
 )أعالن(

العقارات المدرجة تفاصييلاا اداياب لالمزاييدة العلايية لعميوو الميوا اين تأجير  تعلن وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة عن
( يوميا  تبيدم مين الييوو التيالر لا ير 21وخيلل )المعيدل  1122ة ييييييييييلسا (12)وفق قااون بيع وايجار اموال الدولة رقو 

لل لع على التفاصيل مستصحبين معاو التأميايات  /الرصافةمراجعة قسو عقارات لغداد لااليجار الراغبيناالعلن فعلى 
مين مصيرا الر ييد ولصي  مصيد  االيجيار مين القيمية المقيدرة مين بيدل %( 01)اللالغية لميدة اليلس سياوات و القااواية 
سيكن( وسيتجرا المزاييدة فير السياعة العا يرة  ,  ياادة جاسيية , ل اقيةهويية االحيوال المداييةمع المستمسكات )حصرا  

رة عقييييارات الدولة الكائاة فر  ارع الر يد/ السا  واذا صادا يوو المزايدة ع لة رسمية فتكون ييييييصلاحا" فر ديوان دائ
القيمية  %( مين1اللالغية ) المزايدة فر اليوو الذا يليه ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور الا ر والمصياري  االخير  

. ولاالمكان اال لع على جميع االعلايات مين خيلل زييارة الموقيع االلكترواير لليدائرة التر سترسوا علياا مزايدة العقار 
(www.mof.gov.iq.) 

                                             
          المديـــر العــــام / وكالة                                                          

                                                    
 

 االوصاف التقديريةالقيمة  المساحة رقم العقار وموقعه ت
 71/9/751أ/95دهانةةةةةةةة   ةةةةةةةةا   5/39 ـ1

خةةةاج د ةةةاد  اةةةدفد/ فلشوةةةا  / فل ةةة ش   
 57زقاق  701محله 

ملي ناج  خمسمائ  فلة   205000000 2م3
 ديناش سن يا  

 محل متخذ لبيع فلم فد فلمنزلي 

 5/4/751أ77   4أ77دهانةةةةةةةة   1/39 ـ2
 701خةةةةةةاج د ةةةةةةاد / فل ةةةةةة ش   محلةةةةةةه 

 57زقاق 

فشبعةةةة  م يةةةةيج  مائتةةةةاج  402000000 2م72
 فل  ديناش سن يا  

ع ةةةةاش  عةةةةج تش تةةةةاج متةةةةدفخلتاج متخةةةةذ  مخةةةةزج  ةةةة  
فلطةةةةةةةةابل فا   فلبنةةةةةةةةاش مةةةةةةةةج فلطةةةةةةةةاب ق  فل ةةةةةةةةيلماج 

  فل ينك  
خةةةةةاج د ةةةةةةاد  3/4/751دهانةةةةة   1/39 ـ3

 57ز 701م/
ملي ناج  مائ   خمس ج  207500000 2م7040×405

 فل  ديناش سن يا  
  سط  لبيع فلمنا    فلخا ليات 

دهانةةةة   1/39 ةةةةزش مةةةةج فلعقةةةةاش فلمةةةةشقم  ـ4
خةةاج د ةةاد / فل ةة ش    1/4/751 ةةا  
 57زقاق  701محله 

ث ثةةة  م يةةةيج  سةةةتمائ   900000000 2م705×سم50
 فل  ديناش سن يا  

  سط  لبيع فلكماليات فلبناش مج فلطاب ق  فل يلماج 

 27/9/751 / 95دهانةة   ةةا   5/39 ـ5
زقةاق  701خاج د ةاد/ فل ة ش   محلةه 

57 

ملي نةةةةةةةاج  مائةةةةةةة  فلةةةةةةة   207000000 2م2
 ديناش سن يا  

 تش      فلسطح متخذ  مخزج 

 اةةةةةةةةةةةةةدفد/  72 ةةةةةةةةةةةةةا  فاتةةةةةةةةةةةةةا  / 219 ـ6
مقابةةةةل   54زقةةةةاق  770فلشوةةةا   محلةةةةه 

 فلمدشس  فلمستنوشي 

ق  فل ةةيلماج محةل ذ   تحةة   فحةةد  مبنةة  مةةج فلطةةاب   ملي ناج ديناش سن يا   200000000 2م9029
 متخذ لبيع فلم  س

سةةةةشفد فلةةةةديج  اةةةةدفد/ فلوةةةةدشي   2/532 ـ7
 700/712 ا   59زقاق  777محله 

سةةةةة عمائ   خمسةةةةة ج فلةةةةة   1500000 2م3000
 ديناش سن يا  

محةةل ذ   تحةة   فحةةد  مبنةة  مةةج فلطةةاب ق  فلخ ةة  
 متخذ لبيع فلحمص فلمفش م

 اةةةةةةةةةةةةدفد  99 ةةةةةةةةةةةةا  فاتةةةةةةةةةةةةا  / 7273 ـ8
مقابةةةةل  54زقةةةةاق  770فلشوةةةا   محلةةةةه 

 فلمدشس  فلمستنوشي 

محةل ذ   تحةة   فحةةد  مبنةة  مةةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج  ملي ناج ديناش سن يا   200000000 2م9090
 متخذ لبيع فاحذي   فلحقائ  فلنسائي 

سةةةةةةشفد فلةةةةةةديج / فلوةةةةةةدشي  محلةةةةةةه  991 ـ9
 50زقاق  777

مليةةةة ج  ثمانمائةةةة  فلةةةة   701000000 2م73
 ديناش سن يا  

 تحة   فحةةد  م ةيد مةةج فلطةاب ق  فل ةةيلماج محةل ذ  
 متخذ لبيع فاحذي   فلحقائ 

 اةةةةةةةةةةةةةدفد/  00 ةةةةةةةةةةةةةا  فاتةةةةةةةةةةةةةا    994 ـ11
مقابةةةةل  54زقةةةةاق  777فلشوةةةا   محلةةةةه 

ملي نةةةةةةةةةةةةةاج  سةةةةةةةةةةةةة عمائ   201500000 2م3037
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

محةل ذ   تحةة   فحةةد  مبنةة  مةةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج 
 ع فلحقائ  فلنسائي متخذ لبي

http://www.mof.gov.iq/


 فلمدشس  فلمستنوشي  
 ةةةا  فل ةةةيد  اةةةدفد/ فلوةةةدشي   49/277 ـ11

فلمةةةةةةىد  فلةةةةةة   71 ةةةةةةاش   777محلةةةةةةه 
 فل يد عبد فلقادش فلكي ن 

فشبعة  م يةيج  ثمانمائةة   401000000 2م19.29
 فل  ديناش سن يا  

 2(م44محل كبيش تم تقطيعه فل  محلةيج  مسةاح   
لعمةةةل فلةةةدكتات  م ةةةاش  فلرةةة فش  فاخةةةش مسةةةتحد  

 ( لبيع فلمع نات  فلكيك2م23.29ح    مسا
سةةةةةةةشفد  2/532تسلسةةةةةةةل  2/712أ700 ـ12

 777فلةةةةةةديج/  اةةةةةةدفد/ فلشوةةةةةةاق  محلةةةةةةه 
 59زقاق 

محةل ذ   تحةة   فحةةد  مبنةة  مةةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج  ثمانمائ  فل  ديناش سن يا   1000000 2م0040
 متخذ مخزج 

دهانةةةة   5/39 ةةةةزش مةةةةج فلعقةةةةاش فلمةةةةشقم  ـ13
خةةةةةةاج د ةةةةةةاد  75/9/751  95 ةةةةةةا  

 57ز 701 ادفد/ فل  ش   محله 

ملي نةةةةةةةةةةةةةةاج  فشبعمائةةةةةةةةةةةةةة   204500000 2م3
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

 تش      فلطابل فلثان  متخذ  مخزج 

 209/757 ةةةةةةزش مةةةةةةج فلعقةةةةةةاش فلمةةةةةةشقم  ـ14
سةةةةةةشفد فلةةةةةةديج  اةةةةةةدفد/  7/101تسلسةةةةةةل 

 ةةةةاش   777فلشوةةةةا  / فلوةةةةدشي  محلةةةةه 
فل ةةةةةاش  فلمةةةةةىد  فلةةةةة  فل ةةةةةيد عبةةةةةد  71
 دش فلكي ن فلقا

ث ثةةة  م يةةةيج  سةةةتمائ   900000000 2م20
 فل  ديناش

محةل ذ   تحةة   فحةةد  مبنةة  مةةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج 
 متخذ سمكش   عمل دكتات فلر فش

 21/0 ةةةةةا  فاتةةةةةا شقةةةةةم فابةةةةة ف   211 ـ15
 54ز 770 اةةةةةةةةدفد / فلشوةةةةةةةةا   محلةةةةةةةةه 
 قش  فلمدشس  فلمستنوشي 

مليةةةةةةةةةةةةةةةة ج  سةةةةةةةةةةةةةةةة عمائ   701500000 2م2031
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

محل ذ   تح   فحد  متخةذ لبيةع فلحقائة  م ةيد مةج 
 فلطاب ق  فل يلماج

 
 
 

 االوصاف القيمة التقديرية المساحة رقم العقار وموقعه ت
 ةةا  فل ةةيد  ةةا   319/7فلعقةةاش فلمةةشقم  ـ1

 71 ةةةةةةةةةةةةةاش   777محلةةةةةةةةةةةةةه  277د/91
فلمةةةةىد  فلةةةة  مشقةةةةد فل ةةةةيد عبةةةةد فلقةةةةادش 

 فلكي ن 

ملي نةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  مائتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  202500000 2م73
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

محةةل ذ   تحةة   فحةةد  م ةةيد مةةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج 
 متخذ فس فق لبيع فلم فد فلاذفئي 

 

 (12)العقارات المدرجة تفاصيلاا ادااب لالمزايدة العلاية لعموو الموا اين وفق قااون بيع وايجار اموال الدولة رقو تأجير 
 ( يوما  تبدم من اليوو التالر لا ر 21وخلل )المعدل  1122ة ييييييييييلسا

                                    
 

 االوصاف القيمة التقديرية المساحة رقم العقار وموقعه ت
 21/9/751أ 95دهانةةةةةةةة   ةةةةةةةةا   5/39 ـ1

خاج د اد /  اةدفد/ فلشوةا  / فل ة ش   
 57زقاق  701محله 

ث ثةةةةةةةةةةةة  م يةةةةةةةةةةةةيج  904000000 2م74012
  فشبعمائ  فل  ديناش سن يا  

 تش      فلطابل فا   متخذ لبيع فلم فد فلمنزلي 

خةةاج  2/4/751أ77دهانةة   ةةا   1/39 ـ2
د اد/  اةدفد/ فلشوةا  / فل ة ش   محلةه 

 57ز/ 701

ملي نةةةةةةةةةةاج دينةةةةةةةةةةاش  200000000 2م7200
 سن يا  

فلثةةةان  متخةةةذ  مخةةةزج مبنيةةة  مةةةج تش ةةة   ةةة  فلطةةةابل 
 فلطاب ق  فل يلماج

خةةةةةةةةاج  7/9/751دهانةةةةةةةة   ةةةةةةةةا   5/39 ـ3
د ةةةةةةةاد /  اةةةةةةةدفد/ فلشوةةةةةةةا    فل ةةةةةةة ش   

 57زقاق  701محله 

ست  م ييج دينةاش  000000000 2م72
 سن يا  

 محل ذ   تح   فحد  متخذ لبيع فلكماليات

خةةةةةةةةةةاج  77/4/751أ77دهانةةةةةةةةةة   1/39 ـ4
 فل  ش  د اد  ادفد/ فلشوا   / 

ملي ج  فشبعمائة    704500000  2م7504
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

تش ةة   ةةة  فلطةةابل فا   متخةةةذ  مخةةزج فلسةةةق  مةةةج 
 فل ينك    زش مج فل دفش مج فل ينك 

 



 70/9/751  95دهانةةةةة   ةةةةةا   5/39 ـ5
خةةةاج د ةةةاد  اةةةدفد/ فلشوةةةا  / فل ةةة ش   

 57زقاق  701محله 

ملي نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  205000000 2م77
 فل  ديناش سن يا    خمسمائ 

تش ةة   ةة  فلسةةطح متخةةذ  مخةةزج مبنيةة  مةةج فلطةةاب ق 
  فل يلماج

 20/9/751أ95دهانةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةا   5/39 ـ6
خةةةاج د ةةةاد  اةةةدفد/ فلشوةةةا  / فل ةةة ش   

 57زقاق  701محله 

مليةةةةة ج  فشبعمائةةةةة   704500000 2م72
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

تش ةةة   ةةة  فلطةةةةابل فا   متخةةةذ  مخةةةةزج مبنيةةة  مةةةةج 
  فل يلماجفلطاب ق 

خةةةةةاج  9/751أ/93دهانةةةة   ةةةةةا   5/39 ـ7
د اد  اةدفد / فلشوةا  / فل ة ش   محلةه 

 57زقاق  701

ملي نةةةةةاج  مائتةةةةةاج  202000000 2م7000× سم 50
 فل  ديناش سن يا  

  سط  متخذ  لبيع فلم  س فلدفخلي 

خةةةةةةاج  93/9/751دهانةةةةة   ةةةةةا   5/39 ـ8
 د اد  ادفد/ فلشوا  / فل  ش  

فشبعةةةةةةةةةةة  م يةةةةةةةةةةةةيج  402000000 2م1
  مائتاج فل  ديناش سن يا  

 محل ذ   تح   فحد  متخذ لبيع فاكسس فشفت

خةةةةةةاج  79/4/751دهانةةةةة   ةةةةةا   1/39 ـ9
د ةةاد  اةةدفد/ فلشوةةا  / فل ةة ش   محلةةه 

 57زقاق  701

سةةةةةةةةةةة ع  م يةةةةةةةةةةةةيج  100000000 2م20
 ديناش سن يا  

 محل ذ   تح   فحد  متخذ لبيع فلل فزم فلش الي 

خةةاج  9/4/751أ77 ةةا   دهانةة  1/39 ـ11
د اد  ادفد/ فلشوا   / فل  ش   محللةه 

 57زقاق  701

ملي نةةاج  فشبعمائةة   204000000 2م7905
 فل  ديناش سن يا  

تش ةةة   ةةة  فلطةةةةابل فا   متخةةةذ  مخةةةةزج مبنيةةة  مةةةةج 
 فلطاب ق  فل يلماج 

 71/9/751  95دهانةةةةة   ةةةةةا   5/39 ـ11
خةةةاج د ةةةاد  اةةةدفد/ فلشوةةةا  / فل ةةة ش   

 57زقاق  701محله 

مليةةة ج  خمسةةةمائ   705000000 2م0
 فل  ديناش سن يا  

تش ةةة   ةةة  فلطةةةابل فلثةةةان  متخةةةذ  مخةةةزج مبنيةةة  مةةةج 
 فلطاب ق  فل يلماج

 20/9/751 95دهانةةةةةةة   ةةةةةةةا   5/39 ـ12
خةةةةاج د ةةةةاد  اةةةةدفد/ فلشوةةةةا   فل ةةةة ش   

 57زقاق  701محله 

مليةةة ج  خمسةةةمائ   705000000 2م79001
 فل  ديناش سن يا  

 مخزج مبني  مج فلطاب ق  فل يلماجتش   متخذ  

خةةةةةةاج  70/9/751دهانةةةةة   ةةةةةا   0/39 ـ13
د ةةاد  اةةدفد / فلشوةةا   فل ةة ش   محلةةه 

 57زقاق  701

ثمانيةةةةةةةةةة  م يةةةةةةةةةةيج  100000000 2م71
 ديناش سن يا  

 محل ذ   تح   فحد  متخذ لبيع م  س فاطفا 

خةةةةةةاج  20/4/751دهانةةةةة   ةةةةةا   0/39 ـ14
فل ة ش   محلةه د اد /  اةدفد/ فلشوةا   

 57زقاق  701

ملي نةةاج  سةة عمائ   201500000 2م2×2سم40
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

  سط  متخذ  لبيع فلكماليات مبني  مج فلخ  

خةةةةةةاج  73/9/751دهانةةةةة   ةةةةةا   5/39 ـ15
 57زقاق  701د اد محله 

ست  م ييج دينةاش  000000000 2م27
 سن يا  

 محل متخذ لبيع فلم  س

خةةاج  1/9/751أ95دهانةة   ةةا   5/39 ـ16
د ةةةاد  اةةةدفد/ فلشوةةةا   فل ةةة ش   محلةةةه 

701 

ملي نةةةةاج  سةةةةتمائ   200000000 2م72
 فل  ديناش سن يا؟

تش ةةة   ةةة  فلطةةةةابل فا   متخةةةذ  مخةةةةزج مبنيةةة  مةةةةج 
 فلطاب ق  فل يلماج

 
 
 
 

                                                    
 

 االوصاف القيمة التقديرية المساحة رقم العقار وموقعه ت
 23/742 ةةةشل فلنةةةدفل  ةةةا   7/1/75 ـ1

فلشوةةةا   طشيةةةل  اةةةدفد ةةةةة فلكةةة ت   اةةةدفد/
 فلمنطق  فلوناعي   سش ديال 

محةةةل ذ   تحةةة   فحةةةد  م ةةةيد مةةةج فلطةةةاب ق  فل ةةةيماج  ملي ناج ديناش سن يا   200000000 2م71
  فلسق  مج فل ينك  متخذ لسمكش  فلسياشفت



 23/43 ةةةةةشل فلنةةةةةدفل  ةةةةةا   7/1/75 ـ2
 اةةةدفد/ فلشوةةةا   طشيةةةل  اةةةدفد ةةةةة فلكةةة ت 

 فلوناعي  /  سش ديال فلمنطق  

ملي نةةةاج  فشبعمائةةة  فلةةة   204000000 2م42
 ديناش سن يا  

محل ذ   تحتيج م ةيد مةج فلطةاب ق  فل ةيلماج متخةذ 
 لتوليح فلسياشفت

 2م7/141 ةةةةةةةةزش مةةةةةةةةج فلعقةةةةةةةةاش فلمةةةةةةةةشقم  ـ3
 901 زيشيةة  حةة  فلقةةاهش  فلحةة ا  محلةةه 

 3زقاق 

س ع  م ييج  خمسةمائ   105000000 2م17025
 سن يا  فل  ديناش 

محةةل م ةةيد علةة   ةةزش مةةج فلعقةةاش أعةة   متخةةذ لبيةةع 
 فلم فد فلاذفئي   يقع دفخل فلفش 

 227م/ 7/44قرةة    ةةكش  / 210/75 ـ4
 فل ا  فل شق 

ث ثةةةةةةةة  م يةةةةةةةةيج دينةةةةةةةةاش  900000000 2م20
 سن يا  

 محل لبيع فلكماليات

 23/57 ةةةةةشل فلنةةةةةدفل  ةةةةةا   7/1/75 ـ5
ةةة يقع دفخل فلكشفد فلثال  / طشيةل  اةدفد 

 فلك ت طشيل عام  سش ديال 

ث ثةةةة  م يةةةةيج  سةةةةتمائ   900000000 2م55
 فل  ديناش سن يا  

محةةةةةةةل ذ   تحتةةةةةةةيج فلبنةةةةةةةاش مةةةةةةةج فلطةةةةةةةاب ق  فلسةةةةةةةق  
 ك نكشيت  فلبناش شد ش( متخذ لتوليح فلسياشفت

 23/1 ةةةةةةةةشل فلنةةةةةةةةدفل  ةةةةةةةةا   7/1/75 ـ6
 اةةةدفد/ فلشوةةةا   طشيةةةل  اةةةدفد ةةةةة فلكةةة ت 

 فلمنطق  فلوناعي /  سش ديال 

ملي نةةةةةاج  مائتةةةةةاج فلةةةةة   202000000 2م21
 ديناش سن يا  

محةةل ذ   تحةة   فحةةد  م ةةيد مةةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج 
 متخذ لبيع فاد فت فاحتياطي 

 
 

 (12)العقارات المدرجة تفاصيلاا ادااب لالمزايدة العلاية لعموو الموا اين وفق قااون بيع وايجار اموال الدولة رقو تأجير 
 لا ر االعلن لتالر ( يوما  تبدم من اليوو ا21وخلل )المعدل  1122ة ييييييييييلسا

                             
 

 االوصاف القيمة التقديرية المساحة رقم العقار وموقعه ت
سةشفد فلةديج/  401/7ت  717د/ 402 ـ1

 4/7 ا   25ز  777فلودشي  م 
دكةةةةةةاج ذ   تحةةةةةة   فحةةةةةةد   فلبنةةةةةةاش شد ش  ةةةةةةدف  متخةةةةةةذ  ستمائ  فل  ديناش سن يا   0000000 2م9

 لتوليح فلحنفيات مبن  مج فلطاب ق  فل يلماج
قرةةةة    ةةةةكش/ فل ةةةةا  فل ةةةةشق /  210/73 ـ2

 قش  س ق فل اات
سةةةةةةةةةةت  م يةةةةةةةةةةيج دينةةةةةةةةةةاش  000000000 2م24

 سن يا  
محةل ع ةةاش  عةةج مبنةة  مةج فلطةةاب ق  فل ةةيلماج متخةةذ 

 سا قا   فثناش فلك   ماللمقر  
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةشفد فلةةةةةةةةةةةةةةةةةةديج  395ت 232/730 ـ3

 فلودشي 
محةةل ذ   تحتةةيج متخةةذ للقوةةا   مبنةة  مةةج فلطةةاب ق  ملي نيج ديناش سن يا   200000000 2م71

  فل يلماج
سةةشفد فلةةديج فلوةةدشي   710  / 7أ/15 ـ4

مقابةةةةل حسةةةةيني   71ز 777م/ 01/7ت 
 عد 

ملي نةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  مائتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  202500000 2م90
  خمس ج فل  ديناش سن يا  

محةةةةةةل متخةةةةةةذ مقرةةةةةة   ةةةةةةعب  مبنةةةةةة  مةةةةةةج فلطةةةةةةاب ق 
  فل يلماج

 712هةةة/ 794سةةشفد فلةةديج فبةة ف   510 ـ5
فلوةةةةةةةةةةةةةةدشي   71 ةةةةةةةةةةةةةةاش   777محلةةةةةةةةةةةةةةه 

فلمحةةةةةة ت فلمقابلةةةةةة  لمشقةةةةةةد فل ةةةةةةيد عبةةةةةةد 
 فلقادش فلكي ن 

فشبعةةةةةةةة  م يةةةةةةةةيج دينةةةةةةةةاش  400000000 2م50
 سن يا  

ماج محةةةةةل ذ   تحتةةةةةةيج م ةةةةةيد مةةةةةةج فلطةةةةةاب ق  فل ةةةةةةيل
 فل ف ر  فلمني م مزد    متخةذ كةر شفج لبيةع فلوةم ج 

  فلمع نات

شأس فلقشيةةة   ةةةاش  فلش ةةةيد قةةةش   7/511 ـ 6
 27ز 0/70 ا   770فلبنك فلمشكز  م

ث ثةةةة  م يةةةةيج  سةةةةتمائ   90000.000 2م55
 فل  ديناش سن يا  

ع ةةةةاش  عةةةةج  ةةةةق   ةةةة  فلطةةةةابل فلثةةةةان  سةةةةا قا  متخةةةةذ  
 لوناع  فاحذي 

 ةةا   54ز 770فاتةةا محلةه  ةا   970 ـ7
 مقابل فلمدشس  فلمستنوشي   44

ث ثةةةة  م يةةةةيج  سةةةةتمائ   900000000 2م5070
 فل  ديناش سن يا  

محةةل مةةدم  مةةع محلةةيج فخةةشيج ع ةةاش  عةةج محةةل ذ  
  ف رتيج متخذ لبيع فلحقائ  فلنسائي 

خةةةةةةةةاج د ةةةةةةةةاد  1/9/751دهانةةةةةةةة   0/39 ـ8
 57ز 701فل  ش   محله /

م يةةةةةةيج دينةةةةةةاش ث ثةةةةةة   900000000 2م3
 سن يا  

محةةةل ذ   تحةةة   فحةةةد  فلبنةةةاش مةةةج فلطةةةاب ق  فل ةةةيلماج 
 متخذ لبيع فلم  س

 
 
 
 

 


