


شارع عرض 30م                  بطول: 35م

قطعة رقم 2/180               بطول: 35م

قطعة رقم 2/185                بطول: 70م

قطعة رقم 2/187                بطول: 70,03م

شــمااًل

جنوبــًا

قًا شــر

بـــًا غـر

الــحــدود :

العنوان :  

حي القشلة – بالقرب من طريق الملك فهد

الموقع و الحدود 

للوصول اضغط هنا
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https://goo.gl/maps/oSwjyAaPNRGh1RJ29


طريق الملك سعود

طريق الملك فهد

طريق الملك سعود

طريق الملك فهد

استراتيجية الموقع 

 موقــع اســتراتيجي شــرق مدينــة الدمــام على بعد 3 دقائق من كورنيــش الدمام ) 6 كم ( بمنطقة ســياحية راقية 

و مميــزة بتوافــر الخدمــات بالقــرب مــن تقاطــع طريقين رئيســين )طريق الملك فهــد ( و ) طريق الملك ســعود (    
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الفندق ) تصنيف (

2 م2القبو0101 1 3 1 م2الطابق األرضي50202 4 3 2

1 م2الطابق األول والثاني0303 4 3 2

م2الملحق العلوي 0404  9 0 5

15 وحدة سكنية     قاعة مناسبات                     

منطقة ترفيهية حديقة      

استقبال                     مقهى ) تراس خارجي (

6 مواقف سيارات للضيوف 

17 وحدة سكنية         2 مصعد كهربائي

مواقف سيارات للنزالء بسعة 38 سيارة

منطقة ترفيه لألطفال

صالة ألعاب رياضية            حمام سباحة

سبا              غرف مساج              صالون

19 وحدة سكنية لكل طابق

المساحة اإلجمالية : 2450.53 م2
4
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الوحدات السكنية

الوحدات الكبرى الوحدات المتوسطة 

وحدات فخمة كبيرة
اكزيفتيف

وحدات فخمة كبيرة وحدات متوسطة المساحة
جونيور

وحدات متوسطة المساحة

غرفة نومغرفة نوم مطبخ مفتوحغرفة معيشةغرفة معيشة

2 دورة مياه2 دورة مياه منطقة طعام واسعةمطبخ مفتوح
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صور الوحدات السكنية
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التراخيص

12/12/2019 شھادة سالمھ

1/1

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

١٥-٠٤-١٤٤١ هـتاريخ االصدار

١٥-٠٤-١٤٤٢ هـصالح حتى

٤١-٠٠٠٤٣٢٧٩٠-١الرقم

عدد االدوارالمساحةاسم النشاطنوع المنشأهاسم التصنيف الرئيسي للمنشأة

٢٤٥٠٤فندق قولدشالفنادق وبيوت الشباب واالنشطة المماثلةالمباني السكنية

تاريخ انتهاء رخصة البلديةتاريخ رخصة البلديةرقم رخصة البلديةرقم السجل التجاريرقم السجل المدنياسم المستأجر / المالك

١٩-٠٧-١٤٤٠ هـ٢٠-٠٧-١٤٣٥ هـ٧٠٠٨٤٦٠٩٢٠٢٠٥٢١٠١٦٨٢٢١٣شركة البيت المخملي الفندقية

رقم القطعهالشارعالحيالمدينة / المحافظةالمنطقة

١٧٨طريق الملك فهد الفرعيالقشلهالدمامالمنطقة الشرقية

رقم بوليصة التأميناسم شركة التأميناسم الجهه القائمة بصيانة المصاعداسم الجهه القائمة بصيانة انظمة السالمة

مؤسسة اجياد التقنية لصيانة المصاعدمؤسسة طريق السالمة

مدير السالمةجهة اصدار الترخيصتاريخ الكشف

نقيب/يوسف عليمركز السالمة الميدانية بشرق الدمام١٥-٠٤-١٤٤١ هـ

هذه الوثيقة موقعة ومصدقة إلكترونيا وال تحتاج توقيع يدوي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (٨) وتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٧ هـ المنظم للتعامالت
اإللكترونية. وللتأكد من صحة الرخصة يرجى زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط التالي (www.998.gov.sa) وإدخال رقم

الرخصة المذكور أعاله – اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

السعودية العربية المملكة
والقروية البلدية الشؤون وزارة

الشرقية المنطقة أمانة
الظهران بلدية

اإلجراء :  جديدنوع تجاري نشاط رخصة

المخملي البيت شركة فندق

20/04/1441 الرخصة إصدار تاريخ 419084091 الطلب رقم 41042632251 الموحد الرخصة رقم

19/04/1442 الرخصة انتهاء تاريخ 20/04/1441 االجراء تاريخ القديم الرخصة رقم

19/04/1442 الرسوم استحقاق تاريخ للغرامة تتعرض ال حتى الرسوم استحقاق تاريخ نهاية قبل الرخصة إلغاء أو تجديد من البد

المحل مالك بيانات

تجاري سجل اإلثبات نوع الفندقية المخملي البيت شركة االسم

2052101682 اإلثبات رقم

اخرين مالك

العنوان

القشلة الحي اسم الرخصة نطاق

2 الشارع اسم اإليجار نهاية تاريخ

العقار مالك 1435/000213/1 البناء رخصة رقم

187    -  1 القطعه رقم 1343 المخطط رقم

النشاط بيانات

(551011) الفنادق اآليزك نشاط

الفنادق التفصيلي النشاط

الوطني والتراث للسياحة العامة الهيئة وأنظمة إلشتراطات وتخضع المستفيدين إلقامة ومخصصة مفروشة إيواء أماكن هي التفصيلي النشاط وصف

2450 م المحل ۲مساحة

المتعددة األنشطة

النفايات جمع عن المسؤولة البلدية 2,450.00 م۲ األساسية النشاط مساحة

الثالثة الفئة الفئة 53.00 الوحدات عدد

للموقع توضيحي رسم والرسوم اللوحات

1 اإلرشادية عدداللوحات 3 م اإلرشادية اللوحات ۲مساحة

0 االعالنية اللوحات عدد 0 م االعالنية اللوحات ۲مساحة

(     18,110.00 ) ريال19633346003 البلدية فاتورة

إلكترونية تجاري نشاط رخصة
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تقديــم شــيك مصــدق باســم شــركة بصمــة إلدارة العقــارات بمبلــغ 1000,000 مليــون ريــال ويعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن  	

لمــن يرســو عليــه المــزاد وال يحــق لــه اســترداده . 

معاينة للعقار خالل فترة اإلعالن.  	

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

تخلــف عــن ذلــك ُيعــاد بيــع العقــار علــى حســابه و يتحمــل مــا نقــص مــن الثمــن.

يلتــزم المشــتري بدفــع %2.50 باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة للســعي مــن قيمــة العقــار لـــشركة بصمــة إلدارة  	

العقــارات بمجــرد البيــع.

العقار خاضع لضريبة التصرفات العقارية %5 من ثمن البيع. 	

شروط دخول المزاد

موعد المزاد

يقام المزاد الحضوري بقاعة الفندق 

األربعاء    1442/09/09هـ  -  2021/04/21 م            الساعة 10:00 مساء 

كمــا يمكنكــم المشــاركة عبــر
اإللكترونــي   المــزاد  منصــة 

يبدأ يوم اإلثنين
1442/09/07هـ - 2021/04/19م

02:00 ظهرًا 

GOBUSSMA

للتواصل اضغط على الرقم

WWW.GOBUSSMA.COM

0595716326           0559244448            0532990044

http://www.gobussma.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=966595716326
https://api.whatsapp.com/send?phone=966559244448
https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044

