
عقارين يف مدينة الدمام بالتعـاون مـع مكتـب الربغويث للمحاماة

يبــدأ المــزاد الســاعة 4:00 عــراً

للبيع بالمزاد العلين

فندق نوفيتيل - الدمام

1443هـجمادى الثاين26
2022ميـنــــايـــر29

رقم المعلن: 9790873

العـــدد محــدوديلزم التسجيل مسبقًا 

والمزايدة افرتاضيا 
»عن بعد« من خالل

للدخول املنصة

auctions.com.sa شاهد البنود سجل بالمزاد

منصة السعودية للمزادات

حضــــوريــًا

0545377719 
0583370849
0550729049

0545477719

https://goo.gl/maps/W7rji5gHkzuq51vM8
https://auctions.com.sa
https://api.whatsapp.com/send?phone=966545377719 
https://api.whatsapp.com/send?phone=966583370849
https://api.whatsapp.com/send?phone=966550729049
https://api.whatsapp.com/send?phone=966545477719
https://goo.gl/maps/W7rji5gHkzuq51vM8
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يمكـن للراغبيـن فـي زيـارة و معاينـة العقـارات التنسيق مع إدارة 
المزاد لتحديد موعد المعاينة عىل احد االرقام التالية :

او االيميل:

الرجاء ابراز حالة محصن واتباع اإلجراءات االحرتازية.

للمعاينة

058 33 70 849 055 07 29 049

Maha.mufti@qahtaniauction.com
ceo@qahtaniauction.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=966583370849
https://api.whatsapp.com/send?phone=966550729049
http://Maha.mufti@qahtaniauction.com
http://ceo@qahtaniauction.com
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مــن يرغــب يف المزايــدة حضوريــًا عليــه تقديــــم شــيك مصــدق لــــكل عقــــار   - 1
 .) التجاريــة  الرشقيــة  المؤسســة  رشكــة   ( باســم  المرفقــة,  الجــــداول  بحســــب 

ومــن يرغــب يف المزايــدة عــن بعــد إفرتاضيــًا عليــه شــحن المحفظــة عــر منصــة   
ــار.  ــكل عق الســعودية للمــزادات بحســب ماهــو موضــح ل

حضور المشرتي او وكيله الرشعي للمزاد.  - 2

البيع واالفراغ فوري.  - 3

يلتــــزم المشــــرتي بســــداد )رضيبــــة الترصفــــات العقاريــــة بقيمــة( ) 5% ( مــن   - 4
ثمــن البيــع.

يدفــع مــن يرســوا عليــه المزاد الســعي بقيمة ) 2.5% ( من ثمــن البيع باإلضافة   - 5
لرضيبــة القيمــة المضافــة عــىل الســعي ) 15% ( للقائم بأعمــال المزاد.

ــغ  فــورًا، ويف حــال  ــل المبالــ ــداد كامــ ــرتي ســ ــىل المشــ ــع عــ ــو البيــ ــد رســ عنــ  - 6
تعذر الســـداد خالل 7 ٔايام يتم مصـــادرة العربـــون وٕاعـــادة المـــزاد عـــىل حســـاب 

ــزاد. ــراءات للم ــة اإلج ــل كاف ــداد ويتحم ــن الس ــف ع ــرتي المتخل المشـ

ال يمنــــح منظــــم المــــزاد او شــــركة المؤسســة الشـــرقية التجاريـة اي ضمانـات   - 7
حـــول العقـــارات المباعة فــــي المــــزاد ويعتبــــر المشــــرتي مســــؤول مســؤولية 

كاملــة عــن قــرار الــرشاء )المعاينــة اســاس الــرشاء(.

رشوط المزاد
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العقار األول

عمارة سكنية تجاريةنوع العقار

الدمام- طريق الملك فهد- حي غرناطةالموقع

930106011506رقم الصك

2550 م2المساحة

75 /1رقم المخطط

) 1,000,000 ( مليون ريالالعربون

عمارة تجارية - سكنية - طريق الملك فهد حي غرناطة

https://maps.app.goo.gl/crSJ3E5SzWz46jdm7
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الموقع

الموقع

طريق الملك فهد
زيز

لع
دا

عب
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ف ب
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ير 
ألم

ق ا
طري

https://maps.app.goo.gl/crSJ3E5SzWz46jdm7
https://maps.app.goo.gl/crSJ3E5SzWz46jdm7
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وصف العقار

05

مواقف سيارات ) 1643م2 ( + مواقف خارجيةالقبو

3 معارض تجارية ) 1643م2 (األريض

) 986م2 (مزيانني

5 مكاتب + 6 شقق ) 1964م2 (الدور األول

5 مكاتب + 5 شقق ) 1964م2 (الدور الثاين

شارع بعرض 10 مرت وبطول 51 مرت        شمااًل

شارع بعرض 32 مرت وبطول 51 مرت        جنــوباً

قطعة رقم 113 وقطعة رقم 114 بطول 50 مرت   شـــرقاً

شارع بعرض 10 مرت وطول 50 مرت        غـــــربـاً

عمر البناء :
26 سنة

الحدود واألطوال :

رمز استخدام األرض:
ت – 10 – تجاري

مسطح البناء:
2527,5 مرت مربع

2550 م2
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تفاصيل الشقق السكنية: 3 غرف + مجلس + مطبخ + صالة + دورتني مياه.

تفاصيــل المكاتــب: مســاحات مفتوحــة للتقســيم حســب رغبــة المســـتأجر، 
ومكاتــب مقسمة جاهزة.

الوحدات المؤجرة حالًيا عدد 3 شقق سكنية بمجموع دخل سنوي 60 ٔالف ریال، 
ويصبــح الدخــل بعــد تأجيــر جميــع الوحــدات الشــاغرة ٕاىل مــا يقــارب مليــون و 

200 ٔالــف حسب األسعار التقريبية سنوًيا للتأجري.

مصعد ) سيماج ( عدد 1 بعقد صيانة سنوي ساري المفعول.

غرف مخصصة للحراسات داخل المبىن وخارج المبىن.

كامريات مراقبة خارجية وداخلية.
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صور للعقار
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مــســـتـودع – الدمام الصـــناعية ) النابية ( العقار الثاين

مستودعنوع العقار

المدينة الصناعية بالدمام حي النابيةالموقع

930103031663رقم الصك

2123.1 م2المساحة

75 /1رقم المخطط

200 الف ريالالعربون

https://goo.gl/maps/WmYXSAMb8cR8MHLc8
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ب
شارع عمر بن الخطا

ية
در

 ح
بو

ق أ
طري

الموقع

الموقع

https://goo.gl/maps/WmYXSAMb8cR8MHLc8
https://goo.gl/maps/WmYXSAMb8cR8MHLc8
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وصف العقار

مستودع كبري : ) 1275م2 (	 

مستودع خلفي :) 170م2 (	 

غرفة حارس	 

دورة مياه 	 

مطبخ	 

كامريات مراقبة داخلية خارجية	 

مالحظة:

المنطقـة عبـارة عـن مسـتودعات وورش يحدهـا مـن الشـمال حي النايبة ومـن الجنـوب 	 
الصناعيـــة ومــن الــرق شــارع عمــر بــن الخطــاب ومــن الغــرب طريــق ٔابوحدرية.

ٔاماميـــة 	  المســـتودع  بوابـــات 
خلفيـــة عـــدد 3 باإلضافـــة ٕاىل 
للســور  الرئيســية  البوابــات 

.  2 وعددهــا 

شارع عرض 15 م    بطول: )60( ستون مرت         شمااًل

 قطعة رقم 2           بطول: )61.35( واحد وستون مرت وخمسة    جنــوباً
                                 وثالثون سنتمرت

قطعة رقم 5             بطول: )35( خمسة وثالثون مرت    شـــرقاً

شارع عرض 15م     بطول: )35( خمسة وثالثون مرت        غـــــربـاً

الحدود واألطوال :

2123.1 م2
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صور للعقار
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 تعليمات
وزارة الصحة

13

عىل العمالء الراغبني يف المعاينة اإللزتام  	 
بتعليمات وزارة الصحة.

اإللزتام باإلجراءات اإلحرتازية الوقائية ) الكمامة (.	 

ســيتم منــع دخــول مواقــع المعاينــة ٕاال بإبــراز حالــة 	 
الزائــر يف تطبيــق توكلنــا.

يجــب تحميــل التطبيــق عــىل جــوال الزائــر قبــل زيــارة 	 
الموقــع .
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المزاد اإلفرتايض ) اإللكرتوين (:

التسجيل عبر منصة السعـودية للمـزادات 

تسجيل مستخدم .. 1

التسجيل يف المزاد وإضافة الشيك . . 2

تسليم الشيكات خالل الفرتة المحددة.. 3

الحضور يف قاعة المزاد.. 4

التسجيل يف المزاد الحضوري:

auctions.com.sa

auctions.com.sa

التسجيل يف المزاد 
وشحن المحفظة. 

المزايدة عن بعد.

01

02

03

 التسجيل يف
المنصة اإللكرتونية.

 فيديو توضيحي

آلية التسجيل

الدعم الفين للمنصة:

920002592
a u c t i o n s . c o m . s a

https://auctions.com.sa
https://bit.ly/SaudiaAuctionslearn
https://auctions.com.sa
https://bit.ly/SaudiaAuctionslearn
tel:920002592


نشكر ثقتكم

w w w . q a h t a n i a u c t i o n . c o m

maha.mufti@qahtaniauction.com +966 58 337 0849 +966 50 225 5945

c e o @ q a h t a n i a u c t i o n . c o m

+966 55 072 9049

/sqcauction / s q c a u c t i o n@qahtaniauction

http://www.qahtaniauction.com
http://maha.mufti@qahtaniauction.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=966583370849
https://api.whatsapp.com/send?phone=966502255945
http://ceo@qahtaniauction.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=966550729049
https://www.instagram.com/sqcauction/
https://twitter.com/sqcauction
mailto:https://t.me/qahtaniauction?subject=

