الجمههرية التهندية

وزارة االقتراد والمالية
ودعم االستثمار

اإلدارة العامة لمديهانة
كراس الذروط الخاصة بالبيع عن طريق

عروض أثـمان بالظروف المغمقة لمدبائك
والفهاضل من المعادن غير حديدية
2021/01
قباضة الديهانة بالمكتب

الحدودي لمعمميات التجارية
برادس الميناء )(16
مالحظة:

يحتهي هذا الكراس عمى ست صفحات مرقمة من  2إلى  5و عمى عدد  02مالحق ُييهزعهن مجاناًا

الفصل األولٌ :ضبط كراس الشروط هذا المواعد واإلجراءات الواجب إتباعها للمشاركة فً
(خردة) و
عملٌة البٌع عبر الظروف المغلمة لكمٌة من المعادن فً شكل لوالب (سبائن) و فواضل
الموجودة بمخازن ومساحات الحجز بالمكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء..
الفصل ٌ : 2رخص فً المشاركة فً عملٌة البٌع فً إطار ممتضٌات كراس الشروط هذا عن
طرٌك عروض أثـمان لألوفر عرض حسب نوعٌة البضاعة المعروضة للبٌع كاألتً:
األقساط الفرعية الخاصة بمادة الرصاص :
 األشخاص المادٌون أو المعنوٌون المرخص لهم حسب التشرٌع الجاري به العمل والمتحصلٌنعلى لرار ساري المفعول من الوزارة المكلفة بالبٌئة ٌتعلك بممارسة أنشطة التصرف فً النفاٌات
الخطرة والخاصة بالتصرف فً المراكم الرصاصٌة المستعملة طبما لممتضٌات األمر عدد 2339
لسنة  2000المؤرخ فً  10أكتوبر . 2000
 المؤسسات الصناعٌة العاملة تحت نظام التحوٌل للتصدٌر الكلً التً ٌتمثل نشاطها فً صهرأو تصنٌع هذا النوع من المعادن وال ٌمكن لها تصدٌر ممتنٌاتها على حالتها.
األقساط الفرعية الخاصة لمواد النحاس و االليمنيوم و المانيزيوم
 األشخاص المادٌون أو المعنوٌون المرخص لهم فً التناء هذه النوعٌة من البضائعوالمتحصلٌن على كراسات الشروط المتعلمة بممارسة أنشطة الجمع أو المسن أو الرسكلة أو التثمٌن
للنفاٌات غٌر الخطرة المنصوص علٌها بالفصل  26من المانون عدد  41لسنة  1996المؤرخ فً
 10جوان  1996كما تم تنمٌحه بالمانون عدد  14لسنة  2001المؤرخ فً  30جانفً 2001
المتعلك بالنفاٌات والتصرف فٌها وإزالتها.
 المؤسسات الصناعٌة العاملة تحت نظام التحوٌل للتصدٌر الكلً التً ٌتمثل نشاطها فً صهرأو تصنٌع هذا النوع من المعادن وال ٌمكن لها تصدٌرها على حالتها.
األقساط الفرعية الخاصة بمادة الفونت fonte
 األشخاص المادٌون أو المعنوٌون الناشطٌن على المستوى الم حلً والمرخص لهم فً صهرأو تصنٌع هذا النوع من المعدن.
الفصل  :3إجراءات الشراء للتصدير:
تخضع عملٌات التصدٌر للبضائع المبتت فٌها للتشرٌع الجاري به العمل وخاصة المتعلك
بالتجارة الخارجٌة والصرف وٌحمل على المبتت له المٌام بجمٌع اإلجراءات ودفع المعالٌم
المستوجبة عند االلتضاء مع وجوب تصدٌرها عبر الموانً البحرٌة.
الفصل ٌ :4توجب على الراغبٌن فً المشاركة فً عملٌة البٌع والذٌن تتوفر فٌهم الشروط المبٌنة
سلفا إرسال عروضهم عبر البرٌد السرٌع أو البرٌد السرٌع المشخص للعنوان  :اإلدارة العامة للدٌوانة نهج
صدر بعل  1001الفاٌات تونس  .شرٌطة وصوله إلى العنوان المذكور لبل التارٌخ و الساعة المحددتان
كأخر اجل لوصول العروض و ٌكون تارٌخ و ساعة تسجٌله بمكتب الضبط لإلدارة العامة للدٌوانة المرجع
الوحٌد إلثبات تارٌخ إٌداع العروض و ال ٌمبل أي عرض ٌصل االدارة العامة للدٌوانة بعد  48ساعة من آخر
اجل لإلٌداع بالبرٌد السرٌع او المشخص(.الملحق عدد )01

كما ٌمكنهم معاٌنة هذه األلساط باألماكن المنصوص علٌها بالمكاتب المعنٌة خالل
المبٌنة بإعالن البٌع  ،غٌر انه ال ٌمكنهم أخد عٌنات منها.
الفصل ٌ :5مكن للمشاركٌن ،تمدٌم عروضهم فً لسط أو عدة ألساط.
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األولات

الفصل ٌ :6تعهد المشاركون الذٌن أرسى علٌهم المزاد بنمل بضاعتهم بعد خالصها مباشرة
وحسب اآلجال المبٌنة بهذا الكراس إلى المخازن و األماكن المهٌأة والمرخص فٌها لانونٌا أو المٌام
بإجراءات التصدٌر وفك التشرٌع الجاري به العمل ونملها مباشرة إلى مٌناء التصدٌر وفك الشروط
المانونٌة المبٌنة بهذا الكراس.
االداءات المستوجبة
الفصل  :7تباع البضائع المعروضة للبٌع خالصة من جمٌع المعالٌم و
لصالح العارض الذي لدم أوفر عرضا وال ٌمكن رفعها إال ممابل خالص كامل الثمن الذي أرسى
علٌه المزاد مضاف إلٌه عشر (  )10/1الثمن بعنوان مصارٌف بٌع وذلن نمدا أو بواسطة صن
مضمون الخالص .مع مراعاة ممتضٌات الفصل  3من هذا الكراس فٌما ٌخص عملٌات التصدٌر.
الفصل  :8تباع البضائع المعروضة للبٌع فً الحالة التً توجد فٌها بدون أي ضمان من إدارة
الدٌوانة و ال ٌمبل أي احتجاج مهما كان سببه وخاصة فٌما ٌتعلك بالجودة أو الوزن أو التسمٌة
المتعلمة بتركٌبتها أو مكوناتها سواء كان ظاهرا أو مخفٌا.
الفصل  :9تمدم عروض األثـمان بحساب الدٌنار للطن الواحد الممترح عن كل لسط او لسط
فرعً من األلساط المعروضة للبٌع وٌكون الثمن اإلجمالً لكل لسط فرعً مشارن فٌه مساوي
للوزن بالطن عند الرفع ضارب المٌمة الممدمة للطن الواحد ٌ .ضاف الى المجموع  10بالمائة من
الثمن بعنوان مصارٌف بٌع وتكون نمدا أو بواسطة صن مضمون الخالص باسم لابض الدٌوانة
المعنً بالمسط او المسط الفرعً .
 ان وزن الكمٌات المعروضة حسب األلساط المبٌنة بالجداول هو بصفة تمرٌبٌة وٌمكن انٌزٌد او ٌنمص و ٌتم تحدٌده بصفة دلٌمة عند الوزن اثناء عملٌة الرفع من طرف المبتت له.
 ٌلتزم المشارن الذي لدم أوفر عرض بالتناء كامل كمٌة البضاعة بالمسط أو األلساط الفرعٌةالمبتت له فٌها والتً ٌتم تحدٌدها اثر وزن البضاعة عند الرفع.
الفصل :10العرض الفنً ٌ:تكون ملف العرض الفنً لكل لسط مشارن فٌه من:
 نسخة طبك األصل من كراس الشروط هذا ممضى ومعرف بإمضائه ومؤشر على كافةصفحاته ومختوم بعبارة " اطلعت ووافقت".
 نسخة طبك األصل من لرار تعاطً النشاط المتعلك بالنفاٌات الغٌر خطرة والتصرف فٌهاوإزالتها أو نسخة طبك األصل من كراس الشروط عدد  1وعدد  2وعدد ( 3حسب نوعٌة النشاط)
المصادق علٌها من مصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبٌئة بالنسبة للمشاركة فً األلساط من مواد
النحاس أو االلٌمنٌوم أو المانٌزٌوم.
 ترخٌص ساري المفعول من الوزارة المكلفة بالبٌئة والمتعلمٌن بممارسة أنشطة التصرف فًالنفاٌات الخطرة والخاصة بالتصرف فً المراكم الرصاصٌة المستعملة الخاص بمعدن الرصاص.
 نسخة من شهادة الثبوتٌة لتعاطً نشاط صهر أو تصنٌع المواد الحدٌدٌة بالنسبة لمادة الفونت. نسخة من وصل خالص مبلغ الضمان المالً لكل لسط مشارن فٌه و المودع لدى لابض الدٌوانةمرجع كل لسط من األلساط المعروضة للبٌع.
 نسخة من السجل التجاري. شهادة اإلٌداع للتصارٌح الجبائٌة سارٌة المفعول. شهادة االنخراط بالصندوق الوطنً للضمان االجتماعً. تصرٌح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود فً وضعٌة تسوٌة لضائٌة ( ملحق .)023

 نسخة من وصل الضمان المالً المحدد بالجدول حسب األلساط مستخلص لدى لابض الدٌوانة بالمكتبالحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء .أو نسخة من حوالة برٌدٌة تثبت تنزٌل لٌمة الضمان بحساب
لابض الدٌوانة بالمكتب الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء بالحساب البرٌدي للمابض على
الرلم 17001000000006210031وال تتحمل إدارة الدٌوانة مسؤولٌة عدم التأكد من صحة األرلام
المدونة باإلعالن لرلم الحساب البرٌدي للمابض و ال تُقبل الصكوك الواردة والمرفقة بالعروض كوثيقة
ضمان.
الفصل :11العرض المالً:
ٌتكون ملف العرض المالً لكل لسط مشارن فٌه لدى لباضة الدٌوانة المعنٌة من:
 جدول أثـمان لكل لسط مشارن فٌه ممضى و مدون به األثـمان الممترحة واضحة بالعددوبلسان الملم ودون تشطٌب وفك األنموذج المبٌن بالملحق عدد . 01
الفصل  :12تمدٌم العروض.
 ٌوضع الظرفان المضمنان للعرض المالً والفنً المنصوص علٌهما بالفصل العاشر والفصلالحادي عشر من هذا الكراس بظرف و يُوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني يكتب عليه :
إعالن بيع عن طريق عروض أثـمان بالظروف المغمقة
لمدبائك و الفهاضل من المعادن غير حديدية عدد  2021/01قباضة رادس الميناء 16
يرسل وجوبا عبر البرٌد السرٌع أو البرٌد السرٌع المشخص للعنوان :
اإلدارة العامة للديوانة نهج صدر بعل  1001الفايات تونس.

الفصل :13بعد فتح العروض والترتٌب النهائً للعروض الممدمة لكل لسط تفاضلٌا ٌمع اعالم
المبتت لهم عبر العناوٌن وأرلام الهاتف المدونة بعروضهن ببطالات عرض .
لسط فرعً
ترفض وجوبا العروض الغٌر متضمنة لكامل مبلغ الضمان المالً لكل لسط او
مشارن فٌه أو الواردة بعد اآلجال المضبوطة إلٌداعها بإعالن البٌع.
عند النكول وبعد التنبٌه على المبتت له برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالتبلٌغ فً اجل
ستة أٌام من عملٌة التبتٌت حسب عنوانه المدرج بالعرض فان البضائع المبتت فٌها له تسند إلى
العارض الموالً لٌحل محله وال ٌمكنه بأي حال من األحوال استرجاع مبلغ الضمان الممدم حتى
وان كان ٌغطً الفارق.
كما ٌمكن إلدارة الدٌوانة سحب لسط أو عدة ألساط من البٌع دون تبرٌر لذلن.
الفصل ٌ :14سحب هذا الكراس مجانا من قباضة الديوانة بالمكتب الحدودي للعمليات
التجارية برادس الميناء أو من مولع الواب لإلدارة العامة للدٌوانة .www.douane.gov.tn.
ولكل طلب توضٌح ٌمكن االتصال بمكتب اإلٌداع والحجز باإلدارة العامة للدٌوانة مباشرة أو
على الرلم  71449466خالل التولٌت اإلداري.
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الفصل : 15ترسل نسخة طبك األصل من هذا الكراس ضمن الوثائك المطلوبة بإعالن البٌع بعد
تعمٌره وإمضائه ( معرف باإلمضاء) وفك ما ٌلً:
إنً الممضً أسفله....................................................................................:
بصفتً...............................................................:لشركة....................................
..................................................ذات الممر االجتماعً الكائن بـ..............................
 ...................................والمسجلة بالسجل التجاري بـ........................
بتارٌخ....................تحت عدد .......................وبالصندوق الوطنً للضمان االجتماعً تحت
رلم....................................
بعد اطالعً على ممتضٌات كراس الشروط هذا والمتعلك بالبٌع عن طرٌك عروض أثـمان
 01لسنة  2021بمباضة الدٌوانة بالمكتب
بالظروف المغلمة للموالب و الفواضل من المعادن عدد
الحدودي للعملٌات التجارٌة برادس المٌناء (.)16
أوافك على شروط المشاركة و ألتزم باحترام جمٌع البٌانات المتضمنة بهذا الكراس.
المشارك
(االسم واللقب و الصفة)
أطلعت عليه و وافقت
اإلمضاء معرف به
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