موعــــد المزايــــدة
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موقع المزايدة  /مقر مديرية بلدية الموصل  /المثنى

وقت المزايدة الساعة العاشرة صباحا

المرقمدددددددددددددددد ( 33و  27و  08و  )07م  08ن نددددددددددددددددو ال ددددددددددددددددرق

 -1الدددددددددددددددد
الواقع ضم
 -7الددددد

راج اله نو  /صن ع اال سر و لم ة ثالث سنوات 8

المرقمددددد ( )3الم ددددد ة عءدددددل طدددددمر مددددد ال عددددد المرقمددددد ( )12/95م 01
دددد رل ددددراج ال ددددم

ن نددددو ال ددددم ل

و بمسدددد

( )90م 7و سددددق واقددددو ال دددد

و

لم ة ثالث سنوات8
 -3الددددد

المرقمددددد ( 0و  9و  6و  )0الم ددددد ة عءدددددل طدددددمر مددددد ال عددددد المرقمددددد

( )03/51م  08ن نددددو ال ددددرق
واقو ال
 -0دددد

دددد رل ددددراج ال ددددم

و لم ة ثالث سنوات8
رقدددددم ( )13راطددددد ت ال دددددرم م ضددددم

سق واقو ال

دددددراج رقدددددم ( )1م  08ن ندددددو ال دددددرق

و لم ة ثالث سنوات8

 -9الور دددددد المرقمدددددد ( )10راطدددددد ت ال ددددددرم م ضددددددم
ال رق
-6

دددد

مدددد

دددد الطم سدددد

سددددق

سق واقو ال

ددددددراج رقددددددم ( )1م  08ن نددددددو

و لم ة ثالث سنوات8

عمدددد رة سددددوي الء ددددم الم دددد ة عءددددل طددددمر مدددد ال عدددد المرقمدددد ()30/11

م  01ن ندددددددددددددو ال دددددددددددددم ل المرقمددددددددددددد ( 13و  10و  19و  16و  12و  10و )15
و لم ة سن وا ة لوطو فرص اس ثم ر 8
 -2الم ددددم الم دددد عءددددل طددددمر مدددد ال عدددد المرقمدددد ( )30/11م  01ن نددددو ال ددددم ل
رل ال ر مل و بمس

 19م 7و لم ة سن وا ة 8

 -0م نددددمز المراعدددد الم دددد عءددددل ال عدددد المرقمدددد ( )0/10م  07قو نطددددر الر م ن دددد
الواقددددو عءددددل دددد رل المراعدددد مطدددد ور عمدددد رة عددددالر الدددد
سق واقو ال

ال

و بمسدددد

و لم ة ثالث سنوات 8

 -5م نددددمز الصدددد بر
الواقدددو فددد

 7088م7

ددد

الم دددد عءددددل ال عدددد المرقمدددد ( )190/1م  30رمطدددد ال ددددم ل
الو ددد ة م بددد طددد مو الصددد بر

و بمسددد

 7888م7

سدددق واقدددو

و لم ة ثالث سنوات 8

 -18م ندددددمز ء ددددد الدددددر م الم ددددد عءدددددل ال عددددد المرقمددددد ( )21/718م  08ن ندددددو
ال دددددرق الواقدددددو فددددد
سق واقو ال

و لم ة ثالث سنوات 8

 -11م نددددمز الم دددد رب
الواقعدددد فدددد
سق واقو ال

ددددد

الو ددددد ة قدددددرق اسدددددواي السدددددبع و و بمسددددد

 0798م7

الم دددد عءددددل ال عدددد المرقمدددد ( )7/1268م

ددددد الم دددد رب

قدددددرق طدددد مو ا ددددد ق العراقدددد و بمسددددد

و لم ة ثالث سنوات8
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