الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت
وزارة الماليت

المديريت الجهىيـت للجمارك بالبليدة
مفتشيت األقسام للجمارك بالبليدة
قبـــــاضت الجمارك بالبليدة

إشعار بالبيع بالمساد العلني
فررر 18سررربر ب  2012ابرـــــررررـ ان رررا ااسرررـة

سيشررر
AZUR
اا ررررةـا بـررررـةجال شرررربر بـرررر اارجررررر اابلي .بةابيررررـ فرررر اا رررر ا اا ل رررر اــــررررـ  112حصرررر
ر ثلـــــ ف :
ر ررر ل اابضرررةـ فررر  :ي رررةن اا رررةل اا رررة – ي رررةن اا رررةل
ج بس يبية ج اب ة اا يج ج م/ي.
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ا ج ج رررة

السٌارات .
احذٌة خاصة .
أالت و مكٌنات صناعٌة
لطاع غٌار للسٌارات و شاحنات
لواحك مركبات
عتاد اشغال عمومٌة ( رفعات ثابة)
عتاد كهرباء .مروحٌات هوائٌة للطالة الشمسٌة
االت ناسخة مستعملة
مستخلص نكهات لمواد غذائٌة
لواحك الهاتف نمال
بضائع مختلفة.
شـروط البٌـــــع

 تعتبــــر البضاعة موضـوع المزاٌــدة خالصـة من كل الحمـــــوق و الرسوم الجبـائٌة لصـالح األكبــــر عطاءو آلخـر مزاٌد ،و ال تسلم لمالكٌهــا إال ممـابل دفع الكـامل بصن مصادق علٌــه ،دفع الفوري  % 20من ثمن رسو
المزاد
 تكون مصارٌف التسجٌل و كذا رفع البضائع على عاتك المزاٌدٌــــن ( المستفٌدٌن ) ،ترفع البضاعة  44ساعة بعدالبٌع بالمزاد.
 الدفع ٌكون طبما للمرسوم التنفٌذي رلم  153/15المؤرخ فً  2015/6/16المحدد الدفع عن طرٌك مسار بنكً. تترن البضائع المباعة فً المزاد العلنً و التً لم ترفع من لبل المستفٌـــد منها فً مدة ( )04أٌام بعد توجٌـه تنبٌـهله ،فً المكان الذي تم فٌــه البٌع متحمال المصارٌف و أعباء األخطــار التً لد تمس هذه البضاعة .
 تباع البضاعة فً ال حالة التً توجد فٌها بدون أي ضمان من طرف إدارة الجمــــارن ،و ال ٌمبـل أي احتجـاج مهما كانسببــــه.
 ٌجب تطابك النشاط المدون فً السجل التجاري مع نوعٌة البضاعة المعروضة للبٌع . تمدٌم نسخة من السجل التجاري مصادق علٌها من طرف مصالح المركز الوطنً للسجل التجاري و الرلم الجبائً . ٌسمـح بزٌارة البضائع موضوع المزاد العلنً  44ساعة لبل الشروع فً البٌع و هذا خـــــالل أولات العمــــلقابض الجمارك بالبليدة

