الجمهـوريـة الجزائـريـة الديمقـراطـيـة الشعبـية
وزارة المالية
المديرية العامة للجمارك
المديرية الجهوية للجمارك بعنابة
مفتشية أقسام الجمارك بعنابة
قباضة الجمارك الجزائر بميناء عنابة

إعالن عن البيع بالمــــزاد العلــــــني العمومي
تشرع ٌوم  27جوان  ،2102ابتدءا من الساعة التاسعة صببااا ،قباضاا الجماارك الرئيساية بعناباة ،عناباة
للمنازعا  ،و المالحة بمطار رابح بيطاط ،فبً عميٌبة مشبترلة ليبٌبل ببالملاد العي بً ،ليبضباعل المبكلور دد با  ،و ابكا
بممر مستودع المابض الرعٌسً ليجمارن عيى مستوى مٌ اء ع ابة.

البضائع المعنية
 سيارا  ،دراجا نارية ،قماش لحماية الرضع من الناموس ،حلي للزينة ،سلك معدني ،اقمشة مختلفة وخمارا  ،لوازم للخياطة ،مالبس و أحذية رياضية ،قفازا رياضية ،مصابيح و أنوار إضاءة ،اجهزة استقبال البث
التلفزيوني ،تجهيزا كهربائية و مصابيح ،مواد بناء ،مالبس ،وحدة نقل الحبوب عن طريق األنابيب ،لوحا خاصة
بالطاقة الشمسية  ،أحجار مهيأة ،آلة لصناعة البالستيك ،حمض الليمون ،و مادة أولية خاصة بحفاظا الرضع.

مـــــقـر معـــــاينة البضــــــائع
 -ميناء عنابة (مستودع القباضة الرئيسية للجمارك بعنابة)؛

 -مستودع قابض الجمارك بالمالحة بمطار رابح بيطاط؛

 -المركز الجهوي للهياكل القاعدية و التجهيزا بطريق مطار رابح بيطاط؛

شــــــــروط البيـــــــع:
 تعتبر البضاعل موضوع الملاٌد خالصة من لل الاموق و الرسوم الجباعٌة لصالح األلبر عطاء و آلخر ملاٌد و التسيم لماللٌها إال ممابل دفل المبيغ اللامل مدا دو بصن مصادق عيٌه؛
 تلون مصارف التسجٌل  ،% 2,5و لكا رفل البضاعة ،عيى عاتك الملاٌدٌن (المستفٌدٌن)؛ ترفل البضاعل خالل  84ساعة الموالٌة ليبٌل بالملاٌد ؛ تترن البضاعل المباعة فً الملاد العي ً و التً لم ترفل من لبل المستفٌد م ها  4دٌام بعد توجٌه ت بٌه له فً الملانالموضوعة فٌه متامال مصارٌف و دعباء األخطار التً لد تمس بهك البضاعل و دعباعها؛
 تباع البضاعل فً الاالة التً توجد فٌها دون دي ضمان من طرف إدار الجمارن و ال ٌمبل دي ااتجاج مهما لانسببه؛
 ٌجب عيى الملاٌدٌن دن ٌتمدموا لعميٌة البٌل مرفمٌن ب سخة من السجل التجاري التً توضح العاللة بٌن طبٌعةال شاط الممارس و البضاعل المعروضة ليبٌل ،و سخ من البطالة الجباعٌة و وثٌمة الهوٌة ،و لكا تمدٌم شٌن مصادق
عيٌه لياصص التً تفوق مبيغ ميٌون ( )0.111.111011دج؛
ٌ -سمح بلٌار البضاعل موضوع الملاٌد  84ساعة لبل الشروع فً البٌل ،و اكا خالل دولات العمل.

القابض الرئيسي للجمارك بميناء عنابة

