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مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسون ألف ريال     

) 50,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

موقع
العقار

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

) 558 م2 (

فـــــيال ســـــــكنية    
حي الزهراء

تطوير وتشغيل 

https://goo.gl/maps/gpPnm7CkV5MkAL4a9
https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/gpPnm7CkV5MkAL4a9


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

الحــي / الزهراء      

مستحقات على العقار )يلتزم المشتري بالسداد( 
)730.50( ريال  	 الشركة السعودية للكهرباء  
)570.55( ريال  	 شركة المياه الوطنية  

حـــدول وأطـــــوال :

  شارع عرض 20م بطول )25( خمسة وعشرون مترشمااًل

باقي القطعة رقم 72 بطول )25( خمسة وعشرون متر جنوبًا

  شارع عرض 20م بطول )22.5( اثنين وعشرون متر وخمسون سنتمترشرقًا

باقي القطعة 72 بطول )22.5( اثنين وعشرون متر وخمسون سنتمترغربًا

نوع العقار

سكني 

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يقوم  الــمــزاد  ــول  دخ فــي  رغبة  لديه  مــن   .1 
خمسون ألف ريال ) 50.000 ( 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 .  .6

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

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

https://emazad.sa/home/auctions


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
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https://emazad.sa/home/running
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تطوير وتشغيل 

للتواصل مع وكيل البيع:

https://emazad.sa/home/running

