
للبيع بالمزاد العلني

أجنحة سكنية فندقية

العــقــار
فـندقـــية  سـكـنـيـــة  أجنحــة  عمـــارة 

تتكون من :

صـك رقــم

310115041906
عمر المبنى 

سنوات  3
المـسـاحـة

2 1م ,951 ,66

2997 ــم  رق ــط  1  بمخط ــم  رق ــك  البل ــن  25  م ــم  رق أرض  ــة  قطع

  4 1 0 2 0 0 4 8 ترخيــص رقم :  
هـــ  06/04/1441  : يـــخ  بتــــــــار

1 2 2 3 8 3 4 قم  :     يض ر تفو 26  : تصنيــف رقـــم     6752634 معلــن رقـــم    : 

بطول:  38,62 م شارع عرض  40 م   اًل قطعة رقم 23        بطول: 40,13م شــما شــرقًا

ــًا ب بــًاقطعة رقم 26            بطول: 50,26مجنو بطول:28مغر شارع عرض 40م  

الحــدود واألطــوال

ض  يـــا لــر ا
ــة  ــي المعيزيل ح

قــع لمو ا

للموقع أضغط هنا

قبــو للمواقفمعــارض تجاريةوحدة سكنية دورين
297

https://goo.gl/maps/pvkLE9tjWxAGoJTC9


موقــع متميز 
بالقــرب مــن تقاطــع شــارع األميــر بنــدر بــن عبدالعــز يــز مــع طــر يـــق الشــيخ جابــر األحمــد الصباح 

علــى بعــد أمتــار من اســتاد الملــك فهد الدولــي و الكليــات األمنية

 كـــــم 5
مستشفى الحرس الوطني

 كـــــم 3
هللا عبــد  لملــك  ا يــق  طر

 كـــــم 3
يص خــــر يق  طـــر

 كـــــم 13
مطار الملك خالد الدولي

ــة ــة حيوي منطق

وغربــي شــمالي  40م  عــرض  شــارع   : الواجهــة 

الرئيســية الطــرق  مــن   يبــة  قر

3 مستودعات تخزيناستقبال ركن للقهوة

مواقف للسيارات

ســعة 30 سيارة

عداد كهرباء لجميع 

الوحدات والمعارض

سلم جانبي 2 مصعد كهربائي 

) مخرج طوارئ (

غرف سكن  للعمال

) بالملحق العلوي (

مكتب إداري 
ه ميــا رة  و د  – فــة  غر  2

7
معارض تجارية 

2 جناح خاص لكبار الزوار 
صالــة – مطبــخ – جاكوزي – غرفة  نوم

22 شقة 
غرفــة نــوم – صالة – دورة مياه - مطبخ

6 شقق 
 2 غرفــة نــوم – صالة  – دورة مياه - مطبخ



التراخيص

موعد المزاد:

41020048 ــص: ــم الترخي رق

GOBUSSMA WWW.GOBUSSMA.COM

0580401734للتواصل 0532990044

شروط المزاد

التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني 	

ــي  	 ــق منصــة المــزاد اإللكترون ــال ( عــن طري ــال )500,000ري ــغ الدخــول بقيمــة خمســمائة ألــف ري ســداد مبل

ويعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لــم يرســو عليــه المــزاد وال يحــق لــه اســترداده و فــي حالــة رســو المــزاد يحــرر  

المشــتري شــيك بباقــي قيمــة العقــار باســم شــركة بصمــة للعقــارات. 

معاينة للعقار خالل فترة اإلعالن.  	

يلتــزم مــن يرســو عليــه المــزاد )المشــتري( بدفــع قيمــة العقــار كاملــة خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إقامة  	

المــزاد وإذا تخلــف عــن ذلــك ُيعــاد بيــع العقــار علــى حســابه ويتحمــل مــا نقــص مــن الثمن.

يلتــزم المشــتري بدفــع %2.50 باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة للســعي مــن قيمــة العقــار لـ)شــركة  	

بصمــة( بمجــرد البيــع.

العقار خاضع لضريبة التصرفات العقارية 5%.  	

يبدأ يوم الخميس

1443/03/15هـــ - 2021/10/21م

يــوم اإلثنيــن  ينتهــي 

1443/03/19هـــ - 2021/10/25م 

المشــاركة عبــر منصــة 

المــزاد اإللكترونــي  

اضغط هنا

لمشاهدة التصوير الحي للعقار 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401734
https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044
https://youtu.be/5GkQd2cTv_E

