
920002033 اإللكتروني 
المزاد

مزاد عقارات

الريــاض  

مزاد عقارات الريــاض

Real Estate الـعــقــــــارات

إعالن المحكمة

تعلــن محكمــة التنفيــذ بمدينــة الريــاض عــن إقامــة مــزاد علنــي ببيــع العقــار 

الواقــع بمدينــة الرياض بموجب القرار القضائي رقم (417329053) الصادر من دائرة 

التنفيذ السابعة بتاريخ 1441/12/01هـ  ومواصفاتها كالتالي:

للمزيد من التفاصيل

اإللكتروني 
المزاد

www.Emazad.sa

شروط المزاد

شــحن المحفظــة اإللكترونية بمبلغ خمســون الف ريــال (50.000) ويعتبر جزءًا 

من الثمن في حال رسو المزاد  عليه وال يحق له استرداده. 

المعاينة للعقارات خالل فترة اإلعالن 

ــخ  ــن تاري ــام م ــرة أي ــالل عش ــة خ ــار كامل ــة العق ــع قيم ــتري بدف ــزم المش يلت

إقامــة المــزاد وإذا تخلــف عــن ذلــك ٌيعــاد بيــع العقــار علــى حســابه ويتحمــل 

ما نقص من الثمن. 

ــي  ــع القضائ ــل البي ــار لوكي ــة العق ــن قيم ــع 2,50% م ــتري بدف ــزم المش يلت

(شركة بصمة) مع ضريبة القيمة المضافة بمجرد البيع.

يلتزم المشتري بدفع 5% من قيمة العقار لضريبة التصرفات العقارية.

يسقط خيار المجلس في حال رسو المزاد على المشتري.

تطبق أحكام ولوائح التنفيذ.

0580401694 - 0580401734 - 0532990044

2021/05/29م 
1442/10/17ھـ
مساًء 02:00 السبت

2021/05/31م 
1442/10/19ھـ
مساًء 06:00 االثنين

نهــاية المــزادبــداية المــزاد

    للمشـــاركة فـــي المـــزاد عــبر  منــصة الــمزاد اإللــكتروني

Real Estate الـعــقــــــارات
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إعالن المحكمة

تعلــن محكمــة التنفيــذ بمدينــة الريــاض عــن إقامــة مــزاد علنــي ببيــع العقــار 

الواقــع بمدينــة الرياض بموجب القرار القضائي رقم (417329053) الصادر من دائرة 

التنفيذ السابعة بتاريخ 1441/12/01هـ  ومواصفاتها كالتالي:

للمزيد من التفاصيل

اإللكتروني 
المزاد

www.Emazad.sa

شروط المزاد

شــحن المحفظــة اإللكترونيــة بمبلغ مائتان الــف ريــال (200.000) ويعتبر جزءًا 

من الثمن في حال رسو المزاد  عليه وال يحق له استرداده. 

المعاينة للعقارات خالل فترة اإلعالن 

ــخ  ــن تاري ــام م ــرة أي ــالل عش ــة خ ــار كامل ــة العق ــع قيم ــتري بدف ــزم المش يلت

إقامــة المــزاد وإذا تخلــف عــن ذلــك ٌيعــاد بيــع العقــار علــى حســابه ويتحمــل 

ما نقص من الثمن. 

ــي  ــع القضائ ــل البي ــار لوكي ــة العق ــن قيم ــع 2,50% م ــتري بدف ــزم المش يلت

(شركة بصمة) مع ضريبة القيمة المضافة بمجرد البيع.

يلتزم المشتري بدفع 5% من قيمة العقار لضريبة التصرفات العقارية.

يسقط خيار المجلس في حال رسو المزاد على المشتري.

تطبق أحكام ولوائح التنفيذ.

0580401694 - 0580401734 - 0532990044

2021/05/29م 
1442/10/17ھـ
مساًء 02:00 السبت

2021/05/31م 
1442/10/19ھـ
مساًء 06:00 االثنين

نهــاية المــزادبــداية المــزاد

    للمشـــاركة فـــي المـــزاد عــبر  منــصة الــمزاد اإللــكتروني

Real Estate الـعــقــــــارات


