
المـوقــع

بمساحة اجمالية 10000م²
إستراحة & شاليهات رزان



موقـع استراتيجــي ممــيز بمحافظـــة المزاحميــة

يتميـــز الموقـع بتوفر جميع الخدمات والمرافـــق

القرب من مجمع المزاحمية مول

منطقة حيوية يتوفر فيها استراحات وشاليهـات

 موقع العقار بالقرب من مشروع منطقة القـدية



تـاريــخــه: 19/11/1440هـ

صك رقم
225003007466

شاليـهــات

      شاليهات مقامة
 علـى قطعــة أرض
 رقم 31 من مخطط
 وسيلة 2 ومساحـة
كل شاليــه 600م2

6 

تفاصيل العقار

المساحة

²م5000   

غرفة نوم

صالة

مطبخ- آلة شواء

دورة مياه 

ألعاب أطفال

ألعـاب مائيـة

مسطحات خضراء
موقف سيارة

2



الحدود واألطوال

شماًال

جنوبــًا

شرقــًا

غـربــــًا

شارع عرض 15م                 بطول: 50م

 قطعة رقم 25                   بطول: 50م

قطعة رقم 30                   بطول: 100م

قطعة رقم 32                    بطول: 100م

مبلغ المشاركة بالمزاد   : 200,000 ألف ريال



تـاريــخــه: 19/11/1440هـ

صك رقم
325002009184

المساحة

م5000   

استـراحــة

 استراحـة مناسبـات 

 مقامة على قطعة

 أرض رقــم 30 مــــن

مخطط وسيلة

تفاصيل العقار

²

مجلس رجال

مجلس نساء

مجلس شعبي لللرجال والنساء 
6دورات مياه للرجال والنساء 

2

نخلة متنوعة 

بئر إرتوازي 

30

 صالة ألعاب

22

صالة طعام-صالة رياضية 
22مطبخ -       مستودع 

4 غرف 

مالعب – مسطحات خضراء 
سكن للحارس – صالة-مكتب تأجير -تموينات

3

كاميرات مراقبة خارجية

مسبح – دورات مياه لالستحمام 

عداد كهرباء 

2
2



شماًال

جنوبــًا

شرقــًا

غـربــــًا

شارع عرض 15م                 بطول: 50م

 قطعة رقم 24                  بطول: 50م

قطعة رقم 20                   بطول: 100م

قطعة رقم 31                    بطول: 100م

مبلغ المشاركة بالمزاد   : 200,000 ألف ريال

الحدود واألطوال



1442/08/15
2021/03/28

 المشاركة عبر منصة
 المزاد اإللكتروني

وينتهي يوم األحديبدأ يوم األربعاء

1442/08/11
2021/03/24

هـ
م

هـ
م

0580401694
0580401734

920002033
gobussma.com

@gobussma

للتواصل

تسجيل في منصــة الـمزاد اإللكتروني
 سداد مبلغ الدخول بقيمـة مـائـتـــــــي ألـــــف ريــــــال (200,000) ريال
 عــن طريــــق منصــة المــزاد اإللكترونـــي ويعتبــر المبلــغ جــــزءًا مــــن
 الثمن لم يرسو عليه المزاد وال يــحـــق لـــه استــرداده ، وفي حالة رسو

 المزاد يحرر شيك بباقي قيمـة العقـار باسم شركة بصمة للعقارات
معاينـة للعقــار خالل فتـرة اإلعالن

 يلتـزم من يرسو عليه المزاد (المـشتـري) بدفــــع قيمــة العقار كاملــــة
 خالل عشــرة أيــام عمــل مــن تاريخ إقاـمـة المـزاد وإذا تخلف عن ذلـك
ُيعــــاد بيـــع العقـــار علـــى حسابــه و يتحمـــل مــا نقـص مــن الـثـمــن
 يــلتــزم المشــتـــري بدفــــع %2.50 مــن قيمــة العــقار  باإلضافــــة
 إلــى ضـريبـــــة القيمة المضــافـــة للسعــي لـصالــح (شركة بصمة

إلدارة العقارات ) بمجرد البيــع
 العقـــار خــاضـــع لضــريبــة التصرفات العقارية

شروط المزاد


