الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت
وزارة الواليت/الوديريـــــــت العاهـــــــــت للجوـــــــــارك
الوديريت الجهىيت للجوارك بقسٌطيٌت/هفتسيت األقسام للجوارك بقسٌطيٌت
قباضت الجوارك بقسٌطيٌت

إشعار بالبيع بالوساد العلٌي
ٌشزع ترارٌخ  28وً 29ىفوبر 2017اترذاءا ِٓ الساعت التاسعت صباحا تذار اٌشثاب  ٚاٌىائٓ تسً فٍالًٌ
لسٕطٍٕح تاٌثٍع تاٌّشاد اٌعًٍٕ اٌّدّع (لثاضح لسٕطٍٕح ،لثاضح سىٍىذج ٌٍرسصًٍ  ٚإٌّاسعاخ) ٌسصص
ِرٕٛعح ِٓ اٌثضائع ِرّثٍح فً :
















٘ٛاذف ٔماٌح ٌٛ ٚازمٙا
ِالتس ِخرٍفح خاصح تاٌزخاي ،إٌساء ٚ
األطفاي
أزذٌح ِرٕٛعح
زًٍ ٌٍشٌٕح
أخٙشج اخذ عٍٕاخ ِائٍح

 سٍسٍح إٔراج إٌسٍح (األغطٍح)
 آالخ اٌسثاوح ٌٛ ٚازمٙا

 ألّشح
 أٌٛاذ خشثٍح (تاروً)
 آالخ األشغاي اٌعٍِّٛح (داِثٍز  ٚرٌٛٚ
وِٛثاورٛر)
ِ زٚزٍاخ ذٌٛٙح ٌٛ ٚازمٙا
أدٚاخ خاصح تطة األسٕاْ
 ضاغظ ٘ٛائً
أثاز
 أخشاء رافعح ثاترح
أخٙشج وٙز ِٕٚشٌٍح
 لطع غٍار َالخ فالزٍح
أخٙشج اٌىرزٍٔٚح
 لطع غٍار ٍ٘ذرٌٍٚىٍح
خٍُ
 آالخ لطع  ٚطثع اٌدٍٛد
رافعاخ ِفىىح
ِ مطٛراخ
شس َٛصٕاعٍح  ٚسٌٛخ اٌّىاتر
 سٍاراخ ،دراخاخ  ٚدراخاخ ٔارٌح
واتالخ اٌسفز  ٚاٌرٕمٍة
 تضائع ِخرٍفح
آالخ اٌزفع – والرن  ٚرافعح ِرٕمٍح  30طٓ
آالخ صٕاعٍح  :آالخ اٌفزس  ،آالخ اٌثمة ،آالخ اٌخزاطح ،آالخ اٌط ًٙاٌٍٙذرٌٍٚىً  ٚاٌٛسُ.

شــــــــــــروط البـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 ذعرثز اٌثضائع ِٛضٛع اٌّشاٌذج خاٌصح ِٓ اٌسمٛق  ٚاٌزس َٛاٌدثائٍحٌ ،صاٌر األوثز عطاء َ ٚخز ِشاٌذ ٚ ،ال ذسٍُ ٌّاٌىٙا إال
ِماتً دفع واًِ ٔمذا أ ٚتصه تٕىً ِصادق عٍٍٗ.
 ذىِ ْٛصارٌف اٌرسدًٍ ٚوذا رفع اٌثضائع عٍى عاذك اٌّشاٌذٌٓ اٌّسرفٍذٌٓ.
 ذزفع اٌثضائع  48ساعح تعذ اٌثٍع تاٌّشاٌذج.
 ذرزن اٌثضائع اٌّثاعح فً اٌّشاد اٌعًٍٕ  ٚاٌرً ٌُ ذزفع ِٓ لثً اٌّسرفٍذٌٓ ِٕٙا فً ِذج ثّأٍح ( )08أٌاَ ،تعذ ذٛخٍٗ ذٕثٍٗ ٌٗ،
فً اٌّىاْ اٌذي ذُ فٍٗ اٌثٍعِ ،رسّال اٌّصارٌف  ٚأعثاء األخطار اٌرً ذّس ٘ذٖ اٌثضائع.
 ذثاع اٌثضائع فً اٌساٌح اٌرً ذٛخذ عٍٍٙا  ٚتذ ْٚأي ضّاْ ِٓ طزف إدارج اٌدّارنٚ ،ال ٌمثً أي ازرداج ِّٙا واْ سثثٗ.
ٌ دة أْ ٌى ْٛاٌّشاٌذٌٓ ِصسٛتٍٓ تٕسخح ِٓ سدالذ ُٙاٌردارٌح ذثثد اٌعاللح تٍٓ ٔشاطِٚ ُٙع طثٍعح اٌثضائع اٌّعزٚضح
ٌٍثٍع
ٌ سّر تشٌارج اٌثضائع ِٛضٛع اٌّشاٌذج  48ساعح لثً اٌشزٚع فً اٌثٍع ٘ ٚذا خالي أٚلاخ اٌعًّ :
قباضت قسٌطيٌت  :الوقر القدين لوفتشيت االقسام للجوارك بقسٌطيٌت ( بالقرب هي الوقبرة الورمسيت) و النائي ب  05شارع شطاب
عاله قسٌطيٌت.
قباضت سنيندة :الويٌاء ،الويٌاء الجاف ،ش.ذ.م.م .أش سي أش ،هاد لىجيستيل ،ش.ذ.م.م سنيندة لىجيستيل ،ش.ذ.م.م باتروى
الىاقعت بوٌطقت االيداع حوروش حوىدي سنيندة.
القابض الرئيسي للجمارك بقسنطينة

