الجوهىريت الجشائزيت الذيوقزاطيت الشعبيت
وسارة الوبليت
الوذيزيت العبهت للجوبرك
الوذيزيت الجهىيت للجوبرك تبست
هفتشيت اقسبم الجوبرك بئز العبتز
قببضت الجوبرك بئز العبتز

إشعار بالبيع بالمزاد العلني العمومي
صخششع وً ِٓ لببضت اٌجّبسن بئش اٌعبحش ٚلببضت اٌجّبسن اَ اٌبٛالً ٚبخىفً ِٓ طشف لببض اٌجّبسن اٌجٍفت يىم
11و 12جىيليت  2017ابخذاءا ِٓ اٌضبعت  09:00صببحب بّمش لببضت اٌجّبسن اٌجٍفت اٌىبئٓ ِمش٘ب بّفخشٍت الضبَ اٌجّبسن
اٌجٍفت –إٌّطمت اٌظٕبعٍت طشٌك االغٛاط – ببٌبٍع ببٌّزاد اٌعًٍٕ اٌعٌّ ًِٛحظض بضبئع ِخّثٍت فً:
 سيبراث ًفعيت وسيبحيت،شبحٌبث،جزاراث طزيقيت. آالث وهعذاث للحفز. البست واحذيت جذيذة هتٌىعت. -عجالث هطبطيت هختلفت الوقبسبث.

– دراجبث ًبريت.
 ادواث واجهشة هٌشليت وكهزوهٌشليت.– حذيذ هعذ للبٌبء هختلف االقطبر.
– قطع غيبر جذيذة (هبزداث السيبراث)

 بضبئع هختلفت.هالحظت :تتن هعبيٌت البضبئع ببلٌسبت لقببضت الجوبرك بئز العبث علً هستىي هقز هفتشيت اقسبم الجوبرك بئز العبتز و
هخشى قببضت الجوبرك بئز العبتز (طزيق االشزيعت) وهقز الفزقت الوتعذدة الوهبم للجوبرك بٌقزيي ،ببلٌسبت لقببضت الجوبرك
ام البىاقي تتن الوعبيٌت علً هستىي هقز هفتشيت اقسبم الجوبرك ام البىاقي

شزوط البيع:
 -1حببع اٌبضبئع ِٛضٛع اٌّزاٌذة ِعفبة ِٓ وً اٌحمٛق ٚاٌشص َٛاٌجببئٍت ٌظبٌح اٌّزاٌذ األوبش عطبء ٚألخش ِزاٌذٚ ،الحضٍُ
ٌّبٌىٙب إال بعذ اٌذفع ٔمذا أ ٚبظه ِظبدق عٍٍٗ.
 -2حمع حمٛق اٌخضجًٍ ٚحىبٌٍف اٌشفع عٍى عبحك اٌّزاٌذ (اٌّضخفٍذ) ٚحشفع فً اجً  ِٓ 08حبسٌخ اٌبٍع.
 -3حخشن اٌحظض اٌّببعت ٚاٌخً ٌُ حشفع ِٓ لبً اٌّضخفٍذ فً اجً  08أٌبَ بعذ حٛجٍٗ حٕبٍٗ ٌٗ،فً اٌّىبْ اٌزي حُ فٍٗ اٌبٍع
ِخحّال اٌّظبسٌف ٚأعببء األخطبس اٌخً لذ حّش ٘زٖ اٌبضبئع.
 -4حببع اٌبضبئع فً اٌحبٌت اٌخً حٛجذ فٍٙب د ْٚأي ضّبْ ِٓ طشف إداسة اٌجّبسن ٚال ٌمبً أي احخجبج ِّٙب وبْ صببٗ.
ٌ-5ضّح بزٌبسة اٌبضبئع ِٛضٛع اٌّزاٌذة  48صبعت لبً اٌششٚع فً عٍٍّت اٌبٍع٘ٚ،زا خالي أٚلبث اٌعًّ اٌشصٍّت (حخُ
اٌّعبٌٕت ٌ 10ٚ09 ًِٛجٌٍٍٛت .)2017
 -6األشخبص اٌزٌٓ اعخبشٚا وّزاٌذٌٓ ِخخٍٍٓ بّخخٍف ِظبٌح اٌجّبسن أ ٚاٌزٌٓ لذِ ٛشٍىبث د ْٚسطٍذ الٌخُ لبٛي
ِشبسوخ ُٙفً عٍٍّت اٌبٍع.
ٌ -7خُ لبٛي فمظ اٌّزاٌذٌٓ اٌزٌٓ ٌذٌ ُٙصجً حجبسي ٌٚى ْٛفٍٗ إٌشبط اٌّّبسس ٌٗ عاللت ِع طبٍعت اٌبضبعت اٌّعشٚضت
ٌٍبٍع.
 -8إْ إداسة اٌجّبسن ٌٙب اٌحك فً صحب اٌبضبعت ِٓ اٌبٍع إرا عبٌٕج أٔٙب ٌُ حضخٛفً حمٙب.

