الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بقسنطينت
مفتشيت أقسام الجمارك بسكيكدة
القباضت الرئيسيت و قباضت المنازعاث للجمارك بسكيكدة

إعالن بيع بالمساد العلني
يشرع في يىم  2016/09/28ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر المديرية الجهىية الىاقع بـ زواغي
والية قسنطينة ، .بالبيع بالمساد العلني من طرف القباضت الرئيسيت و قباضت المنازعاث للجمارك بسكيكدة
لـ:حصص متمثلة في :

 سٌارات سٌاحٌة











صهارٌج من الفوالذ
دراجتان هوائٌتان بقاطرة و دراجات هوائٌة
آلة لألشغال العمومٌة
قطع غٌار للرفع و التثبٌت
كوابل جٌوفون
شحم صناعً
أدوات التلحٌم و خردوات
آالت التفرٌز ذات الضغط العالً و التنقٌب










تجهٌزات و لواحق نصب صقلة
(  )échafaudagesحدٌدي
خط من اآلالت إلنتاج النسٌج
صفائح الخزف بٌضاء
زورق صغٌر )(kayak
Iهواتف نقالة جدٌدة
أدوات منزلٌة و كهرومنزلٌة
آلة ضخ الخرسانة
ألبسة
سلع مختلفة

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:

 تعتبر البضائع موضوع المزاٌدة خالصة من الحقوق و الرسوم الجبائٌة ،لصالح األكبر عطاء و آلخر مزاٌد ،و ال
تسلم لمالكها إال مقابل دفع كامل نقدا أو بصك بنكً مصادق علٌه.
 تكون مصارٌف التسجٌل وكذا رفع البضائع على عاتق المزاٌدٌن المستفٌدٌن.
 ترفع البضائع  48ساعة بعد البٌع بالمزاٌدة.
 تترك البضائع المباعة فً المزاد العلنً و التً لم ترفع من قبل المستفٌدٌن منها فً مدة ثمانٌة (  )08أٌام ،بعد توجٌه
تنبٌه له ،فً المكان الذي تم فٌه البٌع ،متحمال المصارٌف و أعباء األخطار التً تمس هذه البضائع.
 تباع البضائع فً الحالة التً توجد علٌها و بدون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك ،وال ٌقبل أي احتجاج مهما
كان سببه.
ٌ سمح بزٌارة البضائع موضوع المزاٌدة  48ساعة قبل الشروع فً البٌع و هذا خالل أوقات العمل
 األشخاص الذٌن اعتبروا كمزاٌدٌن متخلٌن بمختلف مصالح الجمارك أو الذٌن قدموا شٌكات دون رصٌد ال ٌتم قبول
مشاركتهم فً عملٌة البٌع
ٌ تم قبول فقط المزاٌدٌن الذٌن لدٌهم سجل تجاري و ٌكون فٌه النشاط الممارس له عالقة مع طبٌعة البضاعة
المعروضة للبٌع باإلضافة إلى بطاقة السجل التجاري (ال تقبل الوكاالت).
القابض الرئٌسً للجمارك بسكٌكدة
قابض المنازعات للجمارك بسكٌكدة

