فيال A28

فيال A2

فلتين سكنية
بـ ليالي كومباوند
بحي الياسمين بالرياض

بمساحة (  388,34م) 2
لكـل فيال

يـــوم األحـــــد

من  03:30مساءاً
مزاد حضوري

في موقع
العقار

1442 / 03 / 29هـ
2020 / 11 / 15م
عـن بُعــد

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

0504119117

0504119117

تُعلن شركة النويشر للمزادات عن

بيع فلتين سكنية بـ ليالي

كومباوند والواقعة

بحي الياسمين بالرياض بمساحة (  388,34م. ) 2

ا�ﺸراغ
ﺸﻌري
شروط دخول المزاد :
-1

حضور المشتري أو وكيله الشرعي .

 - 2تس ــليم ش ــيك ُمص ــدق بمبل ــغ مائ ــة وخمس ــون أل ــف ري ــال ( )150,000بإس ــم (ش ــركة محم ــد
وعبــد المحســن النويشــر) لــكل بنــد و ُيعتبــر الشــيك جــزء مــن الثمــن لمــن يرســو عليــه المــزاد
وال يحق له استرداده.

-3

يلتزم المشتري بإكمال باقي الثمن عند رسو المزاد  ،وسداد ضريبة التصرفات العقارية . ٪5

-4

حـــال عـــدم الســـداد يحـــق للشــركة فســـخ البيـــع وإعــادة البيــع علــى مســؤولية المشــتري ويلزمــه
مانق ــص م ــن الثم ــن.

ُ - 5يح ــرر م ــن يرس ــو علي ــه الم ــزاد ش ــيك الس ــعي بنس ــبة ( + %2,5ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة )
من ثمن العقار.

-6

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد.

 - 7أهمية التقيد باإلجراءات االحترازية لتجنب فايروس (.)COVID -19
-8
-9

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

موقـــع العقــــار :

الموقع

حي
الياسمين

حدود وأطوال الفيال الشمالية A2
شما ًال

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

جنوباً

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

شرقاً

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

غرباً

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

حدود وأطوال الفيال الجنوبية A28
شما ًال

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

جنوباً

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

شرقاً

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

غرباً

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

المزايا والخدمات :

إدارة للمرافق

مسبح  +ملعب
ممشى

كاميرات  +أمن

تصميم الفلل:
• الدور األرضي • الدور األول • الملحق العلوي
مسطح البناء 447,84 :

الدور األرضي :
•صالة
•مطبخ
•صالة طعام
•دورة مياه
•مغاسل
•مسبح
•غرفة سائق
•كراج

الدور األول :
•غرفة نوم رئيسية  +حمام
•الرئيسية
•ثالث غرف نوم
•ثالث دورات
•مياه
•صالة عائلية
•شرفة

الملحق العلوي :
•استديو
•تراس
•غرفة خادمة
•دورتين مياه
•غرفة مؤون
•سطح

خطوات المشاركة في المزاد عن بُعد :
a u c t i o n s . co m . s a

01

التسجيل في المنصة اإللكترونية

02

03
مبلغ العربون
للدخول في المزاد

المزايدة

05 453 777 19

0504119117

info@alnwisher.com

0504119117

05 04 11 9 117

@alnwisher

www.alnwisher.com

