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اإلدارة العامة للديوانة
كراس الشروط الخاصة بالبيع عن طريق

عروض أثـمان بالظروف المغلقة للسبائك
والفواضل من المعادن غير حديدية

 / 2020/01م .إ.ح

مالحظة:

 -في حال المشاركة في قسط فرعي أو أكثر بنفس القباضة ،يرسل نظير واحد من هذا الكراس.

 -يحتوي هذا الكراس على ست صفحات مرقمة من  2إلى  5وعلى عدد  17من المالحق توزع

مجانا.

الفصل األول:يضبط كراس الشروط هذا القواعد واإلجراءات الواجب إتباعها للمشاركة في عملية
البيع عبر الظروف المغلقة لكمية من المعادن في شكل قوالب (سبائك) و فواضل(خردة) و الموجودة
بمخازن ومساحات الحجز بالمكاتب الديوانية والمبينة بالمالحق من حيث النوع والكمية التقريبية ومكان
تواجد كل قسط أو قسط فرعي .
الفصل  : 2يرخص في المشاركة في عملية البيع في إطار مقتضيات كراس الشروط هذا عن
طريق عروض أثـمان لألوفر عرض حسب نوعية البضاعة المعروضة للبيع كاألتي:
األقساط الفرعية الخاصة بمادة الرصاص :
 األشخاص الماديون أو المعنويون المرخص لهم حسب التشريع الجاري به العمل و المتحصلينعلى قرار ساري المفعول من الوزارة المكلفة بالبيئة يتعلق بممارسة أنشطة التصرف في النفايات
الخطرة والخاصة بالتصرف في المراكم الرصاصية المستعملة طبقا لمقتضيات األمر عدد 2339
لسنة  2000المؤرخ في  10أكتوبر . 2000
 المؤسسات الصناعية العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي التي يتمثل نشاطها في صهراو تصنيع هذا النوع من المعادن وال يمكن لها تصدير مقتنياتها على حالتها.
األقساط الفرعية الخاصة لمواد النحاس و االليمنيوم والمانيزيوم
 األشخاص الماديون أو المعنويون المرخص لهم في اقتناء هذه النوعية من البضائع والمتحصلين على كراسات الشروط المتعلقة بممارسة أنشطة الجمع أو المسك أو الرسكلة أو التثمين
للنفايات غير الخطرة المنصوص عليها بالفصل  26من القانون عدد  41لسنة  1996المؤرخ في
 10جوان  1996كما تم تنقيحه بالقانون عدد  14لسنة  2001المؤرخ في  30جانفي  2001المتعلق
بالنفايات والتصرف فيها وإزالتها.
 المؤسسات الصناعية العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي التي يتمثل نشاطها في صهراو تصنيع هذا النوع من المعادن وال يمكن لها تصديرها على حالتها.
األقساط الفرعية الخاصة بمادة الفونتfonte
 األشخاص الماديون أو المعنويون الناشطين على المستوى المحلي والمرخص لهم في صهرأو تصنيع هذا النوع من المعدن.
الفصل  :3اجراءات الشراء للتصدير:
تخضع عمليات التصدير للبضائع المبتت فيها للتشريع الجاري به العمل وخاصة المتعلق بالتجارة
الخارجية والصرف ويحمل على المبتت له القيام بجميع اإلجراءات ودفع المعاليم المستوجبة عند
االقتضاء مع وجوب تصديرها عبر المواني البحرية.
الفصل :4يتوجب على الراغبين في المشاركة في عملية البيع والذين تتوفر فيهم الشروط المبينة سلفا
ارسال عروضهم عبر البريد السريع أو البريد السريع المشخص للعنوان  :اإلدارة العامة للديوانة نهج صدر
بعل  1001ال فايات تونس  .شريطة وصوله إلى العنوان المذكور قبل التاريخ و الساعة المحددتان كأخر اجل
لوصول العروض و يكون تاريخ و ساعة تسجيله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للديوانة المرجع الوحيد إلثبات
تاريخ إيداع العروض و ال يقبل أي عرض يصل الى االدارة العامة للديوانة بعد  48ساعة من اخر اجل لإليداع
بالبريد السريع او المشخص(.المالحق من عدد  01إلى عدد )15

كما يمكنهم معاينة هذه األقساط باألماكن المنصوص عليها بالمكاتب المعنية خالل األوقات
المبينة بإعالن البيع  ،غير انه ال يمكنهم أخد عينات منها.
الفصل  : 5يمكن للمشاركين  ،تقديم عروضهم في قسط أو عدة أقساط.
2

الفصل  : 6يتعهد المشاركون الذين أرسى عليهم المزاد بنقل بضاعتهم بعد خالصها مباشرة
وحسب اآلجال المبينة بهذا الكراس إلى المخازن و األماكن المهيأة والمرخص فيها قانونيا أو القيام
بإجراءات التصدير وفق التشريع الجاري به العمل ونقلها مباشرة الى ميناء التصدير وفق الشروط
القانونية المبينة بهذا الكراس.
الفصل  : 7تباع البضائع المعروضة للبيع خالصة من جميع المعاليم و األداءات المستوجبة
لصالح العارض الذي قدم أوفر عرضا وال يمكن رفعها إال مقابل خالص كامل الثمن الذي أرسى عليه
المزاد مضاف إليه عشر (  )10/1الثمن بعنوان مصاريف بيع وذلك نقدا أو بواسطة صك مضمون
الخالص .مع مراعاة مقتضيات الفصل  3من هذا الكراس فيما يخص عمليات التصدير.
الفصل  : 8تباع البضائع المعروضة للبيع في الحالة التي توجد فيها بدون أي ضمان من إدارة
الديوانة و ال يقبل أي احتجاج مهما كان سببه وخاصة فيما يتعلق بالجودة أو الوزن أو التسمية المتعلقة
بتركيبتها أو مكوناتها سواء كان ظاهرا أو مخفيا.
الفصل  : 9تقدم عروض األثـمان بحساب الدينار للطن الواحد المقترح عن كل قسط او قسط
فرعي من األقساط المعروضة للبيع ويكون الثمن اإلجمالي لكل قسط فرعي مشارك فيه مساوي
للوزن بالطن عند الرفع ضارب القيمة المقدمة للطن الواحد  .يضاف الى المجموع  10بالمائة من
الثمن بعنوان مصاريف بيع وتكون نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص باسم قابض الديوانة
المعني بالقسط او القسط الفرعي .
 ان وزن الكميات المعروضة حسب األقساط المبينة بالجداول هو بصفة تقريبية ويمكن ان يزيداو ينقص و يتم تحديده بصفة دقيقة عند الوزن ثناء عملية الرفع من طرف المبتت له.
 يلتزم المشارك الذي قدم أوفر عرض باقتناء كامل كمية البضاعة بالقسط أو األقساط الفرعيةالمبتت له فيها والتي يتم تحديدها اثر وزن البضاعة عند الرفع.
الفصل :10العرض الفني  :يتكون ملف العرض الفني لكل قسط مشارك فيه من:
 نسخة طبق األصل من كراس الشروط هذا ممضى ومعرف بإمضائه ومؤشر على كافة صفحاتهومختوم بعبارة " اطلعت ووافقت " .
 نسخة طبق األصل من قرار تعاطي النشاط المتعلق بالنفايات الغير خطرة والتصرف فيهاوإزالتها أو نسخة طبق األصل من كراس الشروط عدد  1وعدد  2وعدد ( 3حسب نوعية النشاط)
المصادق عليها من مصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة بالنسبة للمشاركة في األقساط من مواد
النحاس أو االليمنيوم أو والمانيزيوم.
 ترخيص ساري المفعول من الوزارة المكلفة بالبيئة والمتعلقين بممارسة أنشطة التصرف فيالنفايات الخطرة والخاصة بالتصرف في المراكم الرصاصية المستعملة الخاص بمعدن الرصاص.
 نسخة من شهادة الثبوتية لتعاطي نشاط صهر أو تصنيع المواد الحديدية بالنسبة لمادة الفونت. نسخة من وصل خالص مبلغ الضمان المالي لكل قسط مشارك فيه و المودع لدى قابض الديوانةمرجع كل قسط من األقساط المعروضة للبيع.
 نسخة من السجل التجاري . شهادة اإليداع للتصاريح الجبائية سارية المفعول. شهادة االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي. تصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية) ( .ملحق .)173

 نسخة من وصل الضمان المالي المحدد بالجدول لكل قسط او قسط فرعي مشارك فيه مودع لدىقابض الديوانة بالمكتب الحدودي للديوانة مرجع نظر األقساط المعروضة والمراد المشاركة فيها )
نقدا أو بواسطة صك مضمون الخالص .أو نسخة من حوالة بريدية او اثر لتحويل بنكي او بريدي
يتثبت تنزيل قيمة الضمان المستوجب بالحساب البريدي الجاري لقابض الديوانة المعني بالقسط
المشارك فيه على رقم الحساب البريدي المبين بالملحق عدد  16وال تتحمل إدارة الديوانة مسؤولية
عدم التأكد من صحة األرقام المدونة باإلعالن لرقم الحساب البريدي للقابض وال تقبل الصكوك الواردة
والمرفقة بالعروض كوثيقة ضمان
الفصل :11العرض المالي:
يتكون ملف العرض المالي لكل قسط مشارك فيه لدى قباضة الديوانة المعنية من:
 جدول أثـمان لكل قسط فرعي مشارك فيه ممضى ومدون به األثـمان المقترحة واضحة بالعددوبلسان القلم ودون تشطيب وفق االنموذج المبين بالمالحق من عدد  01إلى عدد .15
الفصل  :12تقديم العروض.
 يوضع الظرفان المضمنان للعرض المالي والفني المنصوص عليهما بالفصل العاشروالفصل الحادي عشر من هذا الكراس بظرف ويوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب عيه :
إعالن بيع عن طريق عروض أثـمان بالظروف المغلقة
للسبائك و الفواضل من المعادن غير حديدية عدد 2020/01
يرسل وجوبا عبر البريد السريع أو البريد السريع المشخص للعنوان :
اإلدارة العامة للديوانة ( مكتب اإليداع والحجز ) نهج صدر بعل  1001ال فايات تونس .

الفصل  :13بعد فتح العروض والترتيب النهائي للعروض المقدمة لكل قسط تفاضليا يقع اعالم
المبتت لهم عبر العناوين وأرقام الهاتف المدونة بعروضهن ببطاقات عرض .
ترفض وجوبا العروض الغير متضمنة لكامل مبلغ الضمان المالي لكل قسط او قسط فرعي
مشارك فيه أو الواردة بعد اآلجال المضبوطة إليداعها بإعالن البيع.
عند النكول وبعد التنبيه على المبتت له برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالتبليغ في اجل
ستة أيام من عملية التبتيت حسب عنوانه المدرج بالعرض فان البضائع المبتت فيها له تسند إلى
العارض الموالي ليحل محله وال يمكنه بأي حال من األحوال استرجاع مبلغ الضمان المقدم حتى
وان كان يغطي الفارق.
كما يمكن إلدارة الديوانة سحب قسط أو عدة أقساط من البيع دون تبرير لذلك.
الفصل  :14يسحب هذا الكراس مجانا من مكتب اإليداع والحجز باإلدارة العامة للديوانة مقرها
نهج صدر بعل الفايات  1002تونس( الطابق الرابع) أو من كل مكتب حدودي أو جهوي موجود به
البضائع المعروضة للبيع أو من موقع الواب لإلدارة العامة للديونة .www.douane.gov.tn.
ولكل طلب توضيح يمكن االتصال بمكتب اإليداع والحجز باإلدارة العامة للديوانة مباشرة أو
على الرقم  71289210خالل التوقيت اإلداري.
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الفصل  :15ترسل نسخة طبق األصل من هذا الكراس ضمن الوثائق المطلوبة بإعالن البيع بعد
تعميره وإمضاءه ( معرف باإلمضاء) وفق ما يلي:
إني الممضي أسفله ....................................................................................:
بصفتي...............................................................:لشركة....................................
..................................................ذات المقر االجتماعي الكائن بـ..............................
 ...................................والمسجلة بالسجل التجاري بـ........................
بتاريخ....................تحت عدد .......................وبالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت
رقم....................................
بعد اطالعي على مقتضيات كراس الشروط هذا والمتعلق بالبيع عن طريق عروض أثـمان بالظروف
المغلقة للقوالب و الفواضل من المعادن عدد  01لسنة  2020لإلدارة العامة للديوانة .
اوفق على شروط المشاركة و ألتزم باحترام جميع البيانات المتضمنة بهذا الكراس.
المشارك
(االسم واللقب و الصفة)

إطلعت عليه و وافقت
اإلمضاء معرف به
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