الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية

المديري ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة للجم ـ ـ ـ ــارك

المديرية الجهوية للجمارك بعنـ ــابـ ـ ــة
مفتشية األقسـ ــام للجمارك بعنـ ــاب ــة
قباضة الجمارك بميناء بعنـ ــاب ــة
ـ

إشع ــار بالبيع في المزاد العلني
يشرع يف يوم  2018/02/20 :ابتداء من الساعة التاسعة  09: 00صباحا مبقر املركز اجلهوي للهياكل و التجهيزات
للجمارك بعنابة الكائن بطريق املطار عنابة من طرف قباضة اجلمارك بعنابة للمنازعات والقباضة الرئيسية للجمارك بعنابة و قباضة
املطار رابح بيطاط بالبيع باملزاد العلين حلصص متمثلة يف:
* مواد تجميل مختلفة

* كتب خاصة بمادة العلوم القانونية

* معدات وأدوات مختلفة جديدة و مستعملة

* أثاث منزلي

* قفازات خاصة باالستعمال البشري

* قطع غيار السيارات

* مصابيح مختلفة

* دراجات هوائية لألطفال

* هواتف نقالة

* لواحق السيارات

*وحدة نقل الحبوب عن طريق األنابيب

* مادة أولية صناعة كؤوس ورقية

*آلة عزف موسيقي

* مسجل غنائي

*مالبس

*صفائح مكابح

* رافعة شحن متنقلة + +رافعة شحن يدوية

*حاسوب محمول
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تعترب البضائع موضوع املزايدة خالصة من كل احلقوق و الرسوم اجلبائية ،لصاحل األكرب عطاءا و آلخر مزايد ،و ال
تسلم ملالكها إال مقابل دفع كامل نقدا أو بصك بنكي مصادق عليو.
تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضاعة على عاتق املزايدين(املستفدين).
ترفع البضائع  48ساعة بعد البيع باملزايدة.
ترتك البضائع املباعة يف املزاد العلين و اليت مل ترفع من قبل املستفيد منها ،مدة مثانية ( )08أيام ،بعد توجيو تنبيو
لو ،يف املكان الذي مت فيو البيع ،متحمال املصاريف و أعباء األخطار اليت قد متس ىذه البضاعة.
تباع البضائع يف احلالة اليت توجد فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة اجلمارك ،وال يقبل أي احتجاج مهما كان
سببو.
يسمح بزيارة البضائع موضوع املزايدة  48ساعة قبل الشروع يف البيع ،و ىذا خالل أوقات العمل.
جيب أن يقدم املزايدون نسخة من سجالهتم التجارية توضح العالقة بني طبيعة النشاط املمارس و البضائع
املعروضة للبيع.

قابض الجمارك

