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الخاص بالمناولة في  2021-04نتائج طلب العروض عدد
إسكان الطلبة بالمبيتات الجامعية الخاصة للسنة الجامعية  

2021-2022  
 

 

 *صفاقس سيدي منصور 
 

 ختصارطلب عروض في الغرض مع اإل إعادةلم تتصل إدارة الديوان بأي عرض في اآلجال لذلك تقترح اللجنة 
 . لناقصة بالجهةفي اآلجال لتسديد الحاجيات ا 
 
 صفاقس الغربية *
 

 التي ض وضر المعاينة، تقترح لجنة التقييم قبول العراثر التقييم المالي والفني للعروض و اإلطالع على محإعلى 

 : المطلوبة لشروط الفنية لت استجاب

 
   "األمل"  شركة رنيم للخدمات الجامعية مبيت  (1

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 144   
                                              

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 132لعدد دينارا  65,000                                                
 اسرة  3غرفة ذات سريرا ب 12لعدد دينارا  60,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    000,000 93ر قدره أشه عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
  " "الطاهر الحدادمبيت 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                                                 
 اسرة  3غرفة ذات سريرا ب 39لعدد دينارا  75,000                                                

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

 
   لغراب مبيت "سمر" سمير ا (3

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 51   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 36لعدد دينارا  77,000                                                

 اسرة  3غرفة ذات سريرا ب 15لعدد دينارا  75,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار     970,000 38 قدره  أشهر عشرة دة  بمبلغ جملي لم   

 

 

 . ختصار في اآلجال لتسديد الحاجيات الناقصة بالجهةطلب عروض في الغرض مع اإل إعادةكما تقترح اللجنة 
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 قابس والية 
 

التي  ض وتقترح لجنة التقييم قبول العر ضر المعاينة،اوعلى اثر التقييم المالي والفني للعروض و اإلطالع على مح

 : لشروط الفنية لاستجابت 

 

   شركة المعدات المختلفة مبيت "مروى"  (1

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 72   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 72لعدد دينارا  59,800                                                

 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    056,000 43 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 الطاهر الحاجي مبيت "الوفاق"   2)  
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 120   

 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   13دينارا لعدد  64,000                                               

 سريرا بغرفة ذات سريرين  50دينارا لعدد  63,000                                               

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 57لعدد دينارا  63,000                                               

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار  730,000 75 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 )بعد تعديل طاقة االستيعاب بناءا على محضر المعاينة(    أحمد التواتي مبيت "التواتي"   3) 
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 002   

 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   14دينارا لعدد  80,000                                               

 بغرفة ذات سريرين  84عوضا عن   سريرا 72دينارا لعدد  72,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  114دينارا لعدد  67,000                                               

 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    420,000 139 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

   الشامخ مبيت "سيماء" ( يحي 4

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 77   
 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   5دينارا لعدد  72,000                                               

 سريرا بغرفة ذات سريرين  12دينارا لعدد  71,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  60دينارا لعدد  70,000                                               

 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار   120,000 54 قدره  أشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة            

 

   ني مبيت "الودرني" محمد الود (1

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 258   
 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   7دينارا لعدد  71,000                                               

 سريرا بغرفة ذات سريرين  32دينارا لعدد  71,000                                                 

 أسرة 3بغرفة ذات   سريرا 219دينارا لعدد  71,000                                                 

 
 د  مساهمة الطالب شهريا10دينارا  بدون اعتبار    180,0000 183 قدره أشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة          

 

 " 2مبيت "النجاح   2شركة مبيت النجاح (2

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 114   
 سريرا بغرفة ذات سريرين  24 دينارا لعدد  74,000                                               
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 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  90دينارا لعدد  72,000                                               

 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار  000, 560 82 قدره   أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 محمد كمال زريق مبيت "الفوز"  (3

    :السرير الواحد  ءكرا سريرا بسعر  114   
 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   12دينارا لعدد  73,000                                               

 سريرا بغرفة ذات سريرين  54دينارا لعدد  73,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  48دينارا لعدد  73,000                                               

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    220,000 83 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 

 

  فريد الثابتي مبيت "الشابي"  (4

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 360   
 سريرا بغرفة ذات سريرين  6دينارا لعدد  74,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  354دينارا لعدد  74,000                                               

 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    400,000 266 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

   غزاوي" عبد هللا المغزاوي مبيت "الم (5

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 100   
                                                

 سريرا بغرفة ذات سريرين  28دينارا لعدد  75,600                                             

 أسرة 3بغرفة ذات  سريرا 72دينارا لعدد  73,500                                               

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار   088,000 74 أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 

  اللجنة الجهوية للتضامن االجتماعي مبيت 'ابن خلدون"  (6

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 166   
 سريرا بغرفة ذات سرير واحد   3لعدد دينارا  80,000                                              

 سريرا بغرفة ذات سريرين  154دينارا لعدد  74,000                                               

 أسرة 3سريرا بغرفة ذات  9دينارا لعدد  74,000                                               

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار     020,000 123 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 شركة أبناء محمد قايد مبيت "نرجس"  (7

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 143   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 6لعدد دينارا  75,400                                              

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 50لعدد دينارا  75,400                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 87لعدد دينارا  75,400                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار     822,000 107 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

   مبيت"ابن شرف" علي كربوب  (8

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 114   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 9لعدد دينارا  76,600                                                
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 غرفة ذات سريرين سريرا ب 30لعدد دينارا  76,600                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 75لعدد دينارا  76,600                                                 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    324,000 87 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 

 

 )بعد تعديل طاقة االستيعاب بناءا على محضر المعاينة(   مبروكة الزمزمي مبيت "الجوهرة"  (9

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 78   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 2لعدد دينارا  81,000                                               

 غرفة ذات سريرين ب  60سريرا عوضا عن   58لعدد دينارا  79,000                                              
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 18لعدد دينارا  73,000                                                 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    580,000 60 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

   " 1هاجر قاسم مبيت "سحر (10

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 99   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 3لعدد دينارا  78,000                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 12لعدد دينارا  78,000                                                 

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 84لعدد دينارا  78,000                                                       

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    220,000 77 قدره  أشهر عشرة ملي لمدة  بمبلغ ج   

 
أسرة باعتبارها األقل   3غرفة ذات  95سريرا فقط موزعة على   285)إسناد   صالح غالم مبيت "حي المنارة"  (11

 سريرا(.  2300ثمنا وفي حدود حاجيات الجهة المعلن عنها والمقدرة ب
 

 
 غرف طاقة إستيعاب ال

السعر المقترح بإحتساب كافة  
 المعاليم 

عدد  
األسرة  
 المتوفرة 

المبلغ الجملي  
 في الشهر 

المبلغ الجملي  
 أشهر  10في ال

العرض  
األصلي  
المشارك  

 به

 سرير3 سرير2 1سرير سرير3 سرير2 1سرير

327 25675,500 256755,000 
0 12 315 

0 79,000 78,500 
اإلسناد في  

حدود  
 الحاجيات 

0 0 285 
285 

22372,500 223725,000 

 
 

    : السرير الواحد  ءبسعر كرا  سريرا    285   في حدود 

 أسرة 3غرفة ذات سريرا ب 285لعدد  دينارا  78,500                                         

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    000 ,725 223 قدره عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 والية قفصة 
 

وعلى اثر التقييم المالي والفني للعروض و اإلطالع على محاضر المعاينة، تقترح لجنة التقييم  قبول العروض التي 

 استجابت للشروط الفنية المطلوبة بإعتبار مقبولية األسعار مقارنة بالنسبة الفارطة وذلك  بالنسبة للمبيتات التالية : 

 

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

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

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 45لعدد دينارا  84,000                                                
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 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار     940,000 82 قدره   أشهر عشرةبمبلغ جملي لمدة    
 

 شرفي المناري مبيت"ياسمين" (2

 

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 118   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 14لعدد دينارا  95,000                                                 

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 104لعدد دينارا  88,000                                                
                                                 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    820,000 104 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
 

 محمد الصغير يحيى "إقامة مروى"  (3

    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 120    
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 12لعدد دينارا  92,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 108لعدد دينارا  89,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار     160,000 107 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 " 1خالد بن سالم مبيت "األمل  (4

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 155   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 20لعدد دينارا  92,800                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 135لعدد دينارا  88,800                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    440,000 138 قدره   أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 يت"شيماء" طارق ورمزي العجمي مب( 5
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 196   

 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 27لعدد دينارا  98,000                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 106لعدد دينارا  92,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 63لعدد دينارا  85,000                                                

 

 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار     530,000 177 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 شركة أميرة "مبيت أميرة"  (6

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 272           
                                                  

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 176لعدد دينارا  91,500                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 96لعدد دينارا  89,500                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    960,000 246 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 لهادي بنور مبيت"ابن رشد" ا (7

    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 107   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 38لعدد دينارا  95,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 69لعدد دينارا  89,500                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    855,000 97 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
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 مارس"   20مصباح مصباح مبيت "   (8

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 70   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 4لعدد دينارا  100,000                                               

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 30لعدد دينارا  94,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 36لعدد دينارا  89,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    240,000 64 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 زياد الميراوي مبيت "الميراوي"   (9

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا  100      
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 28لعدد دينارا  95,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 72لعدد دينارا  91,000                                                 

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    120,000 92 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 محمد بن النور مبيت "ابن الجزار" (10

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 236   
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 5لعدد دينارا  100,000                                                 

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 96لعدد دينارا  95,000                                                
 أسرة  3فة ذات غرسريرا ب 135لعدد دينارا  90,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    700,000 217 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 

 ابن سينا""منصور منصري مبيت (  11
    :السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 65      

 فة ذات سرير واحد   غرسريرا ب 3لعدد دينارا  100,000                                                
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 26لعدد دينارا  95,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 36لعدد دينارا  90,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10بدون اعتبار    دينارا  100,000 60 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
     : توفيق طالب مبيت "التوفيق " ( 12

    : السرير الواحد   ءسريرا بسعر كرا 55      
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 46لعدد دينارا  93,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 9لعدد دينارا  90,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    880,000 50 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 :    "2نور  " مبيت  مليكة زرقي   (13

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 195   
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 108لعدد دينارا  95,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 87لعدد دينارا  89,500                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    465,000 180 قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
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 :    "لحبيبا"مبيت شركة الحبيب   (14
    : السرير الواحد  ء سريرا بسعر كرا 158   

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 128لعدد دينارا  95,000                                                
 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 30لعدد دينارا  83,000                                                

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

 
أسرة باعتبارها األقل   3غرفة ذات  19سريرا فقط موزعة على  57)إسناد شركة األريج مبيت "األريج" (12

 سريرا(.  2000ثمنا وفي حدود حاجيات الجهة المعلن عنها والمقدرة ب
13)  

 

 طاقة إستيعاب الغرف  
قترح بإحتساب كافة  السعر الم

 المعاليم 
عدد األسرة  

 المتوفرة 
المبلغ الجملي في  

 الشهر 
المبلغ الجملي في  

 أشهر  10ال

العرض األصلي  
 المشارك به 

 سرير3 سرير2 1سرير سرير3 سرير2 1سرير
86 7993,600 79936,000 

0 02 84 

اإلسناد في حدود   92,900 95,000 0
 الحاجيات 

0 0 57 57 5295,300 52953,000 

 
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 57  في حدود 

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 57لعدد دينارا  92,900                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    953,000 52 قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 

 مدنين والية 
 

 

قبول العروض التي   التقييمتقترح لجنة  وعلى اثر التقييم المالي والفني للعروض و اإلطالع على محاضر المعاينة ،

 استجابت للشروط الفنية المطلوبة بإعتبار معقولية األسعار مقارنة بالسنة الفارطة و ذلك كاآلتي: 

 

 

 االستيعاب بناءا على محضر المعاينة( )بعد تعديل طاقة  "أبناؤنا"  مبيتشركة الجنوب للسكن الجامعي   (14
    :السرير الواحد  ءبسعر كرا سريرا  146          

 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 13لعدد دينارا  79,300                                            
 سريرين غرفة ذات  سريرا ب  16لعدد دينارا  79,300                                              

 أسرة  3غرفة ذات  ب  120سريرا عوضا عن   117لعدد دينارا  79,300                                              

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    919,100 117 قدره   أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 " المبروك حامدي" مبيتالمبروك حامدي  (15

    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 66
 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 3لعدد دينارا  79,450                                                

 غرفة ذات سريرين سريرا ب 42لعدد دينارا  79,450                                                
 اسرة  3غرفة ذات سريرا ب 21لعدد دينارا  79,450                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    437,000 52قدره    أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     
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 "الحداد"  مبيتحليمة الحداد  (16
    :السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا 72

 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 4لعدد را دينا  600, 79                                              
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 8لعدد دينارا  600, 79                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 60لعدد دينارا  600, 79                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    312,000 57  قدره أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
غرفة مزدوجة   27و  9سريرا فقط موزعة على غرف فردية  116)إسناد  "" اإلمتياز"  مبيت  بالل الميالدي  (17

  400أثمان الغرف وفي حدود حاجيات الجهة المعلن عنها والمقدرة ب يأسرة باعتبار تساو 3غرفة ذات 18و
 سريرا(. 

 

 ة إستيعاب الغرف طاق 
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 17520,000 175200,000 

9 54 156 

دود  اإلسناد في ح  80,000 80,000 80,000
 الحاجيات 

9 54 53 116 9280,000 92800,000 

 
    : السرير الواحد  ءسريرا بسعر كرا  116  في حدود  

 غرفة ذات سرير واحد   سريرا ب 9لعدد دينارا  80,000                                                
 غرفة ذات سريرين سريرا ب 54لعدد دينارا  80,000                                                

 أسرة  3غرفة ذات سريرا ب 53لعدد دينارا  80,000                                                

 
 د  مساهمة الطالب شهريا 10دينارا  بدون اعتبار    800,000 92قدره  أشهر عشرة بمبلغ جملي لمدة     

 
 

   

 
     

 
 


