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الوالية :
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الس ّ
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بيانات تفصيل ّية :
موسمي
			
صفة النّشاط  :متواصل
اذكر نقاط البيع األخرى التّابعة لكم :
اسم المكتبة
ال ّرمز اإلعالمي

			

في :
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إمضاء الحريف

الوالية

العنوان

إمضاء رئيس الفرع

تجدون خلف هذا بيانات وشروط البيع بخصوص معامالت المركز مع الحريف
&

			
ال ّرمز اإلعالمي

قصاصة الكتبي

			
بطاقة التّعريف الوطن ّية

تاريخ وختم الفرع
....................................................................................................................

بيانات بخصوص شروط البيع
بكل والية (باستثناء والية منّوبة) ّ
قام املركز الوطني البيداغوجي برتكيز شبكة من  24فرعا جهو ّيا وذلك بحساب فرع ّ
يتول بيع الكتب املدرس ّية
واملؤسسات ّ
املرخص لها يف ذلك.
ألصحاب املكتبات
ّ
ّ )1
الخاص بالكتبي :
امللف
ّ
يتعي عىل ّ
كل حريف يريد التز ّود بالكتب املدرس ّية من أحد الفروع الجهو ّية للمركز الوطني البيداغوجي أن يتقدّم ّ
مبلف يحتوي عىل الوثائق التّالية :
ّ
 صورة شمس ّية لصاحب املكتبة.يتم تعمريها من طرف صاحب املكتبة تعرف باملكتبة.
 جذاذة ّتنص عىل تعاطيه تجارة مكتبة.
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التّعريف الجبائ ّية ّينص عىل تعاطي الحريف تجارة مكتبة.
 أصل السجل التّجاري ّ ك ّراس ّالشوط.
 نسخة من بطاقة التّعريف الوطن ّية لصاحب املكتبة ومن ينوبه. )2الفرع الذي ميكن التز ّود منه :
يتز ّود الكتبي من الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي املنتصب بواليته .وميكن للكتبي تغيري الفرع ا ّلذي يتز ّود منه رشط أن يتقدّم بطلب كتا ّيب
يف ذلك لإلدارة التجار ّية باملركز الوطني البيداغوجي ( ،42شارع عيل طراد – منفلوري – تونس).
السنة اإلدار ّية.
وتجدر اإلشارة ّأن كا ّفة الفروع الجهو ّية للمركز مفتوحة طيلة ّ
 )3أ ّيام التز ّود بالكتب املدرس ّية :
ّ
تم ضبط أ ّيام األسبوع التّي ميكن لكل كتبي أن يتز ّود فيها بالكتب املدرس ّية من الفرع الجهوي
حسب خصوص ّيات الوالية وعدد الكتب ّيني النّشطني بهاّ ،
املنتصب بالوالية.
ّ
ويتم تزويدهم خالل فرتة زمن ّية محدّدة من اليوم.
يتول رئيس الفرع توزيع الكتب ّيني إىل فرق متساوية العدد ّ
 )4إجراءات التز ّود :
يتعي عىل الكتبي أو من ينوبه أن يتقدّم إىل الفرع الجهوي للتز ّود بالكتب املدرس ّية مصحوبا ببطاقة التعريف الوطن ّية.
ّ
السنة وذلك عىل النّحو التّايل :
ّ
يتم اعتامد بيع الكتب املدرس ّية باحتساب الحزمة الواحدة طوال كامل ّ
السنة األوىل من التّعليم الثانوي  10 :نسخ بالحزمة الواحدة.
• العناوين
ّ
الخاصة بتالميذ التّعليم األسايس وبتالميذ ّ
السنوات ال ّثانية وال ّثالثة وال ّرابعة من التّعليم ال ّثانوي  5 :نسخ بالحزمة الواحدة.
• العناوين
ّ
الخاصة بتالميذ ّ
ويحجر تحجريا با ّتا تركها ببهو الفرع.
يتعي رفع الكتب مبارشة بعد تس ّلمها
ّ
ّ
 )5آليات الدّفع املعتمدة :
يتم تسديد مبلغ الفاتورة بواسطة آليات الدّفع التالية :
ّ
 البطاقة البنك ّية.الص ّك مضمون الدّفع.
 ّ الحوالة الربيد ّية  :رقم الحساب الربيدي .17001000000010221369 : تحويل بنيك بالحساب الجاري التّايل : الرشكة التونسية للبنك فرع الجزيرة .10002001010173778883مالحظة  * :حدّدت فرتة ايداع ملفات تسجيل الكتبيني الجدد بداية من شهر جانفي اىل ّ
موف شهر أوت من كل سنة.
* حدّدت فرتة تغيري نقطة التزود بداية من شهر جانفي اىل غاية  15أوت من كل سنة.

