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تعتبــر المنطقــة تجاريــة وتتوفــر  	
بها جميع الخدمات        

 
القــرب مــن الطرق الرئيســية حيث  	

تقــع مــا بيــن طريــق  األميــر متعــب 
و طريــق الظهــران الجبيل الســريع

ــزات الموقع  ممي
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https://goo.gl/maps/5gijpoVoPnqe1goJ8


قطعة أرض رأس بلوك  رقم 12
مــن مخطــط رقــم ش د 1285 

قطعة أرض تجارية

تجــاري بنســبة %50 مــن مســاحة األرض 
ــر  ــى 40 مت ــد أقص ــق بح ــاع 10 طواب بارتف

اشتراطات  البناء 

صــك رقم : 930106029536
يخــه : 1441/06/17هـ  تار

هجــر  حــي   - م  مــا لد ا  : ن ا لعنــو ا
مـتــعـــب مـيـــر  أل ا يـــق  طـر طـــع  تـقـا
يع ــر لس ا ــل  لجبي ا ن  ــرا لظه ا ــق  ي طر و 

2 5 م , 3 3 8 , 5 1    : حة لمسا ا

للوصول اضغط هنا
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https://goo.gl/maps/XLQs6KcHuPW2gPJy9
https://goo.gl/maps/oSwjyAaPNRGh1RJ29


شارع عرض 60م              بطول: 100,25م

أرض مملوكة غير مخططة              بطول: 92م

شارع عرض 16م                بطول: 54,4م

طريق محلي عرض 20م يليه طريق الظهران عرض 100م           بطول: 42,17م

شــمااًل

جنوبــًا

قًا شــر

بـــًا غـر

الحدود واألطوال
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استخدم عقارك بأفضل وسيلة 

محطــة تقــدم خدمــات بمنطقــة حيويــة
رئيســيين طريقيــن  بيــن  مــا  بتقاطــع 

وتشـمــل :

محطة وقود 	

مركز تموينات 	

خدمات السيارات 	

	 ) ATM( صراف آلي

مرحلة استثمارك تبدأ من هنا..مرحلة استثمارك تبدأ من هنا..

المقترح االول
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برج تجاري مكون من 10 طوابق
على مساحة 2669 م2 

عائد سنوي يتجاوز 2,775,000 ريال تقريبا 

مواقف سيارات بمساحة 2660 م2 	

معارض تجارية بالدور األرضي و الميزانين 	

مكاتب إدارية باألدوار العلوية  	

المقترح الثاني  
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GOBUSSMA

للتواصل اضغط على الرقم

WWW.GOBUSSMA.COM

0595716326           0559244448            0532990044

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

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

يقام المزادالحضوري بقاعة فندق قولدش 

للوصول اضغط هنا          الدمام - القشلة 

كمــا يمكنكــم المشــاركة عبــر
اإللكترونــي   المــزاد  منصــة 

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

02:00 ظهرًا 

ينتهي يوم األربعاء
1442/09/09هـ - 2021/04/21م 

12:00 صباحًا 
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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
https://goo.gl/maps/oSwjyAaPNRGh1RJ29
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الشريك المثالي 


