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 مذكرة إلى الوسطاء المقبولين 

 2021لسنة    09عدد 
 

 

                                                                                                            توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.    :الموضوع  

 23بتطاري    2007لسطنة  13عطد   إلى الوسطاا  المبوطول  المذكرة   :عـــالمرج 

والمتعلبططة بتوريططد منتجططات خاضططعة لنظططام كططراس  2007مططا  

 الشروط.
                                       

 
------ 

 

 

المصطابوة لذطذا المطذكرة تّكمط   ائمطة  ل ك  في علم الوساا  المبوطول   ن  الب              

م تنب حذطا  مثلمطا البوائم موضوع الملحق المرفق بالمذكرة الّمشار إل ذا بالمرجع نعطها تط 

 بالنصوص الهببة لذا.

 

 

 

 

 ، المــــحافظ                    

 

 مروان العباسي                                                                     
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بتاريخ         2021لسنة  09 ملحق للمذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد

31/03/2021 

---------------- 

المدرجة بالتعريفات   هئوأجزا األثاثدي المقاعد والموّردون المسجلون بقائمة مورّ 

 :  الديوانية التالية 

 : مقاعد.  94018000900إلى  94013000002من  •

 : أثاث و أجزاؤه. 94039090008إلى  94031051007من  •

المعّرف  

 الجبائي 

 اإلسم اإلجتماعي 

1238520S لوازم المنزل و الفضا ات شركة  STE AME 

0033128W  المغازة العامةشركة STE MAGASIN GENERAL 

1124503M  ف كا لصناعة األثاث شركة STE VIKA INDUSTRIES DE MEUBLE 

1423578Y  فوك س للتجارةشركة STE FOCUS DE COMMERCE 

1564725Y  نوفا كازاشركة STE NOVA CASA 

1340704B الصناع ة للموب ل ات و الحروجات  شركةال STE SIMEB 

0411640P نس ة للتجذ زات العامةالتو شركةال   STE STAG 

1155762B سوكترا  شركة STE SPECTRA DESIGN CENTER 

0382285B ننتار موب   شركة STE INTER MEUBLE 

1195231Z وتوقاما ن شركة  STE GAMA AUTO 

1207411S س رام نم ج  شركة STE CERAM MG 

0736298Y تزويق فخر الدي  بوراو  شركة STE DECOFAB 

1260061S ب  صالح للموا  الصح ة شركة STE BEN SLAH DE QUINCAILLERIE 

1484681H نم س ا للتوزيع  شركة STE MCI DISTRIBUTION 

1119432F نورو موب  شركة STE EURO MEUBLES 

1271539W األرض ات و الحوائط للس رام ك  شركة STE FLOOR WALL CERAMIC CAMPANY 

1521556P نوروبات شركة STE URBAT 

1489955M س تي  اسك  شركة STE CITY DESK 

1649925X هاجر الدالي  شركة STE HAJER DALI 

0580348D موب ل ات الفريخة شركة STE MEUBLES FRIKHA 

1234431A موب ل ات لا فة شركة STE MEUBLES LATIFA 

1177800J باست هوم شركة STE BEST HOME 

0745222C التونس ة للنجارة و الموب ل ا شركةال STE SOTEB 

 


