الجمهـورٌـة الجزائـرٌـة الدٌمقـراطـٌـة الشعبـٌة
وزارة المالٌة
المدٌرٌة العامة للجمارك
المدٌرٌة الجهوٌة للجمارك بالجزائر مٌناء
مفتشٌة أقسام الجمارك –الجزائر تجارة
قباضة الجمارك الجزائر منازعات

إعالن عن البٌع بالمــــزاد العلــــــنً و الحصري
تشرع قباضات الجمارك بالجزائر مٌناء للمنازعات ،لإلٌداع و الجزائر للمسافرٌن ٌ ،ومً  06و  07مارس ، 2018
ابتدءا من الساعة التاسعة صباحا ،على مستوى سكة لوجٌستٌك بالمنطقة الصناعٌة بروٌبة (RAIL LOGISTIC
) ،Rouïbaفً عملٌة مشتركة للبٌع الكبٌر بالمزاد العلنً للبضائع المذكورة التالٌة:
 غالقة مالبس ،خٌط الخٌاطة ،دراجات نارٌة ذات أربعة عجالت لألطفال ،مولد كهربائً مستعمل ،آالت مضغط مستعمل،آالت طابعة ،دراجات هوائٌة مختلفة ،آالت كهرو-منزلٌة مختلفة ،آثاث قدٌم ،زوارق بحرٌة ،أسطوانات القطع الكهربائً،
فطع غٌار صناعٌة ،قطع غٌار سٌارات الوزن الثقٌل و الخفٌف ،آالت ،رؤوس هوائٌات مقعرة ،عتاد لأللعاب التسلٌة،
كالكٌت ،حلقات حدٌدٌة شاحنات ،مقطورة ،سٌارات ،و مختلف اللوازم و بضائع أخرى مختلفة.
و بتارٌخ  08مارس  2018إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا ،بمقر المدٌرٌة الجهوٌة للجمارك بالجزائر مٌناء ،الكائنة
بـ  02شارع بٌزي الجزائر ،سٌتم البٌع بالزاد العلنً الحصري ،لبضائع موجهة للرسكلة متكونة من عجالت مطاطٌة
مستعملة ،سٌارات فً حالة حطام و قطع معدنٌة ،و هذا طبقا لما ٌنص علٌه التنظٌم المعمول به.

مـــــقـر معـــــاٌنة البضــــــائع
 مستودع قباضة الجـــــزائر للمســـافرٌن (رقم  )1/7لمٌناء الجزائر؛  -مستودع رقم  04/23بمٌناء الجزائر؛ -مستودع مٌناء الجزائر العالمً؛

 -مستودع الجمارك بسٌدي موسى؛

 -سكة لوجٌستٌك روٌبة ) )RAIL Logistic Rouïba؛

 -الحضٌرة رقم  26بمٌناء الجزائر .

شــــــــروط البٌـــــــع:
بضائع البٌع الحصري موجهة حصرٌا للذٌن ٌحوزون على االعتماد فً مجال الرسكلة و وحدة للرسكلة ،و على الذي ٌرسىعلٌه المزاد ٌتعهد كتابٌا برسكلة البضاعة و عدم إعادة بٌعها على حالتها؛
تعتبر البضائع موضوع المزاٌدة خالصة من كل الحقوق و الرسوم الجبائٌة لصالح األكبر عطاء و آلخر مزاٌد و ال تسلملمالكٌها إال مقابل دفع المبلغ الكامل نقدا أو بصك مصادق علٌه؛
تكون مصارف التسجٌل  ، % 2,5و كذا رفع البضاعة ،على عاتق المزاٌدٌن (المستفٌدٌن)؛ترفع البضائع خالل  48ساعة الموالٌة للبٌع بالمزاٌدة؛ تترك البضائع المباعة فً المزاد العلنً و التً لم ترفع من قبل المستفٌدمنها  8أٌام بعد توجٌه تنبٌه له فً المكان الموضوعة فٌه متحمال مصارٌف و أعباء األخطار التً قد تمس بهذه البضائع و
أعبائها؛
تباع البضائع فً الحالة التً توجد فٌها دون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك و ال ٌقبل أي احتجاج مهما كان سببه؛ٌجب على المزاٌدٌن أن ٌتقدموا لعملٌة البٌع مرفقٌن بنسخة من السجل التجاري و البطاقة الجبائٌة و وثٌقة الهوٌة؛ٌ-سمح بزٌارة البضائع موضوع المزاٌدة  48ساعة قبل الشروع فً البٌع ،وهذا خالل أوقات العمل.

قابض الجمارك بالجزائر منازعات

