انغادة جشٌذة انشأي
انغادة جشٌذة انغبٍم
انًٕضٕع  /إػالَاث انذائشة انشعًٍت
(انخبهٍغ )
أسجٕ انخكشو بُشش اإلػالٌ انًشفق فً انصفحاث انذاخهٍت يٍ جشٌدذحكى انردشا
ٔرنددد ٌدددٕو انخًدددٍظ انًٕافدددق ٔ 1027/9/7بانغدددؼش انشعدددًً نهكهًدددت انٕا دددذة
ٔحضٌٔذَا بصٕسة انفاحٕسة بشكم ػاجم.
ٔاقبهٕا اال خــــشاو،،،

انًذٌش انؼاو
بشاس صابش َاصش

َغخت /نهغٍذ يذٌش يذٌشٌت اإلحصال ٔاإلػالو انضشٌبً
َغخت /نهغٍذ يذٌش يذٌش ٌت انشؤٌٔ انًانٍت /انًحاعبت
غب انغؼش انشعًً نهكهًت انٕا ذة
َُغخت /نهغٍذ يذٌش يذٌشٌت انشؤٌٔ انقإٍََت
و ط/جًاَت انقضاة

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ
صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔانًبٍؼاث نهًشة انزاٍَت
اعدخُادا ندُا انًدادة ( )99يدٍ قددإٌَ ضدشٌبت اندذخم سقدى ( )93نغددُت َٔ 1023دا انًدادة ( )43يدٍ قددإٌَ
انضشٌبت انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى ( )5نغدُت ٔ 2993حؼذٌالحدّ َٔدا انًدادة ( )5يدٍ قدإٌَ ححصدٍم اايدٕال
اايٍشٌت سقى ( )5نغُت ٔ 2941حؼذٌالحّ ٔنراٌداث ححصدٍم قدٕا دائدشة ضدشٌبت اندذخم ٔانًبٍؼداث يدٍ ضدشائب
ٔغشاياث حقشس ا نخُفٍز ػهى اايٕال غٍدش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد دمحم ػشفداث ا ًدذ دمحم انُخشدّ اندشقى اندٕطًُ
( ) 9992020979نزا ٌؼهٍ نهؼًٕو بئَّ يطدشٔ نهبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً ػدٍ طشٌدق نبُدت انبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً
انًشكهت فً انذائشة صت انًكه ٔ يا ػهٍٓا يٍ يُشآث كًا ْٕ يٕصٕفت أدَاِ - :
قطؼدت ااس سقدى ( )372يدٍ دٕ يُشدٍت انضػخدشي سقدى  3يدٍ اساضدً قشٌدت رردشة انبدب يذٌشٌدت اساضدً
انًفشا بًغا ّ إجًانٍت 20294ؤ 1انًٕصٕفت غب حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔيخطظ االساضدً
بًا ٌهً - :
حبٍٍ أٌ قط ؼت االس حقغ ػهى شاسع غبش يفخٕ حبؼذ ػٍ شاسع انخانذٌت انًفشا خاسس انخُظٍى ٔشدكهٓا غٍدش
 24000دٌُداس (خًغدّ ػشددش اند دٌُداس ) ٌٕجددذ ضدًٍ االس بشكغداث نخشبٍددت
يدُظى ٔحقدذس قًٍددت االس
انذٔاجٍ بًغا ت اجًانٍّ  2570يخش يشبغ يٍ انطدٕ ٔانغدق صٌُكدٕ بحاجدت اندى صدٍاَّ ػايدّ ٔحقدذس قًٍدّ
انبشكغاث  14000دٌُاس (خًغّ ٔػشدشٌٔ اند دٌُداس) ٌٕٔجدذ بُدا يدٍ انذكدت االعدًُخٍت ( عدكٍ داسط)
بًغا ت اجًانٍت  214يخش يشبغ بحاجدت اندى صدٍاَّ ٔحقدذس قًٍخدّ  5000دٌُداس ( عدخّ االد دٌُداس) ٔببًدغ
انقٍى انغابق ٌصبح انًبًٕع يفصال كًا ٌهً:
 35000 = 5000+14000+24000دٌُاس ( عخت ٔاسبؼٌٕ ان دٌُاس) يغ انؼهى بؤٌ االس يحاطت بغده
شائ ٔاالس غٍش يؤجشة ٔخانٍت يٍ االشباس  .يشاػٍا بدزن انًٕقدغ ٔاالعداط ٔانبٍٕػداث فدً رند انًٕقدغ
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔانًبٍؼاث انطابق ( )10يذٌشٌت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔحقذٌى انؼشٔ خالل (ٌٕ )90يا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا اإل ػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ ( )%20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُت انًقذسة نقطؼدت ااس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔانخخًدٍٍ
ٔانطٕابغ حؼٕد ػهى انًضأد ااخٍش .

رئيس لجنة البيع بالمزاد العلني
سالم مدانات

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ
صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث نهًشة انشابؼت
اعخُادا نُا انًادة  99يٍ قإٌَ ضشٌبت انذخم سقى  93نغُت َ ٔ 1023ا انًدادة  43يدٍ قدإٌَ انضدشٌبت
انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى  5نغُت  ٔ 2993حؼذٌالحّ ٔ َا انًادة  5يٍ قإٌَ ححصٍم االيٕال االيٍشٌت سقى 5
نغُت َ 2941ا ٔحؼذٌالحّ حقشس انخُفٍز ػهى االيٕال غٍش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد َبٍدم جدٕسس ايدٍٍ ايغدٍح
سقى انٕطًُ ٌٔ 9512014107ؼهٍ نهؼًٕو باَّ يطشٔ نهبٍغ بانً ضاد انؼهًُ ػٍ طشٌق انذائشة ضشٌبت انذخم
ٔ انًبٍؼاث كايم قطؼت ااس انًٕصٕفت ادَاِ - :

سقى  29يٍ ٕ

شًؼٌٕ سقى  29قشٌت ػٍشا يٍ أساضً انغهظ بًغا ّ إجًانٍت  9990يخدش

قطؼت ااس
يشبغ .
ٔ انًٕصٕفت غب حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔ يخطظ االساضً بًا ٌهً - :
حبٍٍ ا ٌ قطؼت االس ضًٍ يذٌشٌت اساضً انغدهظ قشٌدت ػٍدشا حبؼدذ ػدٍ انشداسع دٕانً  2100يخدش ٔحصدهٓا
طشٌدق حشابٍدّ ٔػدشِ ٔانقطؼددّ خانٍدّ يدٍ االبٍُدّ ٔاالشددباس ٔيُحدذسِ جدذا ٌٕجدذ داخهٓددا طدشا حشابٍدّ يخؼشجددّ
ٔاالس بحاجّ انى اعخصال ٔقذ جدا ث انقًٍدت انخخًٍٍُدت بًبهدغ إجًدانً  24000دٌُداس( خً غدت ػشدش اند
دٌُاس ) يفصهت كًا ٌهً - :
قًٍت االس  24000دٌُاس( خًغت ػشش ان دٌُاس )
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌدت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼشٔ خالل ٌٕ 90يدا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا االػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ  % 20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُدت انًقدذسة نقطؼدت االس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔ انطٕابدغ
حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش .

رئيس لجنة البيع بالمزاد العلني
سالم مدانات

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ
صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔانًبٍؼاث نهًشة انشبؼت
اعدخُادا ندُا انًدادة ( )99يدٍ قددإٌَ ضدشٌبت اندذخم سقدى ( )93نغددُت َٔ 1023دا انًدادة ( )43يدٍ قددإٌَ
انضشٌبت انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى ( )5نغدُت ٔ 2993حؼذٌالحدّ َٔدا انًدادة ( )5يدٍ قدإٌَ ححصدٍم اايدٕال
اايٍشٌت سقى ( )5نغُت ٔ 2941حؼذٌالحّ ٔنراٌداث ححصدٍم قدٕا دائدشة ضدشٌبت اندذخم ٔانًبٍؼداث يدٍ ضدشائب
ٔغشاياث حقشس انخُفٍز ػهى اايٕال غٍش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد َاصدش خٍدشٔ انغدانى انٍٕعد اندشقى اندٕطًُ
( ) 9402004910نزا ٌؼهٍ نهؼًٕو بئَّ يطدشٔ نهبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً ػدٍ طشٌدق نبُدت انبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً
انًشكهت فً انذائشة صت انًكه بٕاقغ  40221صت يٍ اصم  175390صت ٔ يا ػهٍٓا يٍ يُشآث كًا
ْٕ يٕصٕفت أدَاِ - :

قطؼدت ااس سقدى ( )53يدٍ دٕ او انقد سقدى  24يدٍ اساضدً انفحدٍا يذٌشٌدت اساضدً انغدهظ بًغددا ّ
إجًانٍت 9311ؤ 1انًٕصٕفت غب حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔيخطظ االساضً بًا ٌهً - :
حبٍٍ أ ٌ قطؼت ااس حقغ فً يشحفغ كاش يبأسِ نًذسعّ انًخخصصّ نزٔي اال خٍاجاث انخاصّ يٍ انُا ٍت
انبُٕبٍت ًٌٔش يٍ خالنٓا خظ ضرظ ػانً يٍ انٕعظ حق شٌبا ٔاالس حًٍم يٍ انشًال انى انبُٕ اَحذاس اكزش
يٍ انًخٕعظ  .انشاسع االيايً يؼبذ ٌٕٔجذ ضًٍ االس يٍ انُا ٍت انشًانٍّ بُا يكٌٕ يٍ طابقٍٍ يٍ انذكت
االعًُخٍّ يغا ّ كم طابق ٕانً  240يخش يشبغ انبُا قذٌى انشبابٍ انًٍُٕو يغ ًاٌدّ االسضدٍّ بدالط بهدذي
ٔانًطب ػادي شؼبً انطابق االسضً يؤجش  290دٌُداس ٔانطدابق االٔل يدؤجش  240دٌُداس ٌٕٔجدذ فدشِ
ايخصاصٍّ ٔقذ جا ث انقًٍت انخخًٍٍُت نهحصت انًؼشٔضت نهبٍغ بانًضاد انؼهًُ انًٕصٕفت اػالِ بًبهغ إجًانً
( )279990دٌُاس ( يائت ٔرًاٍَت ٔعبؼٌٕ ان حغؼًائت ٔرالرٌٕ دٌُاس) يفصهت كًا ٌهً:
كايم قطؼت االس  9311و 200 X 1دٌُاس = (931100حغؼًائّ ٔارُاٌ ٔاسبؼٌٕ انفا ٔيائخً دٌُاس)
 900يخش  240Xدٌُاس =  34000دٌُاس قًٍت انبُا كايال
ٔببًغ انقٍى انغابقت  279990 =40221X34000+931100دٌُاس قًٍت صا انًكه
175390
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔانًبٍؼاث انطابق ( )10يذٌشٌت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔحقذٌى انؼشٔ خالل (ٌٕ )90يا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا اإل ػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ ( )%20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُت ان ًقذسة نقطؼدت ااس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔانخخًدٍٍ
ٔانطٕابغ حؼٕد ػهى انًضأد ااخٍش .

رئيس لجنة البيع بالمزاد العلني
سالم مدانات

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ
صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث نهًشة االٔنى
اعدخُادا ندُا انًدادة  99يدٍ قدإٌَ ضدشٌبت اندذخم سقدى  93نغدُت َ ٔ 1023دا انًدادة  43يدٍ قددإٌَ
انضدشٌبت انؼايدت ػهدى انًبٍؼدداث سقدى  5نغدُت  ٔ 2993حؼذٌالحددّ ٔ َدا انًدادة  5يددٍ قدإٌَ ححصدٍم االيددٕال
االيٍشٌت سقى  5نغدُت َ 2941دا ٔحؼذٌالحدّ حقدشس انخُفٍدز ػهدى االيدٕال غٍدش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد ػدًَٕ
جشٌظ خهٍم صدٕانحّ اندشقى اندٕطًُ ٌٔ 9402020337ؼهدٍ نهؼًدٕو باَدّ يطدشٔ نهبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً ػدٍ
طشٌق انذائشة ضشٌبت انذخم ٔانًبٍؼاث صّ انًكه يٍ قطؼّ ااس ٔيا ػهٍٓا يٍ بُدا ٔانًٕصدٕفت غدب
حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔ يخطظ االساضً بًا ٌهً - :

انقطؼدت سقدى ( ) 1179دٕ ()99انًذٌُدّ ددً (  ) 1جبدم ػًداٌ انبذٌدذ يدٍ اساضددً ػطدم ػًداٌ حقدغ ػهددى
انشاسع انشئٍغً يقابم ػًاسِ انبشس يغا خٓا ( )309يخش يشبغ حُظٍى حباسي ضًٍ عكٍ س يقداو ػهٍٓدا بُدا
صّ انًكه يُٓا قطؼت االس ٔانبُا  375/2241صّ يكَّٕ يًا ٌهً - :
 - 2حغٌّٕ رانزّ يغا خٓا  42يخش ػباسِ ػٍ يخاصٌ ػذد  1ححج انصٍاَّ حقذس قًٍخٓى  7000دٌُاس
 - 1حغٌٕت راٍَت يغا خٓا  271يخش يشبغ ححج انصٍاَّ بذٌٔ قصاسِ حقذس قًٍخٓى  14900دٌُاس
 - 9حغٌٕت أنى يغا خٓا  929يخش يشبغ يشرٕنت َادي يٍ قبم انًان حقذس قًٍخٓى  79740دٌُاس
 - 3طدابق اسضددً يغددا خّ  924يخدش ػبدداسة ػددٍ اسبددغ يخداصٌ رالرددّ فدداسغٍٍ ٔٔا دذ يددؤجش ٌقددذس قًٍددخٓى
 79740دٌُاس
 - 4طابق أل ػباسة ػٍ يكاحب انًغا ت  924يخش فاسغّ ٔا ذ يشرٕل حقذس قًٍخٓى  79740دٌُاس
 - 5طابق راًَ ػباسِ ػٍ يكاحب انًغا ّ  924يخش فاسغّ ححج انصٍاَّ حقذس قًٍخٓى  59000دٌُاس
- 7طابق رانذ ٔسابدغ انًغدا ت  590يخدش ػبداسِ ػدٍ فُدذا يرهدق يدٍ ردالد عدُٕاث ٌقدذس قًٍخدّ 247400
دٌُاس
 - 9طابق خايظ انًغا ّ  924يخش يشرٕل َادي نٍهً ٌقذس قًٍخّ  79740دٌُاس
 - 9اس انؼقاس حقذس قًٍخّ  132900دٌُاس
ٔببًددغ انقددٍى انغددابقت حكددٌٕ انقًٍددّ االجًانٍددّ نددالس ٔانبُددا حغددأي 792940دٌُدداس ( عددبؼًائت ٔٔا ددذ
ٔرالرٌٕ انفا ٔرالرًائت ٔخًغٌٕ دٌُاسا ) ٔبزن حكٌٕ قًٍّ صدت انشدشٌ ػدًَٕ صدٕانحّ حغدأي 901290
دٌُاس( رالرًائّ ٔارُاٌ انفا ٔيائّ ٔحغؼٌٕ دٌُاسا) غب صخّ فً عُذ انخغبٍم
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌدت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼدشٔ خدالل ٌٕ 90يدا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا االػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ  % 20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُدت انًقدذسة نقطؼدت االس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔ انطٕابدغ
حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش .

رئيس لجنة البيع بالمزاد العلني
سالم مدانات

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ
صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث نهًشة انشابؼت
اعخُادا نُا انًادة  99يٍ قإٌَ ضشٌبت انذخم سقى  93نغُت َ ٔ 1023ا انًدادة  43يدٍ قدإٌَ انضدشٌبت
انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى  5نغُت  ٔ 2993حؼذٌالحّ ٔ َا انًادة  5يٍ قإٌَ ححصٍم االيٕال االيٍشٌت سقى 5
نغُت َ 2941ا ٔحؼذٌالحّ حقشس انخُفٍز ػهى االيٕال غٍش انًُقٕنت انؼائذة نهًكه انًش ٕو كايم ػبدذ انغدالو
دمحم انطباع سقى انٕطًُ ٌٔ 9172009549ؼهٍ نهؼًٕو باَّ يطدشٔ نهبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً ػدٍ طشٌدق اندذائشة
ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث كايم قطؼت ااس انًٕصٕفت بًا ػهٍٓا يٍ يُشا اث انًٕصٕفّ ادَاِ - :

قطؼت ااس سقى  19يٍ ٕ انضٔاٌذ انٕعطاًَ سقى  49قشٌت انشيزا يذٌشٌّ اساضً انشيزا صساػً خاسس
انخُظٍى بًغا ّ إجًانٍت  239921يخش يشبغ بُا ػهدى غدب حقشٌدش انخبدشة ٔ غدب عدُذ انخغدبٍم ٔ يخطدظ
االساضً بًا ٌهً - :
اٌ انقطؼت انًٕصٕفّ اػالِ صساػً خاسس انخُظٍى حقغ يٍ انشاسع انًخفشع يدٍ شداسع انًفدشا انشيزدا باحبداِ
قشٌّ االكٍذس ػهى بؼذ  2300يخش يٍ انشاسع انؼاو ٌٔقغى انقطؼّ اندى قغدًٍٍ غٍدش يخغدأٌ ٍ ٔانشداسع يؼبدذ
ٔغٍش يزبج ػهى يخطظ االساضً ٔانًغا ت ْٔزا انشاسع ٌقغى انقطؼت انى انبض انشًانً انرشبدً ٔيغدا خّ
ٕانً  31000يخش يشبغ ٔانبض انشًانً انششقً يغا خّ ٕانً  207921يخش يشبغ
ٌٕجذ ضًٍ االس فً انبض انشدًانً انشدشقً بشكغداث يدٍ انطدٕ ٔانغدق يدٍ انضٌُكدٕ بًغدا ّ اجًانٍدت
 5000يخش يشبغ نخشبٍّ انذٔاجٍ ػباسِ ػٍ ػدذد  3بشكغداث بًؼدذل يغدا ّ انٕا دذ  2400يخدش يشبدغ ٔحقدذس
قًٍخٓى  240000دٌُاس ٌٕٔجذ عكٍ يٍ انطٕ االعدًُخً نهؼًدال ٔحقدذس قًٍخدّ  4000دٌُداس ٌٕٔجدذ ب دش
يا اسحٕاصي اَخاجٍخّ  22يخش فً انغاػّ ػُذيا كاٌ ٌؼًم ايا االٌ فٕٓ يؼطم يغ انؼهى اٌ انًٍاِ غٍش صانحّ
نهشش ٔحقذس قًٍخدّ  94000دٌُداس ٌٕٔجدذ يغدا ّ يرشٔعدّ باشدباس انؼُدب يؼششداث ٔجدض دساا ٌٕٔجدذ
خضاٌ يا يٍ انذكّ االعًُخٍّ حقذس قًٍخّ  20000دٌُاس كًا ٌٕجذ ضًٍ انبض انشًانً انرشبً بشكظ يٍ
انطٕ ٔانغق صٌُكٕ ٔعكٍ شاط ػذة غشد حقدذس قًٍخٓدا  20000دٌُداس يدغ انؼهدى بداٌ انب دش ٔاالشدباس
يضدددًُّ( يدددؤجشِ ) ٔبشكغددداث اندددذجاس يدددؤجشِ اٌضدددأبٓزا ٌقدددذس عدددؼش انًخدددش يدددٍ االس شدددايال االشدددباس
ٔانخحغٍُاث يغ ٔجٕد شٍ شائ ػهى يحٍظ انقطؼّ  1،4دٌُاس نهًخش انًشبغ يٍ االس ٔبزن حكدٌٕ قًٍدّ
االس نٕ ذْا حغأي  979190دٌُاس (رالرًائدّ ٔرالردّ ٔعدبؼٌٕ انفدا ٔيائخداٌ ٔرًدإٌَ دٌُداس) يفصدهت كًدا
ٌهً - :
ٔح كدٌٕ قًٍددّ االس  239921يخددش يشبددغ  1,4 xدٌُدداس =  979190دٌُداس (رالرًائددّ ٔرالرددّ ٔعددبؼٌٕ انفددا
ٔيائخاٌ ٔرًإٌَ دٌُاس )
ٔػهٍّ حكٌٕ انقًٍّ االجًانٍّ نًا ػهى االس يٍ يُشؤث يفصهّ كًا ٌهً
ػذد  3بشكغاث نخشبٍت انذٔاجٍ (  ) 240000دٌُاس
عكٍ يٍ انطٕ االعًُخً ( ) 4000دٌُاس
( ) 94000دٌُاس
ب ش يا عؼت  22يخش
خضاٌ يا يٍ انذكّ االعًُخٍّ ( ) 20000دٌُاس
عكٍ شاط ػذِ غشد ( ) 20000دٌُاس
ٔببًغ جًٍغ انقٍى انغدابقّ حكدٌٕ قًٍدّ انًٕجدٕداث داخدم حغدأي  120000دٌُداس ( يائخداٌ ٔػشدشة االد
دٌُاس )
ٔببًغ انقٍى االجًانٍّ نالس ٔ يا ػهٍٓا ( 499190 = 979190 + 120000خًغًائّ ٔرالرّ ٔرًدإٌَ
انفا ٔيائخاٌ ٔرًإٌَ دٌُداس )  ،يشاػٍدا بدزن انًٕقدغ ٔكبدش انًغدا ّ ٔعدؼش االعداط ٔانبٍٕػداث فدً يزدم ْدزا
انًٕقغ .
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌدت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼشٔ خالل ٌٕ 90يدا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا االػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ  % 20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُدت انًقدذسة نقطؼدت االس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔ انطٕابدغ
حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش .

سئٍظ نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ
عانى يذاَاث

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ

صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث نهًشة انشابؼت
اعخُادا نُا انًادة  99يٍ قإٌَ ضشٌبت انذخم سقى  93نغُت َ ٔ 1023ا انًدادة  43يدٍ قدإٌَ انضدشٌبت
انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى  5نغُت  ٔ 2993حؼذٌالحّ ٔ َا انًادة  5يٍ قإٌَ ححصٍم االيٕال االيٍشٌت سقى 5
نغدُت َ 2941دا ٔحؼذٌالحدّ حقدشس انخُفٍدز ػهدى االيدٕال غٍدش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد ػدايش دمحم يٍُدش فدداسط
انغدشاس سقدى اندٕطًُ ٌٔ 9592019133ؼهدٍ نهؼًددٕو باَدّ يطدشٔ نهبٍدغ بددانًضاد انؼهُدً ػدٍ طشٌدق انددذائشة
ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث كايم قطؼت ااس انًٕصٕفت ادَاِ - :
قطؼت ااس سقى  709يٍ ٕ فاجشِ شبٍب سقى  5قشٌدت انبخدشأي يدٍ أساضدً انضسقدا بًغدا ّ إجًانٍدت
 945يخش يشبغ
ٔ انًٕصٕفت غب حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔ يخطظ االساضً بًا ٌهً - :
حبٍٍ اٌ قطؼت االس حُظٍى عكٍ (د) ضًٍ يذٌشٌت اساضً ان ضسقا قشٌت انبخشأي حقغ ػهى شاسع  5يخش يؼبذ
ٔحقغ ححج يُغٕ انشاسع ٕانً  9يخش ٔانخذياث يخٕفشِ يبأسِ العكاٌ يٍ انُا ٍدّ انبُٕبٍدّ ْٔدً ضدًٍ
اعكاَاث يخٕعدطّ ٔكاشدفّ ٔحقدذس قًٍدّ االس كدايال بًبهدغ اجًدانً  19000دٌُداس ( رًداًَ ٔ ػشدشٌٔ اند
دٌُاس)
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا ي شاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌدت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼدشٔ خدالل ٌٕ 90يدا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا االػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ  % 20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُدت انًقدذسة نقطؼدت االس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔ انطٕابدغ
حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش

سئٍظ نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ
عانى يذاَاث

إػالٌ بٍغ بانًضاد انؼهًُ
صادس يٍ دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث نهًشة انشابؼت
اعخُادا نُا انًادة  99يٍ قإٌَ ضشٌبت انذخم سقى  93نغُت َ ٔ 1023ا انًدادة  43يدٍ قدإٌَ انضدشٌبت
انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى  5نغُت  ٔ 2993حؼذٌالحّ ٔ َا انًادة  5يٍ قإٌَ ححصٍم االيٕال االيٍشٌت سقى 5
نغدُت َ 2941ددا ٔحؼذٌالحددّ حقددشس انخُفٍددز ػهددى االيددٕال غٍددش انًُقٕنددت انؼائددذة نهًكه د شددشكت ػدداسد ا ًددذ
ٔششٌكّ سقى انٕطًُ نهًُشؤة ٌ 100051292ؼهٍ نهؼًٕو باَّ يطشٔ نهبٍغ بانًضاد انؼهًُ ػٍ طشٌق انذائشة
ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث انشقت انًٕصٕفت ادَاِ - :
انشقت انششقٍّ يٍ طابق انخغٌّٕ االٔنى ػذا عطحٓا سقدى انشدقّ () 201ػهدى انقطؼدّ سقدى  2300دٕ 1
انطبقّ قشٌّ انبحاد يغا خٓا  127يخش يٍ اساضً غش ػًاٌ

انًٕصٕفت غب حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔ يخطظ االساضً بًا ٌهً - :
اٌ انشقّ انًٕصٕفّ اػالِ حقغ ضًٍ انغكٍ حُظٍى ( أ ) يٍ اساضدً غدش ػًداٌ االس ٔحقدغ ػهدى انشداسع
انشئٍغً ٔانشقت انششقٍّ يٍ انخغٌٕت يكَٕت يٍ اسبغ غشد َٕو ٔ ًاو ػذد ٔ 9صانٌٕ ٔعفشة ٔيطب غٍدش
ساكب ٔحذف ت يشكضٌت انشقت جذٌذة نى حغكٍ ٔانقًٍت انخخًٍٍُت نهشقت بانكايم(  ) 90000ان دٌُاس ( رًدإٌَ
ان دٌُاس )
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌدت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼشٔ خالل ٌٕ 90يدا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا االػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ  % 20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُدت انًقدذسة نقطؼدت االس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔ انطٕابدغ
حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش .

سئٍظ نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ
عانى يذاَاث

إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر من دائرة ضريبة الدخل و المبيعات للمرة الرابعة
اعخُادا نُا انًادة  99يٍ قإٌَ ضشٌبت انذخم سقى  93نغُت َ ٔ 1023ا انًدادة  43يدٍ قدإٌَ انضدشٌبت
انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى  5نغُت  ٔ 2993حؼذٌالحّ ٔ َا انًادة  5يٍ قإٌَ ححصٍم االيٕال االيٍشٌت سقى 5
نغُت َ 2941ا ٔحؼذٌالحّ حقشس انخُفٍدز ػهدى االيدٕال غٍدش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد انًش ٕيدت كدٕرش غدٍٍ
بدشاث بدشاث سقدى اندٕطًُ ٌٔ 9991000377ؼهدٍ نهؼًدٕو باَدّ يطدشٔ نهبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً ػدٍ طشٌدق
انذائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼاث كايم قطؼت ااس ٔيا ػهٍٓا يٍ بُا انًٕصٕفت ادَاِ - :

خشبّ انصٌٕفٍّ سقى  24قشٌت ٔادي انغٍش يٍ أساضً غش ػًاٌ بًغا ّ

قطؼت ااس سقى  959يٍ ٕ
إجًانٍت  999يخش يشبغ
بًا ٌهً - :
ٔ انًٕصٕفت غب حقشٌش انخبشة ٔ غب عُذ انخغبٍم ٔ يخطظ االساضً
انقطؼدّ انًٕصدٕفت اػدالِ يقد او ػهٍٓددا بُدا سقدى  20يكدٌٕ يدٍ طددابق اسضدً يغدا خّ  270يخدش ٔطددابق أل
يغا خّ  230يخش اسبغ ٔاجٓاث يٍ انحبش ٔانبُا يرهق ٔعؼش انًخش يٍ انبُا  140دٌُاس ٔعؼش انًخدش يدٍ
االس  700دٌُاس ٔقذ جا ث انقًٍت انخخًٍٍُت بًبهغ إجًانً  550500دٌُاس(عدخًائت ٔعدخٌٕ اند ٔعدخًائت
دٌُاس ) يفصهت كًا ٌهً - :
 999يخش يشبغ  700Xدٌُاس =  949200دٌُاس قًٍّ االس
انطابق االسضً+انطابق االٔل920يخش يشبغ  140Xدٌُاس =  77400دٌُاس قًٍت انبُا
ٔببًغ انقٍى انغابقت حكدٌٕ انقًٍدت االجًانٍدّ  550500دٌُاس(عدخًائت ٔعدخٌٕ اند ٔعدخًائت دٌُداس ) ندالس
ٔانبُا
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌدت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼشٔ خالل ٌٕ 90يدا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا االػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ  % 20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُدت انًقدذسة نقطؼدت االس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔ انطٕابدغ
حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش .

سئٍظ نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ
عانى يذاَاث

إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر من دائرة ضريبة الدخل و المبيعات للمرة الرابعة
اعخُادا نُا انًادة  99يٍ قإٌَ ضشٌبت انذخم سقى  93نغُت َ ٔ 1023ا انًدادة  43يدٍ قدإٌَ انضدشٌبت
انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى  5نغُت  ٔ 2993حؼذٌالحّ ٔ َا انًادة  5يٍ قإٌَ ححصٍم االيٕال االيٍشٌت سقى 5
نغُت َ 2941ا ٔحؼذٌالحّ حقشس انخُفٍز ػهى االيٕال غٍش انًُقٕندت انؼائدذة نهًكهد ا ًدذ صاٌدذ ًدذ انًصدشي
انشقى اندٕطًُ ٌٔ 9172004999ؼهدٍ نهؼًدٕو باَدّ يطدشٔ نهبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً ػدٍ طشٌدق اندذائشة ضدشٌبت
اندذخم ٔ انًبٍؼداث قطدغ ااس انخانٍدّ ادَدداِ انًٕصدٕفت غدب حقشٌدش انخبددشة ٔ غدب عدُذ انخغدبٍم ٔ يخطددظ
االساضً بًا ٌهً - :
انقطؼّ االٔنى
انقطؼت سقى  9 ٕ 949انحًٍذٌٍ يغا خٓا  9909يخش يشبغ انقشٌت انبٍضا حابؼت نًذٌشٌدت اساضدً شدشا
ػًاٌ حُظٍى عكٍ( س )
قطؼّ االس انًٕصٕفّ فً بذاٌّ انٕصد نهقطؼدّ االٔندى خانٍدت يدٍ االبٍُدت حقدغ ػدٍ انشداسع  50يخدش يؼبدذ
ٔاجٓت ػهى انشاسع  40يخش حشحفغ ػٍ انشاسع ٕانً  1يخش ًْٔ يخخهفت انخضداسٌظ ٔصدخشٌت ٌٔقدذس عدؼش
انًخش  94دٌُاس غب انغؼش فاٌ انقًٍٍّ االجًانٍّ ( ) 299924دٌُاس يائّ ٔرالردّ ٔرالردٌٕ انفدا ٔرالرًائدّ
ٔخًغّ ػشش دٌُاسٔحكٌٕ انقًٍت االجًانٍت كًا ٌهً :
 9909يخش  94 xدٌُاس =  299924دٌُاس ( يائت ٔرالرت ٔرالرٌٕ انفدا ٔرالرًائدت ٔخًغدت ػشدش دٌُداس ) قًٍدت
االس
انقطؼّ انزاٍَّ

 9انحًٍذٌٍ يغا خٓا  25912يخش يشبغ انقشٌت انبٍضا حابؼت نًذٌشٌدت اساضدً شدشا

انقطؼت سقى ٕ 91
ػًاٌ حُظٍى عكٍ (س)
قطؼّ االس انًٕصٕفّ فً بذاٌّ انٕص نهقطؼّ انزاٍَّ خانٍت يٍ االبٍُت حقغ ػٍ انشاسع  50يخش يؼبذ ٌٕجذ
ػهٍٓا اقخطاع ٕانً  9000يخش ٔاجٓت ػهى انشاسع  93يخش حشحفغ ػٍ انشاسع ٕانً  1يخش يٍ االياو ًْٔ
يخخهفدت انخضداسٌظ ٔصدخشٌت ٌٔقدذس عدؼش انًخدش  90دٌُداس ٔػهٍدّ حكدٌٕ انقًٍدت االجًانٍدت  403590دٌُداس
(خًغًائت ٔاسبؼت االد ٔعخًائت ٔرالرٌٕ دٌُاس ) يفصهت كًا ٌهً :
 25912يخش  90 xدٌُاس =  403590دٌُاس (خًغًائت ٔاسبؼت االد ٔعخًائت ٔرالرٌٕ دٌُاس ) قًٍت االس .
انقطؼّ انزانزّ
انقطؼت سقى  9 ٕ 39انًاضدَّٕ انشدًانً يغدا خٓا  40950يخدش يشبدغ انقشٌدت انًاضدَّٕ حابؼدت نًذٌشٌدت
اساضً ششا ػًاٌ حُظٍى عكٍ ( )
قطؼّ االس انًٕصٕفّ فً بذاٌّ انٕص نهقطؼّ انزانزدّ خانٍدت يدٍ االبٍُدت حقدغ ػهدى شداسػٍٍ غٍدش يفخٕ دت
( )4دٌُداس نهًخددش
يخخهفدت انخضداسٌظ حبؼدذ ػد ٍ انشداسع انشئٍغدً ددٕانً  300يخدش عدؼش انًخدش يدٍ االس
يشاػٍا بزن انًٕقغ ٔانطشا غٍش انًفخٕ ت ٔكبدش انًغدا ت ٔػهٍدّ حكدٌٕ انقًٍدت االجًانٍدت  143900دٌُداس (
يائخاٌ ٔاسبغ ٔخًغٌٕ انفا ٔرًاًَائت دٌُاس) يفصهت كًا ٌهً :
 40950يخش 4 xدٌُاس =  143900دٌُاس ( يائخاٌ ٔاسبغ ٔخًغٌٕ انفا ٔرً اًَائت دٌُاس) قًٍت االس كايال.
فؼهدى يدٍ ٌشغدب بانشدشا أي يددٍ انقطدغ اػدالِ يشاجؼدت دائدشة ضددشٌبت اندذخم ٔ انًبٍؼداث انطدابق  10يذٌشٌددت
انشؤٌٔ انقإٍََت نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔ حقذٌى انؼش يغ ححذٌذ انقطؼّ انًشاد انًضٔادِ ػهٍٓا خالل 90
ٌٕيا يٍ انٍٕو انزي ٌهً حاسٌ َشش ْزا االػالٌ بانصح انًحهٍت يصطحبا يؼدّ  %20يدٍ انقًٍدت انخخًٍٍُدت
انًقذسة نقطؼت االس انًشاد انًضٔادِ ػهٍٓا ػهًا بؤٌ أجٕس انُشش ٔ انطٕابغ حؼٕد ػهى انًضأد االخٍش .

سئٍظ نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ
عانى يذاَاث

إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمرة الثانية
اعدخُادا ندُا انًدادة ( )99يدٍ قددإٌَ ضدشٌبت اندذخم سقدى ( )93نغددُت َٔ 1023دا انًدادة ( )43يدٍ قددإٌَ
انضشٌبت انؼايت ػهى انًبٍؼاث سقى ( )5نغدُت ٔ 2993حؼذٌالحدّ َٔدا انًدادة ( )5يدٍ قدإٌَ ححصدٍم اايدٕال
اايٍشٌت سقى ( )5نغُت ٔ 2941حؼذٌالحّ ٔنراٌداث ححصدٍم قدٕا دائدشة ضدشٌبت اندذخم ٔانًبٍؼداث يدٍ ضدشائب
ٔغشاياث حقشس انخُفٍز ػهى اايٕال غٍش انًُقٕنت انؼائذة نهًكه ْاًَ صال دسٌٔد انقهؼدأي اندشقى اندٕطًُ
(  )9492027937نزا ٌؼهٍ نهؼًٕو بئَّ يطشٔ نهبٍغ بدانًضاد انؼ هُدً ػدٍ طشٌدق نبُدت انبٍدغ بدانًضاد انؼهُدً
انًشكهت فً انذائشة انًكه يٍ قطؼت االس كًا ْٕ يٕصٕفت أدَاِ - :
انقطؼت سقى  2 ٕ 91انصٕاٍَت قشٌت انًشقش يغا خٓا  3957يخش يشبغ يٍ اسضً َداػٕس خداسس انخُظدٍى
ٌقغ خه انبايؼت االيشٌكٍت خانٍت يٍ االبٍُت ٔانضساػت عٓهت حقغ ػهى شاسػٍٍ حشابً صانح نهبُا ٔانضساػت

ٌقذس عدؼش انًخدش  94دٌُداس ٔػهٍدّ حكدٌٕ انقًٍدت االجًانٍدت ندالس حغدأي  241934دٌُداس ( يائدت ٔارُداٌ
ٔخًغٌٕ انفا ٔرًاًَائت ٔخًغت ٔاسبؼٌٕ دٌُاس ) غب االعؼاس فً انًُطقت .
فؼهى يٍ ٌشغب بانششا يشاجؼت دائشة ضشٌبت انذخم ٔانًبٍؼاث انطابق ( )10يذٌشٌت انشدؤٌٔ انقإٍََدت نبُدت
انبٍغ بانًضاد انؼهًُ ٔحقذٌى انؼشٔ خالل (ٌٕ )90يا يدٍ انٍدٕو اندزي ٌهدً حداسٌ َشدش ْدزا اإل ػدالٌ بانصدح
انًحهٍت يصطحبا يؼّ ( )%20يٍ انقًٍت انخخًٍٍُت انًقذسة نقطؼدت ااس ػهًدا بدؤٌ أجدٕس انُشدش ٔانخخًدٍٍ
ٔانطٕابغ حؼٕد ػهى انًضأد ااخٍش .

سئٍظ نبُت انبٍغ بانًضاد انؼهًُ
عانى يذاَاث

