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 1321/ 03/21 الموافق(   األحد)  يوم في العلني بالمزاد المباعة البضاعة

 : الدالل:                           رقم تحضير كشف بموجب                 

إسم  نوع البضاعة النوع العدد رقم البيع  الرقـم
 المشتري 

 المالحظات  الثمن 

 925اكسسوار    خواتم  + مضاعد جرام 86 633/46 1

    أحجار أوزان مختلفة 349/64 2
    أحجار عقيق جرام 56 353/64 3

 925فضه    خواتم + تراجي + سالسل جرام 323 354/64 4

 اكسسوار   قلب + سلسلة جرام 323 355/64 5

 اكسسوار   سيور ساعة + ساعة عدد 13 357/64 6

 925فضة     سالسل جرام   2574 372/64 7

 925/833فضة    اساور + بقمات أوزان مختلفة 374/64 8

 اكسسوار + حجر    تراجي  اساور + مسابيح أوزان مختلفة 377/64 9

 833+925   احجار + فضة أوزان مختلفة  64/ 378 13

    كاميرات طرد 2 591/64 11

    مجوهرات تقليدية طرد 1 593/64 12

    ساعة طرد 1 594/64 13

    نظارات + فالش ميموري طرد 1 595/64 14

    قطع غيار طرد 1 217/64 15

    سماعات طرد 1 223/64 16

    شنط طرد 1 222/64 17

    حزام طرد 1 227/64 18

    كمبيوتر +طابعة طرد 1 228/64 19

    تلفون طرد 1 236/64 23
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    قطع غيار طرد 2 238/64 21

    منوعة طرد 3 239/64 22
    قطع غيار طرد 9 243/64 23
    مالبس طرد 1 241/64 24
    قطع غيار طرد 2 247/64 25
    مالبس طرد 2 248/64 26
    تلفون طرد 1 249/64 27
    عينات قماش طرد 1 253/64 28
    رول قماش طرد 1 254/64 29
    كاميرا طرد 1 255/64 33
    كاميرا طرد 1 256/64 31
    قطع غيار طرد 1 257/64 32
    سكوتر طرد 1 14/64 33
    مالبس طرد 1 16/64 34
    قطع غيار طرد 1 22/64 35

    مالبس طرد 2 23/64 36
    صندوق بالستيك طرد 1 23/64 37
    فانوس + سيراميك طرد 3 33/64 38
    مالبس طرد 1 35/64 39
    ملفات منوعة  قدم 23 حاوية 2 536/64 43

 


