الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بسطيـــــف
مفتشـــيت أقسام الجمارك بجيجل

قباضت الجمارك بجيجل

إعالن عه بيع بالمساد العلني
ٌششع ٌ 04 ٚ 03 ًِٛأوتٛبش  ،2017ابتذاء ِٓ اٌساػت اٌتاسؼت  09:00طباحا ،باٌحظٍشة اٌبٍذٌت سٌٚت
اٌظذٌك بجأب ِسّىت بٍذٌت جٍجً ٚالٌت جٍجً ،فً ػٍٍّت بٍغ ِجّغ باٌّضاد اٌؼًٌٍٕ ،خض لبا ضتً اٌجّاسن؛
جٍجً ،بجاٌت ِٕاصػاثٌٍ ،حظض اٌّتّثٍت فً :

تعيين البضاعة

مقر المعاينة

 حافالت لنقل المسافرين  -شاحنات مختلفة  -مضخة  -آلة تنقيب -آالت أشغال عمومية  -مطفآت حريق  -أجهزة م ذياع سيارات – أجهزة
تلفاز -حاويات فارغة  -رقائق خشبية من نوع  – MDFسيارات  ZHو
نفايات حديدية أخرى(موجهة إلعادة الرسكلة)  ،بضائع أخرى مختلفة.

قباضة الجمارك بجيجل
 -ميناء جن جن ،جيجل -

 -سيارات  – ZHقطع غيار مستعملة (موجهة إلعادة الرسكلة) -

قباضة الجمارك بجاية منازعات
 -ميناء بجاية -

شروط البيع
– تؼتبش اٌبضا ئغ ِٛضٛع اٌّضاٌذة خاٌظت ِٓ وً اٌحمٛق  ٚاٌشس َٛاٌجبائٍت ٌظاٌح األوبش ػطاء َ ٚخش ُِضاٌذٚ ،
ال تُسٍُ ٌّاٌىٍٙا إال ِمابً دفغ اٌّبٍغ ايواًِ ٔمذًا أ ٚبظه ِظادق ػٍٍٗ.
– تىِ ْٛظاسٌف اٌتسجًٍ  ٚوزا سفغ اٌبضاػت ػٍى ػاتك اٌّضاٌذٌٓ (اٌّستفٍذٌٓ).
– تُشفغ اٌبضائغ خالي  48ساػت اٌّٛاٌٍت يٌبٍغ باٌّضاٌذة.
– تُتشن اٌبضا ئغ اٌ ُّباػت فً اٌّضاد اٌؼًٍٕ  ٚاٌتً ٌُ تُشفغ ِٓ لبً اٌّستفٍذ ِٕٙا ثّأٍت (  )08أٌاَ بؼذ تٛجٍٗ تٕبٍٗ ٌٗ
فً اٌّىاْ اٌّٛضٛػت فٍٗ ُِتحّال ِظاسٌف  ٚأػباء األخطاس اٌتً لذ تّس ٘زٖ اٌبضائغ.
– تُباع اٌبضائغ فً اٌحاٌت اٌتً تٛجذ فٍٙا د ْٚأي ضّاْ ِٓ طشف إداسة اٌجّاسن  ٚال ٌُمبً أي احتجاج ِّٙا واْ
سببٗ.
– ٌُمذَ اٌسجً اٌتجاسي  ٚبطالت اٌتسجًٍ اٌجبائٍت ٚجٛبا بإٌسبت ٌٍبضائغ اٌتجاسٌت  ٚ ،بإٌسبت ٌحظض سٍاساث ، ZH
لطغ اٌغٍاس اٌّستؼٍّت  ٚإٌفاٌاث اٌحذٌذٌت ٌ ،جب تمذٌُ سجً تجاسي خاص بشسىٍت إٌفاٌاث اٌحذٌذٌت  ٚدفتش
اٌششٚط (ّٔٛرج دفتش اٌششٚط ٌسحب ِٓ اٌمباضت اٌّؼٍٕت لبً ٌ َٛاٌبٍغ باٌّضاد اٌؼًٍٕ).
– ٌُسّـح بضٌاسة اٌبضائغ ِٛضٛع اٌّضاٌذة
اٌّحذدة أػالٖ.

 48ساػت لبً اٌششٚع فً اٌبٍغ  ،خالي أٚلاث اٌؼًّ  ٚفً األِاوٓ

