
لإلستفسار

054 3548 222
054 750 3444

أضغط لالتصال

قام عرب منصة يُ

رقم المعلن 3122812
رقم التصنيف 1063

ترخيص وكيل البيع
القضايئ   38020012

رد زاد الزمُ مَ
خميس مشيط

األحــــــــــــــــــــــــــــــــد
مســــــــــاءً  4 : 0 0 عـــة  لســـا ا

بداية المزاد

األربعـــــــــــــــــــــــاء
الســـاعـــة 6:00 - 9:00 مســــــــــاءً

نهاية المزاد

2 0 2 3

1 5
ينـــــــــــــــــــــــــــــاير 01

1 4 4 4

2 2
جمادى الثانية 06

2 0 2 3

1 8
ينـــــــــــــــــــــــــــــاير 01

1 4 4 4

2 5
جمادى الثانية 06

تعلن شركة طيبة الخري عن البيع بالمزاد العلين لمجموعة عقارات يف خميس مشيط 
تحت إشراف مركزاإلسناد والتصفية ( إنفاذ ) وبقرار من محكمة التنفيذ

https://www.auctions.com.sa/page/homepage
tel:0547503444
tel:0543548222


العقــــــــــــــارات
شيك الدخولالمساحة / م2الحيالعقاررقم الصك

01600 غرب وادي هشبل371708011896 50,000أرض

رد زاد الزمُ مَ
خميس مشيط



شيك الدخول

50,000 ريال

عبارة عن قطعة ارض سكنية بحي غرب وادي بن هشبل رقم 
3 بمدينة خميس مشيط  

الموقع قريب من الشوارع والطرق الرئيسية   

الحدود واألطوال

رقم الصك

600

1405/210/ج/2 2522
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

371708011896

يحدها برحه بطول 20 م يحدها ممر مشاة عرض 6 م بطول 20 م 

يحدها القطعة رقم 2524 بطول 30 م يحدها ممر مشاة عرض 4 م يليه حديقة بطول 30 م 

وصف العقار

أرض بحي غرب وادي بن 
هشبل 

1

موقع العقار
أضغط هنا

https://goo.gl/maps/vA7Pspey66XkAW4U6


خطوات التسجيل
يف المنصة

خطوات إدارة 
وشحن المحفظة

2592 92000للتواصل مع الدعم الفين للمنصة

 أضغط هنا

إدارة المحفظة يف منصـــــــــــــــة

السعودية للمزادات

 أضغط هنا

خطوات التسجيل يف منصــــــة

السعودية للمزادات

تسجيل الدخول يف
منصة المزاد

سداد قيمة المشاركة
( قابلة لإلسرتداد )

 إستعراض
المزادات

 إختـيــــــار المــــــــزاد
والمشـــــاركة

الفوز بالمزاد

https://www.youtube.com/watch?v=zBtzCY0WiSw
https://www.youtube.com/watch?v=O0N0LYqIyTk
tel:920002592


شــــروط المــــــزاد

TaibetAlkhair2

TaibetAlkhair Taibet.Alkhair شركة طيبة الخري

لإلستفسار

المكتب الرئييس
 جدة - حي الصفا أمام كتابة العدل

رئيس مجلس اإلدارة
م. فهد عليان الردادي  

 وكيل البيع القضايئ
www.taibetalkhir.comشركة طيبة الخري للمزادات العلنية   

أضغط لإلنتقال
لمتابعتنا

أضغط لالتصال

054 750 3444
054 3548 222

@taibetalkhairtaibetalkhair 

التسجيل يف منصة منصة السعودية للمزادات.

سداد مبلغ المشاركة حسب العرابين أعاله عن طريق منصة السعودية 

للمزادات ويعترب المبلغ جزءاً من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له 

اسرتداده، ويف حال رسو المزاد يحرر شيك بباقي قيمة العقار باسم مركز 

االسناد والتصفية "انفاذ".

، ويف حال تعذر  عند رسو المزاد عىل المشرتي يتم سداد المبلغ فوراً

السداد خالل عشرة أيام عمل يعاد المزاد عىل حساب المشرتي ويتحمل 

جميع ما نقص من المبلغ وجميع تكاليف المزاد.

المعاينة للعقار خالل فرتة اإلعالن.

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد، وفق قواعد عمليات مركز االسناد 

والتصفية "انفاذ".

يحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بقيمة 2.5 ٪من ثمن البيع شامل 

ضريبة القيمة المضافة باسم مركز االسناد والتصفية "انفاذ".

البيع واإلفراغ وفق قواعد عمليات مركز االسناد والتصفية "انفاذ"

يلزتم المشرتي بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5 ٪من ثمن البيع.
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tel:0547503444
tel:0543548222
https://twitter.com/taibet_alkhair
https://t.me/taibetalkhair2
https://www.youtube.com/@user-uo5zw3hm1f
https://www.snapchat.com/add/taibetalkhair?share_id=DVjpkIdFIvE&locale=ar-SA
https://www.tiktok.com/@taibetalkhair/video/7158554756351413505?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7158554756351413505
https://www.instagram.com/taibet.alkhair/

