المحتوية على العروض المالية والفنية الو تتولى لجنة فتح الظروف 
 :العروض في  الحاالت التالية  اليا تقصىّو األجال المحددة وذلك في جلسة واحدة

  .بعد اخر أجل لتقديم العروضوض الواردة أو المسلمة ر الع -
 .غياب وثيقة التعهد أو وجودها دون بيان المبلغ -
 .وثيقة التعهد أو جدول األسعار الفردية أو التفصيل التقديري عدم وجود  -

  ةــــاتّالماليــالضمان:6ّّلّـالفص
  :المـاليّالوقتيّّالضمان/1ّّـ 6
)  الفني  ضمانا ماليا وقتيا بمبلغ أربعمائة دينار على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه 

تحتسب ابتداء من ( 00)مسل ما من إحدى المؤسسات البنكية صالحا لمدة تسعون يوما( دينار000
 ى لقبول العروضاليوم الموالي للتاريخ األقص

 . يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين أقصيت عروضهم مع مراعاة أجل اإللتزام بالعروض -
يرجع الضمان المالي الوقتي للمشاركين  الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار صاحب  -

 .الصفقة
مه للضمان يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي المقدم من قبل صاحب الصفقة بعد تقدي  -

 .النهائي
يبقى هذا الضمان المالي صالحا طيلة مدة صلوحية العروض وإلى حين تعويضه بالضمان  -

 .المالي النهائي
وفي حالة التمديد في مدة صلوحية العروض فإن الضمان المالي الوقتي يمدد أيضا في 

 . صلوحيته
أن يقدم خالل أجل أقصاه على العارض الذي ظفر بالصفقة :الضمانّالماليّالنهائيّ/6-1ّّ

يوما إبتداء من تاريخ إعالمه  بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره خمسة  ( 10)عشرين 
من المبلغ الجملي للصفقة  يبقى الضمان النهائي صالحا طيلة فترة تنفيذ صفقة (  5%)بالمائة 

 .بعنوان تلك الصفقة أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ ىاألثاث الستخالص ما عس

يرجع الضمان النهائي شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع تعهداته والتزاماته تجاه 
. الجامعة في أجل أقصاه شهرا بعد القبول النهائي لألثاث  

ينجر عن عدم تقديم الضمان النهائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا 
.من كراس الشروط 21من الفصل ( أ)لي  تطَبـق أحكام الفقرة عن عرضه وبالتا  

د آليا كذلك .وفي حالة التمديد في آجال تنفيذ الصفقة، فإن صلوحية الضمان النهائي تمد   
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ّ:ّالطلبيةثمـنّ:2ّّّلّّـالفص
الفردية  لعروض األثمانيجب أن تتضمن ا، و ال تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة وال تنقح

كافة  األداء على القيمة المضافة في مرحلة أولى ثم  باحتساب احتساب بالدينار التونسي دون  للفصول
 بجميع الفصول جامعة جندوبةبمكان التسليم بمقر    المعاليم واألداءات بما فيها المحمولة على الل ف والنقل

  .كما أن األثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة
  :اليةّتحيينّالعروضّالم:8ّالفصـلّ

ويمكن  الطلبيةإن األسعار باعتبار كل األداءات، ثابتة وغير قابلة للمراجعة وذلك طيلة مدة 
المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم عرضه المالي  الطلبيةلصاحب 

 21وذلك طبقا لمقتضيات الفصل أشهر ، (  86) اإلنجاز ستة  بدايةأو إصدار إذن  الطلبيةوتاريخ تبليغ 
، ويتم احتساب التعويضات باإلعتماد على 1880جويلية  80المؤرخ في  1272مكرر من األمر عدد 

 :القاعدة التالية 
-  ) No x TMMP = Po (1+  

ّ       ّ 365ّّّّّّ 

 P:ّالثمنّالجديدّ -

 Po:ّالثمنّاألصليّ -

 TMMّ:ّنسبةّالسوقّالنقديةّ -

 No:ّأشهر06ّّالـعددّأيامّالتأخيرّبعدّ -

 

 :تعويضّاألضرارّ :9ّالفصـلّ -

الحصول على التعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية التي قد  الطلبيةيمكن لصاحب    -
 : وذلك في الحالتين التاليتين  الطلبيةيتحملها أثناء تنفيذ 

 يوما  (188)في صورة بلوغه مائتا  الطلبيةالتأخير الراجع للجامعة والذي يحول دون تنفيذ   -

نقصان نسبة تساوي أو أثناء اإلنجاز وذلك ب الطلبيةلى التغييرات الهامة التي تدخلها الجامعة ع  -
 الطلبيةمن مبلغ   %08تفوق 

من المبلغ الجملي  2/1888ويتم احتساب التعويضات الناتجة عن التأخير في اآلجال بنسبة 
من   % 0عدى المبلغ الجملي للتعويضات للصفقة عن كل يوم تأخير بعد المائتي يوم على أن اليت

ا بالنسبة للتعويض الناتج عن التغييرات التي تدخلها الجامعة على  الطلبيةمبلغ   الطلبيةاإلجمالي أم 
تقديم مطلب في الغرض  الطلبيةمن مبلغ التجهيزات المسلمة ويجب على صاحب %3فقد حدد ت بـ

المؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع للجامعة  يبين  فيه التعويض المطلوب واألسس و 
 .الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك 
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وتتولى الجامعة دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يقع عرضه على أنظار لجنة  -
واقتراحه  الطلبيةذات النظرويتضم ن هذا التقرير رأي الجامعة بخصوص طلبات صاحب  الشراءات

 .في الغرض
ذات النظر بوجاهة طلب التعويض ، تتول ى الجامعة إعداد  الشراءاترة إقرار لجنة وفي صو  -

 .الطلبيةويتم عرضه لإلمضاء على صاحب  الشراءاتمشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة 
ّروضـوحيةّالعــمدةّصلّ:10الفصـلّ

من اليوم  يوما ابتداء(  60) ستون بمجرد تقديم العرض، يبقى كل عارض ملزما بعرضه لمدة 
وبناء على ذلك، يعتبر العارض قد قام بوسائله . الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

الخاصة وتحت كامل مسؤوليته بجمع كل المعلومات و البيانات التي يراها الزمة لتقديم عرضه 
 .لتزاماتهاولحسن تنفيذ 

تغيــيـــرّالكـمـيات:11ّالفصـل  

دود ــفي حالـزيـادة أو النقصــان ب الطلبيةتغيـير الكميات المطلوبـة مــوضـوع  يمـكن لـجامعة جنـدوبة
من المبلغ الجملي للصفقة دون أن يطالب المزود بأي تغيير أو تحوير في  (20%) ةــائــالمـب عشــرين
 .وفي األثمان المقترحة الطلبيةشروط 
العــروضّّمنهجيةّتقييم:21ّّالفصـل  

 التي تعتبر  ةالحاليموضوع اإلستشارة في مرحلة أولى ،بالنسبة إلى الطلبات  متقييتتولى لجنة ال
فى صحة الوثائق المكونة للعرض المالى وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية التثبت عادية 

 .     عند اإلقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا 

 مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب فى مرحلة ثانية التثبت في  تتولى لجنة  التقييم
بالفصل الذي لم يقدم به الوثائق الفنية والمطبوعات  وتقصيّالعارضالعرض المالي األقل ثمنا 

الفوتوغرافية المطلوبة ضمن الوثائق الفنية أو لم يقم بتعمير استمارات اإلجابة وتقترح إسناده 
 .في صورة مطابقته لكراس الشروط الطلبية

بين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم إعتماد نفس المنهجية بالنسبة إذا ت
 .للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي

ّ ّإقتراح ّبمجرد ّأنه ّإلى ّاإلشارة ّيجدر ّفإنهّّالطلبيةإسناد ّأعاله ّإليها ّالمشار ّالمنهجية حسب
ّ.لعروضّالفنيةيصبحّمنّغيرّالضروريّموااصلةّفحصّبقيةّا

م العرض المالي األقل  ثمنا بالنسبة لكل  فصل  الطلبيةيتم  إسناد : نتيجةّاإلختيار للمشارك الذي قد 
المحددة في كراس الشروط بعد تطبيق الشروط المذكورة أعاله الخاصة بالتقييم  األثاثمن فصول 

 .  المطلوبةومراقبة مدى مطابقة الفصول الواردة بكل  عرض مع الخصائص الفنية 
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عتبار كل  العناصر المعتمدة فإن اللجنة تطلب من اوفي حالة تساوي أفضل العروض ب
جديدة عروض مالية ذات النظر تقديم  الشراءات وبناء على رأي لجنة المشاركين المعنيين كتابيا 

 .1020مارس 23المؤرخ في  1020لسنة  2031األمر عدد  حسب مقتضيات وذلك 

ائج الدعوة إلى المنافسة على لوحة إعالنات موجهة للعموم وإسم المتحصل على تنشر الجامعة نت
على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية وعند و  الطلبية

ّ.(www.uj.rnu.tn) اإلقتضاء بأي وسيلة إشهارية أخرى 
آجـالّالتنفيذ:23ّالفصـلّ  

 يوما(38ّّ)  يوما ثالثون صاه في أجل أق  األثاثتسليم  الطلبيةدت له على العارض الذي أسن
 .الطلبيةالخاص بالشروع في تنفيذ  التاريخ المحدد باإلذن اإلداري تحتسب ابتداء من 

 جامعة جندوبةوضعه وتركيبه بمقر و  هذا،موضوع  اإلستشارة   األثاثويقصد بآجال التنفيذ، تسليم 
  نظروالمؤسسات الراجعة لها بال

 .ذات النظر الشراءاتجال التنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأي لجنة آال يمكن تغيير أجل أو 
والمؤسسات الراجعة لها بالنظر على نفقته إلى جامعة جندوبة   األثاث على المزود توزيع وتركيب

 (.00الملحق عددحسب )

غــرامــاتّالتـأخيــر:14ّّالفصـلّ  

 .تضبطها الجامعـة ومكانها التييد على المزود احترام آجال التزو 
موضوع الطلبية وتركيبه دفع غرامة تأخير   توفير األثاث غير مبرر في  يومّتأخيرينجر عن كل 

ثمنّالفصولّالمسلمةّبصفةّمن  (‰3ّ)فيّاأللفّّثالثمن قبل المزود تحسب على أساس 
من  (%0)ّخـمسـةّبالمائـةملي جـم الـبة الخصـاوز نسـعلى أال  تتج متأخرةّأوّغيرّالمسلمةّبتاتا

األصلية بإعتبار جميع المالحق إن وجدت مهما كانت مبلغها، وتطبق هذه الغرامات  الطلبيةمبلغ 
دون حاجة إلى تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بجبر 

ويحتسب التأخير  عاقدية األخرى،األضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات الت
د بقرار فسخ   .الطلبيةإلى غاية التاريخ المحد 

وتطبق هذه الغرامات أيضا على الطلبيات التي لم تسل ـم بتاتا حتى تاريخ إمضاء مقرر فسخ  
 .الطلبية

األثاثّتسليم:15ّّالفصـلّ  
ابقا كليا من حيث النوع ، مطهكيبوتر  ه، عند تسليمههذ ، موضوع اإلستشارة األثاثكون ييجب أن 
 .للعرض الفني المقبول والجودة 
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. هقبل تسلم بالمطلو   األثاثيمكن لجامعة جندوبة ايفاد لجنة لزيارة محل المزود وذلك لمعاينة 
 .اقبل تسلمه  األثاثولجامعة جندوبة الحق  في االستعانة بخبراء وتقنيين تختارهم لمعاينة 

المسلم أو نقص أو تلف فيه، يتم  إثبات ذلك بمحضر معاينة   ثاألثاوإذا ما تبي ن عدم مطابقة 
المرفوض أو بمنحة تعويضية لجبر الضرر الناتج   األثاث تطالب الجامعة على ضوئه بتعويض

على (  مصاريف المهمات و النقل) وتحمل المصاريف المنجـر ة عــن عمليــة المعــاينة. عن ذلك
 .كاهل جامعة جندوبة

  
ّ:ضمـانّالعيـوبّالخـفيـةّ:16ّالفصــلّ

 عيب في الصنع  من كل   األثاثد سالمة ـ يضمن المزو  
ده اإلدارةفإن الضمان يتمثل في تعويضها مجانا وذلك في أجل  أثاث معيبـ في حالة وجود   .تحد 

المعيبة في اآلجال المحددة، فإنه يلجأ إلى تطبـيــق أحكام الفصل  األثاثـ وإذا لم يتم تعـويض 
 من كراس الشروط( 81)
 

شروطّالمناولة:17ّالفصـل  

 .اليمكن للمزود بأي  حال من األحوال تكليف مزود آخر للقيام بعملية التزويد
 

خـالصكيفيـةّال:18ّّالفصـل  

نظائرإلى جامعة جندوبة  مرفقة بالنسخ (  40)في أربعة طبقا للتشريع الجاري به العمل تقدم الفواتير 
سة المعنية ووصوالت التسليم ية لألذون اإلدار األصلية  والتي يجب أن تمضى من قبل مسؤول عن المؤس 

 ضر االستالم الوقتياإضافة إلى محالمسل مة  األثاثو تحمل أرقام الجرد لكل  فصل من فصول 
.والنهائي لألثاث  

 .شهادة الخالص بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول  -

 .الجبائية مسلمة من إدارة األداءات سارية المفعولشهادة في تسوية الوضعية  -

   .يوما 30في أجل  يتم  خالص الفواتير بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود من قبل الجامعة
 . الطلبيةيكلف العون المحاسب لجامعة جندوبة بخالص الفواتير الناتجة عن *  

الطلبيةّإلغاء:19ّّالفصـــلّ       
 : وذلك في الحاالت التالية الطلبية إلغاءّجندوبة بحقيحتفظ رئيس جامعة 

 للطلبية في حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أّـ



 80/2017تدريس و إداري                                                                                          إستشارة عدد   تناءأثاثاق
 

- 9 - 

أيام من تاريخ توجيه تنبيه عن طريق ( 20)في هذه الحالة بعد عشرة  الطلبية بإلغاءيتم التصريح 
عندئذ إلى  الطلبية لم تتم اإلجابة عنها وتوكلإذا رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ 

 مزود بديل 
د حاجات وشراءات الجامعة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في حالة فسخ  مع  الطلبيةتسد 

د المخل  المزود بأذون تزويد إستعجالية أو بأي طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية المزو 
الحاصلة طيلة فترة  بالتزاماته بغض النظر عن احتساب التعويضات الناجمة عن التأخيرات

 .إللغاءا
ويخصم الفارق بين تكاليف أذون التزويد التي تعهد المزود األول بتنفيذها وبين األذون بالتزويد 
االستعجالية التي تضطر الجامعة العتمادها تسديدا لحاجاتها من المقتنيات، من المبالغ الراجعة 

ى إضافة إلى الحقوق التي يمكن للجامعة لتزاماته أو بإجراءات قانونية أخر اللمزَود المخَل ب
 .ممارستها من ذلك مصادرة جميع أمالكه 

لم األثاثفي حالة قيام المزود بأعمال آحتيال أو غش بخصوص نوعية وجودة  بّـ  . المس 
ّـ لتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيام اب الطلبيةإذا ثبت لدى الجامعة إخالل صاحب  ج

ه بتقديم وعود أوعطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام مباشرة أو بواسطة غير 
 1020لسنة  2031عدد و إنجازها وذلك طبقا للتصريح على الشرف المحدد باألمر  الطلبية

 1020مارس 23المؤرخ في 
ّ عنـد وفاة المزود أو فقدانه لألهلية المدنية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه في حالة  -د

 .طبقا للتراتيب القانونية الطلبيةعقد  يلغىية قضائية، تصف
إذا تقدم ورثة المزود المتوفي أو دائـنوه أو المصفي بتعهد كتابي خالل الخمسة عشر  غير أَنه

نفسها، يمكن  الطلبيةيوما الموالية للحادثة إلتمام التزامات المزود وتنفيذها حسب شروط ( 20)
 .لطلبلرئيس الجامعة الموافقة على ا

 

ّتسويةّالنزاعاتّوالخالفاتّ:02ّّّالفصــلّ
والجامعة عند تطبيق مقتضيات كر اس الشروط هذا، يتم  الطلبيةفي حالة نشوء نزاع بين صاحب 

 .تسويته عن طريق الل جنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى
شروطّعام ـة:12ّّالفصــل  ّّ  

 :تبقى خاضعة لـ الحاالت التي لم يتعر ض إليها كر اس الشروط 
 مجلة المحاسبة العمومية -2

والمتعلق بتنظيم الصفقات  1020مارس 23المؤرخ في  1020لسنة  2031األمر عدد  -1
 العمومية 
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 .وجميع النصوص التي تممته أو نقحته

كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية  -3
 2110أكتوبر  00المؤرخ في  80بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ق ملحالو وخدمات 

 .التشريعات التونسية الجاري بها العمل  -0

                                                                                            

 .......................يف................         ......................جندوبة يف  
 

 اطلعت عليه ووافقت                                            اطلع عليه وصادق    

     

 املـــــــزود                                            جامعة جندوبة                                    رئيس  

 (تاريخ، اإلمضاء، الختم وإسم وصفة الممضيال)                      
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 . يف نسخته األصلية ممضى جندوبةجيب أن يرجع جلامعة ( ومجيع ملحقاته)كراس الشروط هذا :  هـام جـدا
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ة الدنيا املطلوبة ات الفنيّ اخلاصيّ 
 اتللمعدّ 
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Article 82 : tabouret fixe   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 
 

280 

 
Il s'agit d'un tabouret fixe mi-haut, destiné à utiluser dans les laboratoires à 

paillasses 
Dimensions  fonctionnelles  
- hauteur de l'assise 65 cm 

Structure :la structure, en profilé tubulaire métallique diamètre 

20 mm épaisseur 12/10, elle doit présenter un bonne stabilité et 

une solidité  
- le tabouret doit disposer de cerceau (travers) repose-pieds; 
-tous les embouts doivent étre obturés  
Finition:la finition de la structure (en profilés métalliques) et des éléments 

d'assemblage doit assurer une bonne résistance à la rayure, à l'abraison et à 

la corrosion :traitement par sablage ou grenaillage, finition en poudre 

époxy de couleur au choix du client.  
-Piétement en tube acier rond de 22X1.2 mm 

- -Siège en MDF stratifié de 16 mm 
Échantillon exigée 
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Article 82 :  armoire metallique à 2 portes 
 

 

Quantité 

demandé 
Caractéristiques minimales exigées 

20 

Dimension approximative 195cm x 45cm x 95cm 
Fabrication robuste 

 Il s’agit d’une armoire métallique à deux portes fermant à clé. 

L’armoire doit être équipée de (05) zones de rangement ou de plus  avec 

possibilité de règle en hauteur.  

Dimensions : 
 Largeur=900±20mm. 

 Profondeur=450±20mm. 

 Hauteur total=1950±70mm. 

Structure : 

Matériaux : 
 La structure de l’armoire doit être en tôle noire LAF, d’épaisseur 

minimale10/10mm renforcer par profilés métalliques. 

 L’armoire doit être équipée de (05 

 ) étagères  en tôle noire LAF épaisseur 08/10mm à(03) plies. 

 Les étagères étant réglables doivent être avec renforcement contre la flexion. 

 Les façades et le dos du meuble de rangement doivent disposer de renforts 

supplémentaires afin d’éviter toute sorte de gauchissement. 

 Les deux ouvrants en tôle noire LAF épaisseur 10/10. 

 Les deux ouvrants ayant une ouverture de plus 90° doivent disposer d’un système 

de fermeture par battement central et d’un système de fermeture par pêne vertical.  

 L’ensemble doit être suffisamment stable et rigide. 

 Tous les éléments doivent être exempts d’angles et d’arêtes tranchantes, de zones 

de coincements, d’écrasement et de cisaillement capables de produire des risques 

aux utilisateurs. 

 L’armoire doit être équipée de vérins de réglages au niveau de piétements. 

 La structure de l’armoire, les ouvrants et les tablettes doivent présenter une bonne 

stabilité et une solidité structurelle adéquate par rapport aux contraintes soutenus 

lors d’une utilisation normale. 

Finition : 
 La finition de l’armoire,doit assurer une bonne résistance à la rayure ,à l’abrasion 

et à la corrosion : 

-traitement par sablage ou grenaillage ,finition en poudre époxy de couleur au 

choix du client. 

Prospectus en couleur  exigée 
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Article 83 : TABLE DE REUNION 

 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 

 

01 

TABLE DE REUNION  

Table de réunion Plateaux de travail en panneau MDF épaisseur 

30mm revêtu de polyvinyle membrane texture bois bordure en ail 

d’avion avec partie centrale en MDF recouvert de simili cuir . : - 

Piètements en bois cintré revêtus en Simili Cuir. - Tout l’ensemble 

est monté sur une structure métallique peinture Laqué Epoxy 

L 400cm x  P130cm x H 72cm 

Couleur  blanc  

Prospectus en couleur  exigée 
 

 

 
 

Article 84 : Table basse carré  

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 
 

02 

Table basse carré  
Plateau en panneau stratifié plaqué épaisseur 25mm  bordure droit 
avec couvre chant sur le 
pourtour de 2mm antichoc avec dalle de verre centré épaisseur 6mm. 
- Piètements tubulaire en noir époxy avec patins de protection anti 
derapants 
L 60cm x P 60cm x H 40 cm 

Prospectus en couleur  exigée 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 80/2017تدريس و إداري                                                                                          إستشارة عدد   تناءأثاثاق
 

- 16 - 

 

 

Article 85 : coffre fort 

 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 
 

01 

- Structure defensive performante  

Corps a double envelope de tole d'acier de plus de 50mm 

d'épaisseur  pour une très grande résistance aus outils 
mécanique  

Porte épaisseur toltale supérieur a 100mm  et comporte le 

meme perfection que le corps ouverture 180° 

- Fermeture par pennes latéraux supérieurs et inférieurs  

La serrure intégrée a la porte 

- Système anti-extraction  

dimension approximative Hauteur 80cm , Largeur 50 cm , 

Profondeur 34 cm 

Conçues pour être encrée au sol  

Prospectus en couleur  exigée 
 

 
 

Article 86 : classeur 4 tiroir pour dossier suspendu  

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 

 

05 

classeur 4 tiroirs pour dossiers suspendus - couleur gris clair 

Fabrication monobloc en métal peinture époxy. 2 Serrures à clé 

bloquant les 4 tiroirs. Largeur 40 cm x Profondeur 40 cm 

Prospectus en couleur  exigée 
 

Article 87 : fauteuil  Pour salle de réunion  

Quantité 

demandé 

 

Caractéristiques minimales exigées 

10 

Assise et dossier rembourrés en mousse souple avec couche de 

dacron. - Accoudoirs : Accoudoirs fixe en Polypropylène couleur 

noir avec une partie tapissé. * - Revêtement : Similicuir  

 Base ou piètements : Structure métallique ( luge ) avec patins 

d’anti-dérapage 

Prospectus en couleur  exigée 
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Article 88 : canapé   

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 

 

01 

Il s’agit d’un canapé à trois (03) places de style moderne muni 

de deux accotoirs. 

  Dimensions hors tout : 

Largeur=2100±100mm 

Profondeur=900±100mm 

Structure : 

Matériaux :(bois) 

 La structure doit être stable en utilisation normale, résistante et 

durable. 

 Le canapé ne doit pas présenter des angles et des arêtes 

tranchantes, des zones de coincements, d’écrasements et de 

cisaillement. 

 L’utilisation ordinaire du canapé ne doit pas engendrer de 

grincements ou de bruits anormaux  

 Le canapé doit disposer de socle en polypropylène épaisseur 

minimale 50mm 

 

    Rembourrage et revêtement : 

Matériaux : 

 le rembourrage du canapé doit être en mousse densifiée. 

       Revêtement : 

 habillage en similicuir, de couleur au choix du client. 

 l’habillage doit être résistant aux frottements et aux 

déchirements. aussi, il doit être facile à dépoussiérer et à 

nettoyer, ceci sans détérioration ou modification d’aspect. 

Prospectus en couleur  exigée 
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 III  المــالحــق 
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 ـدد1ملحق عــ

Formulaire de réponses 

Article 82 : tabouret fixe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 
 

Caractéristiques 

minimales proposés 

280 

 
Il s'agit d'un tabouret fixe mi-haut, destiné 

à utiluser dans les laboratoires à paillasses 
Dimensions  fonctionnelles  
- hauteur de l'assise 65 cm 

Structure :la structure, en profilé 

tubulaire métallique diamètre 20 mm 
épaisseur 12/10, elle doit présenter 

un bonne stabilité et une solidité  

- le tabouret doit disposer de cerceau 
(travers) repose-pieds; 
-tous les embouts doivent étre obturés  
Finition:la finition de la structure (en 

profilés métalliques) et des éléments 

d'assemblage doit assurer une bonne 

résistance à la rayure, à l'abraison et à la 

corrosion :traitement par sablage ou 

grenaillage, finition en poudre époxy de 

couleur au choix du client.  
-Piétement en tube acier rond de 22X1.2 

mm 

- -Siège en MDF stratifié de 16 mm 
Échantillon exigée 
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Article 82 :  armoire metallique à 2 portes 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales exigées 

 

Caractéristiques 

minimales proposés 

20 

Dimension approximative 195cm x 

45cm x 95cm 
Fabrication robuste 

 Il s’agit d’une armoire métallique à deux 

portes fermant à clé. 

L’armoire doit être équipée de (05) zones 

de rangement ou de plus  avec possibilité 

de règle en hauteur.  

Dimensions : 
 Largeur=900±20mm. 

 Profondeur=450±20mm. 

 Hauteur total=1950±70mm. 

Structure : 

Matériaux : 

 La structure de l’armoire doit être en 

tôle noire LAF, d’épaisseur 

minimale10/10mm renforcer par 

profilés métalliques. 

 L’armoire doit être équipée de (05 

 ) étagères  en tôle noire LAF 

épaisseur 08/10mm à(03) plies. 

 Les étagères étant réglables doivent 

être avec renforcement contre la 

flexion. 

 Les façades et le dos du meuble de 

rangement doivent disposer de 

renforts supplémentaires afin 

d’éviter toute sorte de 

gauchissement. 

 Les deux ouvrants en tôle noire LAF 

épaisseur 10/10. 

 Les deux ouvrants ayant une 

ouverture de plus 90° doivent 

disposer d’un système de fermeture 
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par battement central et d’un système 

de fermeture par pêne vertical. 

 L’ensemble doit être suffisamment 

stable et rigide. 

 Tous les éléments doivent être 

exempts d’angles et d’arêtes 

tranchantes, de zones de 

coincements, d’écrasement et de 

cisaillement capables de produire des 

risques aux utilisateurs. 

 L’armoire doit être équipée de vérins 

de réglages au niveau de piétements. 

 La structure de l’armoire, les 

ouvrants et les tablettes doivent 

présenter une bonne stabilité et une 

solidité structurelle adéquate par 

rapport aux contraintes soutenus lors 

d’une utilisation normale. 

Finition : 

 La finition de l’armoire,doit assurer 

une bonne résistance à la rayure ,à 

l’abrasion et à la corrosion : 

-traitement par sablage ou 

grenaillage ,finition en poudre époxy 

de couleur au choix du client. 

Prospectus en couleur  exigée 
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Article 83 : TABLE DE REUNION 

 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales 

exigées 

 

Caractéristiques 

minimales proposés 

01 

TABLE DE REUNION  

Table de réunion Plateaux de 

travail en panneau MDF épaisseur 

30mm revêtu de polyvinyle 

membrane texture bois bordure en 

ail d’avion avec partie centrale en 

MDF recouvert de simili cuir . : - 

Piètements en bois cintré revêtus 

en Simili Cuir. - Tout l’ensemble 

est monté sur une structure 

métallique peinture Laqué Epoxy 

L 400cm x  P130cm x H 72cm 

Couleur  blanc  

Prospectus en couleur  

exigée 

 

 

 

 
 

Article 84 : Table basse carré  

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales 

exigées 

 

Caractéristiques 

minimales proposés 

02 

Table basse carré  
Plateau en panneau stratifié plaqué 
épaisseur 25mm  bordure droit 
avec couvre chant sur le 
pourtour de 2mm antichoc avec 
dalle de verre centré épaisseur 
6mm. 
- Piètements tubulaire en noir 
époxy avec patins de protection 
anti derapants 
L 60cm x P 60cm x H 40 cm 

Prospectus en couleur  

exigée 

. 
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Article 85 : coffre fort 

 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques 

minimales exigées 

 

Caractéristiques minimales 

proposés 

01 

- Structure defensive 

performante  
Corps a double envelope 

de tole d'acier de plus de 

50mm d'épaisseur  pour 
une très grande résistance 

aus outils mécanique  

Porte épaisseur toltale 
supérieur a 100mm  et 

comporte le meme 
perfection que le corps 
ouverture 180° 

- Fermeture par pennes 

latéraux supérieurs et 

inférieurs  

La serrure intégrée a la porte 

- Système anti-extraction  

dimension approximative 

Hauteur 80cm , Largeur 50 cm 

, Profondeur 34 cm 

Conçues pour être encrée au 

sol  

Prospectus en couleur  

exigée 
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Article 86 : classeur 4 tiroir pour dossier suspendu  
 

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales 

exigées 

 

Caractéristiques minimales 

proposés 

05 

 

classeur 4 tiroirs pour dossiers 

suspendus - couleur gris clair 

Fabrication monobloc en métal 

peinture époxy. 2 Serrures à clé 

bloquant les 4 tiroirs. Largeur 40 

cm x Profondeur 40 cm 

Prospectus en couleur  

exigée 

 

 

 

 

 

Article 87 : fauteuil  Pour salle de réunion  

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales 

exigées 

 

Caractéristiques minimales 

proposés 

10 

Assise et dossier rembourrés en 

mousse souple avec couche de 

dacron. - Accoudoirs : 

Accoudoirs fixe en 

Polypropylène couleur noir avec 

une partie tapissé. * - 

Revêtement : Similicuir  

 Base ou piètements : Structure 

métallique ( luge ) avec patins 

d’anti-dérapage 

Prospectus en couleur  

exigée 
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Article 88 : canapé   

Quantité 

demandé 
 

 

Caractéristiques minimales 

exigées 

 

Caractéristiques minimales 

proposés 

01 

Il s’agit d’un canapé à trois 

(03) places de style 

moderne muni de deux 

accotoirs. 

  Dimensions hors tout : 

Largeur=2100±100mm 

Profondeur=900±100mm 

Structure : 

Matériaux :(bois) 

 La structure doit être stable 

en utilisation normale, 

résistante et durable. 

 Le canapé ne doit pas 

présenter des angles et des 

arêtes tranchantes, des 

zones de coincements, 

d’écrasements et de 

cisaillement. 

 L’utilisation ordinaire du 

canapé ne doit pas 

engendrer de grincements 

ou de bruits anormaux  

 Le canapé doit disposer de 

socle en polypropylène 

épaisseur minimale 50mm 

 

    Rembourrage et 

revêtement : 

Matériaux : 

 le rembourrage du 

canapé doit être en 

mousse densifiée. 

       Revêtement : 

 habillage en similicuir, 
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de couleur au choix du 

client. 

 l’habillage doit être 

résistant aux frottements 

et aux déchirements. 

aussi, il doit être facile à 

dépoussiérer et à 

nettoyer, ceci sans 

détérioration ou 

modification d’aspect. 

Prospectus en couleur  

exigée 
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 ـدد1ملحق عــ
 لفائدة جامعة جندوبةـثـا  ادادار  األاخلاص بقائمة  ألمثانجدول ا

 
السعر الفردي بلسان القـلم المقترح بالدينار باعتبار جميع  

 ) (T.T.Cاألداءات  

 نسبة األداءات
%TVA 

مبلغ  
 التخفيض

السعر الفردي بلسان القـلم المقترح بالدينار دون  
  ) (.H.Tاعتبار جميع األداءات  

 الفصل بيان الفصل

 

  

 

tabouret fixe   

21 

 

   
 
 
 
 

Armoire 

métallique à 2 

portes 
02 

 

 
 

  
 
 
 
 

table de réunion 

03 

 

   
 
 
 
 

table basse carré  

04 

 

  

 

coffre fort 

05 

 

  

 

Classeur 4 tiroir 
pour dossier 

suspendu  
6 

 

  

 

Fauteuil pour 

salle de réunion  

7 

 
  

 
Canapé 

 
8 

                         

 ختم وإمضاء العارض                                                                                                                  
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مكرر  ـدد0ملحق عــ  
 لفائدة جامعة جندوبةـثـا  ادادار  األبقائمة  ةاخلاصالقائمة التقديرية 

السعر الجملي المقترح بالدينار باعتبار  
  ) (T.T.Cجميع األداءات  

السعر الفردي المقترح  
بالدينار باعتبار جميع  

 ) (T.T.Cاألداءات  

 مبلغ  
عر الفردي المقترح بالدينار دون اعتبار  الس التخفيض

  ) (.H.Tجميع األداءات  
 الفصل بيان الفصل الكمية

  

 

 

280 tabouret fixe   

21 

  

  

 

 

 

20 Armoire 

métallique à 2 

portes 02 

  

  

 

 

 

01 table de réunion 

03 

  

  

 

 

 

 

02 table basse 

carré  
04 

  

  

 

 

 

 

01 coffre fort 

05 

  

 

 

05 Classeur 4 tiroir 

pour dossier 

suspendu  
6 

  

 

 

10 Fauteuil pour 

salle de réunion  
7 

  

 

 

01 Canapé 
 

8 

........................     ...............................................................................................:.........  بإعتبار جميع األداءات  المـــبـــلـــغ الــجـــمـــلـــي                
                                                                                                                          

  
بلسان القلم )األداءات  أوقفت القائمة التقديرية بمبلغ جملي قدرها وباعتبار جميع التخفيضات وجميع     

( : واألرقام
......................................................................................................................................................

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

                  ختـم وإمـضاء الـعارض                                                
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 ة  لجمهورية التونسيا             

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة جندوبة            

 

 ـدد3ملحق عــ
 

 بعدم التأثير  تصريح علـى الشرف                 
 

 (وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة)
 

ت  ملتعلاااان يت اااااي     اااا ق  1020 اااا     23 ملاااايف      2031عاااا   ألحكاااا م  أل اااا  تطبيقاااا   
 .  عمو ية

 
(   إل ااااااااااااااااااااااااااااااااااا      ّلقاااااااااااااااااااااااااااااااااااا        ااااااااااااااااااااااااااااااااااااة: ) إنّاااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ملم اااااااااااااااااااااااااااااااااااا     لاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

….……………………………………........................……………………..... 

 و ملتعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   يا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ة

…………………………………..…................................................................. 

 م  ب  ا    و يو  اطة    ات يتقا و وعاو   و عطا د  و لا  د   ق ا   ص ّح على   شا   و  تا م يعا م   قيا
        تأثت على خمتلف إج  ء ت إي  م     قة و   حل إجن زل  مب  خي م  ب      و ي  ة غت  ب    

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

 الـعارض                                                  
                              

  خلات و   إل       ّلقا        اة     تا  يخ)                           
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                                                      0ملحق عدد  

 
 

ثاث  األتوزيع جدول   
 
 

املعهد العايل 
للبيوتكنولوجيا 
 بباجة  

املعهد العايل 
للفنون 
واحلرف 
 بسليانة

املعهد العايل 
للدراسات 
التطبيقّية يف 
اإلنسانّيات 
 ابلكاف

املعهد العايل 
للعلوم اإلنسانية 

جامعة  جبندوبة 
 جندوبة

 بيان الفصل

 الفصل

288  71 280  

 

 

tabouret fixe   02 

 80 80 87  Armoire métallique à 2 

portes 01 

    82 table de réunion 03 
    81 table basse carré  00 
    82 coffre fort 00 
    80 Classeur 4 tiroir pour 

dossier suspendu  
00 

    28 Fauteuil pour salle de 

réunion  
07 

    82 Canapé 

 
08 

 
 

 ختم وإمضاء العارض

 
 
 



 80/2017تدريس و إداري                                                                                          إستشارة عدد   تناءأثاثاق
 

- 31 - 

                                                                                                                     
                                                 

                                     
 الجمهورية التونسية           

  والبحث العلميوزارة التعليم العالي  
 جامعة جندوبة            

5ملحق عدد    

 تصريح علـى الشرف

 
 (وجوب تقـدمي العرض علـى املطبوعـة املسلمـة من اجلامعة)

  ملتعلااان يت اااي     ااا ق ت   عمو ياااة1020 اا     23 ملااايف      2031عاا    أل ااا   تطبيقاا   
 .. ……………………….…..……….… ( إل       ّلقا        اة : ) إنّا   ملم ا     لا  

……………..…………………………………………………………………….……........................................... 

 ….................................................................…..………………………………… و ملتعا   يا  ا   ا  ة

…………..………………………..…………………………………………………….......................................... 

أبنين مل   ن عوان عمو ي    ى وز      تعلي    ع يل و  بحث   علم   و إح ى  ص ّح على   ش   
 ......................................                                                                                                     مليف س ت  ملش فة علي  

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

 الـعارض                        
 ( إل       ّلقا        اة     تا  يخ و خلات )
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 الجمهورية التونسية       
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة جندوبة            

 
 

 ـدد6ملحق عــ
 
 

 بطاقة إرشادات
 
 :تتضمن بطاقة اإلرشادات املعطيات التالية 

 ..............................................................................ارضـالع م ـإس -

 ...........................................................................................اللقـب -

 ..........................................................................................العنـوان -

 .............................................................................................النشاط -

 .....................................................................................فـهلاتقم   -

 ......................................................................................رقم الفاكس -

 ................................................................................ف اجلبائير املع -
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 جمهورية التونسية ال   

 وزارة التعليم العالي  

   والبحث العلمي     

 جامعة جندوبة     

ـدد7ملحق عـ  
 

 د الـمالـيالتعه
 

 (المطبوعة  هاته  وجوب تقديم العرض علـى) 
  .............……………..............………….……………………………: أسفلـه  لممضـيا إن ـي

 ....…..........…………..........…………: تحت رقـم  الجتماعياللضمـان  وطنيالمرسـم بالصنـدوق ال

 ..... ………………تحت رقـم ……… /……/……فـي . …...………………المسجل بالدفتر التجاري بـ 

 .......………………الفاكـس .. …………………الهاتـف …… ......….……………………القاطن بـ 

بما  هذاباإلستشارة كر اس الشروط الخاص  بنود أتعهـد بتنفيذ  40/7402عـدد اإلستشارة بعـد إطـالعي على ملـف 
 . وقد حددت العقد على أنها نهائية وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة  المقترحةفي ذلـك الفصول 

( دون إعتبار األداءات)المبلغ الجملي بلسان القلم
 .............................................................................

.................................................................................................................... 
 ................................................................................(..........بلسان القلم)مبلغ التخفيض

 بإعتبار جميع التخفيضات وجميع  األداءات  (بلسـان القـلم) ما قيمته المبلغ الجملي المقترح ب
……………………………………………………………………......................................… 

……………………………………………………………………………(........،.......................) 
ن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها وبأ ،كما أتعهد بدفع كل معاليم التسجيل الخاصة بعقد هذه الصفقة

يتم تحويل المبالغ الراجعة لي في هذه الصفقة  .وأن أنفذ هذه الصفقة حسب اآلجال وفي أحسن الظروف بالقانون التونسي
المفتوح .............................................. ........................ البنكي رقم/بالحساب البريدي

                                                                                          ....................................................بـ
                    .................………..تـونـس ، في 

ّــزودــالمّّّّّّّّّّّّّّّ
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