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	� ا��و������  ا����� ا�
  �ر� ���� ا��م 

��
� ا��ر�ّ�� ا���ودّ��  7: ا���ر ا��������د�ر �1002�� ا���� �و�س 
 L 0003876: المعرف الوحيد

راس ا��روط  
  


�����و�ت &� ��
رات زال ا����
ع � 
 2021 

  
  


	� ا��و��� :�وط	ـــــــــ����ا���  #� �دد �ن ا���
راتط!ب �روض �ن طر�ق ا���و�ت ا���
ر�
 و�س ا���ر ا����
�� �� ���زم ا����� ا�


م ا��+ل ا*ول �ن راس ا�(روط ھذا زال ا����
ع �$  .وا�����/ .�ن أ,

راس ا�(روط ھذا و�!�(ر��� 
  .وا��را��ب ا��
ري �$
 ا���ل ��.� ��!�/ ا���� ��2راءات ا���+وص �!�$
  

  :�و*وع ا���و�ت: ا(ّولا��)ل 


 ا����
عزال   ��
رات    �03دد��5ّل �و.وع ا���و�ت #� �$� :  
 

��
 اذن اول �
ر�, ا��
�� ا�+

��و�ن� ا���
رة ا���
رة �وع ا������ ا�ر/م 

 EPAVE م
 ,ط

ل(����6� /,�
 ) 7�ر +

28/09/2007 09-346578   Passat  1 

 EPAVE م
 ,ط

ل(����6� /,�
 )7�ر +

 2  ر��و ���
ن    050 09-350 14/01/2014

 EPAVE م
 ,ط

ل(����6� /,�
 )7�ر +

 3  ر��و ���
ن    142 09-338 01/04/2002

  

 .�و�س –��ر ا*ر(�ف ���ل �!ود متواجدة بـ السياراتكل هذه 
 

  ا���
ر��روط : 2ا��)ل 

	 ��ض ا���اء ��� ��� ����ي أو ط���� �� ���
 ة �� إدارة ا��4'�3 ا��'ّ�- ا��'�2- ب'1دارة ا��'ّ�- �,�(ّ�*��'�� �('ن'ھ%ا  ا���وط ��اس� #ب�� ! �

�ن:ن89  07ا�����'�2 ا��7ن�6  �
� ! @ ?�اس ا���وط �('نّ' �� ��<* ا��اب ا��'ص ب'��(�* ا�����'�2 ا��7ن�6 ا�7'��  ا���ب�ّ- ا���6د
ّ- ب,;����
 '�? :
m.tnhttp://www.gct.co 


���ا�: 3ا��)ل ��   
A,� ���7

ن �وا�دھ
 ا���رو./ �!���ا���
رات  ��
��/ ا��(
ر/را7ب #� ل  
�ل أ�
م  �و�س-���ر ا*ر(�ف ��ل �!ود  ��ا���ت  �و���دى  �
 ا*��وع

� ا�D'�E -�!'7' إ�C47�� A ا��9'ر ، وا*,د� F4'ل بب'ك وذ�وذ�I -�2'�ن89 ا���ب�ّ-  07ا�����'�2 ا��7ن�6  ب'1دارة ا��'ّ�- �,�(ّ�*Jدارة ا��4'�3 ا��'ّ�- ا�
 -ّ
�ن: ا��,;��ارا���6د.   


 و�<د �نا��� ��وي (راءھ
 ا���
رة أو ا���
رات ���رد ��د��> ��ر.> ����ر ا��
رض ;د �
�ن $��
, 
$+	

 و�+$�
ا��
د�/ وا��
�و��/  وو.���$
 و�و�

���,ت وذ�ك ��

�ّ�ن �� ��ؤو���>، و�$��
, A!� 
#� ھذا أو إ,�رازات و� ���> �<ّي ,
ل �ن ا*,وال أن �5�ر �,�ظ
ت  إذا #
ز �ط!ب ا��روض ھذا ;�و�$
  .ا�(<ن

  طر��� ا����: 4ا��)ل 

رة ��ل ا����رح � ا��ردي ا�5�ن ا��
���ر.> .�ن أو أ5ر أو ����$
 �!A أن ���ن  ةوا,د��
رة � ا�(راء ا;��
ء ـ��ن �ل را7ب #$	

 �ر7ب #� ا;�� A!�


 ھو ���ن �و5��/ ا��رض ,دة�!5� )��
  .)أ��وذج ا��رض ا��

   المالي بعنوان المشاركة ا�*�
ن: 5ا��)ل 

ل �(
رك  A!� ب��ط!ب ا��روض #�  �
	� ا��و�����
	دة ��د�م .�
ن ������ن  5%+
در �ن ��ك �و��� ;
�ل �!+رف ��د أّول ط!ب ;دره  ا����� ا�
  .ا��رض;��/ 

 �
���A ا�.�
ن ا���,�

ر�I آ�ر أ�ل ���د�م ا��روض�دا�/ �ن �و�
  )90( ��ّدة ����ن +�.  
ن �� 
�
�/ �.�و�/  �!�(
رك���
	� ا��و��� و إر#
ق أ�ن طرف ا���ك  ��TRAITE AVALISEEد�م ���أ+ل و إ�داع ��!J ا�.�
ن ��ز��/ ا����� ا�

 .و+ل اK�داع �
��رض
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 ��د�م ا��روض :6ا��)ل 
 :�!A ا���وان ا��
�� �دى ��ب ا�.�ط أو �ودع ��
(رة�ن طر�ق ا��ر�د �L!�/ ا��روض #� ظروف �ر�ل 


	� ا��و������  ا����� ا�
  ا����
����ر ا�

� ا��ر�ّ�� ا���ودّ��  7���ا� �و�س �1002�� ا����  د�ر�

  :  �ب �!�>و�/ ا��
رض � �,�ل ا�ظرف ا��
ر�� أّي �6�/ �دّل �!A ھو�ّ 

���ط�ب �روض  
��
رات زال ا����
ع ��  
  " � ���ـ3 "

A!� ,�وي ا�ظرف�ب أن ��:  
1 -  /����

ص ا�ط�����ن���/ �ن �ط
;/ ا���ر�ف ا�وط��/ ��)M� /ت  �ن �.�ون ا���ل و���

����/ �!ذوات ا����و�/ا�وط�� �!�ؤ���. 
2 - ��
 .���وان ا��(
ر/ ا�.�
ن ا��
3 - ��
راس ا�(روطوذج ا��+
,ب ,�ب ا*�� ا��رض ا���.  
راس ا�(روط  - 4A.�� إذا كان املشارك شخصا طبيعيا وممضى وخمتوم إذا كان شخصا معنويا جبميع صفحاته. 

 .��و�ض ;
�و�� #� +ورة ��دم (�ص ���!�/ ا���� #� ,ق (�ص آ�ر أو ذات ���و�/ أو ���و�/ أ(�
ص - 5

�ل �!�
رض  ا���وان - 6�رو���ر�ده  أو و�د وا��
س إن ور;م ھ
��>ا��Kا. 

	� ا��و��� - 7���راس ا�(روط ��� ا�.
ؤھ
 �ن طرف ��5ل ا����� ا�� /�,

دة #� ا���
��/ ا��+$). 
8 - �	
 .و5��/ ا��+ر�N ا���

�ول ا��روض :7ا��)ل /  

ة وL!� ق �دد ����ر	

��+ل  7و 4 – 3 – �2 �ؤ�ذ ���ن ا����
ر ا��روض ا��� � ��.�ن ا�و5� 
ا��ذور أ�6ه أو �ون ��
��/ �!(روط  6ا��(
ر إ��$


��+ول ا��
��/ أو ا��� �رد ��د ا*�ل ا��,دد ���ول ا��روض� 
  .ا�(!�/ وا��وھر�/ ا���+وص �!�$


ل ھذه ا�
 إن �م �ن �و�ودة #� �ر.> و���N أ�ل أ��وع �ذ�ك، و#� +ورة �دم ا��$�
���

����/ ����/ ا�و5
	ق ��ن �ط
��/ ا��
رض ��
	ق �+�N �و5

  .�ر.> �7�

�و+�� ا��روض: 8ا��)ل (  
  .�و�
 �دا�/ �ن �
ر�I آ�ر أ�ل ���ول ا��روض 90�ّدة ��ون ا��
رض �!ز�
 ��ر.> 

 ا��4م  :9ا��)ل 

�ل إ�راءات ا���� ��
 #� ذ�ك د#� .��م إ�6م ا��
رض ا�ذي و;� �!�> ا����
ر �<�/ و��!/ ��رك أ5را
�6  و�!A ھذا ا*��ر أن ��ّ�م وا�.
ء ا���د ا�5�ن 


ر �ر.>) 20(�6ل �ّدة أ;+
ھ
 �(رون���
  .�و�
 �ن �
ر�I إ�6�> �
�	
���
�6 �6ل ا��ّدة ا��ذورة أ�6ه، ��و�A ا����� ا�ا��و��� ودون أي  و#� +ورة �<ّ�ر ا��
رض �ن إ��
م ��!�/ ا���� أو �دم د#�> ا�5�ن ا����رح 


	� ا��و��� #� ھذه ا�+ورة �,�> #� 
ن ا�ذي #� ,وز�>���ق ����ل ا�.�إ�6م ���
,ب 5
�� أ#.ل �رض أو إ�
دة  إ�رام ا���د ��، و�,��ظ ا����� ا�+
  .ط!ب ا����

  

  إ�راءات و�روط ر&� ا�����:  10ا��)ل 

�ل ا�5�ن �
�زا د#� ا��(�ريا���ّوت #�$
 إ�ّ ��د ر#� ا���
رة أو ا���
رات � ��ن ا�(روع #� �.  


ل�!�زم ا��(�ري L)ز أ
��O�  �#ر 

�ذن �
�ر#�و+!> ��ن �
ر�I  ايام) 10(أ;+
ه #� أ�ل ا���
رة أو ا���
رات ا���ّوت #�$� «  Bon à Enlever»  

	� ا��و��� و�ون ا��������ا��(
ر إ��> �ل *#� ا �
	د�>��ّم ا���و�ت #�$
  ���اا���
رة أو ا���
رات ا��(�ري #� ,ّل �ن ل ��ؤو��/ #� +ورة �دم ر#�  ا�

  .أ�6ه

	� ا��و���ا�ر#� �,ت �را;�/ ��!ّ�/ �م و����
�N ا����� ا�+�.  


ل ا�ر#�، وا���ؤو��/ ا��
��/ ا��(�ري  ��,ّ�لL)ء أ
أو يتولى  �!�زم ���رھ
 #� +ورة ,دو$5
 ا�ّذي�ن ا*.رار ا��� ;د ����ب #�$
 �!L�ر أو �!�
	� أ�5
  .أو عدم ارجاع المبلغ المودع لديه بعنوان الضمان النهائيأو صرف الكمبيالة التي بحوزته لتونسي تفعيل الضمان البنكي الذي بحوزته المجمع الكيميائي ا

  

  ط�ب ا��روض إ�7
ء: 11 ا��)ل

	� ا��و����,��ظ ���
ء  ا����� ا�Lر �5�ر أو ط!ب ا��روض�,ق إ��ره 7
  :ـ�ط
���> � و� ��ن ا���

  .#� ط!ب ا��روض �!�(
ر/;د �,ّ�!$
 ا��
رض  �ونو ا��ر�
ع �+
ر�ف أّي 7را�/ أ-

ء أي ا6�Kن �ن أ��
ب �دم ا���
ر -Lط!ب ا��روض�رض أو إ�. 

���وان ا���
ر� إر�
ع ا�*�
ن :12 ا��)ل  ��
  ا��
  

  : ��م إر�
ع ا�ّ.�
ن

ء - L6ن �ن إ��Kن #� +ورة ا�  .�5�رأو ا���
ره 7�ر ط!ب ا��روض  ����� ا��(
ر
 - 
 .��د د�ول ��د +
,ب أ#.ل �رض ��ز ا�����ذ ر�ن ا�ذ�ن �م ��م ا���
ر �رو.$م�!�(
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  ا�*�
ن ا���
	�:  13ا��)ل 
  


�+��/ ا��
	ز ��و�A ا��
رض  •�

�/ �دة ا�ر#� أو ��و.> �.�
ن �د�د، و����ر ��
�س  إ�
 ��د أر�
�> �!��د ��.�$� Aن إ�
ا���د�د #� �دة ا�.�

�� ���وان ا��(
ر/�ك �و� �ن طر#> ���د�� ����ل ا�.�
ن ا�ا��
رض �ن ذ�. 

 .��,K ا���ض��  % 5الضمان النهائي صالح لغاية إتمام الرفع وٕامضاء محضر في ذلك على أن قيمة الضمان النهائي تساوي  •

 ا��زا�
ت :14 ا��)ل 
  .#ض ا��زا�
ت أ�
م �,
م �و�س ا��
+�/ا*��رة �
��(ل ��� ا�!�وء إ�A ھذه  وإذا �
ءت��ن ا����
;د�ن ��رى �,
و�/ +!,�/،  #� +ورة �(وب �6ف

 ا9داءات وا��)
ر�ف :15 ا��)ل 
 

 .بما في ذلك تحرير العقد وتسجيله على  المشتري الذي يلتزم بذلك ويتحمل وحده كامل المسؤولية ُتحمل كامل المصاريف المترتبة عن عملية البيع
  

 
ر اط��ت ���: ووا&�ت ;� )وا��وط	� 15�ن ا��)ل ا�ول ا�; ا��)ل (ا���ود  �; ����و�اس ا��روط �
 )��د ا�/�*
ء أو ر/م �ط
/� ا���ر�ف ا���م �� ا>�*
ء(

. 
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 ا��رض ا��
�� أ��وذج

�د��
ر� ��
  (*)ا��رض ا��

(en toutes lettres) 

 ��
ا��رض ا��

�د��
ر�(*)  

 (en chiffres) 
 ا���ط ا���
رة �وع  ا������ ا�ر/م

……………………………… …………….  09-346578    Passat  1 

 2  ر��و ���
ن    050 09-350  .…………… ……………………………

 3  ر��و ���
ن    142 09-338  .…………… ……………..………………

��
�د��
ر /��� ا��رض ا���� …………………………………………...  (en chiffres) 

)  .……………............................……………………… �
�د��
ر ;��/ ا��رض ا���!�en toutes lettres( :  

…………………………………………………………...........................……………………………  

�; +دة (*)  � :	
و ��وم ��طب او �و*� ا��4��  �+دد ل را?ب &ـ� ا��راء �ر*: ا��
�� ا����رح �ل /�ط �ر?ب &� ا/��
)X (�& ر?ب�ط ا��� � 

 ا�
م ا�/��	
 .ا/��

 

رض��
� �(

ت ا���
�� ا�

 :ا��م ا����
�� أو/ ا��م وا�!�ب                
 

                      
 

   
 ا���رف ا�و,�د

 :��ر�ف +
,ب و5��/   :و�و���$
 ب ت و   �واز ��ر  

 

 : ر;م          
 


ن                   :اK+دار�
ر�I و�
 

 :�$�/ وا��(
طا�                 
 

 :ا���وان                 
 

 :ا��ر;�م ا��ر�دي    
 

 :ا�$
�فر;م                  
 


س إن و�د ر;م ا                 �� : 
 

 :ا��ر�د ا���رو�� ��وان                 

 

 ........................#� ............... ـ,رر �
 ا��
رض  إ�.
ء


����/ �!ذوات ا����و�/ 
ريإ��ا���م (�( 
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	�ا����� ا����         ����	 ا�
  ��م�ا�دارة ا�      

  
  
  

  ���دة �	 م�����
  

�9�
  ............................... ............................ا��6�    

  L

�' ....................... �,A ا�6'�-  .................  أن# ب7'ر�� �MD   ��6ا�..........................    


C وط��- ��د�� ->'Nب @D'E  ..........................    L
  ............................. ...E'درة ب7'ر

  -?�� �O��..........................................................................................................  

 -�
  :,�6'رات ا��7 
�U7م ا��(�* ا�����'�2 ا��7ن�6 ا�7;�
9�R S'�و أ�Qى ��'

 09 346578ذات ا��<	 ا���(�� ��د  ا��6'رة ب'!'ت -1
 09 350050 ا��6'رة ر
�� ���'ن ذات ا��<	 ا���(�� ��د -2
 09 338142ا��6'رة ر
�� ���'ن ذات ا��<	 ا���(�� ��د  -3

  
  

�ن:   �R......................... 
  
  

 اM�1'ء و ا��7	


