الجمهىريح الجشائزيح الذيمقزاطيح الشعثيح
وسارج الماليح
المذيزيـــــــح العامـــــــــح للجمـــــــــارك
المذيزيح الجهىيح للجمارك تعىــــاتــــــح
مفتشيح أقظــــام الجمارك تعىاتح
قثاضح الجمارك الزئيظيح تميىاء عىاتح

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
٠شزع ف 28 َٛ٠ ٟمارص  2019ابتذاءا ِٓ اٌظاعت اٌتاطعت صباحا،لباضاث اٌجّارن اٌزئ١ظ١ت بعٕابت،عٕابت ٌٍّٕاسعاث ٚ،
اٌّالحت بّطار رابح ب١طاط ف ٟعٍّ١ت ِشتزوت ٌٍب١ع باٌّشاد اٌعٍٕ،ٟاٌبضائع اٌّذوٛرة أدٔاٖ٘ٚ ،ذا بّمز ِظتٛدع اٌمابض
اٌزئ١ظٌٍ ٟجّارن عٍِ ٝظتٕ١ِ ٜٛاء عٕابت.

الثضائع المعىيح :
طياراخ ،دراجاخ واريح ،قماع لحمايح الزضع مه الىامىص ،قطع غيار ،حقائة ظهز ،لعة أطفال ،قاروراخ عطز فارغح،
تجهيشاخ مهزتائيح و مصاتيح ،مىاد تىاء ،وحذج وقل الحثىب عه طزيق األواتية ،سراتي لألرضياخ ،طجاداخ صالج ،لىحاخ
خاصح تالطاقح الشمظيح ،أقمشح مختلفح و خماراخ ،لىاسم للخياطح ،مالتض و أحذيح رياضيح ،قفاساخ رياضيح ،قىالة
معذويح لصىاعح الثالطتيل ،آلح لصىاعح الثالطتيل ،حمض الليمىن ،أثاث وصف مصىع.

مقز معايىح الثضائع :
 -ميىاء عىاتح (مظتىدع القثاضح الزئيظيح للجمارك تعىاتح)،

 -مظتىدع قاتض الجمارك تالمالحح تمطار راتح تيطاط،

 -المزمش الجهىي للهيامل القاعذيح و التجهيشاخ تطزيق مطار راتح تيطاط،

شــــــــــــزوط الثـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
 تعتبز اٌبضائع ِٛضٛع اٌّشا٠ذة خاٌصت ِٓ وً اٌحمٛق  ٚاٌزط َٛاٌجبائ١تٌ ،صاٌح األوبز عطاءا ٢ ٚخزِشا٠ذ ٚ ،ال تظٍُ ٌّاٌ١ىٙا إال ِمابً دفع اٌّبٍغ اٌىاًِ ٔمذا أ ٚبصه ِصادق عٍ.ٗ١
 تىِ ْٛصار٠ف اٌتظجٚ ℅2.5ً١وذا رفع اٌبضاعت ،عٍ ٝعاتك اٌّشا٠ذ(ٓ٠اٌّظتفذ.)ٓ٠ تزفع اٌبضائع خالي  48طاعت اٌّٛاٌ١ت ٌٍب١ع باٌّشا٠ذة. تتزن اٌبضائع اٌّباعت ف ٟاٌّشاد اٌعٍٕ ٚ ٟاٌت ٌُ ٟتزفع ِٓ لبً اٌّظتف١ذ ِٕٙا ( )08أ٠اَ بعذ تٛج ٗ١تٕب ٌٗ ٗ١فٟاٌّىاْ اٌّٛضٛعت فِ ٗ١تحّال ِصار٠ف ٚأعباء األخطار اٌت ٟتّض بٙذٖ اٌبضائع  ٚأعبائٙا.
 تباع اٌبضائع ف ٟاٌحاٌت اٌت ٟتٛجذ فٙ١ا د ْٚأ ٞضّاْ ِٓ طزف إدارة اٌجّارنٚ ،ال ٠مبً أ ٞاحتجاج ِّٙاواْ طببٗ.
 ٠جب عٍ ٝاٌّشا٠ذ ٓ٠أْ ٠تمذِٛا ٌعٍّ١ت اٌب١ع ِزفم ٓ١بٕظخت ِٓ اٌظجً اٌتجار ٞاٌت ٟتٛضح اٌعاللت ب ٓ١طب١عتإٌشاط اٌّّارص  ٚاٌبضائع اٌّعزٚضت ٌٍب١ع ٚ،وذا ٔظخ ِٓ اٌبطالت اٌجبائ١ت ٚ ٚث١مت اٌ٠ٛٙت.
 ٠ظّح بش٠ارة اٌبضائع ِٛضٛع اٌّشا٠ذة  48طاعت لبً اٌشزٚع ف ٟاٌب١ع٘ ٚ ،ذا خالي أٚلاث اٌعًّ.القاتض الزئيظي للجمارك تعىاتح

