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تدــعر المحــاري أو وضغطــه الحــرسغ .  - 1
1,000,000) باجــط (حــرضئ طتمث وسئث المتســظ الظعغحــر)  تســطغط حــغك ُطخــثق بمئطــس ططغــعن رغــال (  - 2

وُغسائــر الحــغك جــجء طــظ البمــظ لمــظ غرجــع سطغــه المــجاد وق غتص له اجــارداده.
. %5 غطاــجم المحــاري بإضمــال باصــغ البمــظ سظــث رجــع المــجاد ، وجــثاد ضرغئــئ الاخرشــات السصارغــئ   - 3
تـــال ســـثم الســـثاد غتـــص لطحــرضئ شســـت الئغـــع وإســادة الئغــع سطــى طســآولغئ المحــاري وغطجطــه   - 4

طاظصــص طــظ البمظ.
2.5%  + الصغمــئ المداشــئ ) طــظ بمــظ السصار. ُغتــرر طــظ غرجــع سطغــه المــجاد حــغك الســسغ بظســئئ (  - 5

غســصط خغــار المةطــج تال رجــع المجاد.   - 6
.(COVID -19 أعمغــئ الاصغــث با�جــراءات اقتارازغــئ لاةظــإ شاغــروس (  - 7

قغســمح لطثخــعل شــغ طعصــع المــجاد اق لمــظ تأعض لطمحــارضئ.  - 8

حــروط دخعل المجاد: 
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ــع السصار: طعص
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والمصاغغج والةعدة العغؤئ السسعدغئ لطمعاخفات

المثغظئ الرصمغئ

المعصع

ُتسطظ حرضئ الظعغحر لطمجادات سظ طجاد سطى سصار طضعن طظ شطاغظ سزط
سطى بقث حعارع العاصع شغ تغ المتمثغئ بالرغاض بمساتئ 2400م2،
والممطعك بالخك رصط 810105035083 وتارغت 1435/04/25عـ الخادر 

طظ ضاابئ السثل افولى بالرغاض.

ا�شراغ
شعري

https://goo.gl/maps/NTqgUhpajvJvPNXC7


سمر المئاظغ جظاغظ.
شغق رصط 1 تاضعن طظ دورغظ وططتص وبثروم، طسطح الثور 400م 
وطسطح الئثروم 205م وغاضعن طظ أربع غرف ظعم طع ططتصاتعا.

شغق رصط 2 تاضعن طظ دورغظ وططتص  طع بثروم، طسطح الثور 260م 
وطسطح الئثروم 175م وغاضعن طظ أربع غرف ظعم طع ططتصاتعا.

بؤر إرتعاز تضغج جاعن طار والسمص 300م.

حماقً       صطسئ رصط 1/5 و1/6 بطعل: (60م) جــاــعن طاــر 
جظعباً                حارع سرض 15م بطعل: (60م) جاـعن طاــر
حرصاً                حارع سرض 25م بطعل :(40م) أربسعن طار
غرباً                حارع سرض 15م بطعل: (40م) أربسـعن طار

لصطئ لطمعصع 
طظ خرغطئ 

طساتئ

وخش  السصار:

السصار غاضعن طظ شطاغظ وطقتص

  



وخــش السصــار سطــى الثرغطئ:

ططتص خثطات 

ططتص ضغاشئ
شغق رصط 2
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