اىجَهىضيح اىجعائطيح اىسيَقطاطيح اىشعثيح
وظاضج اىَاىيح
اىَسيطيـــــــح اىعاٍـــــــــح ىيجَـــــــــاضك
اىَسيطيح اىجهىيح ىيجَاضك تقؽْطيْح
ٍفرشيح أقؽاً اىجَاضك تؽنينسج
قثاضح اىَْاظعاخ ىيجَـــــاضك تؽنينسج

إشعاض تيع تاىثيع تاىَعا اىعيْي
يشرع في 26 :و  2019/06/27ابتذءا ِٓ اىؽاعح اىراؼعح صباحا تقاعح اىفحص ىيَؽافطيِ( ً ض ا خ )
تَيْاء ؼنينسج ،تاىثيع في اىَعاز اىعيْي ٍِ ططف اىقثاضح اىطئيؽيح و قثاضح اىَْاظعاخ ىيجَاضك تؽنينسج
ىحصص ٍرَثيح في:
 -17ذظ االخ االّاتية اىثالؼرينيح اىطاضز
-1ؼياضاخ ؼياحيح
 -18مؤوغ ظجاجيح
-2مىاتو جيىُ فىُ ىيحفاضاخ
 -19اذصاه ألّثىب ٍ xoniحسزج و ٍطّح
-3ازواخ اىريحيٌ و ذطزواخ
-4االخ اىطحِ شاخ اىضغظ اىعاىي و اىحفط/االخ اىقطع و االّحْاء/االخ ّقط/االخ ذْقية ٍ/ناتػ وٍناتػ هيسضوىينيحٍْ/اشيط
مهطتائيح ٍْ/صاخ ّقو وضفع /االخ ضفع هيسضوىينيح(مطيل)  -20أّاتية ( enoofحسيس اىعهط) وىىاحقها
 -21أمشاك ٍطيحح
 -5ذجهيعاخ وأزواخ اىشحٌ اىصْاعي
 - 22ذعاّح مهطتائيح
-6االخ اىَرططح
 -23قطع غياض ىَصْع االؼَْد
ٍ-7حطماخ مهطتائيح ٍ/حطماخ هيسضوىيني
ٍ-8طوحياخ و اغطيرها ٍع ىىاحقٍ/عثطاخ/شثناخ...اىد  -24االخ ٍىاقع اىثْاء(ؼياضاخٍ– sotnonkىىساخ مهطتائيح)
-9ازواخ ٍْعىيح و مهطوٍْعىيح(قْىاخ ؼريطيى-اىد ضازيى...اىد  -25اىثؽح
 -26زضاجاخ هىائيح وّاضيح
-10قطع غياض جطاضاخ فالحيح
 -27هىاذف ّقاىح ٍع حصح ماٍيح ىشاحِ اىهىاذف اىْقاىح
 -11قطع اىَقاوٍح ()eckxkonoéf
 -28احصيح
-12اّثىب االخ اىحفط
 -29ضافعاخ
-13االخ اىضغظ و اىقطع اىهيسضوىيني
 -30ذيٌ
-14أّاتية ٍطّح صْاعيح
 -31قاضب ّعهح
-15عجالخ وظُ ققيو
 -32ؼيع ٍرريفح.
-16قطع غياض ( xoniاىطتظ  ،تطاغي،االذراً)

شــــــــــــطوط اىثـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
-

تعتبر اٌبضائع ِٛضٛع اٌّزايذة خاٌصت ِٓ وً اٌحمٛق ٚاٌرص َٛاٌجبائيت ٌصاٌح األوبر عطاء
ٚآلخر ِزايذ ٚال تضٍُ ٌّاٌىٙا إال ِمابً دفع واًِ ٔمذا أ ٚبصه ِصادق عٍيٗ.
تىوووووووووِ ْٛصوووووووووافي اٌتضوووووووووجيً ٚوووووووووو ا ففوووووووووع اٌبضوووووووووائع عٍووووووووو عووووووووواتك اٌّزايوووووووووذيٓ
(اٌّضتفيذيٓ).
ترفع اٌبضائع  84صاعت بعذ اٌبيع باٌّزايذة.
تترن اٌبضائع اٌّباعت في اٌّزاد اٌعٍٕي ٚاٌتي ٌُ ترفع ِٓ لبً اٌّضتفيذ ِٕٙا ِذة ( )84أياَ بعذ
تٛجيٗ تٕبيٗ ٌٗ في اٌّىاْ اٌ ي تُ فيٗ اٌبيع ِتحّال اٌّصافي ٚأعباء األخطاف اٌتي لذ تّش ٘ ٖ
اٌبضائع.
تباع اٌبضائع في اٌحاٌت اٌتي تٛجذ فيٙا بذ ْٚضّاْ ِٓ طرف إدافة اٌجّافن ٚال يمبً أي
احتجاج ِّٙا واْ صببٗ.
يضّح بزيافة اٌبضائع ِٛضٛع اٌّزايذة  84صاعت لبً اٌشرٚع في اٌبيع  ٘ٚا خالي أٚلاث
اٌعًّ.
األشخاص اٌ يٓ اعتبرٚا وّزايذيٓ ِتخٍييٓ بّختٍ ِصاٌح اٌجّافن أ ٚاٌ يٓ لذِٛا شيىاث
د ْٚفصيذ ال يتُ لبٛي ِشافوت ُٙفي عٍّيت اٌبيع.
يتُ لبٛي فمظ اٌّزايذيٓ اٌ يٓ ٌذي ُٙصجً تجافي ٚيى ْٛفيٗ إٌشاط اٌّّافس ٌٗ عاللت ِع طبيعت
اٌبضاعت اٌّعرٚضت ٌٍبيع باإلضافت إٌ بطالت اٌضجً اٌجبائي (ال تمبً اٌٛواالث).
قاتض اىَْاظعاخ ىيجَاضك ؼنينسج

