
لالستفسار:  05454777190545377719

الحديثي مول

مجمع عيادات الصخيبر الطبية

العــربــون:

خمسمائة ألف ريال   

) 500,000 (

موقع
العقار

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

تطوير وتشغيل 

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

emazad.sa يقام المزاد حضوريًا في قاعة القصر وإلكترونيًا عبر منصة

أرض مـقــام عــلــيها
مــحــــالت تــجــــاريــة   

حي البرج بالخرج )4050م2( 

البند
أواًل:

طريق الملك عبداهلل

العقار

الساعةالتاريخاليوم 

2 األحـــد يــــبــــدأ

ينتـهي

00 : 12 مساءًا10 / 02 / 1442هـ
00 : 05 مساءًا11 / 02 / 1442هـاإلثنين

مجمل أيام المزاد

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

الحديثي مول

https://goo.gl/maps/M3knGjabfW4Dqc7y6
https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الحديثي مول

المكتبة العامة بالخرج
مستشفى النساء والوالدة

العــربــون:

خمسمائة ألف ريال   

) 500,000 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

موقع
العقار

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

أرض مـقــام عــلــيها
مـبــــنــــى تــجـــــاري   

حي البرج بالخرج )3800م2( 

تطوير وتشغيل 

emazad.sa يقام المزاد حضوريًا في قاعة القصر وإلكترونيًا عبر منصة

البند
ثانيًا:

العقار

طريق الملك عبداهلل

الساعةالتاريخاليوم 

2 األحـــد يــــبــــدأ

ينتـهي

00 : 12 مساءًا10 / 02 / 1442هـ
00 : 05 مساءًا11 / 02 / 1442هـاإلثنين

مجمل أيام المزاد

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

https://goo.gl/maps/ZW2GQe5pFXtUezsS8
https://emazad.sa/home/auctions


الـشـــــروط :

معلومات عن العقار )١(:

معلومات عن العقار )2(:

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:  .١
خمسمائة ألف ريال )500.000( لكل بند من البند أواًل وثانيًا.   
ويسلمه  الخرج(  بمحافظة  والتنفيذ  الحجز  ــر  )دوائ بإسم   
لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ، أو عبر منصة المزاد اإللكتروني  
سداد  طريق  عن  أعاله  الموضح  بالمبلغ  المحفظة  بشحن 
بمنصة ) emazad.sa ( ويعتبر المبلغ جزء من الثمن لمن يرسو 

عليه المزاد وال يحق له استرداده.
تعذر  وإذا  فــورًا  الثمن  ســداد  عليه  وجب  المزاد  عليه  رسا  من   .2
الموعد  في  الثمن  يسدد  لم  وإذا  عمل  أيــام  عشرة  فيمهل 
البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما  المحدد يعاد 

نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  .3
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.  .4

2.5% لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.   

الحــي /  البرج بالخرج              

الحــي /  البرج بالخرج              

مبنى تجاري عبارة عن صاالت على طريق الملك عبداهلل.

مبنى تجاري على طريق الملك عبداهلل

نوع العقار

تجاري  

نوع العقار

تجاري  

إيجار الصاالت السنوي:

إيجار المبنى التجاري السنوي:

حـــدول وأطـــــوال :

حـــدول وأطـــــوال :

مـــن 0١ / 0٧ /2027م  إلى 0١ / 0٧ / 2027م
إلى 0١ / 0٧ / 2032م

من 0١ / 0٧ / 2032م
إلى 0١ / 0٧ / 203٧م

 650.000.00  750.000.00  850.000.00 

مـــن 0١ / 0١ /1448هـ إلى 30 / 12 / 1447هـ
إلى 30 / 12 / 1452هـ

 600.000.00  700.000.00 

القطعة 86 و87 بطول )74( أربعة وسبعون متر شمااًل
طريق الملك عبداهلل بعرض 60م بطول  )79(  تسعة وسبعون مترجنوبًا
  شارع عرض 15م بطول )53( ثالثة وخمسون متر مربعشرقًا
  شارع عرض 40م بطول )53( ثالثة وخمسون متر مربعغربًا

قطعة رقم 124 والقطعة رقم 125 بطول )76( سته وسبعون متر مربعشمااًل
طريق الملك عبداهلل عرض 55م  بطول )76( سته وسبعون متر مربعجنوبًا
  شارع عرض 30م  بطول  )50( خمسون مترشرقًا
  شارع عرض 15 م بطول )50( خمسون مترغربًا

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

موقع المزاد

منتزه مشتل

قاعة
القصر

https://emazad.sa/home/auctions
https://bit.ly/2vOeeOd


Emazad.sa

9 2000 0782
الدعم الفني:

تطوير وتشغيل:

خطوات المشاركة
في المزاد اإللكتروني :

3

ةكراشملا تاوطخ
: ينورتكلإلا دازملا يف

 يف لوخدلا ليجست
ينورتكلإلا عقوملا

ضارعتسا
تادازملا

 ةميق دادس
دازملا يف ةكراشملا

)دادرتسالل ةلباق(

 زوفلا
دازملاب

 دازملا رايتخا
ةكراشملل لوخدلاو

123

4 5

https://emazad.sa/home/auctions


0545377719 
0545477719

تطوير وتشغيل 

للتواصل مع وكيل البيع:

https://emazad.sa/home/auctions

