
 

 

 

   7102جوان  72تونس في                                                                                       

 

 

 مذكرة إلى الوسطاء المقبولين

   2019 لسنة  31عدد 
 

 

                                                                                                           توريد منتجات خاضعة لنظام كراس الشروط.    :الموضوع  

 71بتذاري    7112لسذنة  01عذد   إلذ  الوطذءاا المولذول  المذككر    :عــــالمرج 

والمتعلوذذذة بتوريذذذد منتجذذذات خاضذذذعة لنظذذذام كذذذراس  7112مذذذا  

 الشروط.
                                      

 
------ 

 

 

ذذ  ائمذة فذذي علذذو الوطذذءاا المولذذول    ن الو لذ ن                المصذذاةلة لهذذكم المذذككر  ت نم 

شذار إل هذا بذالمرجع  عذ م ت ذو تنو حهذا  مثلمذا الووائو موضوع الملحق المرفق بالمككر  الم 

 بالنصوص ال ةوة لها.

 

 

 

 

 ،المــــحافظ                   

 

 مروان العباسي                                                                   
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بتاريخ        2019لسنة  31 ملحق للمذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد

72/06/2019 

---------------- 

بالتعريفات المدرجة  هئوأجزا األثاثدي المقاعد والموّردون المسجلون بقائمة مورّ  -3

 : الديوانية التالية

  مقاعد. 20430444244إلى  20431444447من : 

  أثاث و أجزاؤه. 20412424440إلى  20413413442من : 

المعّرف 

 الجبائي

 اإلسم اإلجتماعي

1344380T  براند إكستراشركة STE EXTRA BRAND 

1502282A   شركة تجار  موا  مختلفة و تجم STE COMMERCE GENERALE & BEAUTE 

1180142X شركة  ينو ش ك STE DECOCHIC 

1131260E  7شركة  م  س   STE MS2A 

1389923X  ف  الل زرشركة STE ARTI-LASER  

0636336E الدوير  شركة STE DOUIRA 

1146488B المزوغي للموا  الحديدية شركة STE QUINCAILLERIE MZOUGHI S Q M 

1359495G ندطتر ترام  شركة  STE TRAM INDUSTRIE 

1593303Q لتا لألثاث شركة  STE DELTA MEUBLE 

1593678W ف نوس الزهراا شركة STE VENOUS ZAHRA 

1038808T الساق ة التجارية شركة STE SEKIA COMMERCIAL 

1590471T وموتاك تونس شركة  STE DOMOTECH TUNISIE 

0859809E التجار  المتنوعة و الخدمات شركة STE DE COMMERCE DIVERS ET SERVICES 

1047180F إيتال ان طت   إ ريس + شركة STE SCD ITALIAN STYLE IDRISS + 

1504640L الرفاهة لألثاث و اإلكسسوارات شركة STE CONFOR MA 

0859468D التجه ز شركة STE D’EQUIPEMENTS 

1533386D ل نا للتجار  شركة STE LINA DE COMMERCE 

1553693Y اما  شركة STE AMMED 

1594572Q الملك لألثاث و التأث ث شركة STE LE ROI DE MEUBLE 

1544770S مغاز  اإلخو  الخمسة شركة STE MAGASIN LES CINQ FRERES 

1606500P وروتاي  تون زيا شركة  STE EUROTILE TUNISIA  

0635404V رخل   شركة  STE ARCHIPEL 
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 المدرجةاإلطارات المطاطية و العجالت الكاملة  ن المسجلون بقائمة موّرديالموّردو -7
 : بالتعريفات الديوانية التالية

 : إطارات مطاطية معدة للسيارات السياحية. 04333444244 و 40111000104 -

 و شاحنات النقل الخفيف و الثقيل. للحافالت : إطارات معدة 04337424247إلى  04337434340 من -

  و غيرها. : إطارات أشغال عامة و إطارات فالحية 04332244441إلى  04330344472 من -

: عجالت  02302424211و   02402422372و  02402422330و  02402414370و  02402414331 -

 كاملة.

 

 اإلسم اإلجتماعي المعّرف الجبائي

0960654B  لل ع العج ت المءاط ة المشر شركة STE MECHRI DE VENTE PNEUS 

 


