الجمهـوريـة الجزائـريـة الديمقـراطـيـة الشعبـية
وزارة المالية
المديرية العامة للجمارك
المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء
مفتشية أقسام الجمارك –الجزائر األنظمة الخاصة
قباضة الجمارك الجزائر-مسافرين

إعالن عن البيع بالمــــزاد العلــــــني
تشرع قباضات الجمارك بالجزائر ميناء ( ،الجزائر مسافرٌن ،الجزائر للمنازعات ،و الجزائر مٌناء لإلٌداع)ٌ ،ومً  18و 19
أكتوبر  ،2016ابتدءا من الساعة التاسعة صباحا ،على مستوى مساحات اإليداع المؤقت "الجزائرية أنترمودال لوجيستيك للوسط )(AILC
برويبة" ،فً عملٌة مشتركة للبٌع الكبٌر بالمزاد العلنً لبضائع تتمثل فً :
 -أجهزة كهرومنزلية و خردوات مستعملة؛

 -أواني مائدة؛

 -مالبس جديدة؛

 -لوازم اإلعالم اآللي؛

 -دراجات نارية و هوائية مستعملة؛

 -قوارب نزهة؛

 -أجهزة تبريد و تجفيف؛

 -سيارات سياحية؛

 -آالت غزل و شحوم آالت؛

 -ألة مخططات؛

 -شاحنات ،جرار ،رافعة ،مجرفة هيدروليكية؛

 -أنابيب من الفانت؛

لوحة رقمية مزودة بشريحة؛
 -سلع أخرى مختلفة.

مـــــقـر معـــــاٌنة البضــــــائع
 مستودع قباضة الجـــــزائر للمســـافرٌن (رقم  )1/7لمٌناءالجزائر؛
 مٌناء الجزائر؛ -سكة عبور روٌبة ) )RAIL TRANSIT ROUIBA؛

 مستودع رقم  04/23بمٌناء الجزائر؛ مستودع الجمارك بسٌدي موسى؛ الجزائرٌة أنترمودال لوجٌستٌك للوسط )(AILCبروٌبة ؛

شــــــــروط البٌـــــــع:
 تعتبر البضائع موضوع المزاٌدة خالصة من كل الحقوق و الرسوم الجبائٌة لصالح األكبر عطاء و آلخر مزاٌد و ال تسلم لمالكٌهاإال مقابل دفع المبلغ الكامل نقدا أو بصك مصادق علٌه؛
 تكون مصارف التسجٌل  ، % 2,5و كذا رفع البضاعة ،على عاتق المزاٌدٌن (المستفٌدٌن)؛ ٌجب على المزاٌدٌن أن ٌتقدموا لعملٌة البٌع مرفقٌن بنسخة من السجل التجاري و البطاقة الجبائٌة و وثٌقة الهوٌة؛ ترفع البضائع خالل  48ساعة الموالٌة للبٌع بالمزاٌدة؛ تترك البضائع المباعة فً المزاد العلنً و التً لم ترفع من قبل المستفٌد منها  8أٌام بعد توجٌه تنبٌه له فً المكان الموضوعة فٌهمتحمال مصارٌف و أعباء األخطار التً قد تمس بهذه البضائع و أعبائها؛
 تباع البضائع فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك و ال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببه؛ ٌسمح بزٌارة البضائع موضوع المزاٌدة قبل الشروع فً البٌع ،و هذا ٌومً  16و  17أكتوبر  ، 2016خالل أوقات العمل.-

 -قابض الجمارك بالجزائر مسافرين

