
 

 

 ( 1002دعهة الستثطار قطعة األرض التجارية رقم )
 ( اصهي الفقير من أراضي ابهنصير/عطان10حهض )

 

قطعة األرض التجارية رقم ل االستثساريةجعهة الطخح  عنتعمن السؤسدة العامة لإلسكان والتطهيخ الحزخي 
والسسمهكة  2(م744والبالغ مداحتيا ) ( اصيي الفقيخ من أراضي ابهنريخ / عسان10( حهض )1002)

 في السعتسجة ستثساراال سذأ حدبو  السختهم بالظخف وذلكسكان والتطهيخ الحزخي لمسؤسدة العامة لإل
 -وذلك وفقًا لسا يمي :، السخترة والجيات السؤسدة عميو تهافق الحي االستخجام فقو السؤسدة و 
 .العقجمن تاريخ تهقيع سشة ( 25-15) االستثسارمجة  .1
( 600رض والبالغ )األ قطعة سعخ قيسة %( من4.5(الدشهي  االستثسار لعائجدنى الحج األ .2

 .تجفع بجاية كل سشة عقجية ديشار لمستخ السخبع الهاحج والسحجد من قبل السؤسدة
لمسؤسدة إمكانية مشح السدتثسخ فتخة سساح لغايات استكسال السخططات والحرهل عمى  .3

 البشاء وعمى الشحه التالي: التخاخيص والسباشخة في
  من عائج االستثسار الدشهي عن الدشة األولى من العقج.10استيفاء ما ندبتو % 
 من عائج االستثسار الدشهي عن الدشة الثانية من العقج 50فاء ما ندبتو ياست %

 وذلك إذا استجعت طبيعة السذخوع ذلك.
و من معجل التزخم السعمن أ %(50دبة )يخزع بجل االستثسار الدشهي لديادة سشهية بش .4

 %( سشهياً من قيسة بجل االستثسار الدشهي أييسا أعمى وبذكل تخاكسي.2)
 وكمفتو ومكهناتو رضاأل قطعة عمى سيقيسو الحي السذخوع عن ممخص بتقجيم الستقجم يمتدم .5

   .التقخيبية
 رسهم يةوأ الالزمة والسهافقات التخاخيص عمى الحرهل مدؤولية السداد عميو يخسه منيتحمل  .6

 .ذلك عمى و نفقات تتختبأ ضخائب وأ
  .لمسؤسدة ممكاً  االستثسار مجة بانتياء رضاأل قطعة عمى تقام مشذآت وأ بشيةأي أ تعتبخ .7
األدنى لمعائج الحج قيسة  من (%10) بقيسة نقجي تأمين أو مرجق شيك بالعخض يخفق .8

  السداود استشكاف حال وفي ديشار (2009والبالغة ) السداد دخهل كتأمين ،االستثساري الدشهي 
 .مدتخدة غيخ التأميشاتىحه  تعتبخ االجخاءات استكسال عن السداد عميو يخسه الحي

حيث تتزسن: )الذخوط السخجعية،  ( ديشار غيخ مدتخدة25ثسن ندخة الجعهة االستثسارية ) .9
 .(، مخطط أراضيتشظيسي، مخطط عخض الدعخ



عاله مخاجعة مجيخية التجارية السذار إلييا أ  األرضقطعة  باستثسارفعمى من يخغب  .10
والذخاكة في السبشى الخئيدي لمسؤسدة العامة لإلسكان والتطهيخ الحزخي/جبل  االستثسار

لمحرهل عمى ندخة من الجعهة  (064644307رقم )عسان/ الجوار الثالث/ ىاتف 
السهافق  األحجعسل الخسسي اعتبارًا من صباح يهم االستثسارية وذلك خالل ساعات ال

، عمسًا بأن آخخ مهعج لبيع ندخ الجعهة االستثسارية في نياية الجوام الخسسي 24/7/2022
 .14/8/2022 السهافق  األحج لمسؤسدة من يهم

عمى رقم  االترالالستفدار من الخاغبين في التقجم لمجعهة االستثسارية ل  .11
(0798529302) . 

 الجخهل عمى الخابطلمديارة السيجانية  .12
https://maps.app.goo.gl/UX6aXZ2rG8jvzmoK9 

في  قطعة األرض التجارية السذار إلييا أعالهتهدع العخوض السقجمة من الخاغبين باستثسار  .13
لخئيدي/ جبل عسان/ الجوار الثالث، في الرشجوق السخرص لحلك في مبشى السؤسدة ا

ق شاممة وصف دقي 21/8/2022السهافق  األحجليهم الداعة الثانية عذخة  ج أقراهمهع
 .قطعة األرضلمشذاط الحي سيداولو في 

 يحق لمسؤسدة إلغاء الجعهة االستثسارية دون إبجاء األسباب ودون أن يتختب عمييا أية  .14
 مطالبات مالية أو قانهنية.

 .السداد عميو يخسه من عمى الرحف في اإلعالن أجهر:  مالحظة
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 الطهظدسة جطانة دمحم العطيات
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