الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريت العامت للجمارك
المديريت الجهىيت للجمارك بتــبــست
مفتشيت أقسام للجمارك بتـــبســت
قباضــــــت الجمارك تبست منازعاث

إعالن عن بيع بالمزاد العلني العمومي
ستشرع كل من قباضة الجمارك تبسة منازعات ،قباضة الجمارك بئر العاتر وقباضة الجمارك أم البواقي أيام 13 ،12 ،11 :و 2017/12/14
ابتداء من الساعة  ( 09:00التاسعة صباحا ) بقباضة الجمارك برج بوعريريج مقرها ( شارع محمد مقدمي حي  05جويلية برج بوعريريج)
بالبيع بالمزاد العلني العمومي للبضائع المتمثلة في:
* شاحنات وسيارات مختلفة.

* قطع غيار جديد.

*آالت أشغال عمومية.

* إطارات مطاطية جديدة.

* ألبسة و أحذية جديدة* .عسل خاص بصناعة مواد التجميل.
*بضائع مختلفة .

*عتاد فالحي.

* دراجات نارية.

* أجهزة كهربائية و الكترونية.

* هواتف نقالة ولواحقها.

*نفايات نحاسية.

*معدن أصفر(بالكيور).

مالحظة :تتم معاينة البضائع بالنسبة لقباضة الجمارك تبسة منازعات على مستوى كل من المستودع الكائن بالمنطقة الصناعية ( EX

 )ENTRELECوحظيرة الجمارك بكارية والمراكز الحدودية (بوشبكة-رأس العيون والمريج) ،و بالنسبة لقباضة الجمارك بئر العاتر فتتم
على مستوى كل من مقر مفتشية أقسام الجمارك بئر العاتر السابق ،مخزن قباضة الجمارك بئر العاتر ومقر الفرقة المتعددة المهام للجمارك

بنقرين ،أما بخصوص قباضة الجمارك أم البواقي فالمعاينة تتم على مستوى مقر مفتشية أقسام الجمارك أم البواقي.
شــــــــــــروط البـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

 -01تباع البضائع موضوع املزايدة خالصة من كل احلقوق والرسوم اجلبائية ،لصاحل املزايد األكرب عطاء وآلخر مزايد و ال تسلم ملالكها إال مقابل دفع
كامل املبلغ نقدا أو بصك مصادق عليو.
 -02تكون مصاريف التسجيل و كذا رفع البضائع على عاتق املزايدين (املستفيدين).
 -03ترفع البضائع يف اجل  48ساعة بعد عملية البيع باملزاد العلين.
 -04ترتك البضائع املباعة يف املزاد العلين واليت مل ترفع من قبل املستفيد منها يف مدة  8أيام بعد توجيو تنبيو لو ،يف املكان الذي مت فيو البيع متحمال
املصاريف وأعباء األخطار اليت قد متس ىذه البضاعة.
 -05تباع البضاعة يف احلالة اليت توجد فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة اجلمارك ،وال يقبل أي احتجاج مهما كان سببو.
بيارة البضاعة موضوع املزايدة  48ساعة قبل الشروع يف البيع و ىذا خالل أوقات العمل الرمسية (تتم املعاينة يومي  09و  10ديسمرب
 -06يسمح ز
)2017
 -07األشخاص الذين اعتربوا كمزايدين متخلني مبختلف مصاحل اجلمارك أو الذين قدموا شيكات دون رصيد ،ال يتم قبول مشاركتهم يف عملية البيع.
 -08يتم قبول فقط املزايدين الذين لديهم سجل جتاري و يكون فيو النشاط املمارس لو عالقة مع طبيعة البضاعة املعروضة للبيع.
قابض الجمارك تبسة منازعات

