الجمهـوريـة الجزائـريـة الديممـراطـيـة الشعبـية
وزارة المالية
المديرية العامة للجمارن
المديرية الجهوية للجمارن بعنابة
مفتشية ألسام الجمارن بسوق أهراس
لباضة الجمارن بسوق أهراس

إعالن عن البيع بالمــــزاد العلــــــني العمومي
تشرع يومي  60و  60أوت  ،9602ابتدءا من الساعة التاسعةة بعبا،ا ،لباضاات الجماارن بساوق أهاراس
الحدادة الطارف منازعات العيون أم الطبول عناباة ميناا عناباة منازعاات و المالحاة بمطاار راباب بيطااط فعي
عملية مشتركة للبيع الكبير بالمزاد العلني ،للبضائع المذكورة أدناه ،و هعذا علع مسعتو المركا الرياضاي الجاوار
''سيد بلماسم'' بالطارف.

البضائع المعنية
 سيارات دراجات نارية لماش لحماية الرضع من الناموس حلي للزينة سلن معدني المشة مختلفة وخمارات لوازم للخياطة مواد تجميل مالبس مختلفة تجهيزات كهربائية حمائ مختلفة األحجام مادة أولية خاصة
بحفاظات الرضع لطع غيار السيارات و بضائع أخرى.

مـــــمـر معـــــاينة البضــــــائع
 مولع نيكاكس بسوق أهراس؛ مينا عنابة (مستودع المباضة الرئيسية للجمارن بعنابة)؛ مستودع لباضة الجمارن بالطارف؛ مستودع لباضة الجمارن بالحدادة (والية سوق أهراس)؛ مستودع لباضة الجمارن بأم الطبول؛ مولع بوحجار بوالية الطارف؛ -المركز الجهو للهياكل الماعدية و التجهيزات بطريك مطار رابب بيطاط  -و مستودع لباضة الجمارن بالعيون.

شــــــــروط البيـــــــع:
 تةتبر البضائع موضوع المزايدة خالبة من كل ال،موق و الرسوم الجبائية لبالح األكبر عطاء و آلخر مزايد و التسلم لمالكيها إال ممابل دفع المبلغ الكامل نمدا أو ببن مبادق عليه؛
 تكون مبارف التسجيل  ،% 2,5و كذا رفع البضاعة ،عل عاتك المزايدين (المستفيدين)؛ ترفع البضائع خالل  84ساعة الموالية للبيع بالمزايدة؛ تترن البضائع المباعة في المزاد الةلني و التي لم ترفع من لبل المستفيد منها  4أيام بةد توجيه تنبيه له في المكانالموضوعة فيه مت،مال مباريف و أعباء األخطار التي لد تمس بهذه البضائع و أعبائها؛
 تباع البضائع في ال،الة التي توجد فيها دون أي ضمان من طرف إدارة الجمارن و ال يمبل أي ا،تجاج مهما كانسببه؛
 يجب عل المزايدين أن يتمدموا لةملية البيع مرفمين بنسخة من السجل التجاري التي توضح الةاللة بين طبيةةالنشاط الممارس و البضائع المةروضة للبيع ،و نسخ من البطالة الجبائية و وثيمة الهوية ،و كذا تمديم شين مبادق
عليه لل،بص التي تفوق مبلغ مليون ( )0.111.111011دج؛
 -يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة  84ساعة لبل الشروع في البيع ،و هذا خالل أولات الةمل.

لابض الجمارن بسوق أهراس

