
تعلــن محكمــة التنفيــذ بمحافظــة جــدة عــن إقامــة مــزاد علنــي إلكترونــي 

ببيع العقار الواقع بمحافظة جدة بموجب القرار القضائي رقم (41741484) 

الصادر من دائرة التنفيذ الثامنة بتاريخ 1441/04/19هـ ومواصفاته كالتالي:

(جدة)مزاد عقارات السبيل

Real Estate الـعــقــــــارات

العقــــار
عمارة سكنية

قطعة أرض مقام عليها عمارة سكنية مكونة الوصـف
من دورين 

الشقة  شقتين   عن  عبارة   : األرضي  الدور 
–صالة  مياه-مطبخ  دورة   – نوم  غرفة  األولى: 

صغيرة 
مستقل  مدخل  ولها  منفصلة  الثانية  الشقة 

وتتكون من: غرفة نوم – دورة مياه –مطبخ 
الدور األول :  يتكون من شقتين في كل شقة  

غرفة نوم -دورة مياه- مطبخ 

الــصـك

220214024072

هـ1439/08/28 تاريخة :

الموقـعالمساحة

حي السبيل -  طريق الكواكب السائرة

215,8 م2
المساحـة

الشيــك
15,000 الــف ريال
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شرق

شمال

غرب

شارع بعرض 6م ثم جميل عبدهللا الفيصل- بطول 14,5

جنوب
يحده يحي اليماني - بطول 14,5

يحده انقاض عبدهللا الحجازي - بطول 3,3 

يحده انقاض عبدالرحمن الجاوي  - بطول 16,5
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العقــــار
عمارة سكنية 

الوصـف

قطعة أرض مقام عليها عمارة سكنية مكونة 
من دورين

الدور األول: غرفة نوم

الــصـك

820212017232

هـ1439/08/28 تاريخة :

الموقـعالمساحة

حي السبيل -  شارع الكيكي

19,04 م2
المساحـة

الشيــك
5000  ريال

0580433035-0544371808-0532990044

شرق شمال

غرب

شارع عرض 6م ثم سعيد احمد الحضرمي - بطول 2,4

جنوب
دار محمد يحيى العمودي - بطول 3م

دار ناصر بن سعيد الزهراني - بطول 1.95 

شارع بعرض 6م ثم دار عمر عبادي - بطول 6,8
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تسجيل الدخول في موقع المزاد االلكتروني ( emaazad.sa  ) ثم استعراض المزاد.

شــحن المحفظــة اإللكترونيــة بالمبلــغ المقــدر لــكل عقــار عــن طريــق ســداد ويتــم إعــادة كامــل 

المبلــغ المدفــوع للمزايــد فــي حــال لــم يرســى عليــه المــزاد اإللكترونــي ,أمــا مــن رســت عليــه 

المزايــدة فعليــه ســداد كامــل قيمــة العقــار المــزاود عليــه، وال يعتبــر المبلــغ المدفــوع مســبقًا 

جزء من الثمن ويتم إعادته حال سداد كامل المبلغ. 

اختيار المزاد والدخول والمشاركة. 

إتمام البيع الخاضع لموافقة دائرة التنفيذ الثامنة بجدة.

يلتــزم المشــتري بتســليم كامــل المبلــغ خــالل عشــرة أيــام مــن تاريــخ إقامــة المــزاد وإذا تخلــف 

عــن ذلــك فيعــاد بيــع العقــار علــى حســابه ويتحمــل مــا نقــص مــن الثمــن، علمــًا بــأن الســعي 

على المشتري بواقع 2.5% مع إضافة القيمة المضافة للمكتب المشرف على المزاد.

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد. 

ال يقبــل طلــب شــفعة األعيــان المباعــة بالمــزاد، ولمســتحقها المشــاركة بالمــزاد وفــق مــا جــاء 

المادة ( التاسعة واألربعون ) من النظام حسب ما نصت عليه المادة 50/12 من نظام التنفيذ. 

يكون اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ

شروط دخول المزاد

للمشـــــاركة فـــــي المـــــزاد عــــبر  منــصة الــــمزاد اإللــكتروني    

2021/05/27م 
1442/10/15ھـ

مساًء 02:00

الخميس
بــداية المــزاد

2021/05/30م 
1442/10/18ھـ

مساًء 06:00

األحد
نهــاية المــزاد

    للمشـــاركة فـــي المـــزاد عــبر  منــصة الــمزاد اإللــكتروني

www.Emazad.sa

اإللكتروني 
المزاد


