الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بعنــــابــــــت
مفتشيت أقســــام الجمارك بالطارف
قباضت الجمارك الطارف– منازعاث

إشعـــار عه بيع بالمساد العلني العمىمي
يشرع يف يوم 13مارس  2018ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على مستوى املركب الرياضي اجلواريسيدي بلقاسم بوالية
الطارف ،يف عملية مشرتكة للبيع باملزاد العلين العمومي لكل من قباضة اجلمارك بالطارف– منازعات -قباضة اجلمارك بالعيون و
قباضة اجلمارك بأم الطبول لبضائع متمثلة يف :
* دراجات هوائية مستعملة

* ألبسة وأحذية جديدة
* أجهزة كهر ومنز ةلي و الكترونية جديدة مستعملة

* محركات زوارق الصيد و النزهة مستعملة

* سيارات سياحية و نفعية مستعملة

* زوارق مطاطية مستعملة

* مقطورات صناعية و فالحية جديدة

* اطارات مطاطية جديدة

* أجهزة كهرومنزلية جديدة

* زوارق مطاطية مختلفة مستعملة

* هواتف نقالة جديدة ومستعملة

* بضائع مختلفة .
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تعترب البضائع موضوع امل زايدة خالصة من كل احلقوق و الرسوم اجلبائية ،لصاحل األكرب عطاءا و آلخر م زايد ،و ال
تسلم ملالكها إال مقابل دفع كامل نقدا أو بصك بنكي مصادق عليو.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضاعة على عاتق امل زايدين(املستفدين).
ترفع البضائع  48ساعة بعد البيع باملزايدة.
ترتك البضائع املباعة يف امل زاد العلين و اليت مل ترفع من قبل املستفيد منها ،مدة مثانية ) (08أيام ،بعد توجيو تنبيو
لو ،يف املكان الذي مت فيو البيع ،متحمال املصاريف و أعباء األخطار اليت قد متس ىذه البضائع.
تباع البضائع يف احلالة اليت توجد فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة اجلمارك ،وال يقبل أي احتجاج مهما كان
سببو.
يسمح ب زيارة البضائع موضوع امل زايدة 48ساعة قبل الشروع يف البيع ،و ىذا خالل أوقات العمل بكل من مقر
الفرقة املتعددة املهام للجمارك بوحجار– الفرقة املتنقلة للجمارك بالقالة– املركز احلدودي الربي بالعيون– املركز
احلدودي الربي بأم الطبول و مقر مفتشية أقسام اجلمارك بالطارف.
جيب أن يقدم امل زايدون نسخة من سجالهتم التجارية توضح العالقة بني طبيعة النشاط املمارس و البضائع
املعروضة للبيع .

قابض الجمارك العيىن

قابض الجمارك الطارف منازعاث

قابض الجمارك أم الطبىل

