موعــــد المزايــــدة
يوم ( الخميس ) الموافق 1038/31/31
موقع المزايدة  /محافظة نينوى  /قاعة الحدباء

وقت المزايدة الساعة العاشرة صباحا
 -1سااا سو ساااوى لولاااول يوراااول شيساااو ىشز شين اااوعة الااام ااا
 21لولاااول شي ااان يوو شيوشر اااو الااام ااا ى ماااىش( شي ااان
شيس

نااا شي

اااو شينىرناااو  )13/35م

و نسااا سو  )0322م 0سساااا وشرااا

و ينعة سلو وشسعة 2

 -0ر ااااو و م ياىوااا رصاااى شرنواااىشز شين اااوعة الااام ااا

نااا شي

اااو شينىرناااو  )131/1م 13

ساااا ون شيملوسااااو شي ااااىره شيوشر ااااو يااااه نل ااااو شية اااا ز رااااىا شيااااعوىة و نساااا سو  )1322م0
سسا وشر شيس

و ينعة ثالث سلوشز 2

 -1ماااا ولو و ر اااااو شاااااىشش شيلنااااوى شين ااااوعة الاااام اااا

ناااا شي

ااااو شينىرنااااو  )131/1م 13

ساااا ون شيملوسااااو شي ااااىره شيوشر ااااو يااااه نل ااااو شية اااا ز رااااىا شيااااعوىة و نساااا سو  )1313م0
سسا وشر شيس
-2

اااا

و ينعة ثالث سلوشز 2

ناااا ىصااااول ساااا سو ورااااول شيسااااو ىشز شين ااااوعة الاااام ش اااا ش ناااا شي

 )1/122م  22شي ضااااوو شيوشر ااااو يااااه نل ااااو شية اااا ز يلصااااا م اااا
سسا وشر شيس

ااااو شينىرنااااو

اااا ع  )0 * 1,3م0

و ينعة ثالث سلوشز 2

 -3م ياىوااا يوااا يه شينوصاااا شين اااوعة الاااام ااا
ضااان مااا ولو شي ااا ىة سااا

نااا شي

ااااو شينىرناااو  )1/122م  22شي ضااااوو

و نسااا سو  )413,403م 0سساااا وشرااا شيسااا

و يناااعة ثاااالث

سلوشز 2
 -4سااا سو وراااول شيساااو ىشز شين اااوعة الااام ااا

نااا شي

اااو شينىرناااو  )1/122م  22شي ضاااوو

شيوشر ااا و الااام شي ااا ى شيسااا وعو شنااا م مااا ولو لااا ( شرصاااو و نسااا سو  )0222م 0سساااا
وشر شيس

و ينعة سلو وشسعة 2

 -7ساااا سو ااااا شرلاصاااا ى شين ااااوعة الاااام اااا

ناااا شي

ااااو شينىرنااااو  )4/5320م  17عوااااعة

شينفااااه شيوشر اااو ياااه ساااه شرلاصااا ى و نسااا سو  )1222م 0سساااا وشرااا شيسااا

و يناااعة سااالو

وشسعة 2
 -3مااااا ولو شرصاااااو شين اااااوع الااااام ااااا
نس سو  )2222م 0سسا وشر شيس

نااااا شي

اااااو شينىرناااااو  )122/0م  21راااااىة ماااااو و

و ينعة ثالث سلوشز 2

