الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك الجسائر خارجي
بمفتشيت األقسام للجمارك بـمطار هـىاري بـىمـديـن -للمسافرين
قباضت الجمارك دار البيضاء للمسافرين

إشعار بالبيع في المساد العلني
سٍشزع ابتداء ِٓ  26سبتمبر  2017ػٍى اٌساػت اٌتاسؼت صباحا  ،بإٌٍّاء اٌجاف اٌىائٓ ِمزٖ بإٌّطمت
اٌصٕاػٍت اٌزٌٚبت ، AGS-SNTR
باٌبٍغ فً اٌّشاد اٌؼًٍٕ اٌجٛٙي ٌجّغ ( )06ستت لابضاث ٌٍجّارن  ،اٌبضائغ اٌتاٌٍت :
قباضة الجمارك

البضائع المقترحة للبيع بالمزاد العلني

مكان زيارة البضائع

عين طاية للمستودعات 1

مواد غذائية – اثاث – عتاد البناء – ادوات مدرسية – مواد حفظ الصحة مخزن Rail Logistic
 قطع غيار السيارات و لواحقها – عتاد كهربائي –بالط ارضي والرويبة
حائطي– ماكنات.

عين طاية للمستودعات 2

سيارات –الفول سوداني  -معلبات التونة – عتاد مختلف – قطع غيار
مختلفة – غبرة طالء – اقمشة – احذية – لفائف الري – بضاعة
مختلفة.

مخزن Rail Logistic
الرويبة

سيارات – ألبسة -عتادإلكتروني و إعالم ألي -عتاد كهربائي  -قطع
غيار–بضاعة متنوعة.

هالي اللخدمات المطار

مطار هـىاري بـىمـديـن
للشحن
دار البيضاء للمنازعات

البسة-بضاعة متنوعة

مخزن للمنازعات المطار

مطار هـىاري بىمدين
للمسافرين

إلكتروني  -اجهزة إعالم ألي  -قطع غيار -حلي اصطناعي
ة
ألبسة–اجهزة
 -احذية رياضية – مواد التجميل– درجات هوائية.

مخزنييِسافزٌٓ المطار

بومرداس

سيارات-درجات نارية  -البسة –عجالت السيارات–بالط  -رخام – مواد
بالستيكية –عتاد كهربائي.

قباضة الجمارك بومرداس

شــــــــــــروط البـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 تؼتبز اٌبضائغ اٌّٛضٛػت فً اٌــّــشا ٌدة خـاٌصت ِٓ وً اٌحمٛق  ٚاٌزس َٛاٌجبـائـٍـتٌ ،صاٌح األوبزػطاء ٚاألخز ِشاٌد ،ػٍى أْ تسدد ٔسبت ال تمً ػٓ  ِٓ ٪25لٍّت اٌبضاػت ِٛضٛع اٌّشاٌدة فٛر اٌؼطاء
 ٚال تسٍُ ٌّـا ٌىٍٙا إال ِمابً دفغ وـاًِ ٔمدا أ ٚبصه ِصـادق ػٍٍٗ.
 -تىِ ْٛصارٌف اٌتسجًٍ  ِٓ ٪2,5لٍّت اٌبضاػت ٚ ،وذا رفغ اٌبضائغ ػٍى ػاتك اٌّشاٌدٌٓ (اٌّستفٍدٌٓ).

 طبما ٌٍمٛأٍٓ ٚاألٔظّت اٌسارٌت اٌّفؼٛيٌ ،ى ْٛاٌدفغ ػٓ اٌدفغ ػٓ طزٌك اٌشٍه اٌبٕىً ػٕدِا ِا ٌتجٛساٌّبٍغ  1.000.000دج
 تزفغ اٌبضائغ  48ساعت بؼد اٌبٍغ باٌّشاٌدة تتزن اٌبضائغ اٌّباػت فـً اٌّشاد اٌؼًٍٕ  ٚاٌتً ٌُ تزفغ ِٓ لبً اٌّستفٍد ِٕٙا فً ِدة  08أيام بؼد تٛجٍٗتٕبٍٗ ٌٗ ،فً اٌّىاْ اٌذي تُ فٍٗ اٌبٍغ ِتحّال اٌّصارٌف  ٚأػباء األخطار اٌتً لد تّس ٘ـذٖ اٌبضائغ.
 تباع اٌبضائغ فً حاٌت اٌتً تٛجد فٍٙا بد ْٚأي ضّاْ ِٓ طزف إدارة اٌجـّارن ٚ ،ال ٌمبً أي احتجاجِّٙا واْ سببٗ.
ٌ -سّح بشٌارة اٌبضائغ اٌّٛضٛػت ٌٍّشاٌدة فً اٌٍ 24 ٍِٓٛو  25سبتمبر٘ٚ 2017ـذا خالي أٚلاث اٌؼًّ.

