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للسنة الجامعية  الخاص بالمناولة في إسكان الطلبة

2022-2023 

 
 صفاقس   لواليةبالنسبة  
 

I. طريق سيدي منصور: صفاقس 

 

   بية" "  مبيت  : أمال اللزاز 1)  

 
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 54   

                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 36لعدد دينارا  90,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 18لعدد دينارا  90,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    600,000 48ر قدره أشه عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 إعادة طلب عروض في الغرض مع االختصار في اآلجال لتسديد الحاجيات الناقصة بالجهة.الموافقة على 

 

II.  الغربيةصفاقس : 

 
   رنيم للخدمات الجامعية مبيت"األمل" شركة  (1

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 144   
                                              

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 132لعدد دينارا  75,000                                                
 أسرة  3 غرفة ذات سريرا ب 12لعدد دينارا  70,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    400,000 107ر قدره أشه عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

   "الطاهر الحداد مبيت إزدهار المهيري  (2

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 100   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 13لعدد دينارا  75,000                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 48لعدد دينارا  75,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 39لعدد دينارا  75,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    000,000 75 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 



   سمير الغراب مبيت "سمر"  (3

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 51   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 36لعدد دينارا  87,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 15لعدد دينارا  85,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10اعتبار  دينارا  بدون    070,000 44 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

   مبيت "فرحات حشاد"   محمد الهماني (4

   :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 55   
 غرفة ذات سرير واحد سريرا ب 2لعدد دينارا  95,000                                       
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 26لعدد دينارا  90,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 27لعدد دينارا  85,000                                                

مساهمة الطالب  د  10دينارا  بدون اعتبار    250,000 48 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

إعادة طلب عروض في الغرض مع االختصار في اآلجال لتسديد الحاجيات الناقصة الموافقة على  
 بالجهة.

 

 : بالنسبة لوالية قابس
 

   شركة المعدات المختلفة مبيت "مروى"  (1

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 72   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 72لعدد دينارا  64,900                                                

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    728,000 46 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

    حمد التواتي مبيت "التواتي"  أ (2
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 002   

 سريرا بغرفة ذات سرير واحد    14دينارا لعدد  80,000                                        

 بغرفة ذات سريرين   سريرا 84دينارا لعدد  72,000                                        

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  102دينارا لعدد  67,000                                         

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    020,000 140قدره أشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة  
 شهريا 

 

 

 الطاهر الحاجي مبيت "الوفاق"   (3
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 120   

 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   13دينارا لعدد  74,000                                              

 سريرا بغرفة ذات سريرين  50دينارا لعدد  74,000                                               

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 57لعدد دينارا  74,000                                               

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار  800,000 88 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     



  يحي الشامخ مبيت "سيماء"  (4

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 77   
 بغرفة ذات سرير واحد   أسرة 5دينارا لعدد  76,000                                              

 سريرا بغرفة ذات سريرين  12دينارا لعدد  75,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  60دينارا لعدد  74,000                                               

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    200,000 57 قدرهأشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة  
 شهريا 

 

   محمد الودرني مبيت "الودرني"  (5

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 258   
 بغرفة ذات سرير واحد   أسرة 7دينارا لعدد  75,000                                              

 سريرا بغرفة ذات سريرين  32دينارا لعدد  75,000                                                 

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  219دينارا لعدد  75,000                                                 

 
د  مساهمة الطالب  10اعتبار  دينارا  بدون   500,000 193 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 

 "  2"مبيت النجاح 2شركة مبيت النجاح  (6
    :السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 114 

 سريرين  بغرفة ذات  سريرا 24دينارا لعدد  82,000                                         

 أسرة  3سريرا بغرفة ذات  90دينارا لعدد  79,000                                         

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    780,000 90 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 

  

   عبد هللا المغزاوي مبيت "المغزاوي" 7)    

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 100   
                                                

 سريرا بغرفة ذات سريرين  28دينارا لعدد  83,160                                             

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  72دينارا لعدد  80,850                                               

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار   496,800 81 أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 

   الشابي مبيت "الشابي"  فريد   8)  

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 360   
 بغرفة ذات سريرين  أسرة 6دينارا لعدد  85,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  354دينارا لعدد  85,000                                               

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    000,000 306قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

    



 مبيت "حي المنارة" 9) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 327   
 سريرا بغرفة ذات سريرين  12دينارا لعدد  86,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  315دينارا لعدد  85,000                                               

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    070,000 278قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 
 " مبيت "شركة الياسمين 10) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 92   
 بغرفة ذات سرير واحد   أسرة 9دينارا لعدد  95,000                                              

 سريرا بغرفة ذات سريرين  38دينارا لعدد  90,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  45دينارا لعدد  80,000                                               

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    750,000 78قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

  الجهوية للتضامن االجتماعي مبيت 'ابن خلدون"  اللجنة 11)

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 166   
 بغرفة ذات سرير واحد   أسرة 3دينارا لعدد  87,000                                               

 سريرا بغرفة ذات سريرين  154دينارا لعدد  87,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  9دينارا لعدد  87,000                                               

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10اعتبار  دينارا  بدون    420,000 144 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

   علي كربوب مبيت"ابن شرف" 12) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 114   
 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 9لعدد دينارا  87,600                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 30لعدد دينارا  87,600                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 75لعدد دينارا  87,600                                                

 
 مساهمة الطالب شهريا د  10دينارا  بدون اعتبار    864,000 99 قدره  أشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة  

 
 شركة أبناء محمد قايد مبيت "نرجس" 13) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 143   
 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 6لعدد دينارا  88,000                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 50لعدد دينارا  88,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 87لعدد دينارا  88,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10اعتبار  دينارا  بدون    840,000 125 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 

   مبروكة الزمزمي مبيت "الجوهرة" 14) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 80   
 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 2لعدد  دينارا  92,000                                      

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 60لعدد  دينارا  89,500                                       



 أسرة 3غرفة ذات سريرا ب 18لعدد  دينارا  89,000                                        

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    560,000 71قدره  أشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة  
 شهريا 

 

 

   " 1هاجر قاسم مبيت "سحر15) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 99   
 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 3لعدد دينارا  89,900                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 12لعدد دينارا  89,900                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 84لعدد دينارا  89,900                                                 

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    001,000 89 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 
 

مناقشة األسعار مع العارض محمد كمال زريق"مبيت الفوز" بالنسبة للغرف ذات سريرين و ذات  -
    إلرتفاع السعر المقترح لهذين الفصلين مقارنة بكلفة السرير في الجهةثالثة أسرة وذلك 

    

 إعادة طلب عروض في الغرض مع االختصار في اآلجال لتسديد الحاجيات الناقصة بالجهة.الموافقة على 
 

   قفصة:بالنسبة لوالية 
 

 " : 2شركة األمل مبيت "األمل (1 
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 96   

 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 7لعدد دينارا  98,000                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 44لعدد دينارا  87,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 45لعدد دينارا  84,000                                                
    

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار  940,000 82 قدره   أشهر  عشرةبمبلغ جملي لمدة               
 شهريا 

 

 منذر بلحولة مبيت "بلحولة" 2) 
    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 150    

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 60لعدد دينارا  87,500                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 90لعدد دينارا  87,200                                                
 

د  مساهمة الطالب  10اعتبار  دينارا  بدون    980,000 130 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 " 1بن سالم مبيت "األمل  ( خالد3    

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 155   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 20لعدد دينارا  98,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 135لعدد دينارا  94,000                                                

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    500,000 146 قدره   أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     



 محمد الصغير يحيى "إقامة مروى" (4
    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 120    

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 12لعدد دينارا  97,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 108لعدد دينارا  94,780                                                
 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار     002,400 114 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 عادل بن عمار يحي "مبيت الفتح"5) 

    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 104    
 غرفة ذات سريرين أسرة ب 2لعدد دينارا  98,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 102لعدد دينارا  95,000                                                
 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار     860,000 98 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 منصور منصري مبيت "ابن سينا" 6) 

    :السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 65      
 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 3لعدد دينارا  110,000                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 26لعدد دينارا  98,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 36لعدد دينارا  92,000                                                
 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    900,000 61 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 " 1عبد الواحد شكري مبيت "نور  7) 

    :السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 92      
                                                  

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 92لعدد دينارا  95,500                                                
                                          

 د  مساهمة الطالب شهريا 10بدون اعتبار  دينارا     860,000 87قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 شركة الحبيب مبيت "الحبيب":    8) 

    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 158   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 128لعدد دينارا  97,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 30لعدد دينارا  90,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    160,000 151 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 شركة أميرة "مبيت أميرة" 9) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 272           
                                                 
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 176لعدد دينارا  96,800                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 96لعدد دينارا  94,000                                                

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    608,000 260 قدره أشهر عشرة بلغ جملي لمدة  بم   
 شهريا 



 شرفي المناري مبيت"ياسمين" 10) 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 118   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 14لعدد  دينارا  105,000                                                
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 104لعدد دينارا  94,900                                                

                                                 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    396,000 113 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 
 

 ( الهادي بنور مبيت"ابن رشد"11

    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 107   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 38لعدد دينارا  99,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 69لعدد دينارا  94,550                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    859,500 102 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 ( توفيق طالب مبيت "التوفيق "   12

    : السرير الواحد   ءسريرا بسعر كرا 55      
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 46لعدد دينارا  96,600                                                

 أسرة  3غرفة ذات  أسرة ب 9لعدد دينارا  94,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    896,000 52 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

    "2" نور  ( مليكة زرقي  مبيت13
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 195   

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 108لعدد دينارا  98,200                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 87لعدد دينارا  94,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    836,000 187 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 
 محمد بن النور مبيت "ابن الجزار"  14)

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 236   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 5لعدد دينارا  130,000                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 96لعدد دينارا  97,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 135لعدد دينارا  95,000                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    870,000 227 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 

 ( طارق ورمزي العجمي مبيت"شيماء" 15

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 196   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 27لعدد دينارا  120,000                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 106لعدد دينارا  95,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 63لعدد دينارا  90,000                                                

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار     800,000 189 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 



أسرة   3غرفة ذات  24سريرا فقط موزعة على  71( زياد الميراوي مبيت "الميراوي")إسناد  16 

 سريرا(.  2190باعتبارها األقل ثمنا وفي حدود حاجيات الجهة المعلن عنها والمقدرة ب 
 

 طاقة إستيعاب الغرف  
السعر المقترح بإحتساب كافة  

 المعاليم 
عدد األسرة  

 المتوفرة 
المبلغ الجملي في  

 الشهر 
المبلغ الجملي في  

 أشهر  10ال

العرض  
األصلي  

 المشارك به 

 سرير3 سرير2 1سرير سرير3 سرير2 1سرير
100 9692,000 96920,000  28 72 

اإلسناد في   95,800 99,800 0
حدود  

 الحاجيات 
0 0 71 71 6801,800 68018,000 

 
 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 71  في حدود 
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 71لعدد دينارا  95,800                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    018,000 68 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 :  مدنين لواليةبالنسبة 
 

 " المبروك حامدي" مبيتالمبروك حامدي  (1

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 66
 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 3لعدد دينارا  89,450                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 42لعدد دينارا  89,450                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 21لعدد دينارا  89,450                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    037,000 59قدره    أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 

   "أبناؤنا"  مبيتشركة الجنوب للسكن الجامعي   (2

 السرير الواحد:    ءسريرا بسعر كرا 146          
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 13لعدد دينارا  89,500                                            
 غرفة ذات سريرين سريرا ب  16لعدد دينارا  89,500                                              

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب  117لعدد دينارا  89,500                                              
 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    670,000 130 قدره   أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 

 

 "الشابي "العصفوري مبيتالدين  عز (3

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 136        
                                           

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 64لعدد دينارا  89,550                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 72لعدد دينارا  89,550                                              

 

د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    788,000 121 ه  قدر أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 شهريا 



 "الحداد"  مبيتحليمة الحداد  (4
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 72

 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 4لعدد دينارا  600, 89                                                
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 8لعدد دينارا  600, 89                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 60لعدد دينارا  600, 89                                                

 
د  مساهمة الطالب  10اعتبار  دينارا  بدون   512,000 64 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 
 
أسرة باعتبارها   3غرفة ذات  47سريرا فقط موزعة على   210)إسناد " اإلمتياز"  مبيت  بالل الميالدي  (5

 سريرا(.  630األقل ثمنا وفي حدود حاجيات الجهة المعلن عنها والمقدرة ب 
 

 
 طاقة إستيعاب الغرف 

السعر المقترح بإحتساب كافة  
 المعاليم 

عدد  
األسرة  

 المتوفرة 

المبلغ الجملي في  
 الشهر 

المبلغ الجملي في  
 أشهر  10ال

العرض  
األصلي  

 المشارك به 

 سرير3 سرير2 1سرير سرير3 سرير2 1سرير
219 19688,100 196881,000 9 54 156 

اإلسناد في   89,900 89,900 89,900
حدود  

 الحاجيات 
9 54 147 210 18879,000 188790,000 

 
    : السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 210في حدود  

 غرفة ذات سرير واحد   أسرة ب 9لعدد دينارا  89,900                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 54لعدد دينارا  89,900                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 147لعدد دينارا  89,900                                                

 
د  مساهمة الطالب  10دينارا  بدون اعتبار    790,000 188قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 شهريا 

 

 
 

 
 


