الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت
المديريـــــــت العامـــــــــت للجمـــــــــارك
المديريت الجهىيت للجمارك بسطيـــــف
مفتشـــيت أقسام الجمارك بجـــــايــــت
قباضت الجمارك بجايت -منازعاث

إعالن عه بيع بالمساد العلني
سيشرع في يوم الثالثاء الموافق لـ 18اكتوبر 2016ابتداء من الساعة التاسعة ( )09صباحا بمقر القباضة الرئيسية بجاية
منازعات الكائن مقرها بميناء بجاية  ،طبقا للمواد 300-290- 288 -265- 210-209-و  301من قانون
الجمارك في البيع بالمزاد العلني العمومي لـ :
سيارات سياحية -دراجات نارية -دراجات هوائية  -رافعات -سفينة نزهة و زورق -آالت لتجويف الحديد -عتاد للنجارة الصناعية -هواتف نقالة جديدة –
لواحق لهواتف نقالة -قطع غيار جديدة -براغي -حصة من الحديد المسترجع –ألبسة – لواحق عتاد إعالم آلي.
–  08حاويات بها أعمدة خاصة بالبناء 11 -حاوية بها مواد الغسيل و النظافة –  06حاويات بها سدادات و أيدي بالستيكية خاصة بقارورات ذات سعة 5
لترات– حاوية بها مواد كاشطة خاصة بالرخام -حاوية بها لفات ورق  -حاوية بها درجان(مطارق) صناعية -حاوية بها برج أسالك مثمن الزوايا من الفوالذ
– 15رزمة بها ورق خاص بالترشيح-رافعة مستعملة -أآلتين مائيتين ذات عالمة  -NORGRENأثاث إضافة لبضائع مختلفة أخرى.

شـ ـ ـ ـ ـ ــروط البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:

/1يتم بيع البضاعة املزايد عليها و هي معفاة من كل احلقوق و الرسوم اجلبائية ,لصاحل األكرب عطاء و ألخر مزايد  ،وال
تسلم إال مبقابل دفع املبلغ كامال نقدا أو عن طريق صك مصادق عليه

املستفيدي ) و املقدرة ب () % 2.5
ن
/2تكون مصاريف التسجيل و رفع البضاعة على عاتق املزايدين (
 /3ترفع البضائع املباعة خالل  48ساعة بعد البيع باملزايدة،

 /4تباع البضائع يف احلالة اليت توجد عليها و بدون أي ضمان من طرف إدارة اجلمارك وال يقبل أي احتجاج مهما كان
سببه.

 /5جيب على املزايدين إحضار السجل التجاري و البطاقة اجلبائية إلثبات أن النشاط املمارس له عالقة مع طبيعة البضاعة
املعروضة للبيع.

/6يسمح بزيارة البضائع املعروضة للبيع خالل  48ساعة قبل الشروع يف البيع و هذا خالل أوقات العمل.
.

قابض الجمارك بجاية منازعات

