محكمة التنفيذ بالرياض

فـــــيال ســـــــكنية
حي الزهراء
(  558م) 2

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

العــربــون:

اﻟﺤﻜﻴﺮ ﻣﻮل

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

ﺷﺎرع اﻻﺣﺴﺎء

( ) 50,000

اليوم

يــــبــــدأ السبت
ينتـهي األحد

ﺷﺎر

التاريخ

1442 / 08 / 21هـ
 2021 / 04 / 03م
1442 / 08 / 22هـ
 2021 / 04 / 04م

ﺮاء

ﺰﻫ
اﻟ

ﺷﺎرع اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ﻋﺮض 20م

ﺷﺎرع اﳌﺘﻨﺒﺊ ﻋﺮض 20م

مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

عﻓ

ﺎﻃ

ﻤﺔ

ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺰﻫﺮاء

موقع
العقار

ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻻﻳﻮﻲﺑ

خمسون ألف ريال

الساعة

 ١٠ : ٠٠صــباح ًا
 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

ﺑﻨﻚ
اﻟﺮﻳﺎض
اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻌﻮدي
ﻟﻠﺘﻨﺲ

مجمل أيام المزاد

1
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /الزهراء
مستحقات على العقار (يلتزم المشتري بالسداد)
		
الشركة السعودية للكهرباء

( )730.50ريال

شركة المياه الوطنية		

( )570.55ريال

نوع العقار

سكني

حـــدول وأطـــــوال :
ال
شما ً

شارع عرض 20م بطول ( )25خمسة وعشرون متر

جنوب ًا

باقي القطعة رقم  72بطول ( )25خمسة وعشرون متر

شرق ًا
غرب ًا

شارع عرض 20م بطول ( )٢٢.٥اثنين وعشرون متر وخمسون سنتمتر
باقي القطعة  72بطول ( )٢٢.٥اثنين وعشرون متر وخمسون سنتمتر

الـشـــــروط :
.1

مــن لديه رغبة فــي دخــول الــمــزاد يقوم 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

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

