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شمااًلشمااًل
قطعه أرض طول الضلع 20 متر

جنوبًاجنوبًا
شارع عرضه 16م طول الضلع 20

شرقاشرقا ً ً
  قطعه أرض طول الضلع 28 متر

غربًاغربًا
قطعه أرض طول الضلع 28 متر

تفاصيل العقارتفاصيل العقار

نوع العقارنوع العقار

فيال سكنيةفيال سكنية

  عبارة عن ثالثة أدوار وملحق الدورين عبارة عن فيال درج بانورمي داخلي ديوانية راقية في الحوشعبارة عن ثالثة أدوار وملحق الدورين عبارة عن فيال درج بانورمي داخلي ديوانية راقية في الحوش

  وغرفة سائق الدور العلوي عبارة عن شقتين من وغرفة سائق الدور العلوي عبارة عن شقتين من 33 غرف والملحق كذلك  غرف والملحق كذلك 33 غرف  العمر: الدورين غرف  العمر: الدورين

  2727 سنة و مجددة بالكامل من الداخل والخارج بتكلفة عالية  عمر الدور العلوي والملحق  سنة و مجددة بالكامل من الداخل والخارج بتكلفة عالية  عمر الدور العلوي والملحق 55

الفيال مؤجرة والدخل السنوي المتوقع عالي ومميزالفيال مؤجرة والدخل السنوي المتوقع عالي ومميز

الموقعالموقع

حي الصفاحي الصفا44/ جدة/ جدة

السعرالسعرالمساحةالمساحةرقم الوحدةرقم الوحدة

  يبدأ من يبدأ من 12125605602,100,0002,100,000
ريال سعوديريال سعودي

مم22

للوصول إلى الموقع
اضغط هنا

https://goo.gl/maps/scjhu2iFzjNuyiML7
https://goo.gl/maps/scjhu2iFzjNuyiML7


صور العقارصور العقار

www.mazad.netwww.mazad.net



خطوات المشاركة في المزاد اإللكترونيخطوات المشاركة في المزاد اإللكتروني

إنشاء حساب جديدإنشاء حساب جديد
في الموقع االلكترونيفي الموقع االلكتروني

استعراض المزاداتاستعراض المزادات
  واختيار المزادواختيار المزاد

بدء المزايدة من خاللبدء المزايدة من خالل
سداد قيمة عربون المشاركةسداد قيمة عربون المشاركة

  الفوزالفوز
في المزادفي المزاد

استكمال باقي االلتزاماتاستكمال باقي االلتزامات
المالية مع البائع والمنصةالمالية مع البائع والمنصة

www.mazad.netwww.mazad.netللمزيدللمزيد::



.1.1

.2.2

.3.3

.4.4

.5.5

.6.6

.7.7

من لديه رغبة في المشاركة في المزاد العقاري االلكتروني يجب عليه دفع مبلغمن لديه رغبة في المشاركة في المزاد العقاري االلكتروني يجب عليه دفع مبلغ
  ألف ريال سعودي )ألف ريال سعودي )10001000( عن طريق: الفيزا - ماستر كارد - بطاقة مدى ويعتبر المبلغ( عن طريق: الفيزا - ماستر كارد - بطاقة مدى ويعتبر المبلغ  

جزء من المبلغ النهائي الذي سوف يرسو عليه المزاد وال يحق له استردادهجزء من المبلغ النهائي الذي سوف يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده

عند رسو المزاد على صاحب أعلى مزايدة على مستوى العقار يلتزم المشارك )المزايدعند رسو المزاد على صاحب أعلى مزايدة على مستوى العقار يلتزم المشارك )المزايد((
  بتسديد باقي قيمة الشراء المعلن عنها باإلضافة إلى قيمة ضريبة التصرفاتبتسديد باقي قيمة الشراء المعلن عنها باإلضافة إلى قيمة ضريبة التصرفات  

العقارية للبائع في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رسو المزادالعقارية للبائع في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد

  على من رسا عليه المزاد: في حال عدم االلتزام بالدفع تعاد عملية البيع للمزادعلى من رسا عليه المزاد: في حال عدم االلتزام بالدفع تعاد عملية البيع للمزاد
  العقاري على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويتم إلزامه بفرق السعر وتكاليف اإلعالناتالعقاري على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويتم إلزامه بفرق السعر وتكاليف اإلعالنات

على المزاد العقاري المتفق عليه مسبقًاعلى المزاد العقاري المتفق عليه مسبقًا

المزايدة من قبلك تكون فقط على مستوى المزاد الواحد وال يمكن تحويلها لمزادالمزايدة من قبلك تكون فقط على مستوى المزاد الواحد وال يمكن تحويلها لمزاد
آخر إال من خالل التواصل المباشرة مع إدارة منصة مزاد عقاري وتوضيح األسبابآخر إال من خالل التواصل المباشرة مع إدارة منصة مزاد عقاري وتوضيح األسباب  

يلتزم المشتري بسداد قيمة السعي يلتزم المشتري بسداد قيمة السعي 2.52.5 % من قيمة البيع + ضريبة القيمة % من قيمة البيع + ضريبة القيمة
المضافة المضافة 15%15% على قيمة السعي فقط ل على قيمة السعي فقط لوليد ال صبيح - معلن عقاري رقم وليد ال صبيح - معلن عقاري رقم 99719669971966  

المزاد تابع للمعلن العقاري المزاد تابع للمعلن العقاري وليد ال صبيح - معلن عقاري رقم وليد ال صبيح - معلن عقاري رقم 99719669971966
المفوض بالبيع من قبل المالكالمفوض بالبيع من قبل المالك  

  
المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة والموافقةالمشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة والموافقة

على جميع الشروط واألحكام الخاصة بمنصة مزاد عقاريعلى جميع الشروط واألحكام الخاصة بمنصة مزاد عقاري  

الشروطالشروط



للتواصل واالستفسارللتواصل واالستفسار
92003306292003306205549690160554969016

  يبدأ يوم األحديبدأ يوم األحد
19/9/202119/9/2021

11
ظهرًاظهرًا

88  
مساءًامساءًا

  ينتهي يوم الثالثاءينتهي يوم الثالثاء
28/9/202128/9/2021

المشاركة عبر منصة مزاد عقاريالمشاركة عبر منصة مزاد عقاري




