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مــن لديــه رغبــة يف المشــاركة يف المــزاد عليــه التســجيل يف منصــة الســعودية
للمــزادات وتجهــز شــيك مصــدق باســم (رشكــة التنويــر العقاريــة) أو شــحن المحفظــة
يف منصة السعودية للمزادات بالمبالغ التالية :

خمسمائة ألف ريال ( )500,000عن لك قطعة يف البلك رقم . 6 –5 –4 –3 – 2 – 1
مليون ريال ( )1000,000عن لك قطعة يف البلك رقم . 17 –16 –15
 – 2 – 1ؤ– . 6 –5 –4
500,000
مئتني وخمسني ألف ريال ( )250,000عن لك قطعة يف بايق المخطط .
1000,000
. 17 –16 –15
ً
عربونا لمــــن يرســــو عليــــه المــــزاد وال يحــــق
تعــد المبالــغ المقدمــة للمشــاركة يف المــزاد
العرابــن بعــد المــزاد لمــن لــم يرســو 
250,000
عليــه المــزاد .
لــــه اســــرداده ،وســيتم إعــادة
ޱ
ޱ
معلومــات الشــيكات يف المنصــة
برفــع
فيمــا يخــص الشــيكات يقــوم المشــارك
ُ
وتســلم أصــول الشــيكات يف مكتــب التســجيل يف المخطــط ابتــداء مــن يــوم األحــد
1442/11/17هـــ الموافــق 2021/06/27م مــن الســاعة  4:00م إىل  9:00م ويســتمر يوميـ ًـا
ما عدا يوم الجمعة وينتهي االستالم قبل المزاد بيوم.






ً
ً
افرتاضيا ( عن ُبعد ) .
حضوريا أو
 -2إمكانية المشاركة يف المزاد

ޱ
وكيلــه الرشعــي حــال المشــاركة يف المــزاد الحضــوري
ؤ  -3 -يلــزم حضــور المشــري أو
ً
مسبقا ) .
( العدد محدود يلزم الحجز والتسجيل
إ-

 -4المشــاركة يف المــزاد تعــي اإلقــرار بــأن ޱٚو
ٛ
المشــارك قــد عايــن العقــار معاينــة تامــة
ئ-

نافية للجهالة .

 -5عنــد رســو المــزاد عــى المشــري فيجــب ســداد المبلــغ المتبقــي عنــد اإلفــراغ عــى أن
يكــون ذلــك خــال ( )20عرشيــن يومـ ًـا مــن تاريــخ انتهــاء المــزاد  ،ويف حــال مــي المــدة
ا-
المذكــورة دون ســداد المشــري للمبلــغ المتبقــي كام ـ ً
ا؛ فيعــد العربــون المقــدم مــن
20
المشــري حقـ ًـا للرشكــة ،وينتهــي حــق المشــري يف العقــار ،ويحــق للرشكــة بعــد ذلــك بيــع
العقــار عــى مشــرين آخريــن .
 -6يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد .
ب -7 -يلزتم المشرتي بسداد رضيبة الترصفات العقارية بقيمة  % 5من ثمن البيع .
۹5ثمــن البيــع باإلضافــة لرضيبــة
ة -8 -يدفــع مــن يرســو عليــه المــزاد الســعي بقيمــة  % 2.5مــن
القيمــة المضافــة عــى الســعي  %15باســم المســوق القائــم بأعمــال المــزاد .
۹2.5
ت -
15%

مدير الصندوق:

المسوق:
Al-Nwisher Auctions Company

منصة المزادات:

