
لالستفسار:  05454777190545377719

محكمة التنفيذ بالخبر

طريق ا�مير محمد بن فهد 

طريق ا�مير سلطان

ن تيمية
ق اب

طري

تسعة وخمسون ألف ريال   

) 59,000 (
مسترد لمـن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

موقع
العقار

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

فيال دورين سكنية 
حي شمال الظهران

) 600م2 (

تطوير وتشغيل 

الساعةالتاريخاليوم 

اإلثنين  يــــبــــدأ

ينتـهي

0٥ / 06 / 1442هـ

06 / 06 / 1442هـ
1٨ / 01 / 2021 م

1٩ / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًاالثالثاء
مجمل أيام المزاد

https://goo.gl/maps/AGK7HyutGrAKCt1v5
https://emazad.sa/home/auctions


معلومات عن العقار:

الحــي /  حي شمال الظهران                             

قطعة أرض رقم 641 من المخطط رقم 123-1      

نوع العقار

سكني  حـــدول وأطـــــوال :

القسيمة رقم 642 بطول   )20م( عشرون مترشمااًل

 شارع عرض 18م بطول  )20م( عشرون مترجنوبًا

القسيمة رقم 639 بطول   )30م( ثالثون مترشرقًا

القسيمة رقم 643 بطول   )30م( ثالثون مترغربًا

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 

الثمن لمن  المبلغ جزءًا من  عن طريق سداد ويعتبر  ريال )000.٥٩(  تسعة وخمسون ألف 
يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2

الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن 

وبمصروفات المزايدة .

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .6

يلتزم المشتري بدفع السعي 2.٥% + )1٥% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

https://emazad.sa/home/auctions


Emazad.sa

9 2000 0782
الدعم الفني:

تطوير وتشغيل:

خطوات المشاركة
في المزاد اإللكتروني :

3

ةكراشملا تاوطخ
: ينورتكلإلا دازملا يف

 يف لوخدلا ليجست
ينورتكلإلا عقوملا

ضارعتسا
تادازملا

 ةميق دادس
دازملا يف ةكراشملا

)دادرتسالل ةلباق(

 زوفلا
دازملاب

 دازملا رايتخا
ةكراشملل لوخدلاو

123

4 5

https://emazad.sa/home/auctions


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

للتواصل مع وكيل البيع:

https://emazad.sa/home/auctions

