دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

المــحــطــة

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

بغرب الهياثم في الخرج
( 47,779,24م)2

الموقع

العــربــون:
مائة ألف ريال

( ) 100,000
مســـتــرد لــمـن لــم يرســو عـليه المــزاد

اليوم

يــــبــــدأ الخميس
ينتـهي األحد

التاريخ

1442 / ٠٨ / ٢٦هـ
 2021 / 04 / 08م
1442 / 08 / 29هـ
 2021 / 04 / 11م

الساعة

 10 : ٠٠صباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

5
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /الهياثم بالخرج
عبارة عن محطة مكتملة (التصديق منتهي )
مستحقات على العقار (يلتزم المشتري بالسداد)
إجمالي مديونية فواتير الكهرباء

(  ) 23,780.52ريال

حدود وأطوال:
شماالً

قطعة رقم  1بطول 165م

جنوب ًا

قطعة رقم  3بطول 135م

شرق ًا

حرم أبراج الكهرباء عرض 35م بطول 310م

غرب ًا

مخطط األمير عبدالرحمن بن عبداهلل بطول 330م

الـشـــــروط :
.1

مــن لــديــه رغــبــة فــي دخـــول الــمــزاد يــقــوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ
مائة ألف ريال ( )100.000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو عليه
المزاد وال يحق له استرداده .

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم
بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

.3

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.

.4

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية . %5

.5

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .

.6

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .
( )

يلتزم المشتري بدفع السعي  %15( + %2.5ضريبة القيمة المضافة)

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

فيـــــال سكــــنــية

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

حي المنتزة بالخرج
(  703م) 2

العــربــون:

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا

خمسون ألف ريال

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

( ) 50,000

اﺑﻲ دﺟﺎﻧﺔ

اﻻﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ

ﺷﺎرع ﺳﻌﺪ

ﺑﻦ اﺑﻲ وﻗﺎص

ﺻﺮ
ﺑﻦ

ﻋﺒﺪ

ﺟﺎﻣﻊ

اﻟﻌ

ﺰﻳﺰ

ﺷﺎرع

موقع
العقار

ﺳﻮق اﻟﻠ

ﺤﻮم واﻻﺳﻤﺎك ﺑﺎﻟﺨﺮج

ﺷﺎ

رع ا

ﻣﻴ
ﺮ ﻧﺎ

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

ﺳﻮق اﻟ

ﺨﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﺎﻟﺨﺮج

اليوم

يــــبــــدأ الخميس
ينتـهي األحد

التاريخ

1442 / ٠٨ / ٢٦هـ
 2021 / 04 / 08م
1442 / 08 / 29هـ
 2021 / 04 / 11م

الساعة

 10 : ٠٠صباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

5
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /المنتزه بالخرج
عبارة عن فيال على شارعين
مستحقات على العقار (يلتزم المشتري بالسداد)
إجمالي مديونية فواتير الكهرباء

(  ) 34.50ريال

إجمالي مديونية فواتير المياه (  ) 4,469.14ريال

نوع العقار

حـــدول وأطـــــوال :
شماالً

شارع عرض 35م رقم  6بطول ( )19تسعة عشر متر

جنوب ًا

قطعة أرض بطول ( )19تسعة عشر متر

شرق ًا

قطعة أرض بطول ( )37سبعة وثالثون متر

غرب ًا

شارع عرض 20م بطول ( )37سبعة وثالثون متر

سكني

الـشـــــروط :
.1

مــن لــديــه رغــبــة فــي دخـــول الــمــزاد يــقــوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ
خمسون ألف ريال ( )50.000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو
عليه المزاد وال يحق له استرداده .

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم
بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

.3

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.

.4

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية . %5

.5

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .

.6

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .
( )

يلتزم المشتري بدفع السعي  %15( + %2.5ضريبة القيمة المضافة)

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

فيـــــال سكــــنــية

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

حي المنتزة بالخرج
(  330م) 2

العــربــون:
خمسون ألف ريال

( ) 50,000

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا

موقع
العقار
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

ﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ

ﺷﺎرع اﺑﻲ دﺟﺎﻧﺔ

ﺷﺎرع اﻣ

اﺑﺘ

ﺪاﺋﻴﺔ أﺟﻴﺎل اﻟﺨﺮج

اليوم

يــــبــــدأ الخميس
ينتـهي األحد

التاريخ

1442 / ٠٨ / ٢٦هـ
 2021 / 04 / 08م
1442 / 08 / 29هـ
 2021 / 04 / 11م

الساعة

 10 : ٠٠صباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

5
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /المنتزه بالخرج
عبارة عن فيال على شارعين
مستحقات على العقار (يلتزم المشتري بالسداد)
إجمالي مديونية فواتير الكهرباء

(  ) 4,039.00ريال

إجمالي مديونية فواتير المياه (  ) 110.00ريال

نوع العقار

حـــدول وأطـــــوال :
شماالً

شارع رقم  5عرض 40م بطول ( )20عشرون متر

جنوب ًا

قطعة رقم  22بطول ( )20عشرون متر

شرق ًا

قطعة رقم  86بطول ( )16.5ستة عشر متر وخمسون سنتمتر

غرب ًا

شارع رقم  22عرض 15م بطول ( )16.5ستة عشر متر وخمسون سنتمتر

سكني

الـشـــــروط :
.1

مــن لــديــه رغــبــة فــي دخـــول الــمــزاد يــقــوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ
خمسون ألف ريال ( )50.000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو
عليه المزاد وال يحق له استرداده .

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم
بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

.3

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.

.4

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية . %5

.5

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .

.6

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .
( )

يلتزم المشتري بدفع السعي  %15( + %2.5ضريبة القيمة المضافة)

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

بــــيـــت

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

حي السالم بالخرج
(  164.02م) 2

العــربــون:
عشرة آالف ريال

( ) 10,000

ﻃﺮﻳ

ﻖ اﻟﻤﻠ

ﻛﺘﺎ

ﺑﺔ اﻟﻌﺪل

ﻣﺼﻠ

ﻰ اﻟﻌﻴﺪ

موقع
العقار

ﻚ
ﺳﻌﻮ
اﻟﻤﺠﻠ

د

ﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑ

ﻠﺪﻳﺔ اﻟﺨﺮج

ﺑﺎﻟﺴﻴﺢ

إ

ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ا

ﻟﻴﺮﻣﻮك

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
اليوم

يــــبــــدأ الخميس
ينتـهي األحد

التاريخ

1442 / ٠٨ / ٢٦هـ
 2021 / 04 / 08م
1442 / 08 / 29هـ
 2021 / 04 / 11م

الساعة

 10 : ٠٠صباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

5
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /السالم بالخرج
عبارة عن بيت على شارعين
نوع العقار

حـــدول وأطـــــوال :
شماالً

شارع عرض 15.50م بطول ( )11.8أحد عشر متر وثمانون سنتمتر

جنوب ًا

جار بطول ( )11.8أحد عشر متر وثمانون سنتمتر

شرق ًا

جار بطول ( )13.9ثالثة عشر متر وتسعون سنتمتر

غرب ًا

شارع عرض 13م بطول ( )13.9ثالثة عشر متر وتسعون سنتمتر

سكني

الـشـــــروط :
.1

مــن لــديــه رغــبــة فــي دخـــول الــمــزاد يــقــوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ
عشرة آالف ريال ( )10.000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو عليه
المزاد وال يحق له استرداده .

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم
بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

.3

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.

.4

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية . %5

.5

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .

.6

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .
( )

يلتزم المشتري بدفع السعي  %15( + %2.5ضريبة القيمة المضافة)

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

أرض مــــســــــــورة

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

حي السالم بالخرج
(  596.91م) 2

موقع
العقار

ﻃﺮﻳ

ﻖا
ﻟﻤﻠ

ﻚﺳ

اﻟﻤﺤﻜ

ﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮج

ﺑﺎﻟﺨﺮج

اﻟﻤﺠﻠ

ﺲ

دﺟﺎﻧﺔ

ﻌﺎذ

ﺷﺎر
ع اﺑﻲ

ﻛﺘﺎﺑﺔ

اﻟﻌﺪل

ﻌﻮد

ﻣ

ﺼﻠﻰ اﻟ

اﻟﺒﻠ
ﺪي ﺑ

ﺎﻟﺨﺮج

ﺷﺎر

عﺳ

ﻌﺪ ﺑ

ﻦﻣ

ﻌﻴﺪ وﺳ

ﻂ اﻟﺴﻴﺢ

العــربــون:
عشرون ألف ريال

( ) 20,000

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
اليوم

يــــبــــدأ الخميس
ينتـهي األحد

التاريخ

1442 / ٠٨ / ٢٦هـ
 2021 / 04 / 08م
1442 / 08 / 29هـ
 2021 / 04 / 11م

الساعة

 10 : ٠٠صباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

5
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /السالم بالخرج
عبارة عن أرض مسورة
مستحقات على العقار (يلتزم المشتري بالسداد)
إجمالي مديونية فواتير الكهرباء

(  ) 154.98ريال

نوع العقار

حـــدول وأطـــــوال :
شماالً

شارع عرض 25م بطول ( )20.8عشرون متر وثمانون سنتمتر

جنوب ًا

جار بطول ( )18.6ثمانية عشر متر وستون سنتمتر

شرق ًا

جار بطول ( )30.35ثالثون متر وخمسة وثالثون سنتمتر

غرب ًا

جار بطول ( )30.25ثالثون متر وخمسة وعشرون سنتمتر

سكني

الـشـــــروط :
.1

مــن لــديــه رغــبــة فــي دخـــول الــمــزاد يــقــوم بشحن المحفظة اإللكترونية بمبلغ
عشرون ألف ريال ( )20.000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو عليه
المزاد وال يحق له استرداده .

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم
بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

.3

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.

.4

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية . %5

.5

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .

.6

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .
( )

يلتزم المشتري بدفع السعي  %15( + %2.5ضريبة القيمة المضافة)

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

خطوات المشاركة
المزادﺎرﻛﺔ
فيت اﻟﻤﺸ
ﺧﻄﻮا
اإللكتروني :

ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
1

2

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

3

ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد(

اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻤﺰادات
5

اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺰاد

3

4

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺰاد
واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

Emazad.sa
الدعم ألفني:

9 2000 0782
تطوير وتشغيل:

للتواصل مع وكيل البيع:

0545477719
0545377719

تطوير وتشغيل

