
للبيع باملزاد العلني
أرض زراعية وأرض سكنية يف محافظة رابغ

العقار الثاين

العربون

ريال 000 , 20
مسرتد ملن مل

يرسو عليه املزاد 

 بدء املزاد

اإللكرتوين

وتتميز امليثب  بحي  تقع  سكنية   أرض 

 بوقوعها يف منطقة عامئر وقريبة من

جميع الخدمات

 مساحة
م2 346,6

شارك باملزاد
زر بضغطة 

221602000931رقم الصك

2021 / 1 / 5
1442 / 5 / 21

م
هـ الثالثاء

املزاد يقام إلكرتونياً فقط

الساعة  10 صباحاً

هـ23 / 10 / 1440تاريخه

أضغط هنا للوصول إىل موقع العقار

العقار األول

العربون

ريال 000 , 40
مسرتد ملن مل

يرسو عليه املزاد 

25 رابغ  عن  تبعد  رابغ  رشق  تقع   مزرعه 

كيلو بقريه متايا

 مساحة
م2 95,000

921601000529رقم الصك

أضغط هنا للوصول إىل موقع العقار

https://goo.gl/maps/uyqnmzMBfA6zR3sN8
https://goo.gl/maps/scTbQ6KBenJUvwvZ9
https://emazad.sa/home/running


056 689 3108   اضغط هنالإلستفسار
لإلتصال

 السعي على المشتري بواقع ( 2,50 % ) + ( 15 % ضريبة القيمة المضافة على السعي فقط ) للمسوق
 العقاري من قيمة البيع

رسو المزاد وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة

 من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورا واذا تعذر فيمهل عشرة ايام عمل واذا
 لم يسدد الثمن في الموعد المحدد فيعاد البيع على مسؤوليتة بمزايدة جديدة ويلتزم بما

نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة
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لایر للعقار �������  من يرغب بدخول المزاد يقوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ 
���لایر للعقار الثاني  عن طريق سداد ويعتبر هذا المبلغ جزءا من الثمن���� األول و 

لمن يرسو عليه المزاد

 يسقط خــيار المجلس حـال رســو المزاد ويتم اإلفراغ وفق احكام ونظام التــنفيذ ولوائحـه
التنظيمية

 رخصة ترخيص وكالة الحجز والتنفيذ لشركة طيبة الخير للتنمية المحدودة برقم 38020012
وتاريخ 1438/11/30 هـ
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شروط المزاد

وكيل البيع

رشوط املزاد
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جدة - حي الصفا امام كتابة العدل 0541675777
المكتب الرئيسي

شركة طيبة الخير للمزادات العلنية   
رئيس مجلس اإلدارة

شركة طيبة الخير م. فهد عليان الردادي  
 وكيل البيع القضائي

https://emazad.sa/home/running
tel:0566893108

