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

إشعار بالبيع بالمساد العلني العمىمي
سيشرع بتاريخ  24و 25ماي  2017ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا مبقر مدرسة اجلمارك القدمية الكائنة بـحي بوعقال
والية باتنة  ،لعملية بيع بادلزاد العلين جممعة لقباضات اجلمارك التابعة
بسكرة،قسنطينة،وسكيكدة (منازعات ورئيسية) للبضائع ادلتمثلة يف :
قباضة سكيكدة منازعات
-

سيارات
دراجات ىوائية و نارية
االلكرتونيات و أجهزة منزلية
زيت فرامل
فرامل (حالة جيدة)
علب كرطون للتغليف
مالبس خمتلفة

للمديرية اجلهوية للجمارك بقسنطينة لكل من باتنة

القباضة الرئيسية سكيكدة
 سيارات/ــقطع غيار خاص بالرافعات كابل géophones آالت ومعدات االشغال العمومية مستعملة(شاحنات/جرار/عربة رافعة /رافعة/KUBOTAS /
مقطورة/شاحن)
 أدوات خلام وادلعدات-/معدات وجتهيزات خاصة السباكة آلة التفريز بالضغط العايل ،أداة للطي والضبط 01 -خط إلنتاج النسيج-/أقمشة

قباضة باتنة
-

كاشف الرجوع إىل
اخللف
االلكرتونيات
سيارات
دراجات نارية

 -مواد للتشحيم

،

قباضة بقسنطينة
 سيارات/ــقطع غيار خمتلفةدراجات ىوائية وعجالت لدراجات ىوائية
 مالبس خمتلفة و احذية حلي للزينة وحقائب لليد نسائية ادوات الكرتونية و كهرومنزلية خمتلفة ساعات يد ونظارات للنساء والرجال معدات طب العيون صفيحة مصغرة للتسخني خاصة بطب األسنان آلة لعصر القهوة( 2ذراع) جهاز اخذ العينات دلياهقباضة بسكرة

 االلكرتونيات وأجهزة منزلية مولدات كهرباء- /االت خراطة صفائح لبالطة االرضيات -/لفائف من GALVA معدات قاعات الرياضة -بضائع خمتلفة

 سيارات وشاحنات دراجات نارية مالبس خمتلفة وأحذية -االلكرتونيات

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 نقدا 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.




جيب أن يكون ادلزايدين مصحوبني بنسخة من سجالهتم التجارية تثبت العالقة بني نشاطهم ومع طبيعة البضائع ادلعروضة للبيع
يسمح بزيارة البضائع موضوع ادلزايدة  48ساعة قبل الشروع يف البيع و ىذا خالل أوقات العمل وفق اجلدول التايل

قباضة سكيكدة يومي 15:و2017/05/16

قباضة بسكرة (فرقة أوالد جالل) يومي 21:و2017/05/22

قباضة قسنطينة يومي 17 :و2017/05/18

قباضة باتنة يومي 22:و2017/05/23

قابض الجمارك بباتنة

