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ُتعلن شركة النويشر للمزادات عن

بيع فلتين سكنية بـ ليالي كومباوند والواقعة
بحي الياسمين بالرياض  بمساحة ) 388,34 م2 ( .

شروط دخول المزاد :

حضور المشتري أو وكيله الشرعي .  - 1
تســـليم شـــيك ُمصـــدق بمبلـــغ مائـــة وخمســـون ألـــف ريـــال )150,000( بإســـم )شـــركة محمـــد   - 2 
 وعبـــد المحســـن النويشـــر( لـــكل بنـــد وُيعتبـــر الشـــيك جـــزء مـــن الثمـــن لمـــن يرســـو عليـــه المـــزاد 

وال يحق له استرداده.
يلتزم المشتري بإكمال باقي الثمن عند رسو المزاد ، وسداد ضريبة التصرفات العقارية ٪5 .  - 3

حــــال عــــدم الســــداد يحــــق للشـــركة فســــخ البيــــع وإعـــادة البيـــع علـــى مســـؤولية المشـــتري ويلزمـــه   - 4
ـــن. ـــن الثم ـــص م مانق

ـــة (  ـــة المضاف ـــة القيم ـــبة )2,5% + ضريب ـــعي بنس ـــيك الس ـــزاد ش ـــه الم ـــو علي ـــن يرس ـــرر م ُيح  - 5 
من ثمن العقار.

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد.   - 6
.)COVID -19( أهمية التقيد باإلجراءات االحترازية لتجنب فايروس  - 7

اليسمح للدخول في موقع المزاد اال لمن تأهل للمشاركة.  - 8
يلتزم المشتري بتوقيع عقد اتحاد المالك.  - 9

ا�شراغ
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A2 حدود وأطوال الفيال الشمالية

A28 حدود وأطوال الفيال الجنوبية

 شارع عرض 20 م بطول )13.75( ثالثة عشر متر وخمسة وسبعون سنتمتر   شمااًل

ممر مشاة عرض 3.30 م بطول )12.22( اثنى عشر متر واثنين وعشرون سنتمتر + شطفة 2.16 م جنوبًا

قطعة رقم 792 /811/ 3 بطول )26.87( ستة وعشرون متر وسبعة وثمانون سنتمترشرقًا

قطعة رقم 792 /811/ 1 بطول )28.4( ثمانية وعشرون متر واربعون سنتمتر غربًا

ممر مشاة عرض 3.30 م بطول )12.22( اثنى عشر متر واثنين وعشرون سنتمترشمااًل

 شارع عرض 15 م بطول )13.75( ثالثة عشر متر وخمسة وسبعون سنتمتر جنوبًا

ممر مشاة عرض 8 م بطول )28.4( ثمانية وعشرون متر واربعون سنتمترشرقًا

قطعة رقم 792 /811/ 29 بطول )26.87( ستة وعشرون متر وسبعة وثمانون سنتمترغربًا

مسبح + ملعبإدارة للمرافق
ممشى

كاميرات + أمن

المزايا والخدمات :



الدور األرضي :

الدور األول :

الملحق العلوي :

الملحق العلوي  • الدور األول   • الدور األرضي   •

مسطح البناء : 447,84

تصميم الفلل:

صالة	 
مطبخ	 
صالة طعام	 
دورة مياه	 
مغاسل	 
مسبح	 
غرفة سائق	 
كراج	 

غرفة نوم رئيسية + حمام	 
الرئيسية	 
ثالث غرف نوم	 
ثالث دورات	 
مياه	 
صالة عائلية	 
شرفة	 

استديو	 
تراس	 
غرفة خادمة	 
دورتين مياه	 
غرفة مؤون	 
سطح	 







        خطوات المشاركة في المزاد عن ُبعد :

التسجيل في المنصة اإللكترونية

المزايدة
مبلغ العربون

للدخول في المزاد
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