محكمة التنفيذ بالرياض

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

فيــــــال ســــكــنــــية
حي النسيم

( 400م) 2

العــربــون:

ﻃـــﺮﻳــﻖ ﺧـــﺮﻳــــﺺ

ﺷﺎرع أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ

( ) 20,000

ﺷﺎرع ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ وﻗﺎص

عشرون ألف ريال

موقع
العقار

ش ﺻﻨﺪل ﺑﻦ ﻋﺒﺪا ١٠م

مجمع الثويني الطبي

مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
اليوم

يــــبــــدأ السبت
ينتـهي األحد

التاريخ

1442 / 08 / ٢٨هـ
 2021 / 04 / ١٠م
1442 / 08 / ٢٩هـ
 2021 / 04 / ١١م

الساعة

 ١٠ : ٠٠صــباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

1
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /النسيم
مستحقات على العقار (يلتزم المشتري بالسداد)
إجمالي مديونية فواتير الكهرباء

( )2,007,41ريال

إجمالي مديونية فواتير المياه

( )186,12ريال

حـــدول وأطـــــوال :
ال
شما ً

شارع عرض 10م بطول (20م) عشرون متر

جنوب ًا

قطعة رقم  1198بطول (20م) عشرون متر

شرق ًا

قطعة رقم  1192بطول (20م) عشرون متر

غرب ًا

قطعة رقم  1204بطول (20م) عشرون متر

نوع العقار

سكني

الـشـــــروط :
.1

مــن لــديــه رغــبــة فــي دخـــول ال ــم ــزاد يــقــوم بشحن المحفظة اإللــكــتــرونــيــة 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 .

( )

يــلــتــزم الــمــشــتــري بــدفــع الــســعــي  %15( + %2.5ضــريــبــة 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 الفني:

9 2000 0782
تطوير وتشغيل:

للتواصل مع وكيل البيع:

0545477719
0545377719

تطوير وتشغيل

