ملحق عدد1

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد 11لسنة  /9112م إح
مكان احلجز:ميناء رادس ( : )11
العنوان :قباضة الديوانة للعمليات التجارية  .مبيناء رادس
جدول أثــــــمان

القسط عدد1
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي.:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضان املالي

1/1

قوالب حناس اصفر

090111

01 111

9/1

قوالب حناس امحر

1010111

110 111

3/1

فواضل حناس

900111

93 111

0/1

فواضل فونت

1090211

2 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد بالدينار
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد 1
(الشركة أو االسم واللقب )

1

ملحق عدد9

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  /9112م إح
مكان احلجز ( :خمزن احلجز للديوانة باملنطقة الصناعية بنب عروس)
العنوان:قباضة املكتب احلدودي للديوانة بتونس امليناء نهج احلسني بوزيان تونس
جدول أثــــــمان

القسط عدد9
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)............................................................................................................................................:
العنوان .........................................................................................................................................:رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

1/9

فواضل رصاص

090920

9/9

قوالب رصاص

310021

11 111

3/9

فواضل حناس

210111

01 111

0/9

قوالب حناس اصفر

910230

92 111

0/9

قوالب حناس امحر

120210

93 111

1/9

فواضل اليمنيوم

00111

9 111

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

2 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد2
(الشركة أو االسم واللقب )
2

ملحق عدد3

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إ ح
مكان احلجز  :مستودع احلجز بزغوان
العنوان :قباضة املكتب اجلهوي بزغوان املنطقة الصناعية زغوان
جدول أثــــــمان

القسط عدد3

العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)............................................................................................................................................:
العنوان .........................................................................................................................................:رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي
األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
الكمية
بالطن

الضمان
املالي

القسط
الفرعي

النوع

1/3

فواضل حناس

310202

30 000

9/3

فواضل اليمنيوم

000191

20 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 3
(الشركة أو االسم واللقب )

3

ملحق عدد0

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  /9112م إح
مكان احلجز :فرقة احلراسة والتفتيشات الديوانية بقليبية
العنوان :قباضة املكتب اجلهوي بنابل نهج خري الدين  0111نابل
جدول أثــــــمان

القسط عدد0
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان املالي

1/0

فواضل حناس

30101

3 111

9/0

قوالب رصاص

100203

0 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 4
(الشركة أو االسم واللقب )

4

ملحق عدد0

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد 11لسنة  /9110م إح
مكان احلجز :قباضة املكتب احلدودي بساقية سيدي يوسف
العنوان :ساقية سيدي يوسف  2191الساقية
جدول أثــــــمان

القسط عدد0
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

.

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/0

فواضل حناس

10319

011

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 5
(الشركة أو االسم واللقب )

5

ملحق عدد 11

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد 11لسنة  /9112م إح
مكان احلجز :قباضة املكتب اجلهوي للديوانة بسليانة
العنوان :طريق قعفور سليانة
جدول أثــــــمان

القسط عدد 11
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:
..

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

1/1

النوع

قوالب رصاص

الكمية
بالطن

13.111

الضمان
املالي

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

0 111

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد6
(الشركة أو االسم واللقب )

6

ملحق عدد12

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد 11لسنة  /9110م إح
مكان احلجز:قباضة املكتب اجلهوي للديوانة بسيدي بوزيد
العنوان  :شارع الربيد  2111سيدي بوزيد
جدول أثــــــمان

القسط عدد12
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).................................................................................................................................. .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

1/2
9/2
3/2
0/2
5/7
1/2

قوالب رصاص
فواضل رصاص
فواضل اليمنيوم
فواضل حناس
كتاليزير

310111
10011
10011
00111
10211
110111

قوالب حناس اصفر

لضمان
ا املالي

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم

11 111
311
500
0 111
1 111
11 111

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد 7
(الشركة أو االسم واللقب )

7

ملحق عدد10

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد 11لسنة  /9112م إح
مكان احلجز :قباضة املكتب احلدودي بففاق
العنوان :شارع عمر املختار  3113ميناء صفاق
جدول أثــــــمان

القسط عدد10
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:
اهلوية أو املعرف اجلبائي..:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
الضمان
املالي

القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

1/0

قوالب حناس اصفر

010111

01 111

9/0

فواضل حناس

1300100

111 111

3/0

قوالب حناس امحر

90011

0 111

0/0

قوالب رصاص

210101

91 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 80
(الشركة أو االسم واللقب )

8

ملحق عدد12

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز :قباضة املكتب اجلهوي للديوانة بالقفرين
العنوان  :شارع احلبيب بورقيبة القفرين
جدول أثــــــمان

القسط عدد 12
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/2

قوالب حناس اصفر

910011

91 111

9/2

قوالب حناس امحر

000111

01 111

3/2

قوالب رصاص

010111

10 111

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد 80
(الشركة أو االسم واللقب )
9

ملحق عدد11

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز  :املكتب احلدودي للديوانة ببوشبكة
العنوان  :بوشبكة  1913بوشبكة القفرين
جدول أثــــــمان

القسط عدد 11

العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي

.

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
النوع

الكمية
بالطن

القسط
الفرعي

1/11

قوالب حناس امحر

900111

9/11

فواضل حناس

020021

3/11

قوالب رصاص

193.031

0/11

فواضل رصاص

10911

0/11

قوالب اليمنيوم

1.102

1/11

كاتاليزير

10111

الضمان
املالي

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم

39 111
01 111
32 111
311
111
1 111

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد 18
(الشركة أو االسم واللقب )
10

ملحق عدد 11

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز  :قباضة املكتب اجلهوي للديوانة بقففة
العنوان  :طريق زروق قففة
جدول أثــــــمان

القسط عدد 11
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/11

فواضل حناس

30010

4 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد11
(الشركة أو االسم واللقب )

11

ملحق عدد 19

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز :قباضة املكتب اجلهوي للديوانة مبدنني
العنوان  :شارع منفور اهلوش  0111مدنني
جدول أثــــــمان

القسط عدد19
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)..................................................................................................................................... .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/19
9/19
3/19
0/19
0/19
1/19

قوالب حناس اصفر

10033
30292
00901
10132
100210
10011

1 111
0 111
0 111
111
011
911

قوالب حناس امحر
فواضل حناس
كاتاليزير
فواضل فونت
فواضل اليمنيوم

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد 12
(الشركة أو االسم واللقب )
12

ملحق عدد13

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز  :قباضة املكتب احلدودي للديوانة جبرجي
العنوان  :املنطقة احلرة  0121جرجي
جدول أثــــــمان

القسط عدد13
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).................................................................................................................................. .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

1/13
9/13

قوالب حناس

10121
10100

فواضل حناس

الضمان
املالي

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

1 111
111

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد ( 13الشركة
أو االسم واللقب )

13

ملحق عد10

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز  :قباضة املكتب احلدودي بالذهيبة
العنوان  :الذهيبة
جدول أثــــــمان

القسط عدد 10
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).................................................................................................................................. .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/10

قوالب حناس امحر

900221

31 111

9/10

فواضل اليمنيوم

00321

1 011

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد 14
(الشركة أو االسم واللقب )

14

ملحق عدد 10

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز  :قباضة املكتب احلدودي للديوانة حبزوة
العنوان  9993 :حزوة
جدول أثــــــمان

القسط عدد 10
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).................................................................................................................................. .......:
العنوان  ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/10

قوالب حناس اصفر

110111

11 111

9/10

قوالب حناس امحر

00031

1 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 11
(الشركة أو االسم واللقب )

15

ملحق عدد 11

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز :قباضة املكتب احلدودي للديوانة بتوزر
العنوان  :طريق نفطة  9911توزر
جدول أثــــــمان

القسط عدد 11
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).................................................................................................................................. .......:
العنوان ......................................................................................................................................... :رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/11

فواضل حناس

30301

0 111

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 16
(الشركة أو االسم واللقب )

16

ملحق عدد12

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز :قباضة املكتب اجلهوي للديوانة بقاب
العنوان :نهج اهلادي شاكر  1111قاب
جدول أثــــــمان

القسط عدد 1 2
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة)................................................................................................................... :
العنوان  ...................................................................................................:رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . .:
اهلوية أو املعرف اجلبائي:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/12

قوالب حناس اصفر

930111

93 111

باألرقام

الثـمن املقرتح للطن الواحد
بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 17
(الشركة أو االسم واللقب )

17

ملحق عدد10

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز :قباضة املكتب احلدودي للديوانة حبيدرة
العنوان :املكتب احلدودي للديوانة حبيدة
جدول أثــــــمان

القسط عدد 10
العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).........................................................................................................................................:
العنوان ......................................................................................................................:رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي

.:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/10

فواضل حناس

10111

1 111

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 10
(الشركة أو االسم واللقب )

18

ملحق عدد 12

اجلمهورية التونسية
وزارة املالية
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف املغلقة عدد  11لسنة  / 9112م إج
مكان احلجز :قباضة املكتب اجلهوي للديوانة باملنستري
العنوان :مستودع احلجز الديواني طريق خني املنستري
جدول أثــــــمان
القسط عدد

12

العارض ( االسم واللقب أو اسم الشركة).........................................................................................................................................:
العنوان ......................................................................................................................:رقم اهلاتف اجلوال. . . . . . . . . . . . . .:

اهلوية أو املعرف اجلبائي

.:

األسعار املقرتحة بالدينار ودون إضافة العشرة باملائة مصاريف بيع
القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

الضمان
املالي

1/12

قوالب حناس الصفر

920301

92 111

9/12

قوالب حناس امحر

100111

10 111

3/12

فواضل حناس

090021

01 111

0/12

قوالب رصاص

390111

11 111

0/12

قوالب اليمنيوم

920211

11 111

1/12

فواضل اليمنيوم

10211

311

الثـمن املقرتح للطن الواحد
باألرقام

بلسان القلم

اإلمضـــاء واخلتـــم
مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعمريها بدقة وإمضائها يف ظرف حيمل خبارجه " عرض مالي قسط عدد " 12
(الشركة أو االسم واللقب )
19

