
لالستفسار:  05454777190545377719

محكمة التنفيذ بالخبر

يقام المزاد حضوريًا في فندق فوكو
emazad.sa وإلكترونيًا عبر منصة

الساعةالتاريخاليوم 

1 15 : 06  مساءًا2٨ / 01 / 1442هـاألربعاء

مجمل أيام المزاد

العــربــون:
اثنين وثالثون ألف وثالثمائة ريال    

) 32,300 (
مسترد لمـن لم يرسو عليه المزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
عــمارة سـكـــنيـــة العـــلــنـي

الخبر الجنوبية )325.58م2(

تطوير وتشغيل 

الشارع الخامس والعشرين
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جامع عاصم بن ثابت

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/rjMe9FmXzoA1gNVm9


الـشـــــروط :

موقع فندق فوكو :

معلومات عن العقار:

ريال  ألف وثالثمائة  اثنين وثالثون  بمبلغ  شيكًا مصدقًا   يحضر  المزاد  رغبة في دخول  لديه  من   .1
)32.300( بإسم محكمة التنفيذ بالخبر ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ، أو عبر منصة 
 )emazad( المزاد اإللكتروني بشحن المحفظة بالمبلغ الموضح أعاله عن طريق سداد بمنصة

ويعتبر المبلغ جزء من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له إسترداده.
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2
الثمن  بما نقص من  ويلزم  بمزايدة جديدة  البيع على مسؤوليته  يعاد  المحدد  الموعد  الثمن في 

وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  .3
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.  .4

2.5% لوكــيل البــيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.  

الحــي /  الخبر الجنوبية                             

قطعة أرض رقم 7 من المخطط رقم 2020      
نوع العقار

سكني  حـــدول وأطـــــوال :

قطعة رقم 5 بطول )21.35م( واحد وعشرون متر وخمسة وثالثون سنتمترشمااًل

قطعة رقم 9 بطول )21.35م( واحد وعشرون متر وخمسة وثالثون سنتمترجنوبًا

قطعة رقم 8 بطول )15.25م( خمسة عشر متر وخمسة وعشرون سنتمترشرقًا

 شارع القطيف عرض 21.35م  بطول )15.25م( خمسة عشر متر وخمسة وعشرون سنتمترغربًا

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

 �طريق الملك عبدا طريق مكة المكرمة 

فندق فوكو

https://goo.gl/maps/qXZtazAqeXqwaBr98


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
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https://emazad.sa/home/auctions


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

للتواصل مع وكيل البيع:

https://emazad.sa/home/auctions

