ملحق عدد1
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  /2020م إح
مكان الحجز:ميناء رادس ( : )16
العنوان :قباضة الديوانة للعمليات التجارية  .بميناء رادس
جدول أثــــــمان

القسط عدد1
العارض ( االسم واللقب أو

الشركة).................................................................................................................... ..............:

العنوان ........................................................................................................................ :رقم الهاتف الجوال.:
الهوية أو المعرف

...........

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/1
2/1
3/1
4/1

قوالب نحاس اصفر
فواضل نحاس اصفر
قوالب رصاص
فواضل رصاص(بطاريات)

83.405
108.195
54.400
19.460

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد  1رادس الميناء
(الشركة أو االسم واللقب )

1

ملحق عدد2
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  /2020م إح
مكان الحجز ( :مخزن الحجز للديوانة بالمنطقة الصناعية ببن عروس)
العنوان:قباضة المكتب الحدودي للديوانة بتونس الميناء نهج الحسين بوزيان تونس
جدول أثــــــمان

القسط عدد2
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).......................................................................................................................:

العنوان .................................................................................................................. :رقم الهاتف الجوال.:
الهوية أو المعرف

..........

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/2

قوالب نحاس اصفر

20.000

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد  2تونس
(الشركة أو االسم واللقب )
الميناء"

2

ملحق عدد3
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  /2020م إح
مكان الحجز :المكتب الجهوي للديوانة بزغوان
العنوان :قباضة المكتب الجهوي بزغوان المنطقة الصناعية زغوان
جدول أثــــــمان

القسط عدد3
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................... ................................:

العنوان ...............................................................................................................:رقم الهاتف

الهوية أو المعرف
القسط
الفرعي

1/3
2/3
3/3

النوع

قوالب نحاس اصفر
فواضل نحاس اصفر
قوالب اليمنيوم

الجوال. . . . . . . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

الكمية بالطن

الثـمن المقترح
للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

19,000
0,885
155,000

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد " 3
قباضة زغوان (الشركة أو االسم واللقب )

3

ملحق عدد4
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  /2020م إح
مكان الحجز :فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بقليبية
العنوان :قباضة المكتب الجهوي بنابل نهج خير الدين  8000نابل
جدول أثــــــمان

القسط عدد4
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة)..................................................................................................................... :

العنوان .....................................................................................................:رقم الهاتف

الهوية أو المعرف
القسط
الفرعي

1/4

النوع

اينوكس

الجوال. . . . . . . . . . . . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

الكمية بالطن

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

0.180

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد " 4
قباضة نابل (الشركة أو االسم واللقب )

4

ملحق عدد5
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة  01لسنة  /2020م إح
مكان الحجز :قباضة المكتب الحدودي بساقية سيدي يوسف
العنوان :ساقية سيدي يوسف  7120الساقية
جدول أثــــــمان

القسط عدد5
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة)...................................................................................................................... .:

العنوان ..........................................................................................................:رقم الهاتف
الهوية أو المعرف
القسط
الفرعي

1/5

النوع

انابيب نحاس

الجوال. . . . . . . . . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

الكمية بالطن

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

0.302

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 5
قباضة المكتب الحدودي الساقية (الشركة أو االسم واللقب )

5

ملحق عدد06
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد 01لسنة  /2020م إح
مكان الحجز :قباضة المكتب الحدودي بصفاقس
العنوان :شارع عمر المختار  3003ميناء صفاقس
جدول أثــــــمان

القسط عدد 6
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة)................................................................................................................... .:

العنوان .......................................................................................................:رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال. . . . . . . . . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/6
2/6

فواضل اسالك نحاس
فواضل علب اليمنيوم

1.400
2.880

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد  06قباضة
(الشركة أو االسم واللقب )
حدودي صفاقس "

6

ملحق عدد07
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  /2020م إج
مكان الحجز  :المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة
العنوان  :بوشبكة  1213بوشبكة القصرين
جدول أثــــــمان

القسط عدد 7
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................................................... .:

العنوان .........................................................................................................:رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال. . . . . . . . . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7

قوالب نحاس اصفر
فواضل نحاس
قوالب رصاص
قوالب اليمنيوم
فواضل رادياتور
قوالب زنك

4.703
32.740
21.860
3.520
3.915
0.360

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 07
قباضة بوشبكة (الشركة أو االسم واللقب )

7

ملحق عدد 08
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز :قباضة المكتب الجهوي للديوانة بمدنين
العنوان  :شارع منصور الهوش  4100مدنين
جدول أثــــــمان

القسط عدد8
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................................................:

العنوان ................................................................................................................:رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال. . . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/8
2/8
3/8

قوالب نحاس اصفر
قوالب اليمنيوم
فواضل اليمنيوم

6.433
0.930
0.500

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 08
جهوي مدنين (الشركة أو االسم واللقب )

8

الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

ملحق عدد 09
بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز  :قباضة المكتب الحدودي للديوانة بجرجيس
العنوان  :المنطقة الحرة  4170جرجيس
جدول أثــــــمان

القسط عدد09
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................................................... .:

العنوان ................................................................................................................... :رقم الهاتف الجوال.:
الهوية أو المعرف

........

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية
بالطن

1/9
2/9

قوالب نحاس احمر
فواضل نحاس

0.670
0.085

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 09
حدودي جرجيس (الشركة أو االسم واللقب )

9

الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

ملحق عدد 10
بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز  :قباضة المكتب الحدودي بالذهيبة
العنوان  :الذهيبة
جدول أثــــــمان
القسط عدد 10
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة)................................................................................................................:

العنوان ............................................................................................................:رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال. . . . . ...... . .:

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/10
2/10

فواضل اليمنيوم
فواضل فونت

0.800
0.600

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 10
حدودي الذهيبة (الشركة أو االسم واللقب )
10

ملحق عدد 11
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  /2020م إج
مكان الحجز :قباضة المكتب الحدودي للديوانة بحزوة
العنوان 2223 :حزوة
جدول أثــــــمان

القسط عدد11
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة)............................................................................................................... .:

العنوان .............................................................................................................. :رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال. . . . . . . . ..:

الجبائي............................................................................. .:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/11

قوالب نحاس اصفر

11.000

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 11
حدودي حزوة (الشركة أو االسم واللقب )

11

ملحق عدد 12
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز :قباضة المكتب الحدودي للديوانة بتوزر
العنوان  :طريق نفطة  2200توزر
جدول أثــــــمان

القسط عدد12
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة)..................................................................................................................... .:

العنوان ................................................................................................................... :رقم الهاتف الجوال..............:
الهوية أو المعرف

القسط
الفرعي

النوع

الجبائي..............................................................................:

الكمية
بالطن

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

 1/12فواضل نحاس احمر 3.350

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 12
حدودي توزر (الشركة أو االسم واللقب )

12

ملحق عدد 13
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز :قباضة المكتب الجهوي للديوانة ببالمنستير
العنوان :طريق خنيس المنستير
جدول أثــــــمان

القسط عدد13
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................................................... .:

العنوان .................................................................................................................. :رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال.. . . . ..........:

الجبائي............................................................................. .:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/13
2/13

فواضل نحاس
فواضل اليمنيوم

1.738
0.050

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 13
جهوي المنستير (الشركة أو االسم واللقب )

13

ملحق عدد14
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز :قباضة المكتب الجهوي ببنزرت
العنوان :المنطقة الصناعية منزل جميل بنزرت
جدول أثــــــمان

القسط عدد14
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................................................. .:

العنوان .................................................................................................................... :رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجوال. . . . . . . .:

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/14
2/14
3/14

قوالب اليمنيوم
قوالب زنك
شوائب نحاس واليمنيوم

23.384
2.396
320.00

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 14
جهوي بنزرت (الشركة أو االسم واللقب )

14

التونسية
وزارة االقتصاد والمالية
ودعم االستثمار
اإلدارة العامة للديوانة

بيع إختياري بالظروف المغلقة عدد  01لسنة  / 2020م إج
مكان الحجز :قباضة المكتب الجهوي بسيدي بوزيد
العنوان :شرع البريد  900سيدي بوزيد
جدول أثــــــمان

القسط عدد15
العارض ( االسم واللقب أو اسم

الشركة).................................................................................................................. .:

العنوان .................................................................................................................... :رقم الهاتف
الهوية أو المعرف

الجبائي..............................................................................:

القسط
الفرعي

النوع

الكمية بالطن

1/14
2/14

قوالب نحاس
فواضل نحاس
فواضل زنك
فواضل اليمنيوم

10.096
6.863
1.200
1.500

3/14

الجوال. . . . . . . .:

الثـمن المقترح للطن الواحد
باألرقام وبالدينار

الثـمن المقترح للطن الواحد
بلسان القلم وبالدينار

اإلمضـــاء والختـــم

مالحظة :توضع هذه الوثيقة بعد تعميرها بدقة وإمضائها في ظرف يحمل بخارجه " عرض مالي قسط عدد 15
جهوي سيدي بوزيد (الشركة أو االسم واللقب )

15

