الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بقسنطينت
مفتشيت أقسام للجمارك بسكـــــــرة
قباضت الجمارك بسكـــــرة

بيع بالمساد العلني
ستشرع قباضات اجلمارك التابعة للمديرية اجلهوية للجمارك بقسنطينة لكل من بسكرة ،باتنة ،يوم الثالثاء املوافق ل ـ:
 ، 2017/12/05على الساعة التاسعة صباحا مبقر دار املعلم بالعالية بسكرة ،بالبيع باملزاد العلين للبضائع التالية (ىذا طبقا
للمادة 301:من قانون اجلمارك) :
قباضة للجمارك باتنة:

قباضة للجمارك بسكرة:
 شاحنات و سيارات -دراجات نارية

 -ألبسة مختلفة

 هواتف نقالة و لواحقها أجهزة الكترونية-1
-2
-3
-4
-5
-6

 -سيارات مختلفة

 -دراجات نارية

 كاشف الرجوع إلى الخلف ألبسة نسائية وأحذية -ساعات يد

شـ ـ ـ ـ ـ ــروط البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:

تعترب البضائع موضوع املزايدة خالصة من احلقوق و الرسوم اجلبائية ،لصاحل األكرب عطاء و آلخر مزايد ،و ال تسلم ملالكها إال مقابل دفع كامل
أو بصك بنكي مصادق عليو.
تكون مصاريف التسجيل  ٪ 2.5وكذا رفع البضائع على عاتق املزايدين املستفيدين.
ترفع البضائع  48ساعة بعد البيع باملزايدة.
ترتك البضائع املباعة يف املزاد العلين و اليت مل ترفع من قبل املستفيدين منها يف مدة مثانية ( )08أيام ،بعد توجيو تنبيو لو ،يف املكان الذي مت فيو
البيع ،متحمال املصاريف و أعباء األخطار اليت متس ىذه البضائع.
تباع البضائع يف احلالة اليت توجد عليها و بدون أي ضمان من طرف إدارة اجلمارك ،وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببو.
يسمح بزيارة البضائع موضوع املزايدة قبل الشروع يف البيع و ىذا خالل أوقات العمل حسب التوقيت الزمين التايل:
باتنة 29 :و 30نوفمبر  : 2017بمقر مفتشية األقسام للجمارك سابقا  1200مسكن باتنة

بسكرة 03 :و 04ديسمبر 2017بمقر الفرقة المتنقلة للجمارك بأوالد جالل

األشخاص الذين اعتبروا كمزايدين متخلفين بمختلف مصالح الجمارك او الذين قدموا شيكات بدون رصيد ال يتم قبول مشاركتهم في عملية البيع
يتم قبول فقط المزايدين الذين لديهم سجل تجاري ويكون فيه النشاط الممارس له عالقة مع طبيعة البضاعة المعروضة للبيع باإلضافة الى بطاقة
السجل الجبائي (ال تقبل الوكاالت).
القابض الرئيسي للجمارك بسكرة

