الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بقسنطينت

إشعار عن البيع بالمساد العلني
ستشرع قباضات اجلمارك التابعة للمديرية اجلهوية للجمارك بقسنطينة لكل من بسكرة  ،باتنة  ،قسنطينة و سكيكدة (رئيسية و
منازعات) يومي  20و  2016. 12. 21على الساعة التاسعة صباحا بفرقة اجلمارك أوالد جالل والية بسكرة ،بالبيع بادلزاد
العلين اجملمع للبضائع التالية و ىذا طبقا للمادة  301 :من قانون الجمارك
* قباضت الجمارك سكيكدة المنازعاث:

 أدوات منزلية ،أثاث و خردوات – ألبسة و حلي للزينة دراجات ىوائية – علب كرتون للتغليف جتهيزات خللط االمسنت – أدوات كهربائية و أجهزة إعالم أيل .* قباضت الرئيسيت للجمارك سكيكدة:

 صهاريج اينوكس جتهيزات وصقالة حديدية جتهيزات تلحيم كوابل و دعائم حديدية – شاحنة سيارات – علب تشحيم صناعي – خط إنتاج للنسيج آالت خمتلفة للتفريز و التثقيب – صفائح من الرخام األبيض* قباضت الجمارك بقسنطينت:

 أحذية وألبسة – حقائب للنساء  -كرات بالستيكية أجهزة مسعية بصرية و إعالم اآليل حلي للزينة وساعات ونظارات –أجهزة كهرومنزلية دراجات وسيارات خمتلفة.* قباضت الجمارك باتنت :

 شاحنات – سيارات و دراجات نارية دراجات ىوائية  -أحذية و ألبسة – عطور راديو كاسيت – كاشف رجوع للخلف.* قباضت الجمارك بسكرة :

 قمح لني (فرينة غري مطحونة) شاحنات – سيارات ودراجات نارية و ألبسة أجهزة استقبال – آالت الكرتونية مستعملة -بضائع خمتلفة.

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 ادلزايدة خالصة من احلقوق و الرسوم اجلبائية ،لصاحل األكرب عطاء و آلخر مزايد ،و ال تسلم
دلالكها إال مقابل دفع كامل أو بصك بنكي مصادق عليو.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع على عاتق ادلزايدين – ادلستفيدين.-
ترفع البضائع  48ساعة بعد البيع بادلزايدة.
ترتك البضائع ادلباعة يف ادلزاد العلين و اليت مل ترفع من قبل ادلستفيدين منها يف مدة مثانية ( )08أيام ،بعد توجيو تنبيو
لو ،يف ادلكان الذي مت فيو البيع ،متحمال ادلصاريف 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 ادلزايدة  48ساعة قبل الشروع يف عملية البيع و ىذا خالل أوقات العمل حسب التوقيت
الزمين التايل  :سكيكدة و قسنطينة 13 – 11 :ديسمبر 2016
باتنة  14 :و  15ديسمبر 2016

بسكرة 18 :و  19ديسمبر .2016

 األشخاص الذين اعتربوا كمزايدين متخلفني مبختلف مصاحل اجلمارك او الذين قدموا شيكات بدون رصيد ال يتم قبولمشاركتهم يف عملية البيع.
 يتم قبول فقط ادلزايدين الذين لديهم سجل جتاري و يكون فيو النشاط ادلمارس لو عالقة مع طبيعة البضاعة ادلعروضةللبيع باإلضافة إىل بطاقة السجل اجلبائي (ال تقبل الوكاالت).

القابض الرئيسي للجمارك بسكرة

