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) العـــــاشـــــــــــرة  الـــــدائـــــــرة   (
محكـمة التنفيذ بالدمام 

للبيع بالمزاد العلني

بعد صالة العصر
23 / 03 / 1442هـ يــوم اإلثــنـين
فندق فوكو - الخبر

والمنــصــة اإللــكـتـرونيـة
مجموعة عقارات متنوعة بالدمام

 �طريق الملك عبدا طريق مكة المكرمة 

فندق فوكو

موقع 
المزاد

المزاد اإللكتروني:
التاريخ

1٨ / ٠٣ / 1442هـ
2٣ / ٠٣ / 1442هـ

اليوم 

األربعاء يــــبــــدأ

ثنين ينتـهي إل ا

الساعة

٠٠ : ٠٥ مساءًا
٠٠5 : ٠6 مساءًا

مجمل أيام المزاد

موقع المزاد الحضوري )فندق فوكو( :

shorturl.at/wzCL3
shorturl.at/wzCL3


لالستفسار: 
05041191170504119117

إعالن محـكـمـة
التنفيذ بالدمام 

التالية: العقارات  بيع  بالدمام عن  التنفيذ  العاشرة بمحكمة  التنفيـذ  ُتعلـن دائرة 

للبيع بالمزاد العلني

المريكبات  حي  في  الواقعة  و73   71 رقم  األرض  قطعتي  على  التجارية  العمارة  أواًل: 
بمدينة الدمام بمساحة )967.٥م2( .

بمدينة  العدامة  حي  في  الواقعة   43 رقم  األرض  قطعة  على  السكنية  العمارة  ثــــانيـــًا: 
الدمام بمساحة )297.33م2(.

العدامة  حي  في  الواقعة   1 رقم  األرض  قطعة  على  السكنية  التجارية  العمارة  ثــــالثـــًا: 
بمدينة الدمام بمساحة )247.33م2( .

العمارة التجارية على قطعتي األرض رقم 12 و13 الواقعة في حي محمد بن سعود  رابــــــعًا: 
بمدينة الدمام بمساحة )549.79م2( .

الفيال السكنية على قطعة األرض رقم 174 الواقعة في حي الريان بمدينة الدمام  خامسًا: 
)9٠٠م2( .

سادسًا:    
)2٠64.٥م2(  .

من لديه رغبة في دخول المزاد ُيحضر شيكًا ُمصدقًا بمبلغ :    -1
للبند أواًل.  )97.9٠٥( سبعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة ريال    
للبند ثانيًا.  )٣6.29٣( ستة وثالثون ألف ومئتين ثالثة وتسعون ريال    
للبند ثالثًا.   )٥٣.7٣9( ثالثة وخمسون ألف وسبعمائة تسعة وثالثون ريال    
للبند رابعًا.  )66.164( ستة وستون ألف ومائة أربعة وستون ريال    

للبند خامسًا.  )124.2٨6( مائة وأربعة وعشرون ألف ومئتين ستة وثمانون ريال    
للبند سادسًا.    )74.٨29( أربعة وسبعون ألف وثمانمائة تسعة وعشرون ريال    

بإسم )رئيس محكمة التنفيذ بالدمام( ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن   
لمن 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 الثمن في   -2
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
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  -4

يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية ٥%  -5
اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.  -6

وذلك بالمزاد العلني الذي سيقام إن شاء اهلل يوم اإلثنين 1442/٠٣/2٣هـ بعد صالة العصر في فندق 
فوكو بمدينة الخبر وفقًا للشروط التالية : 

فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين 
أعاله وحسب الكروكي الموضح علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 

)2.٥%  + القيمة المضافة ( لوكيل البيع القضائي القائم بأعمال المزاد 

مجموعة عقارات متنوعة بالدمام

Tel:0504119117
Tel:0504119117


كلية التربية بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

الموقعالموقع

المقامة على قطعتي أرض رقم 
71 و73 من المخطط رقم 1/145   
في حي المريكبات بالدمام 

بمساحة 967.٥م2  والمملوكة 
بالصك رقم 930104018858 وتاريخ  

1438/2/2 هـ .

العمارة التجارية 

حـــدول وأطـــــوال :

قطعة رقم 69 و1/69 بطول )34( أربعة وثالثون متر شمااًل

قطعة رقم 75 بطول )32( اثنين وثالثون مترجنوبًا

قطعة رقم 70 و72 بطول )30( ثالثون متر شرقًا

 شارع عرض 32م بطول )30( ثالثون مترغربًا

العــربــون:

شيك ُمصدق بمبلغ )97.9٠٥( سبعة وتسعون 
ألف وتسعمائة وخمسة  ريال

القيـمة اإليــجاريـة
175,000 ريال سنوياً

نوع العقار

تجاري

أواًل

https://goo.gl/maps/TuvVJNt7Uq6tSha16


الموقعالموقع وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واالرشاد

 البريد السعودي المركزي

المقامة على قطعة  أرض رقم 
43  من البلك رقم 2113  في حي 

العدامة  بالدمام بمساحة 
297،٣٣م2  والمملوكة بالصك 

رقم 730103019107 وتاريخ  
1438/2/2 هـ. 

العمارة السكنية  

ثانيًا

حـــدول وأطـــــوال :

قطعة رقم 44 بطول )19.51( تسعة عشر متر وواحد وخمسون سنتمترشمااًل

قطعة رقم 42 بطول )19.51( تسعة عشر متر وواحد وخمسون سنتمترجنوبًا

  شارع عرض14.63م بطول )15.24( خمسة عشر متر وأربعة وعشرين سنتمترشرقًا

قطعة رقم 32 بطول )15.24( خمسة عشر متر وأربعة وعشرين سنتمترغربًا

نوع العقار

سكني 

العــربــون:

شيك ُمصدق بمبلغ )٣6.29٣( ستة وثالثون ألف 
ومئتين ثالثة وتسعون ريال 

القيـمة اإليــجاريـة
101,000 ريال سنوياً

https://goo.gl/maps/vucs4sFikrGK6cYPA


الموقعالموقع

المقامة على  قطعة أرض رقم 
1 من البلك رقم 2113 في حي 
العدامة  بالدمام بمساحة 

247.٣٣م2  والمملوكة بالصك 
رقم 530107025870 وتاريخ 

1438/7/8 هـ .

العمارة التجارية السكنية 

حـــدول وأطـــــوال :

قطعة رقم 2 بطول )19.51( تسعة عشر متر وواحد وخمسون سنتمترشمااًل

 شارع عرض21.34م بطول )19.51( تسعة عشر متر وواحد وخمسون سنتمترجنوبًا

قطعة رقم 12 بطول )15.24( خمسة عشر متر وأربعة وعشرين سنتمترشرقًا

 شارع رقم 11 عرض30.50م بطول )15.24( خمسة عشر متر وأربعة وعشرين سنتمترغربًا

العــربــون:

شيك ُمصدق بمبلغ )٥٣.7٣9( ثالثة وخمسون 
ألف وسبعمائة تسعة وثالثون ريال

نوع العقار

تجاري - سكني

القيـمة اإليــجاريـة
85,000 ريال سنوياً

ثالثًا

https://goo.gl/maps/rn88aMnWu7zzjm4Y6


الموقعالموقع

المقامة على  قطعتين أرض رقم 12 
و 13  من البلك رقم 2113 في حي 

 محمد بن سعود بالدمام 
بمساحة ٥49.79م2  والمملوكة 

بالصكين رقم 330112011297 و 
430112011289 وتاريخ1437/1/21 هـ 

العمارة التجارية 

حـــدول وأطـــــوال :

ممر مشاة عرض 4.60م بطول )19.51( تسعة عشر متر وواحد وخمسون سنتمترشمااًل

 شارع األمير منصور عرض21.34م بطول )19.51( تسعة عشر متر وواحد وخمسون سنتمترجنوبًا

نافذ عرض 6.10م بطول )28.18( ثمانية وعشرين متر وثمانية عشر سنتمترشرقًا

قطعة رقم 1 و2 بطول )28.18( ثمانية وعشرين متر وثمانية عشر سنتمترغربًا

العــربــون:

شيك ُمصدق بمبلغ )66.164( ستة وستون ألف 
ومائة أربعة وستون ريال

نوع العقار

تجاري 

القيـمة اإليــجاريـة
18,000 ريال سنوياً

رابعًا

https://goo.gl/maps/jsVeQo3aNgdLvfvc8


الموقعالموقع

هايبر بنده

مصرف االنماء

المقامة على قطعة أرض رقم  174 
من البلك رقم 10 من مخطط رقم 

832 / 1 في حي الريان بالدمام 
بمساحة 9٠٠م2 والمملوكة 

بالصك رقم 830113005135 وتاريخ 
1433/1/25 هـ .

الفيال السكنية 

حـــدول وأطـــــوال :

قطعة رقم 173 بطول )22.5( اثنين وعشرين متر وخمسون سنتمتر شمااًل

 شارع عرض20م بطول )22.5( اثنين وعشرين متر وخمسون سنتمترجنوبًا

قطعة رقم 172 بطول )40( أربعون متر شرقًا

قطعة رقم 176 بطول )40( أربعون مترغربًا

العــربــون:

شيك ُمصدق بمبلغ )124.2٨6( مائة وأربعة 
وعشرون ألف ومئتين ستة وثمانون ريال

خامسًا

نوع العقار

سكني

https://goo.gl/maps/pZvJ7dfGXR4mKeuj8


الموقعالموقع

رقم 260 من البلك رقم 32 المجاورة 
األولى من المخطط 1/936   في 

حي الفرسان بالدمام بمساحة 
2٠64.٥م2 والمملوكة بالصك رقم  
630108015938 وتاريخ 1436/1/20 هـ 

حـــدول وأطـــــوال :

 شارع عرض 40م بطول )46( ستة وأربعون متر شمااًل

قطعة رقم 259 بطول )46( ستة وأربعون مترجنوبًا

قطعة رقم 262 بطول )45( خمسة وأربعون متر شرقًا

قطعة رقم 258 بطول )45( خمسة وأربعون مترغربًا

العــربــون:

شيك ُمصدق بمبلغ )74.٨29( أربعة وسبعون 
ألف وثمانمائة تسعة وعشرون ريال

نوع العقار

تجاري

سادسًا

يوجد غرفة كهرباء مشتركة

https://goo.gl/maps/VFJev3c8EyKqDmcR9


Emazad.sa

9 2000 0782
الدعم الفني:

تطوير وتشغيل:

خطوات المشاركة
في المزاد اإللكتروني :
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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
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https://emazad.sa/home/running


0545377719 
0545477719

تطوير وتشغيل 

للتواصل مع وكيل البيع:

https://emazad.sa/home/running



