والية الخرطوم
وزارة التخطيط العمراني
مصلحة األراضي
لجنة بيع األراضي بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع أراضي سكنية وتجارية واستثمارية

يعلننا السننيد ي منندير عننام مصننلحة األراضنني عننا بيننع موا ننع سننكنية
وتجارينننة واسنننتثمارية مختلفنننة بوالينننة الخرطنننوم بنننالمزاد العلنننني حسننن
الجداول المرفقة والشروط اآلتية:
شروط المــــزاد:
ً
1ي سيكوا البيع اصرا على السودانييا فقط.
2ي سيكوا البيع على نظام الحكر.
3ي الراغبوا في دخول المزاد علنيمم الحصنول علنى اسنتمارة دخنول المنزاد ب نفسنمم أو بواسنطة وك منم
القننانونييا بعنند ربننراز التوكيننل ال ن زم ويمكننا الحصننول علننى االسننتمارة مننا مقننرر اللجنننة بفننندا ال
 ( GRAND HOLYDAY VILLAالفندا الكبير بالخرطوم سابقاً) فني اي و ن اثنناس سناعا
العمل الرسمية ,وذلك بعد دفع مبلغ  1000جنيه (الف جنيه) ال ترد.
4ي يمكا اإلط ع على خرا ط القطع المعروضة أو االستفسار عا أي معلوما رضافية بمقر اللجنة وعلى
الراغبيا في دخول المزاد أو وك مم أا يقفوا على القطع المعروضة للبينع وسنيعتبر كنل المنزاودوا
ب نمم على علم تام بحالة القطع المعروضة للبيع بالمزاد وشروط المزاد.
5ي كل ما يرغن فني دخنول المنزاد علينه دفنع تن ميا مقندم و ندر  25000جنينه (خمسنة وعشنروا ألنف
جنيه) تورد نقدا ً أو بشيك معتمد يسنتخر باسنم السنيدي مندير عنام مصنلحة األراضني – وتنرد لمنا ال
يرسو عليه المزاد وال ترد لمنا يعجنز عنا دفنع القيمنة فني المندة المحنددة ( 72سناعة) وينورد التن ميا
المذكور في مقر اللجنة.
6ي لا يسمح ألي مواطا بالدخول في مكاا المزاد رال بعد حصوله على استمارة الدخول في الو المحدد
وربراز ريصال سداد الت ميا وبطا ة الدخول.
7ي يلتزم ما يرسو عليه المزاد بدفع القيمة في المدة المحددة ورذا امتنع أو عجز عا دفع القيمة فلمدير عام
مصنلحة األراضني أو منا يفوضنه الحننف فني مطالبتنه بندفع القيمننة بنالطرا القانونينة أو رعنادة عننر
القطعة للبيع في نفس المزاد أو في مزاد الحنف وفني هنذ الحالنة فنلا مثنل هنذا المنواطا المتسنب فني
عر لننة المننزاد سننيفقد مبلننغ الت ن ميا أوالً وسننيكوا عرضننة ألا ينندفع لصننالح مصننلحة األراضنني مبلغ نا ً
مساويا ً لـ  %10ما يمة مزاودتة كغرامة كما سيكوا ملزما ً بتعوي مصلحة األراضي عا اي فرا
سعر ينتج ما رعادة البيع.
8ي في حالة الدفع عا طريف الشيكا يج أا تكوا مسحوبة على بننك يعمنل فني نطناا والينة الخرطنوم
وال تقبل الشيكا المسحوبة على بنوك خار نطاا الوالينة وعلنى المشنتري أا يعتمند الشنيكا لند
البنك المسحوبة عليه في اليوم التالي لرسو المزاد ،على أا يقدم الشنيك المعتمند ويقنوم بلسنت م الشنيك
غيننر المعتمنند الننذي حننرر عننند رسننو المننزاد عليننه ومننا يفشننل فنني ذلننك يعننر نفسننه لنننفس العقوبننا
المنصوص عليما في الفقرة " "7أع .

9ي يلتزم ما يرسو عليه المزاد بتقديم شيك فورا ً يسترد عند تقديم الشيك المعتمد خن ل  72سناعة  ،وتعناد
القطعة للمزاد مرة أخر لما لم يلتزم بكتابة شيك السداد بنفس الجلسة.
10ي لمدير عام مصلحة األراضني أو منا يفوضنه الحنف فني رسنتبعاد اي طعنة فني اي و ن بنل أو أثنناس
المزاد دوا ربداس أي أسبا .
11ي يستمر بول الطلبا الى ما بل بداية المزاد.
12ي يبنندأ المننزاد فنني السنناعة التاسننعة صننباحا ً فنني يننوم الث ثنناس 24ي7ي2018م ،ويكننوا األحنند الموافننف
29ي7ي2018م آخر يوم للسداد لما رسى عليمم المزاد.
 /13يعقد ب  ( GRAND HOLYDAY VILLAالفندا الكبير بالخرطوم سابقاً).
14ي تحصل يمة القطعة زا دا ً  %14رسوم أخر .

أوالً  :الخرطوم:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المربع

( )86الجريف غر
الحارة الثالثة الجريف غر (الطا ف شارع الستيا)
( )9بري
 3ي ز بري الدرايسة
الروابي
حي الرا ي
( )14جبرة
(4ي5يأ) غر الديوم (مجمع الحرية)
(5ي6ي7ي8يأي ي يد) شرا الديوم
( )35األزهري
( )34األزهري
( )17الك كلة شرا

ثانيا ً  :بحري:
م

المربع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

( )11كافوري
( )7كافوري
( )8كافوري
( )3كافوري
( )18شمبا
( )4دار الس م  -الفيحاس
( )3الجريف شرا
( )7الجريف شرا
( )9الجريف شرا
( )12الجريف شرا

1

جنو الحارة ( )21الثورة (سوا ح ي )

ثالثا ً  :أمدرماا:
م

المربع

2
3

( )47أبو سعد
جنو الحارة ( )41أمبدة

محمد الشيخ محمد
مدير عام مصلحة االراضي

