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للبيع باملزاد العلني

عامرة رقم ()506

إسكــــان الخـــبــر  8 -شـــقــق
يف مـوقــع إسكان الخـبـر
بــعــــد صــــــالة الــعـــــــصــر

يوم الثالثاء 1440 /08/25هـ
الـمـــوافــــق 2019/04/30م

شروط دخول المزاد:

 -الخــرب

موقع العمارة

 -1حضور املشرتي أو وكيله الرشعي.
 -2تـــــــســـــــلـــــــيـــــــم ش ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــك مـــــــــــصـــــــــــدق ب ـ ـ ــإس ـ ـ ــم
( صنــــدوق التـــنـمـــيـة العـــقـــاريـــة ) مببلغ :

عامرة #
()506

مائة ألف ريــال ( )١٠٠،000عن كل شقة ويعترب
الشيك جزءاً من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال
يحق له اسرتداده.

 -3يلتزم املشرتي بدفع باقي مثن العقار بعد رسو املزاد
عليه مبوعد أقصاه تاريخ ١٤٤٠ / ١٠ / ١٠هـ
 -4حال عدم السداد يحق للصندوق فسخ البيع ويتم إعادة
البيع عىل مسؤولية املشرتي ويلزمه مــا نقص من
الثمن ومرصوفات املزاد .
 -٥اإلفــــــراغ خــــاضــــــــــع إلجــــــــراءات الصـــــــنــــــــــــدوق.
 -٦يســـقـــــط خـــــيار املــجــــلس حـال رســو املـزاد .
 -٧يحرر من يرسو عليه املزاد شيك السعي بنسبة %2.5
من مثن العقار .

هنا
المزاد

موقع المزاد
موقـــع المــــزاد
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تتكون العامرة  506من التاىل-:

تحتوى كل شقة عىل -:
غرفة نوم رئيسية بحامم داخىل

عدد األدوار 4 :

عدد الشقق 8 :

 2 +غرفة نوم  +صالة  2 +حامم  +مطبخ
 2 +بلكونه  +غرفة طعام  +مجلس

عدد الشقق ىف كل دور  2 :شقة

مساحة الشقة  220 :مرت مربع
عدد املصاعد بالعامرة 1 :

.

مالحظة :
يوجد خزان أريض للعامرة وخزان علوى وشبكة التغذية
محدثة وتم احالل وتحديث مواسري رصف األمطار.
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مسقط أفقي للشقق ذات األرقام الفردية

الشقق رقم 31 - 21 - 11 - 1 :
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مسقط أفقي للشقق ذات األرقام الزوجية

الشقق رقم 32 - 22 - 12 - 2 :
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