
لالستفسار:  05454777190545377719

 مائة ألف ريال

) 100,000 (

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

تطوير وتشغيل 

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

المــحــطــة
بغرب الهياثم في الخرج

 )47,779,24 م2(

مســـتــرد لــمـن لــم يرســو عـليه المــزاد

5
مجمل أيام المزاد الساعةالتاريخاليوم 

الخميس                يــــبــــدأ

ينتـهي

2٦ / ٠٨ / 1442هـ

29 / ٠٨ / 1442هـ
٠٨ / ٠4 / 2٠21 م

11 / ٠4 / 2٠21 م

٠٠ : 1٠ صباحًا

٠٠ : ٠٦ مساءًااألحد

الموقع

العــربــون:

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/qGYAghH4BdtoTV7f8
https://goo.gl/maps/qGYAghH4BdtoTV7f8


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

معلومات عن العقار:

الحــي /  الهياثم بالخرج           

عبارة عن محطة مكتملة )التصديق منتهي (

حدود وأطوال:

قطعة رقم 1 بطول 1٦5مشمااًل 

قطعة رقم 3 بطول 135مجنوبًا

حرم أبراج الكهرباء عرض 35م  بطول 31٠مشرقًا

مخطط األمير عبدالرحمن بن عبداهلل  بطول 33٠مغربًا

الـشـــــروط :

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يــقــوم  ــمــزاد  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   .1 
مائة ألف ريال )1٠٠,٠٠٠( عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه 

المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا   .2
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .٦

يلتزم المشتري بدفع السعي 2,5% + )15% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

مستحقات على العقار )يلتزم المشتري بالسداد( 
) 23,7٨٠,52 ( ريال إجمالي مديونية فواتير الكهرباء 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

جامع االمام القرطبي

سوق اللحوم واالسماك بالخرج

سوق الخضار والفواكه بالخرج

شارع ابي دجانة 

طريق الملك سعود

طريق الملك عبدا� 

عزيز
ن عبدال

صر ب
شارع ا�مير نا

شارع سعد بن ابي وقاص 

العــربــون:

خمسون ألف ريال    

) 50,000 (

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

تطوير وتشغيل 

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

فيـــــال سكــــنــية 
حي المنتزة بالخرج

) 7٠3 م2 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

5
مجمل أيام المزاد الساعةالتاريخاليوم 

الخميس                يــــبــــدأ

ينتـهي

2٦ / ٠٨ / 1442هـ

29 / ٠٨ / 1442هـ
٠٨ / ٠4 / 2٠21 م

11 / ٠4 / 2٠21 م

٠٠ : 1٠ صباحًا

٠٠ : ٠٦ مساءًااألحد

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/EvoG5xmDt47NSSUQ9
https://goo.gl/maps/EvoG5xmDt47NSSUQ9


نوع العقار

سكني  

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

معلومات عن العقار:

الحــي /  المنتزه بالخرج           

عبارة عن فيال على شارعين

حـــدول وأطـــــوال :

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

قطعة أرض بطول )19( تسعة عشر مترجنوبًا

قطعة أرض بطول )37( سبعة وثالثون مترشرقًا

شارع عرض 20م بطول )37( سبعة وثالثون متر غربًا

الـشـــــروط :

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يــقــوم  ــمــزاد  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   .1 
الثمن لمن يرسو  المبلغ جزءًا من  ريال )5٠,٠٠٠( عن طريق سداد ويعتبر  خمسون ألف 

عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا   .2
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .٦

يلتزم المشتري بدفع السعي 2,5% + )15% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

مستحقات على العقار )يلتزم المشتري بالسداد( 
)  34,5٠  ( ريال إجمالي مديونية فواتير الكهرباء 

)  4,4٦9,14  ( ريال إجمالي مديونية فواتير المياه 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

ابتدائية أجيال الخرج

مجمع الفحص الشامل الطبي 
شارع ابي دجانة 

طريق الملك سعود

طريق الملك عبدا� 

يز
عز

دال
عب

ن 
ر ب

ص
نا

ر 
مي

ا�
ع 

ار
ش

العــربــون:

خمسون ألف ريال    

) 50,000 (

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

تطوير وتشغيل 

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

 فيـــــال سكــــنــية 
حي المنتزة بالخرج

) 33٠ م2 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

5
مجمل أيام المزاد الساعةالتاريخاليوم 

الخميس                يــــبــــدأ

ينتـهي

2٦ / ٠٨ / 1442هـ

29 / ٠٨ / 1442هـ
٠٨ / ٠4 / 2٠21 م

11 / ٠4 / 2٠21 م

٠٠ : 1٠ صباحًا

٠٠ : ٠٦ مساءًااألحد

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://bit.ly/31Fkm7Q
https://bit.ly/31Fkm7Q


نوع العقار

سكني  

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

معلومات عن العقار:

الحــي /  المنتزه بالخرج           

عبارة عن فيال على شارعين

حـــدول وأطـــــوال :

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

قطعة رقم 22 بطول )20( عشرون مترجنوبًا

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

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

الـشـــــروط :

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يــقــوم  ــمــزاد  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   .1 
الثمن لمن يرسو  المبلغ جزءًا من  ريال )5٠,٠٠٠( عن طريق سداد ويعتبر  خمسون ألف 

عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا   .2
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .٦

يلتزم المشتري بدفع السعي 2,5% + )15% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

مستحقات على العقار )يلتزم المشتري بالسداد( 
) 4,٠39,٠٠ ( ريال إجمالي مديونية فواتير الكهرباء 

) 11٠,٠٠ ( ريال إجمالي مديونية فواتير المياه 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

طريق الملك سعود

مصلى العيد بالسيح 

إبتدائية اليرموك

المجلس البلدي بلدية الخرج كتابة العدل 

العــربــون:

عشرة آالف ريال   

) 10,000 (

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

تطوير وتشغيل 

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

بــــيـــت
حي السالم بالخرج

) 1٦4,٠2 م2 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

5
مجمل أيام المزاد الساعةالتاريخاليوم 

الخميس                يــــبــــدأ

ينتـهي

2٦ / ٠٨ / 1442هـ

29 / ٠٨ / 1442هـ
٠٨ / ٠4 / 2٠21 م

11 / ٠4 / 2٠21 م

٠٠ : 1٠ صباحًا

٠٠ : ٠٦ مساءًااألحد

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/8hj9PaPN1kjtjhgV7
https://goo.gl/maps/8hj9PaPN1kjtjhgV7


نوع العقار

سكني  

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

معلومات عن العقار:

الحــي /  السالم  بالخرج           

عبارة عن بيت على شارعين

حـــدول وأطـــــوال :

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

جار بطول )11.8( أحد عشر متر وثمانون سنتمترجنوبًا

جار بطول )13.9( ثالثة عشر متر وتسعون سنتمترشرقًا

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

الـشـــــروط :

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يــقــوم  ــمــزاد  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   .1 
عشرة آالف ريال )1٠,٠٠٠( عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه 

المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا   .2
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .٦

يلتزم المشتري بدفع السعي 2,5% + )15% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

مصلى العيد وسط السيح

طريق الملك سعود

عاذ 
ن م

عد ب
س

شارع 

شارع  ابي دجانة 
المحكمة الجزائية بالخرج 

المجلس البلدي بالخرج
كتابة العدل بالخرج 

العــربــون:

عشرون ألف ريال    

) 20,000 (

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

تطوير وتشغيل 

دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافــظــة الخـــرج

أرض مــــســــــــورة 
حي السالم بالخرج

) 59٦,91 م2 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

5
مجمل أيام المزاد الساعةالتاريخاليوم 

الخميس                يــــبــــدأ

ينتـهي

2٦ / ٠٨ / 1442هـ

29 / ٠٨ / 1442هـ
٠٨ / ٠4 / 2٠21 م

11 / ٠4 / 2٠21 م

٠٠ : 1٠ صباحًا

٠٠ : ٠٦ مساءًااألحد

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/89MbXopdsGz4HGvJ8
https://goo.gl/maps/89MbXopdsGz4HGvJ8


نوع العقار

سكني  

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

معلومات عن العقار:

الحــي /  السالم بالخرج           

عبارة عن أرض مسورة 

حـــدول وأطـــــوال :

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

جار  بطول )18.6( ثمانية عشر متر وستون سنتمترجنوبًا

جار  بطول )30.35( ثالثون متر وخمسة وثالثون سنتمترشرقًا

جار بطول )30.25( ثالثون متر وخمسة وعشرون سنتمترغربًا

الـشـــــروط :

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يــقــوم  ــمــزاد  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   .1 
عشرون ألف ريال )2٠,٠٠٠( عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه 

المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا   .2
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .٦

يلتزم المشتري بدفع السعي 2,5% + )15% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

مستحقات على العقار )يلتزم المشتري بالسداد( 
)   154,9٨   ( ريال إجمالي مديونية فواتير الكهرباء 

https://emazad.sa/home/auctions


Emazad.sa

9 2000 0782
الدعم ألفني:

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

