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

إعالن عن البٌع بالمــــزاد العلــــــنً
تشرع قباضات الجمارك بالجزائر مٌناء( ،الجزائر مٌناء لإلٌداع  ،الجزائر للمنازعات ،و الجزائر مسافرٌن )ٌ ،ومً
 23و  24ماي  ،2017ابتدءا من الساعة التاسعة صباحا ،على مستوى سكة لوجٌستٌك روٌبة (RAI LOGISTIC
) ، Rouïbaفً عملٌة مشتركة للبٌع الكبٌر بالمزاد العلنً لبضائع تتمثل فً :
أجهزة المخابز ،مقعرات هوائٌة؛آالت تصنٌع الكؤوس الورقٌة؛بخاخات ،مادة الشب و متاع مستعمل ؛قارورات فارغة مع غالقات؛
أدوات كهربائٌة ،فرشاة أسنان؛
-و آالت حاسبة ،كاسات و حقائب؛

آالت األشغال العمومٌة ،آالت ،و حراثة آلٌة؛أجهزة كهرومنزلٌة ،أثاث و آلة تصنٌع العجائن؛ملحقات و حامالت التلفاز و مظالت؛أقمشة ،مالبس جدٌدة و سجادات ؛
سٌارات ،لواحق السٌارات و علبة التحكم؛
بطارٌات صغٌرة و مصابٌح؛
-

قوالب معدنٌة و أسالك معدنٌة؛آلة نسٌج ،آلة الصقل ،أفرنة؛دراجات هوائٌة و مائٌة؛قوارب النزهة و قاعدة للرافعات؛سخانات كهربائٌة و حقائب حمام؛-وسلع أخرى مختلفة.

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؛

 -الجزائرٌة أنترمودال لوجٌستٌك للوسط ) (AILCبروٌبة .

شــــــــروط البٌـــــــع:
تعتبر البضائع موضوع المزاٌدة خالصة من كل الحقوق و الرسوم الجبائٌة لصالح األكبر عطاء و آلخر مزاٌد و ال تسلم لمالكٌهاإال 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 المستفٌد منها  8أٌام بعد توجٌه تنبٌه له فً المكان الموضوعةفٌه 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 ،و هذا ٌومً  21و  22ماي ،خالل أوقات العمل.

 -قابض الجمارك بالجزائر مٌناء لإلٌداع

