الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت/المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك

المديريت الجهىيت للجمارك بسطيف  /مفتشياث األقسام للجمارك بسطيف ،جيجل و برج بىعريريج
القباضاث الرئيسيت للجمارك بسطيف ،جيجل  ،المسيلت و برج بىعريريج

إشعار بالبيع بالمساد العلني
٠شزع  29 ٚ 28 :ِٟٛ٠نىفمبر  2017ابتذاء ِٓ اٌساعت  08صباحا ،عٍِ ٝستِ ٜٛخزْ اٌدّارن اٌىائٓ
ِمزٖ بـــ :عٌّٚ ٓ١اْ  -سط١ف ،باٌب١ع ف ٟاٌّزاد اٌعٌٍٕ ٟىّ١ت ِٓ اٌبضائع تخص لباضاث اٌدّارن
بس١طف ،خ١دً ،بزج بٛعز٠ز٠ح  ٚاٌّسٍ١ت ٚاٌّتّثٍت ف:ٟ
-1قباضة الجمارك بسطيف :
 ألبسة ،أقمشة وأحذية متنوعة، أكياس بالستيكية غير تامة الصنع، منازل مص ّنعة قابلة للنقل ،أحواض غسيل، أثاث ،أجهزة إلكترونية وكهر ومنزلية ،موادوخردوات عامة متنوعة،
 عتاد أشغاي ،س١اراث ٔفع١ت  ٚس١اح١ت ِختٍفت س١اراث ِٓ ٔٛع  ٚ ZHلطع غ١ار ِستعٍّت(ِٛخٙت إلعادة اٌزسىٍت)
 دراخاث ٔار٠ت ٛ٘ ٚائ١ت ِتٕٛعت -سٍع  ٚأش١اء أخزِ ٜختٍفت

-2قباضت الجمارك ببرج بىعريريج
 س١اراث ٔفع١ت  ٚس١اح١ت ،دراخاث ٔار٠ت -وتً ِٓ اٌزخاَ اٌٛرد ٞاٌبزتغاٌٟ

-3قباضت الجمارك بالمسيلت
 -س١اراث ٔفع١ت  ٚس١اح١ت ،دراخاث ٔار٠ت

-4قباضت الجمارك بجيجل
ٔ -فا٠اث حذ٠ذ٠ت  ٚغ١ز حذ٠ذ٠ت (إلعادة اٌزسىٍت)

مقر معاينت البضائع
 ِخزْ اٌدّارن بعٌّٚ ٓ١اْ بإٌسبت ٌٍسٍع  ٚاٌس١اراث اٌتابعت ٌمباضت١اٌدّارن سط١ف  ٚبزج بٛعز٠ز٠ح. ِخزْ اٌدّارن بإٌّطمت اٌصٕاع١ت ( تٕ١ذاي) بإٌسبت ٌٍس١اراث اٌتابعت ٌمباضت اٌدّارن باٌّسٍ١ت. ِٕ١اء خٓ خٓ بإٌسبت ٌٍسٍع اٌتابعت ٌمباضت اٌدّارن بد١دً.شــــــــــــروط البـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 تعتبز اٌبضائع ِٛضٛع اٌّزا٠ذة خاٌصت ِٓ اٌحمٛق  ٚاٌزس َٛاٌدبائ١تٌ ،صاٌح األوبز عطاء ٢ ٚخز ِزا٠ذ ٚ ،ال تسٍُ ٌّاٌىٙا إال
ِمابً دفع واًِ ٔمذا أ ٚبصه بٕىِ ٟصادق عٍ.ٗ١
 تىِ ْٛصار٠ف اٌتسد ً١اٌّمذرة ب ٚ%2.5 :وذا رفع اٌبضائع عٍ ٝعاتك اٌّزا٠ذ ٓ٠اٌّستف١ذ.ٓ٠
 تزفع اٌبضائع  48ساعت بعذ اٌب١ع باٌّزا٠ذة.
 تتزن اٌبضائع اٌّباعت ف ٟاٌّزاد اٌعٍٕ ٚ ٟاٌت ٌُ ٟتزفع ِٓ لبً اٌّستف١ذِٕٙ ٓ٠ا فِ ٟذة ثّأ١ت ( )08أ٠اَ ،بعذ تٛخ ٗ١تٕب،ٌٗ ٗ١
ف ٟاٌّىاْ اٌذ ٞتُ ف ٗ١اٌب١عِ ،تحّال اٌّصار٠ف  ٚأعباء األخطار اٌت ٟتّس ٘ذٖ اٌبضائع.
 تباع اٌبضائع ف ٟاٌحاٌت اٌت ٟتٛخذ عٍٙ١ا  ٚبذ ْٚأ ٞضّاْ ِٓ طزف إدارة اٌدّارنٚ ،ال ٠مبً أ ٞاحتداج ِّٙا واْ سببٗ.
٠ سّح بز٠ارة اٌبضائع ِٛضٛع اٌّزا٠ذة  48ساعت لبً اٌشزٚع ف ٟاٌب١ع ٘ ٚذا خالي أٚلاث اٌعًّ :
القابض الرئيسي للجمارك بسطيف

