الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بسطيف

مفتشيت األقسام للجمارك بجيجل
قباضت الجمارك بجيجل

إشعار عن البيع بالمساد العلني
ٌشزع ٌ َٛي  18و  19أفريل  ،2017ابتذاء ِٓ اٌظاعت اٌتاطعت  09:00صباحا  ،باٌٍّعب اٌبٍذي ٌبٍذٌت
لاٚص ٚالٌت خٍدً ،فً عٍٍّت بٍع ِدّع باٌّشاد اٌعًٌٍٕ ،خض لباضاث اٌدّارن؛ خٍدً ،ططٍف ،بداٌت ِٕاسعاث،
بداٌت تدارٌت بزج بٛعزٌزٌح ِ ٚظٍٍتٌٍ ،حصض اٌّتّثٍت فً :

مقر المعاينة

تعيين البضاعة
 لفائف حديدية مغلفنة  -حافالت لنقل المسافرين  -شاحنات مختلفة -مضخة  -آلة تنقيب  -آالت أشغال عمومية و جرافات  -مطفآت حريق -
أجهزة م ذياع سيارات  -فوانيس  -حاويات فارغة  -رقائق خشبية -
بضائع أخرى مختلفة.
 ألبسة و أحذية متنوعة  -عتاد إعالم آلي  -دراجات نارية و هوائيةمتنوعة  -أجهزة كهرومنزلية مختلفة  -مواد التجميل و التنظيف البدني
مختلفة األنواع  -سيارات نفعية و سياحية  -بضائع أخرى مختلفة.
 سيارات سياحية  -دراجات نارية  -ألبسة مختلفة و مواد تجميل  -آالتغسيل مستعملة  -إطارات مطاطية للسيارات مستعملة  -أجهزة الكترونية
و لواحقها
 لفائف ورقية و لواحقها لصناعة المصافي  -لفائف قماشية  -أفرشة -أحدية ورشات  -أواني منزلية  -حطب و حديد للسقالة و البناء – شاحنة
مستعملة  -حاويات مستعملة و متضررة
سيــــــــــارات

 ألبسة مختلفة  -هواتف نقالة و لواحقها  -سيارات و شاحنات و دراجاتنارية  -قمح ( 57940كلغ)  -بضائع أخرى مختلفة.

قباضة الجمارك بجيجل
 ميناء جن جن ،جيجل -قباضة الجمارك بسطيف
 مخزن الجمارك بعين ولمان ،سطيف -قباضة الجمارك بجاية منازعات
 ميناء بجاية -قباضة الجمارك بجاية تجارية
 ميناء بجاية -قباضة الجمارك برج بوعريريج
 حظيرة السيارات عين ولمان ،سطيف - حظيرة تيندال بالمنطقة الصناعية  ،مسيلةقباضة الجمارك بالمسيلة
 منطقة النشاطات الصناعية بالمسيلة(مركب األنسجة الصناعية و التقنية) -

شروط البيع
– تعتبز اٌبضائع ِٛضٛع اٌّشاٌذة خاٌصت ِٓ وً اٌحمٛق  ٚاٌزط َٛاٌدبائٍت ٌصاٌح األوبز عطاء َ ٚخز ُِشاٌذٚ ،
ال تُظٍُ ٌّاٌىٍٙا إال ِمابً دفع اٌّبٍغ ايواًِ ٔمذًا أ ٚبصه ِصادق عٍٍٗ.
– تىِ ْٛصارٌف اٌتظدًٍ  ٚوذا رفع اٌبضاعت عٍى عاتك اٌّشاٌذٌٓ (اٌّظتفٍذٌٓ).
– تُزفع اٌبضائع خالي  48طاعت اٌّٛاٌٍت يٌبٍع باٌّشاٌذة.
– تُتزن اٌبضائع اٌ ُّباعت فً اٌّشاد اٌعًٍٕ  ٚاٌتً ٌُ تُزفع ِٓ لبً اٌّظتفٍذ ِٕٙا ثّأٍت ( )08أٌاَ بعذ تٛخٍٗ تٕبٍٗ ٌٗ
فً اٌّىاْ اٌّٛضٛعت فٍٗ ُِتحّال ِصارٌف  ٚأعباء األخطار اٌتً لذ تّض ٘ذٖ اٌبضائع.

– تُباع اٌبضائع فً اٌحاٌت اٌتً تٛخذ فٍٙا د ْٚأي ضّاْ ِٓ طزف إدارة اٌدّارن  ٚال ٌُمبً أي احتداج ِّٙا واْ
طببٗ.
– ٌُمذَ اٌظدً اٌتداري  ٚبطالت اٌتظدًٍ اٌدبائٍت ٚخٛبا بإٌظبت ٌٍبضائع اٌتدارٌت  ،بإٌظبت ٌحصت اٌعدالث اٌّطاطٍت
اٌّظتعٍّتٌ ،دب تمذٌُ طدً تداري خاص بزطىٍت اٌعدالث.
– ٌُظّـح بشٌارة اٌبضائع ِٛضٛع اٌّشاٌذة  48طاعت لبً اٌشزٚع فً اٌبٍع  ،خالي أٚلاث اٌعًّ  ٚفً األِاوٓ
اٌّحذدة أعالٖ .

