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اعالن بيع مزاد علني انذار نهائي �ضادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية العقبة يف الق�ضية التنفيذية رقم 2018/4030 ع

واملتكونة بني : املحكوم له : بنك اال�ضكان للتجارة والتمويل وكيله املحامي نا�ضر الطراونة واملحكوم عليها : �ضركة راية 

العقبة للتطوير واال�ضتثمار 
يعلن للعموم باأنه مطروح للبيع باملزاد العلني وعن طريق هذه الدائرة م�سروع �سياحي مقام على عدة قطع اأرا�سي يف مدينة العقبة �سمن قرية ال�ساحل اجلنوبي- حو�ض 

رقم 2/راأ�ض اليمنيه واملرهون ل�سالح بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل والبنك الأردين الكويتي مبوجب �سند الدين رقم )768( معاملة رقم )12/77( تاريخ 2014/12/30 من 

الدرجة الأوىل لقاء مديونية املدين /�سركة راية العقبة للتطوير وال�ستثمار.

و�سف امل�سروع :

اله�ساب  منتجعات  من  بالقرب  اليمنية  – راأ�ض  قابو�ض  ال�سلطان  �ساحية  وهي  اجلنوبي  ال�ساطئ  منطقة  يف  ويقع  �سياحي  م�سروع  عن  عبارة  الدعوى  مو�سوع  •امل�سروع 
ومنتجعات البحر الحمر وبالقرب من نادي الدفاع املدين والدرك، علمًا باأن جميع قطع الأرا�سي املقام عليه امل�سروع مفروز .

1.املوقع العام للم�سروع مميز وعلى اطاللة بحرية وتنظيمه )منتجعات �سياحية( ويت�سمن مباين عبارة عن فلل بعدة انظمة و�سقق وبرك �سباحة وحدائق وطرق 

وممرات وار�سفة وامل�سروع يف مراحل الت�سطيبات والعمل يف امل�سروع متوقف ويوجد على امل�سروع حرا�ض .

2.امل�صروع حماط ب�صور خر�صاين من ثالثة جهات واجلزء الرابع وهو الغربي ال�صمايل بدون �صور كما اأن ال�صوارع الداخلية واالر�صفة والبالط اخلارجي واالنارة منفذة 

بن�سبة )85 %( وكذلك يوجد عدد من ا�صجار النخيل والبن�صيانا وا�صجار زينة اأخرى .

ومدرج ادناه تفا�سيل وو�سف قطع الأرا�سي مو�سوع الدعوى : 

رقم الت�سل�سل

القطعة

منوذج البناء امل�ساحة 

وم�ساحته

ن�صبة دخول بنك تقدير القيمةو�سف قطعة الأر�ض وما عليها من بناء 

الإ�سكان والبنك 

الأردين الكويتي 

باملزاودة 

فيال دوبلك�ض 1203  م17132-

  A03 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص  التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري مبلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، ت�صطيبات اال�صقف           )ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط(،وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت(

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط ، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات.

قطعة الأر�ض : 1203 م2 × 

165 دينار = 198،495 دينار

 =325 x 2البناء : 319 م

103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها= 302،170 دينار

151،085 دينار

فيال دوبلك�ض 1104 م27142- 

 A02 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان 

خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن 

�صفلية من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص التمديدات لها فقط وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري مبلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، وت�صطيبات اال�صقف         )ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (، وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت( .

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات .

قطعة الأر�ض : 1104 م2 × 

165 دينار = 182،160 دينار

 =325 x 2البناء : 319 م

103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها= 285،835 دينار

142،918 دينار

فيال دوبلك�ض 808 م37172-

 A05 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري مبلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، وت�صطيبات اال�صقف         ) ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (،وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت ( .

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات.

قطعة الأر�ض : 808 م2 × 

165 دينار = 133،320 دينار

البناء : 319 مx 2 325 دينار 

= 103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها= 236،995 دينار

118،498 دينار

فيال دوبلك�ض 813 م47182-

 A06 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص  التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري مبلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، وت�صطيبات اال�صقف         )ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (، وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت ( .

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات.

قطعة الأر�ض : 813 م2 × 

165 دينار = 134،145 دينار

البناء : 319 مx 2 325 دينار 

= 103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها= 237،820 دينار

118،910 دينار

فيال دوبلك�ض 712 م57192-

 A07 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص  التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري مبلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، وت�صطيبات اال�صقف         )ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (، وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت ( .

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط،واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات .

قطعة الأر�ض : 712 م2 × 

165 دينار = 117،480 دينار

البناء : 319 مx 2 325 دينار 

= 103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها=  221،155 دينار

110،578 دينار

فيال دوبلك�ض 776 م67202-

 A011 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص  التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري ميلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، وت�صطيبات اال�صقف         ) ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (، وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت ( .

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات .

قطعة الأر�ض : 776 م2 × 

165 دينار = 128،040 دينار

البناء : 319 مx 2 325 دينار 

= 103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها = 231،715  دينار

115،858 دينار

فيال دوبلك�ض 870 م77212-

 A010 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر و الواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص  التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري ميلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�ص، وت�صطيبات اال�صقف          ) ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (، وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت ( .

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات .

قطعة الأر�ض : 870 م2 × 

165 دينار = 143،550 دينار

البناء : 319 مx 2 325 دينار 

= 103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  247،225 دينار

123،613 دينار

فيال دوبلك�ض 952 م87222-

 A09 رقم

مب�ساحة 

319 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب وهو عبارة عن فيال طابقني بنظام الدوبلك�ص والوجهة االمامية من البناء ملب�صة باحلجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص 

مقاوم للظروف اجلوية والفيال مكونة من درج داخلي خلدمة نظام الفيال ودرج خارجي خلدمة ال�صطح والفيال مكونة من غرفتني نوم وحمام وغرفة خدمة وحمام و�صالة وغرفة �صيوف ومطبخ مركب له خزائن �صفلية 

من اخل�صب بدون رخام والطابق االول مكون من غرفة نوم رئي�صية وحمام وغرفة مالب�ص و�صالة وترا�ص امامي مطل على البحر، ويتبع للفيال بركة �صباحة وغرفة م�صخات موؤ�ص�ص  التمديدات لها فقط  وموؤ�ص�ص لها 

متديدات املياه والت�صريف والبالط حول الربكة غري ميلط.

- الفيال حماطة ب�صور خا�ص لها ومركب على املدخل وترا�ص الفيال معر�صات من خ�صب الربجوال.

- البناء مق�صور ومدهون ومركب �صبابيك ذات مقاطع خا�صة ومركب اباجورات على ال�صبابيك ومبلط وموؤ�ص�ص لتمديدات املياه وال�صرف ال�صحي، ومركب ابواب خ�صب داخلية جلميع االبواب وابواب خارجية املنيوم مبقاطع 

خا�صة، وت�صطيبات اال�صقف         ) ال�صقف امل�صتعار غري مكتملة ومنفذ اجل�صور فقط (،وتاأ�صي�ص وتركيب وحدات التكييف على اال�صطح ومكب وحدات تكييف )�صبلت (.

- ال�صرف ال�صحي واملياه مكتمل للفيال ومو�صول  مع ال�صبكة الداخلية للمنتجع فقط، واعمال االر�صفة الداخلية للفيال غري مكتمل.

- البناء يعترب يف مراحل الت�صطيبات .

قطعة الأر�ض : 952 م2 × 

165 دينار = 157،080 دينار

البناء : 319 مx 2 325 دينار 

= 103،675 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  260،755 دينار

130،378 دينار

13345 م2 × 175 دينار = قطعة االر�ص �صليخ خالية من املباين واالن�صاءات ويوجد بداخل القطعة  حاويات وكرفانات.ل يوجد13345 م97242-

2،335،375 دينار

1،167،688 دينار

7600 م2 × 175 دينار = قطعة االر�ص �صليخ خالية من املباين واالن�صاءات ويوجد بداخل القطعة  حاويات وكرفانات مكاتب.ل يوجد7600 م107252-

1،330،000 دينار

665،000 دينار

بناء رقم BO1 624 م117282-

مكون من �سقة 

طابق ار�سي 

مب�ساحة 274 

م2 و�سقة 

طابق اول 

مب�ساحة 

207 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون من طابقني كل طابق 

�صقة م�صتقلة، وكل طابق له مدخل م�صتقل.

-  ال�صقة االر�صية مكونة من ثالثة غرف نوم واحدة ما�صرت وغرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمة مع حمامها ومطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام وجملى وحمامني.

- ال�صقة للطابق االول مكونة من ثالثة غرف نوم واحدة ما�صرت وغرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمة مع حمامها ومطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام وجملى وحمامني ومركب على الرتا�ص م�صالت من خ�صب 

الربجوال .

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف، ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف.

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�سطيبات .

- البناء ذات اطاللة مميزة .

قطعة الأر�ض : 624 م2 × 

165 دينار = 102،960 دينار

البناء : 481 م2 × 400 دينار 

= 192،400 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  295،360 دينار

147،680 دينار

بناء رقم BO2 656 م127292-

مكون من �سقة 

طابق ار�سي 

مب�ساحة 274 

م2 و�سقة 

طابق اول 

مب�ساحة 

207 م2

- العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون من طابقني كل طابق 

�صقة م�صتقلة، وكل طابق له مدخل م�صتقل.

-  ال�صقة االر�صية مكونة من ثالثة غرف نوم واحدة ما�صرت وغرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمة مع حمامها ومطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام وجملى وحمامني.

- ال�صقة للطابق االول مكونة من ثالثة غرف نوم واحدة ما�صرت وغرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمة مع حمامها ومطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام وجملى وحمامني ومركب على الرتا�ص م�صالت من خ�صب 

الربجوال .

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف، ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف.

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�سطيبات .

قطعة الأر�ض : 656 م2 × 

165 دينار = 108،240 دينار

البناء : 481 م2 × 400 دينار 

= 192،400 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  300،640 دينار

150،320 دينار

348 م2 × 200 دينار = 69،600 قطعة االر�ص عبارة عن مدخل ومواقف ملنطقةB01   مبلطة ببالط انرت لوك ومركب عليها ار�صفة مبلطةل يوجد348 م137302-

دينار

34،800 دينار

بناء رقم 673 م147312-

BO6 مكون من 
فلل دوبلك�ض 

عدد )2( كل 

فيال مكونة 

من طابقني، 

الفيال الوىل 

مب�ساحة 238 

م2 والفيال 

الثانية 

مب�ساحة 

225 م2

العقار عبارة عن قطعة ار�ص مقام عليها بناء من اخلر�صانة امل�صلحة والطوب والواجهة االمامية ملب�صة حجر والواجهات االخرى مق�صورة ومدهونة دهان خا�ص مقاوم للظروف اجلوية والبناء مكون من وحدتني وكل وحدة 

عبارة عن فيال دوبلك�ص مكونة من طابقني، وكل طابق له مدخل م�صتقل ودرج داخلي من االر�صي اىل االول ودرج من االول اىل ال�صطح.

- الطابق االر�صي لكل فيال مكون من غرفة �صيوف و�صالة وغرفة خدمه وحمام لها ومطبخ وحمام.

- الطابق االول لكل فيال مكون من غرفتني نوم واحده ما�صرت وحمام اخر و�صالة وترا�صات مك�صوفة لها اطاللة على البحر.

- ال�صبابيك ذات مقاطع خا�صة واالبواب خ�صب ق�صرة والدهان نوعية جيده، واال�صقف امل�صتعارة مركب ج�صور فقط وموؤ�ص�ص متديدات كهرباء وتكييف ووحدات التكييف مركبة على اال�صقف .

- الر�سفة حول البناء مبلطة .

- البناء يف مراحل الت�صطيبات االخرية .

- املطبخ مركب له خزائن خ�صبية �صفلية بدون رخام .

- مركب على الرتا�صات م�صالت من الربجوال .

- الت�صطيبات الداخلية مب�صتوى عايل من حيث البالط واملطابخ واالبواب وال�صبابيك واحلمامات والتاأ�صي�صات امليكانيكية والكهربائية.

قطعة الأر�ض : 673 م2 × 

165 دينار = 111،045 دينار

البناء : 463 م2 × 400 دينار 

= 185،200 دينار

جمموع قيمة الأر�ض وما 

عليها =  296،245 دينار

148،123 دينار


