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مكــة المكرمــة

41020048 ترخيــص رقــم

 قطعــة أرض
سكنــية - تجــارية



قطعــــة أرض سكنــــي وتجــــاري رقــــم 56 مــــن مخطــــط رقــــم 1 /18 / 2 /هـ  مقــــام 
عليهــا  3 محــالت تجاريــة.
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الــصـك

الحدود واألطوال

شرق شمال

غرب

قطعة رقم 54 - بطول: 27,5

جنوب
شارع عرض 9,45 -  بطول: 27,5

شارع عرض 20م -  بطول:27,5

قطعة رقم 55 - بطول: 27,5

الموقـعالمساحة

حي الزهراء ( النزهة ) – بالقرب من 
طريق مكة جدة القديم

755,08 م2
المساحـة

920113000856  
الصـــك
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إضغط لزيارة الموقع

https://goo.gl/maps/jD469Ttfqc2VAPsi7
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مميــزات موقــع العقــار

 مجمع دار الشفاء
المكية الطبي العام

 يبعد طريق المدينة
المنورة 10 كلم

 يبعد عن الحرم
المكي  5 كلم

يبعد قطار الحرمين
2 كلم

 يبعد الدائري
الثالث 5 كلم

 منطقة سكنية
تجارية

إستراتيجيـة الموقـع 
بنـاًء علـى دراسـة الموقـع، فإنـه يعتبـر العقـار فـي منطقـة تجاريـة وسكنيـة 
المميـزة فـي منطقـة مكـة  المواقـع  الخدمـات، حيـث يصّنـف مـن  متعـددة 

المكرمـة لالستثمـار المناسـب. 
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مقتـرح االستثمـار 

،نقترح  المعطيات  كافة  جمـع  خـالل  ومـن  بالمنطقـة  الموقـع  دراسـة  بعـد 
بتطوير األرض وبناء مخطط استثماري تجاري وسكني مكون من دور أرضي 

تجاري و 4 أدوار سكنية مع مواقف للسيارات.

شــروط المــزاد

تسجيل في منصة المزاد اإللكتروني
ســداد مبلــغ الدخــول بقيمة خمســمائة ألــف ريــال (500,000 ريال)عــن طريق منصــة المزاد 
اإللكترونــي ويعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لمــن يرســو عليــه المــزاد وال يحــق لــه 
اســترداده ، وفــي حالــة رســو المــزاد يحــرر شــيك بباقــي قيمــة العقــار باســم شــركة بصمــة 

إلدارة العقارات. 
معاينة العقار خالل فترة اإلعالن. 

يلتــزم مــن يرســو عليــه المــزاد (المشــتري) بدفــع قيمــة العقــار كاملــة خــالل عشــرة أيــام 
ــابه و  ــى حس ــار عل ــع العق ــاد بي ــك ُيع ــن ذل ــف ع ــزاد وإذا تخل ــة الم ــخ إقام ــن تاري ــل م عم

يتحمل ما نقص من الثمن.
يلتــزم المشــتري بدفــع 2.50% باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة للســعي مــن قيمة 

العقار لـ(شركة بصمة) بمجرد البيع.
العقار خاضع لضريبة التصرفات العقارية 5% من ثمن البيع.
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األحـد

 البدايـــــــــــــة
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0544371808- 0580433035- 0532990044

    للمشـــاركة فـــي المـــزاد عــبر  منــصة الــمزاد اإللــكتروني

لمــزيد من التفاصيــل


