
واحة أصيلة تنبض بها الحياة وتنمو فيها الخيراتواحة أصيلة تنبض بها الحياة وتنمو فيها الخيرات



    المساحة اإلجمالية  991,000  م2

 لتحديد موقع العقار
اضغط هنا

مزرعة
نخيل – شجر حمضيات - أعالف
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https://goo.gl/maps/XDXoX1f2MUwKwSHw9


عنيزة

المزرعة
 بريدة

مطار 
األمير 
نايـف

لزراعي
ار ا

ستثم
ق اال

مناط
 

على بعد 75 كم جنوب بريدة    45 كم من البدائع 

80  كم ) مطار األمير نايف (

50 كم  جنوب عنيزة

شمال شرق دهيماء

 استراتيجية الموقع
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200 شجرة حمضيات
ليمون وبرتقال  نخل عمر 4 سنوات

نخل عمر 1 سنة

نخل عمر 2 سنوات

نخل عمر 3 سنوات

اعالف 28 هكتار 

اعالف 12 هكتار

اعالف 22 هكتار

مخطط الزراعة
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مستودع 1  بركة النخيل

خزان مياه

استراحة رجال

استراحة نساء

بيت شعر

حظيرة 1

مستودع 2

حظيرة

مستودع 3

مستودع 4

مسكن عمال

ورشة صيانة

حظيرة 2

المحتويات
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شمااًل

جنوبًا

غربًاشرقًا

شارع 15 م  بطول  1232 م 

شارع 15 م  بطول  1340 م 

شارع 20 م  بطول  368 م شارع 20 م  بطول  971 م 

رقم الصك: 
تـــــاريخـــه: 

7 6 3 2 0 1 0 03 0 2 9
هـــ  02 /02 /1 436
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ترخيص الصوامع سنويا 

 
 نخل سكري وخالص

 
 شجر برتقال وليمون 

 
هكتار أعالف

 
 عدادات كهرباء ابار مياه  

مستودعات

 
حظائر

 
استراحات

442222

62628855

42542520502050200200 طن طن
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قسم  الرجال

قسم  النساء

المستودعات 

مجلس ودورة وغرفة طعام  وغرفتين نوم 
عمره سنه ونص

 مجلس وغرفة ومطبخ ودورتين مياه وغرفه 
في الخلف عمره 8 سنوات

مستودع صوامع 	 
مستودع صغير للصوامع 	 
مستودع مكشوف للتجفيف الصوامع 	 
مستودع الكيماوي	 
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6  ابراج 28 هكتار5 ابراج 22 هكتار4  ابراج 12 هكتار2 سيارات نقل  شاص طويل3 رشاشات

خزان نخللقاطةبذارةلبانة الة حَراثة شيول
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 اعالف بقيمة 300 الف بالمستودعات.
2050 نخلة  منها 600 نخلة منتجة 

رخصة الصوامع ب 425 طن , سعر الطن : 1375 ريال.

متوسط الدخل السنوي

إيرادات األعالف

إيرادات  النخل

رخصة صوامع  425 طن 

متوسط الدخل

المحصول السنوي

600 نخلة

1375 ريال سعر الطن

300.000.00

240.000.00

584.375.00

يال 1.124.375.00  ر
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صور المزرعة

11



صور المزرعة

12



صور المزرعة
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صور المزرعة
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صور المزرعة
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لمشاهدة تصوير المزرعة اضغط على تشغيل الفيديو

16

https://youtu.be/uvLBkXKLbvY


التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني. 	
شحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ المشاركة بقيمة 200,000 مائتين ألف ريال عن طريق منصة المزاد اإللكتروني ويعتبر المبلغ جزءًا من  	

الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده . 
المعاينة للعقار خالل فترة اإلعالن وتعتبر معاينة نافية للجهالة. 	
 يلتزم المشتري بسداد كامل المبلغ خالل عشرة ايام من تاريخ اقامة المزاد واذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه ويتحمل ما  	

نقص من الثمن علمًا بان السعي على المشتري بواقع  %2.50 من قيمة بيع العقار باإلضافة الى ضريبة القيمة المضافة . 
العقار خاضع لضريبة التصرفات العقارية .  	

شروط المزاد

معلومات  المزاد

EMAZAD.SA

 المشاركة بالمزاد عبر منصة المزاد اإللكتروني

البداية  - الخميس

مـــســـــاًء
02:00

2021/03/04م - 1442/07/20هـ

مـــســـــاًء
06:00 النهاية  - االثنين

2021/03/08م - 1442/07/24هـ
0580401734 0580401694 0532990044

GOBUSSMA

 التواصل

WWW.GOBUSSMA.COM
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http://www.emazad.sa
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401734
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401694
https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044
http://www.gobussma.com

