الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المذيريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المذيريت الجهىيت للجمارك الجسائر-خارجيت

مفتشيت أقسام الجمارك الجسائر –عيه طايت
قباضت الجمارك للمىاوئ الجافت

إشعار بالبيع في المساد العلىي
ٌشزع فً  ، 2017 / 12 / 05إبتذاءا ِٓ اٌساعت التاسعت صباحا بّمزاٌمباضت اٌزئٍسٍت ٌٍجّارن ٌٍّٛأئ اٌجافت  ،بإٌٍّاء اٌجاف
 AGS-SNTRاٌىائٓ ِمزٖ ا بإٌّطمت اٌصٕاعٍت اٌزٌٚبت  ،باٌبٍع فً اٌّشاد اٌعًٍٕ اٌّحصٛرٌبضائع اٌتاٌٍت :

قباضت الجمارك

البضائع المقترحت للبيع بالمساد العلىي

مكان زيارة البضائع

المىاوئ الجافت

سجاج سٍاراث ٍِ+حماث اٌحّاَ  +خشف ارضً ٌٛ +اسَ اٌّطبخ  +طالء
+سٍع ِختٍفت
جٍذ ٍِ +حماث ٘ٛاتف  +لطع غٍار  +االث ِختٍفت +احذٌت  +سٍاراث +
سٍع ِختٍفت
ٍِحماث وٙزبائٍت –اٌىتزٍٔٚت +اٌبست +لطع غٍار  +سٍاراث

مخسن سكت عبىر رويبت

عيه طايت للمستىدعاث
مطار هىاري بىمذيه
للشحه
الذار البيضاء للمىازعاث
الذار البيضاء المسافريه
بىمرداش
تيسي وزو
بىيرة

بضائع ِختٍفت
ٍِحماث اٌىتزٍٔٚت +اعالَ اًٌ +اٌبست ِختٍفت +لطع غٍار ِٛ+اد تجًٍّ+
احذٌت ِختٍفت
سٍاراث  +رخاَ +اٌبست ٍِ+حماث اٌّطبخ
سٍاراث +اٌبست ٌِٛ+ذاث وٙزبائٍت ِٛ+اد اٌتجًٍّ
سٍاراث +اٌبست ِختٍفت

مخسن سكت عبىر رويبت
مخسن هلي وحذة هىاري بىمذيه
مخسن هلي وحذة هىاري بىمذيه
مخسن هلي وحذة هىاري بىمذيه
بىمرداش
تيسي وزو
بىيرة

شــــــــــروط البيــــــــــــــــــع

 تعتبز اٌبضائع ِٛضٛع اٌّشاٌذة خاٌصت ِٓ وً اٌحمٛق  ٚاٌزس َٛاٌجبائٍت ٌ ،صاٌح األوبز عطاء َ ٚخز ِشاٌذ ،عٍى أْ تسذد ٔسبت ال تمً عٓ  ِٓ % 25لٍّت اٌبضاعت ِٛضٛع اٌّشاٌذة فٛر اٌعطاء  ٚال تسٍُ ٌّاٌىٍٙا إال ِمابً
دفع واًِ ٔمذا أ ٚبصه ِصادق عٍٍٗ.
تىِ ْٛصارٌف اٌتسجًٍ  ِٓ % 2.5لٍّت اٌبضاعت  ٚ ،وذا رفع اٌبضائع عٍى عاتك اٌّشاٌذٌٓ ( اٌّستفٍذٌٓ).تزفع اٌبضائع  48ساعت بعذ اٌبٍع باٌّشاٌذة.تتزن اٌبضائع اٌّباعت فً اٌّشاد اٌعًٍٕ  ٚاٌتً ٌُ تزفع ِٓ لبً اٌّستفٍذ ِٕٙا فً ِذة (  )08أٌاَ بعذ تٛجٍٗ تٕبٍٗ ٌٗ،فً اٌّىاْ اٌذي تُ فٍٗ اٌبٍع ِتحّال اٌّصارٌف  ٚأعباء األخطار اٌتً لذ تّس ٘ذٖ اٌبضائع.
تباع اٌبضائع فً اٌحاٌت اٌتً تٛجذ فٍٙا بذ ْٚأي ضّاْ ِٓ طزف إدارة اٌجّارن ٚ ،ال ٌمبً أي احتجاج ِّٙا واْسببٗ.
ٌسّح بشٌارة اٌبضائع ِٛضٛع اٌّشاٌذة  48ساعت لبً اٌشزٚع فً اٌبٍع ٘ ٚذا خالي أٚلاث اٌعًّ اٌّصادفت ٌتارٌخاٌثاٌث ٚاٌزابع ِٓ شٙز دٌسّبز .2017
القابض الجمارك بالجسائر للمىانئ الجافت

