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عندمــا تضيــف قيمــة المــكان بعــدا اخــر إلــى قيمــة االســتثمار 

يغــدو المســتثمر أمــام موعــد لتحويــل الحلــم إلــى حقيقــة
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تعلن محكمة التنفيذ في المدينة المنورة عن
إقامة مزاد علني ) حضوري - الكتروني ( 

ببيع العقار الواقع في المدينة المنورة بموجب القرار القضائي
الصادر برقم )41328689( الصادرة من الدائرة الـرابعة بتاريخ  1441/02/18هـ

مبنى سكني
عمارة سكنية , مكونة من شقة و ملحق علوي 

مقــامة على قطــعة أرض رقم 4683 
مــن مخـطط سكني  رقم 1/ف/1411هـ 

العقار رقم  -  01

تاريخه : صك رقم    1436/02/22 هـ940119000891

600 متر  مربع المساحة 

حي حمراء األسد  - متفرع من طريق الملك خالدالعنوان 

17 سنةعمر العقار بيانات العقار

حدود العقار 

شمااًل

شارع بعرض : 10م بطول: 20م

 للذهاب لموقع العقار
اضغط هنا

جنوبًا

مواقف سيارات  بطول : 20م 

شرقًا

القطعة رقم 4684  بطول: 30م 

غربًا

القطعة رقم:  4682 بطول: 30م 

موعدنا  

المزاد اإللكترونيالمزاد الحضوري

الثالثاء
1442/06/27هـ - 2021/02/09م

الساعة: 04:00 مساءا

في موقع العقار

 يبدأ األربعاء
1442/06/21هـ - 2021/02/03 م

الساعة: 02:00 مساءا

ينتهي  الثالثاء
 1442/06/27هـ - 2021/02/09م

الساعة: 05:30 مساءا

عبــر المشــاركة  يمكنكــم 
االلكترونــي المــزاد  منصــة 

https://goo.gl/maps/naDC7bcSSRcnfM6u6
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تعلن محكمة التنفيذ في المدينة المنورة عن
 إقامة مزاد علني ) حضوري - الكتروني ( 

ببيع العقار الواقع في المدينة المنورة بموجب القرار القضائي الصادر برقم ) 401305995 (  
الصــادر من الدائـرة التاســعة بتـاريخ 1440/07/21هـ

عمارة سكنية تجارية
عمارة , مقامة على قطعة أرض رقم 13   من مخطط رقم 26 / 382 / ع/ 1401 

مكونة من خمس أدوار - 15شقة , باإلضافة إلى معرضين تجاريين 

العقار رقم  -  02

تاريخه : صك رقم    1440/12/25 هـ640107019189

563,05  متر  مربعالمساحة 

حي المساجد السبع  - طريق خالد ابن الوليدالعنوان 

40 سنةعمر العقار بيانات العقار

حدود العقار 

شمااًل

شارع بعرض : 40م بطول: 28م

جنوبًا

قطعه رقم  : 14   بطول :  25,5م

شرقًا

قطعة رقم 11  بطول: 20م 

غربًا

شارع بعرض : 15م بطول: 16,75م

موعدنا  

المزاد اإللكترونيالمزاد الحضوري

األربعاء
1442/06/28هـ - 2021/02/10م

الساعة: 04:00 مساءا

في موقع العقار

 يبدأ األربعاء
1442/06/21هـ - 2021/02/03 م

الساعة: 02:00 مساءا

ينتهي  األربعاء
1442/06/28هـ - 2021/02/10م

الساعة: 05:30 مساءا

عبــر المشــاركة  يمكنكــم 
االلكترونــي المــزاد  منصــة 

 للذهاب لموقع العقار
اضغط هنا

يبعد عن الحرم النبوي 1,800 متر 	 للعقار دخل سنوي بحدود 355,500  ألف ريال 	 

https://goo.gl/maps/1HnBcgowYfi9nYW4A
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إحضــار شــيك مصــدق باســم محكمــة التنفيــذ بالمدينــة المنــورة بقيمــة مائــة   		
ــال  ــي ح ــن ف ــن الثم ــزءًا م ــر ج ــزاد ويعتب ــل الم ــال قب ــال 100000 ري ــف ري أل

رســو المــزاد وال يحــق لــه اســترداده. 
المعاينة للعقار 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 
مــا نقــص مــن الثمــن.

يلتــزم المشــتري بدفــع قيمــة الســعي حيــث تقــّدر بنســبة %2.50 مــن قيمــة   		
العقــار باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة للمســوق العقــاري بمجــرد 

البيــع.
يسقط خيار المجلس في حال رسو المزاد على المشتري.  		
يلتزم بدفع %5 لضريبة التصرفات العقارية.  		
تطبق أحكام ولوائح التنفيذ.   		
معاينة  العقارات معاينة تنفي الجهالة .  		

05329900440580401751

GOBUSSMA

يمكنك التواصل بالضغط على رقم الهاتف

االستفسارات

WWW.GOBUSSMA.COM

شروط المزاد

https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044
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