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مجمل أيام المزاد
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لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /الزهرة
 عبارة عن فيال سكنية على شارعين

متعلقات العقار :
 توجد فاتورة كهرباء على الفيال بقيمة 5,505,74ريال
 توجد فاتورة مياه على الفيال بقيمة  626,90ريال
* يتحمل المشتري قيمة الفواتير أعاله

نوع العقار

سكني

حـــدول وأطـــــوال :
شارع عرض 15م بطول (40م) أربعون متر

شماالً
جنوب ًا

قطعة رقم  1187و  1189بطول (40م) أربعون متر

شرق ًا
غرب ًا

شارع عرض 20م بطول (25م) خمسة وعشرون متر
قطعة رقم  1190بطول (25م) خمسة وعشرون متر

الـشـــــروط :
.1
.2
.3
.4
.5

من لديه رغبة في دخــول الــمــزاد يقوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ
مائة ألف ريال (  ) 100.000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو
عليه المزاد وال يحق له استرداده.
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد 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.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.
 %2.5لوكــيل البــيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.
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www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

خطوات المشاركة
المزادﺎرﻛﺔ
فيت اﻟﻤﺸ
ﺧﻄﻮا
اإللكتروني :

ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
1

2

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

3

ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد(

اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻤﺰادات
5

اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺰاد

3

4

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺰاد
واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

Emazad.sa
الدعم الفني:

9 2000 0782
تطوير وتشغيل:

للتواصل مع وكيل البيع:

0545477719
0545377719

تطوير وتشغيل

