محكمة التنفيذ بالرياض

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

أرض مـــســـورة
حي البديعة

(500.77م)2

ﺑﻮدي ﻣﺎﺳﺘﺮز

العــربــون:

ا ﻣﻴﺮ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﺎن ال ﺳﻌﻮد

ﺳﻠﻴ

ا ﻣﻴﺮ

ن ﺑﻦ
ﻤﺎ
ﻋﻠﻲ
ﺑﻦ ا
ﻤﺎن
ﻟﻴ

ﻋﺒﺪ اﻟ
ﻌﺰﻳﺰ اﻟ

اليوم

ﻌﺒﺎس

مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

( ) 20,000

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ

عشرون ألف ريال

ﺿﺮﻣﺎء

موقع
العقار

التاريخ

الساعة

يــــبــــدأ األحد

1442 / 02 / ٠٣هـ

 ١٠ : ٠٠صــباح ًا

ينتـهي األحد

1442 / 02 / ٠٣هـ

 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

1

تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /البديعة
عبارة عن ارض مسورة

حـــدول وأطـــــوال :

نوع العقار

سكني

ال
شما ً

جار بطول ( )27.91سبعة وعشرون متر وواحد وتسعون سنتمتر

جنوب ًا

جار بطول ( )25.76خمسة وعشرون متر وستة وسبعون سنتمتر

شرق ًا

ممر مشاة عرض 10م بطول ( )18.68ثمانية عشر متر وثمانية وستون سنتمتر

غرب ًا

جزء من القطعة رقم  2بطولة ( )19.3تسعة عشر متر وثالثون سنتمتر

الـشـــــروط :
.1
.2
.3
.4

مـــن لــديــه رغــبــة فـــي دخــــول الـــمـــزاد يــقــوم بــشــحــن الــمــحــفــظــة اإللــكــتــرونــيــة بمبلغ
عشرون ألف ريال (  ) 20,000عن 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.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.
 %2.5لوكــيل البــيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.

0545477719
0545377719
@alnwisher

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

