
 

 0202منازل الاصطياف 

تعلم تعاونية موظفي الدولة منخرطيها أنها تضع على ذمتهم منازل لالصطياف خالل شهري جويلية وأوت 
المبينة وفقا للمدد واألصناف واألسعار  طبرقة- المعمورة- قليبية –الحمامات  موزعة على مدن 2002

 .المصاحبة ولابالجد

 من غير واليات تونس الكبرى امنخرطينوتيسيرا على  المدن،عند التسجيل على جميع  لالكتظاظهذا وتفاديا 
روزنامة تسجيل حسب المدن  عتمادافقد قرر مكتب الهيئة المديرة للتعاونية  الترفيهية،ة النتفاع باألنشطا

 رطين من داخل واليات الجمهورية.للمنخالتسجيل  عندوإسناد األولوية 

 التسجيل حسب الروزنامة التالية: وتنطلق عملية

البريد االلكتروني : بقبول مطالب التسجيل من خارج واليات تونس الكبرى  : جوان 51االثنين  يوم -1
info@mfe.tn  5151515111 أو الفاكس على الرقم. 

 دينة وصنف المنزل و طريقة الخالص.ويتعين أن يتضمن الطلب بوضوح مدة االصطياف والم

موافقة أولية على طلب التسجيل مع دعوة إلى اإلدالء  المذكورين صل المعني باألمر خالل اليومينوت
 .  بنكية أو بريدية أو بواسطة صكوك باإليداع أو التحويل لحساب التعاونيةبما يفيد الخالص 

 .الحماماتمدينة التسجيل على منازل  :0202 جوان 51الثالثاء  يوم  -0

 .الحماماتمدينة  و قليبيةمدينة التسجيل على منازل  :0202 جوان 51  يوم االربعاء -3

  المعمورة. مدينةالتسجيل على منازل  : 0202جوان  51يوم الجمعة  -4

 المعمورة.مدينة  و طبرقةمدينة التسجيل على منازل  : جوان 00االثنين يوم  -1

 طرق الخالص:

التحويل إلى الحساب الجاري للتعاونية المفتوح بنقدا أو  اإليداعأو ب أو بريدية صكوك بنكية بواسطة  -
 . 08602000181000290121ببنك تونس العربي الدولي فرع الحفصية تحت عدد 

يقّدم أول قسط  على أنمن تاريخ التسجيل على أقصى تقدير، بداية  أقساط أربعةبالتقسيط على  -
 للخالص يوم التسجيل. 

 

الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بالسيدة حياة الشهيدي من  واالستفسار االتصالل للتسجي
 .75114472( أو 112) 51171117على االرقام التالية  بعد الزوال )توقيت اداري(

 

  ةـــــة طيبــــعطل



 

 

 

1 

 ليـــــائــــــــــــــف العـــــــــاركة في المصيــــــــــــــمشمطلب 

 ........................................: المعرف الوحيد..............................................................................: المنخرط السيد)ة( -

 .. ............................................البريد اإللكتروني ........................ : رقم الهاتف الشخصي .............................: رقم ب ت و

 ...........................................................................................................................................: سم القرين و لقبه)ها(إ -

 : األبناء

 .......اريخ الوالدة.........................ت ...................................(4.................اريخ الوالدة.............ت..................................(1

 .......اريخ الوالدة..........................ت ..................................(5............................اريخ الوالدة..ت .................................(2

 ..................اريخ الوالدة...............ت ..................................(6.......اريخ الوالدة.......................ت .................................(3

 ................................................................................................................................:األسماء -( ......): األصولعدد  -

 ..........................صنف...................................................................أرغب في المشاركة في المصيف العائلي بمدينة 

 .  2222 ./......./............الى  2222 ......./..../............من : الفترة  -   دينارا .......................المبلغ  -

بالمصيف  و التراتيب الخاصةت على النظام الداخلي و أني اطلعت و وافق أصرح على الشرف بأن المعلومات التي قدمتها صحيحة كما   
 .)أنظر قفاه( العائلي للتعاونية

 المنخرطمضاء إ                                                                                                                       

 

 

 

 : خاص بالتعاونية

                الموافقة                        

 .................................. مدينة..........................................صنف............................رقم................منزل 

   .2220./......./............ى ال 2220 ......./..../............من الفترة :     ...................................... المبلغ
 

      عدم الموافقة 

 .....................................................................................................السبب......................................................

 قسم الترفيه                                                                                                  
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 يــــف العائلـــــاصة بالمصيــــــــــراتيب الخــــي و التــام الداخلــــالنظ

 

كائنا   و بطلب منه منزال مؤثثا لالصطياف المصطافالتعاونية على ذمة  تضع :  10فصل
 ........................................................صنف.............................................................................مدينةب

على  2222 /....../......يوم و تنتهي بعد الزوال الثانيةعلى الساعة  2222 /....../.....مدة االصطياف تبدأ من : 10فصل
 .منتصف النهار الساعة

 .مع تركه نظيفا  في التوقيت المحدد بمدة اإلصطياف على أقصى تقديربمغادرة المحل  يتعهد الطرف األول :10فصل 

و ال يمكن إسترجاعه  عند التسجيلالمصطاف  هيدفع دينار.......................... بـحدد معلوم االصطياف  : 10فصل
 .إال في صورة التعويض

  وفقا لإلجراءات المعمول بها بالتعاونية متتالية أقساط .........يتم تقسيط المبلغ على  :10 فصل

 .المصيف من تاريخ بداية  يوما 00 قبليجب اعالم االدارة بمطلب وفي صورة عدوله عن االصطياف 

دون  (األصول القرين و األبناء ويتعهد الطرف األول بأن يستعمل محل السكنى لالصطياف له و لعائلته ) :10فصل 
 (.S+1( أفراد للمنازل )25( و )S+2للمنازل ) أفراد (20) المشاركينلى أن اليتجاوز عدد ع سواهم

              يستظهر المشارك في المصيف بما يفيد هويته كلما طلب منه ذلك أعوان التعاونية و أعضاء الهيئة  :10فصل 

 المكلفون بالمراقبة.

 .و نظافتهو أثاث المحل  يتعهد الطرف االول بالمحافظة على معدات:10فصل 

 .أثناء فترة اإلصطياف يتعهد الطرف االول بتعويض كل مايقع اتالفه أو كسره  :10فصل 

 ينتهي مفعول هذه االتفاقية بنهاية فترة االصطياف المحددة بالفصل الثاني. : 01فصل

األمتعة التي هي  و كذلك افمته ومن معه طيلة فترة االصطيوحده دون سواه مسؤولية ساليتحمل المصطاف  :00فصل 
 . بحوزته

  ................................... : ر.ب.ت.و ..................................................................:السيد)ة( اني الممضي أسفله      

 .ووافقت على النظام الداخلي الخاص بالمصيفالشرف أنني اطلعت أصرح علي 

                                                                                                     

 اإلمضاء                                                                                               



HAMMAMET

DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX 

ZONE TOURISTIQUE 06/07 ----13/07 850,000 ZONE TOURISTIQUE 06/07 ----13/07 720,000 ZONE TOURISTIQUE 06/07 ----13/07 590,000

CATEGORIE (HS +) 13/07 ----20/07 850,000 CATEGORIE HS 13/07 ----20/07 720,000 CATEGORIE (HS) 13/07 ----20/07 590,000

02 Appartements LUX 20/07 ----27/07 850,000 02 Appartements 20/07 ----27/07 720,000 02 Appartements 20/07 ----27/07 590,000

(S+2)  27/07 ----03/08 800,000 (S+2)  27/07 ----03/08 670,000 (S+1)  27/07 ----03/08 540,000

BIEN EQUIPES/CLIM 03/08 ----10/08 850,000 BIEN EQUIPES/CLIM 03/08 ----10/08 720,000 BIEN EQUIPES/CLIM 03/08 ----10/08 590,000

pieds dans l'eau(VM) 10/08 ----17/08 850,000 pieds dans l'eau(VM) 10/08 ----17/08 720,000 pieds dans l'eau(VM) 10/08 ----17/08 590,000

DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX 

HAMMAMET VILLE 06/07 ----13/07 560,000 HAMMAMET SINDBAD 06/07 ----13/07 700,000 HAMMAMET SINDBAD 06/07 ----13/07 420,000

CATEGORIE A 13/07 ----20/07 560,000  CATEGORIE (A+) 13/07 ----20/07 700,000 CATEGORIE (A+) 13/07 ----20/07 420,000

01 Villa (s+3) 20/07 ----27/07 560,000  02 Maisons 20/07 ----27/07 700,000 01 Studio 20/07 ----27/07 420,000

 ETAGE DE VILLA 27/07 ----03/08 510,000 (S+2) 27/07 ----03/08 650,000 (S+1) 27/07 ----03/08 370,000

CLIM 03/08 ----10/08 560,000 CLIM 03/08 ----10/08 700,000 CLIM 03/08 ----10/08 420,000

250 m.de la plage 10/08 ----17/08 560,000 150 m.de la plage 10/08 ----17/08 700,000 150 m.de la plage 10/08 ----17/08 420,000

MAAMOURA 

DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX 

CATEGORIE (A+) 06/07 ----13/07 520,000  CATEGORIE A 06/07 ----13/07 450,000 CATEGORIE (A+) 06/07 ----13/07 360,000

05 Maisons (S+2) 13/07 ----20/07 520,000 13/07 ----20/07 450,000 02 Appartements 13/07 ----20/07 360,000

20/07 ----27/07 520,000 04 Maisons 20/07 ----27/07 450,000 (S+1) 20/07 ----27/07 360,000

27/07 ----03/08 470,000 (S+2) 27/07 ----03/08 400,000 CLIM 27/07 ----03/08 310,000

BIEN EQUIPEES 03/08 ----10/08 520,000 BIEN EQUIPEES 03/08 ----10/08 450,000 BIEN EQUIPES 03/08 ----10/08 360,000

100 m de la plage 10/08 ----17/08 520,000 200 m de la plage 10/08 ----17/08 450,000 100 m de la plage 10/08 ----17/08 360,000

MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT 
LOCATION MAISONS D'ÉTÉ 2020
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DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX 

CATEGORIE (A) 06/07 ----13/07 340,000 CATEGORIE HS 06/07 ----13/07 590,000

13/07 ----20/07 340,000 01 LOFT (S+1) 13/07 ----20/07 590,000

01 Studio 20/07 ----27/07 340,000 CLIM 20/07 ----27/07 590,000

(S+1) 27/07 ----03/08 290,000 BIEN EQUIPE 27/07 ----03/08 540,000

03/08 ----10/08 340,000 100 m (VUE MER) 03/08 ----10/08 590,000

250 m de la plage 10/08 ----17/08 340,000 PISCINE.PRIVE-WIFI 10/08 ----17/08 590,000

KELIBIA PETIT PARIS

DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX

CATEGORIE (HS+) 06/07 ----13/07 850,000 CATEGORIE (HS+) 06/07 ----13/07 780,000

02 Appartements 13/07 ----20/07 850,000 04 Appartements 13/07 ----20/07 780,000

(S+2) 20/07 ----27/07 850,000 (S+1) 20/07 ----27/07 780,000

TRES BIEN EQUIPES 27/07 ----03/08 800,000 TRES BIEN EQUIPES 27/07 ----03/08 730,000

CLIM 03/08 ----10/08 850,000 CLIM 03/08 ----10/08 780,000

150 m de la plage 10/08 ----17/08 850,000 150 m de la plage 10/08 ----17/08 780,000

TABARKA MARINA

DESCRIPTION PERIODE PRIX DESCRIPTION PERIODE PRIX

CATEGORIE (HS) 06/07 ----13/07 800,000 CATEGORIE (HS) 06/07 ----13/07 500,000

02 AppartementS(S+1) 13/07 ----20/07 800,000 01 Appartement Grand(S+1) 13/07 ----20/07 500,000

TRES BIEN EQUIPES/CLIM TRES BIEN EQUIPES/CLIM

les deux donnant sur le.port 20/07 ----27/07 800,000 Ascenseur (4ème étage) 20/07 ----27/07 500,000

Belle vue (VM) PISCINE COLLECTIVE(2ème E)

chacun doté de cuisine 27/07 ----03/08 750,000 Résidence propre et gardee 27/07 ----03/08 450,000

salle de bain/douche Belle vue (VM)

Ascenseur (4ème étage) 03/08 ----10/08 800,000 Plage de sable, 03/08 ----10/08 500,000

PISCINE COLLECTIVE(2ème E) 10/08 ----17/08 800,000 Quartier animé 10/08 ----17/08 500,000

Café et restaurant au RDCH Café et restaurant au RDCH
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