
أحد مشاريع شركة زوايا العقارية



أهــم  أحـد  السكــاني والعمرانـي يعـد  الريـاض  إن تطــور 

أسبـــاب تــوســـع مشروعاتنا التجارية.

بالزا،  الشفا  فكرة  بدأت   - العاصمة  جنوب   - الشفا  حي  من 
حيث الكثافة السكانية والنشاط العمراني المزدهر.

إبتكــرت  الحداثة  إيحــاءات  ومن  المعمــاري  الفن  عبــق  من 
زوايا العقارية تصاميـــم جذابة لمشــروع الشفا بالزا.

التوزيعات،  مختلفة  تأجيرية  مساحات  بالزا  الشفا  يضم 
باإلضافة إلى مساحات خدمية تتمثل في المساحات الخضراء 
ومواقف خارجية لمرتادي المجمع التجاري تصل في مجملها 

إلى 250 موقف.
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يقع مشــروع الشفا بــالزا في الجـزء الجنوبي من العاصـمة 
بإتجــاه  مسلم  اإلمام  شــارع  إمتـداد  على  وذلك  الرياض 
الجنــوب ضمن نطاق حي الشفا السكني وهو أحد أحياء 

العاصمة المتميزة بالكثافة والتنوع السكاني.
يمكن الوصول للموقع عبر عدة محاور رئيسية من أهمها 
طريق الشفا / ديراب، وطريق الخليفة المأمون، والذي يتم 
المرورية  والحركة  النقل  حركة  ركائز  أهم  من  اعتبارهم 

داخل العاصمة الرياض.

 الموقـــع
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يــضــم الشفــا بـــالزا متجــر مخصــص 

 كمـــوقـــع ســـوبــر  مـــاركت.

حصلــت أســواق                      حصـريًا علـى 

الموقع بعقد طويل األجل،  وهو إحـدى 

أكبر الشركات المتخصصة في مجــــال 

مبيعات التجزئة في المملكة العــربيــة 

السعودية، إذ وجدت  بنده في الموقع 

جاذبية المتناهية، وذلك في ظل وجود 

كثافة سكانية في المنطقة المحيطة 

بالمشروع. 

معارض تجاريةمطعم وجبات سريعةسوبر ماركت

يضم الشفا بالزا معارض تجارية بمساحات 

تجاري،  معرض   )٢٠( بإجمالي  مختلفة، 

 ٣٥١ حتى  مربع  متر   ٦١ من  تبدأ  وبمساحة 

متر مربع .
يضـــم الشفــا بــالزا مــوقــع مخــصص 

بإطاللة  ســريعــة  وجبــــات   لمطعــم 

متميزة على طريق اإلمام مسلم. 

وقد حصل على حصرية الموقع شركة 

الوكيل  الغذائية  للخدمات  العليان 

الحصري لبرجر كنج.

محتويات المشروع



الشفا بالزا
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البيانات التأجيرية - للمعارض التجارية -

تضـاف النسب التـاليــة الى القيمــة التأجـيريـة:

القيمة  من   ٪١٠ بواقع  سنوية(،   ( خدمات  رسوم  

التأجيرية اإلجمالية.

التأجيرية  القيمة  من   ٪٢٫٥ بواقع  سعي  رسوم 

اإلجمالية  )مرة واحدة(.

التأجيرية  القيمة  من   ٪١٠ بواقع  تأمين  رسوم 

اإلجمالية )مستردة(.

المعرض
المساحة

 )م٢ (
القيمة التأجيرية

 )ريال/م2(

1 ٦4.7  ١.8٠٠

2٦4.7١.8٠٠

3٦4.7١.8٠٠

4٢٢8.4١.١٠٠

5٦١.١٠١.8٠٠

69١.8١.7٠٠

79١.8١.7٠٠

89١.8١.7٠٠

99١.8١.7٠٠

109١.8١.7٠٠

المعرض
المساحة

 )م٢ (
القيمة التأجيرية

 )ريال/م2(

119١.8١.7٠٠

١٢9١.8١.7٠٠

١٣9١.8١.7٠٠

١49١.8١.7٠٠

١٥9١.8١.7٠٠

١٦9١.8١.7٠٠

١79١.8١.7٠٠

١89١.8١.7٠٠

١99١.8١.7٠٠

٢٠٣٥١.٢١.٠٠٠



مخطط وحدات المشــروع
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 الهاتف: ١١٢٣١٢٦٢٦ 9٦٦+
 الفــاكس: ١١٢9١٥١١ 9٦٦+ 

جــــــــوال: ٠٥٥٢84١١١١ / ٠٥٥٢847777
العـنـوان: الــربـوة بــالزا (الـدور األول(
طريق عمر بن عبد العزيز حي الربوة

ص.ب ٥48٦٥ الـــــريـــــاض ١١٥٢4
المـمـــلكـــة العــربيــة السعــوديـة

info@zawaya.sa :البريد اإللكــتروني


