
المزاد اإللكتروني
عقــــارات الريـــــاض

مـعــلن  رقـم: 6752634
ترخيص  رقـم: 41020048

تصنيف رقـم: 26



العقـارات

عقـــــارات سكنيـة
تناسب تطلعاتك



1

تفويض رقم: 0319000 

منطقة سكنية تجارية 	 
بالقرب من طريق الخرج	 
تتوفر جميع الخدمات	 

عمارة سكنية  

دورين – 18 غرفة - ملحق

810117017217

حى العود – شارع طاهر الجزائري

144م2

موقع العقـار

https://goo.gl/maps/juHVUZfkewbzL1bu6
https://goo.gl/maps/juHVUZfkewbzL1bu6


شمـــــااًل

جنــــــوبًا

شــــــرقًا

غـــــــربـًا

شارع عرض 6م بطول 12م

ملك صاحب العالقة بطول 12م

ملك صاحب العالقة بطول 12م

ملك صاحب العالقة بطول 12م

الحــدود و األطوال
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تفويض رقم: 0060152 

منطقة سكنية تجارية 	 
بالقرب من طريق الخرج	 
تتوفر جميع الخدمات	 

موقع العقـار

عمارة سكنية  

دورين عبارة عن غرف - ملحق 

211026003268

حى غبيراء – شارع ابن المهيجر

101.9م2

https://goo.gl/maps/QTXxZbB9aVPUBFwG7
https://goo.gl/maps/QTXxZbB9aVPUBFwG7


شمـــــااًل

جنــــــوبًا

شــــــرقًا

غـــــــربـًا

بقية ملك للجار بطول 11.7 م

ملك للجار بطول 11.7 م

ملك للجار اليوسف بطول 8.7م

شارع عرض 6م  بطول 8.7 م

الحــدود و األطوال
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تفويض رقم: 6945348 

موقع العقـار

منطقة سكنية تجارية 	 
بالقرب من طريق الخرج	 
تتوفر جميع الخدمات	 

عمارة سكنية  

عمارة تتكون من دورين - 16 غرفه

310205002831

حى غبيراء – شارع ابن المهيجر

136.5م2

https://goo.gl/maps/kgHxVW5CCHyVsHAo8
https://goo.gl/maps/kgHxVW5CCHyVsHAo8


شمـــــااًل

جنــــــوبًا

شــــــرقًا

غـــــــربـًا

ملك البائع بطول 15.6م

بيت للجار بطول 15.6 م

بيت للجار بطول 8.75م

شارع عرض 15م بطول 8.75م

الحــدود و األطوال
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تفويض رقم: 4402797 

موقع العقـار

منطقة سكنية تجارية 	 
بالقرب من طريق الخرج	 
تتوفر جميع الخدمات	 

عمارة سكنية  

دورين وملحق 18 غرفة + 4 غرف شينكو 
كل غرفة بدورة مياه

610107040693

حى ثليم
بالقرب من شارع الفرزدق

117م2

https://goo.gl/maps/PaN2gWscamk59wuMA
https://goo.gl/maps/PaN2gWscamk59wuMA


شمـــــااًل

جنــــــوبًا

شــــــرقًا

غـــــــربـًا

ملك للجار بطول 13م

ملك للجار بطول 13م

شارع عرض 12م  بطول 9م

ملك للجار بطول 9م

الحــدود و األطوال



شــروط المــزاد
التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني	 
ــال 	  ــف ري ــون أل ــة )50,000( خمس ــول بقيم ــغ الدخ ــداد مبل س

لــكل عقــار عــن طريــق منصــة المــزاد اإللكترونــي  ويعتبــر 
ــق  ــزاد وال يح ــه الم ــو علي ــن يرس ــن لم ــن الثم ــزءًا م ــغ ج المبل
لــه اســترداده فــي حالــة رســو المــزاد يحــرر المشــتري شــيك 
ــارات.  ــة إلدارة العق ــركة بصم ــم ش ــار باس ــة العق ــي قيم بباق

عنــد رســو المــزاد علــى المشــتري يتــم ســداد المبلــغ فــورَا ، 	 
وفــي حــال تعــذر الســداد خــال عشــرة أيــام عمــل ُيعــاد المــزاد 
علــى حســاب المشــتري ويتحمــل جميــع مــا نقص مــن المبلغ 

وجميــع تكاليــف المــزاد .
المعاينة للعقار خال فترة اإلعان .	 
يحــرر مــن يرســو عليــه المــزاد شــيك الســعي بقيمــة 2.5 % من 	 

ثمــن البيــع باإلضافــة إلــى  ضريبــة القيمــة المضافــة  لصالــح 
شــركة بصمــة إلدارة العقــارات بمجــرد البيــع

ــة 	  ــن قيم ــة %5 م ــات العقاري ــة التصرف ــع لضريب ــار خاض  العق
العقــار


