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 مزاد

حفر الباطن

0 5 4  1 6 7  5 7 7 7

لإلستفسار

رقم المعلن 3122812

رقم التصنيف 1063

ترخيص وكيل البيع

القضائي   38020012

العلني بالمزاد  البيع  عن  الخير  طيبة  شركة   تعلن 
مركز إشراف  تحت  الباطن  حفر  في  عقارات   لمجموعة 

اإلسناد والتصفية ( إنفاذ ) وبقرار من محكمة التنفيذ
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نهاية المزاد

بداية المزاد
مساًء  4:00

ُيقام عبر منصة
السعودية للمزادات
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الربوة ريال23250902083517,477.5500,000

الخالدية ريال432504012372337.525,000

الخالدية ريال93440200228560025,000

العقار مبلغ المشاركةالمساحة م2الحيرقم الصك
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400

400
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اضغط على رقم الصك في الجدول لالنتقال إلى صفحة العقار
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12

13

14

ريال20,000

ريال20,000

ريال20,000 15

الشفا 432507014602500

الوادي 332507006028440

القيصومة 432506000592500

العقار مبلغ المشاركةالحيرقم الصك

أرض

أرض

حوش

المساحة م2

أرض

أرض

ريال20,000غرناطة

ريال20,000

832501001167

السليمانية 632509016083480

400

اضغط على رقم الصك في الجدول لالنتقال إلى صفحة العقار

� � � � � � �

 مزاد
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2 3 2 5 0 9 0 2 0 8 3 5

رقم الصك 

مبلغ المشاركة

المساحة

17,477.5
م2

ريال500,000
رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 60 م بطول 250شارع عرض 15 م بطول 250 م

نافذ عرض 8 م بطول 70 مشارع عرض 15 م بطول 70 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن أرض في حي الربوة بمدينة حفر الباطن 

الموقع مطل بواجهة جنوبية بطول ٢٥٠ متر على طريق الملك عبدهللا  

الموقع فرصة إستثنائية للتطوير او األستثمار .

211154 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي الربوة

حة 01
صف

https://goo.gl/maps/yaawKMaAsdmz7suP9
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4 3 2 5 0 4 0 1 2 3 7 2

رقم الصك 

مبلغ المشاركة

المساحة

337.5
م2

ريال25,000
رقم المخططرقم القطعة

 قطعة رقم 24 بطول 15 مشارع عرض 30 م بطول 15 م

قطعة رقم 25 بطول 22.5 م قطعة رقم 21 بطول 22.5 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

 الموقع عبارة عن عمارة سكنية  على شارع خالد بن الوليد بحي الخالدية  وهو من

االحياء المميزة بحفر الباطن

العزيز عبد  الملك   طريق  ومنها  الرئيسية  والشوارع  الطرق  من  قريب   الموقع 

وطريق الملك سعود وطريق الملك خالد  وطريق عمر بن عبد العزيز

2345 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

حة 02
صف

موقع العقار
أضغط هنا

عمارة بحي الخالدية

https://goo.gl/maps/iapqWGsVA2hPqsMm8
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حة 03
صف

9 3 4 4 0 2 0 0 2 2 8 5

رقم الصك 

مبلغ المشاركة

المساحة

600
م2

ريال25,000
رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

 شارع بطول 20قطعة رقم 15 بطول 20 م

قطعة رقم 18 بطول 30 مقطعة رقم 14 بطول 30 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن فيال سكنية في حي الخالدية مركز القيصومة  

الموقع بمنطقة سكنية جديدة  مجاورة للخدمات

1610 /691

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

فيال بحي الخالدية

https://goo.gl/maps/4qCKQBnjLZbWj1sg8
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المساحةرقم الصك 

400
م2

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 226 بطول 30 مشارع عرض 20م بطول 20م

قطعة رقم 223 بطول 20 مقطعة رفم 227 بطول 20 م

الحدود

واألطوال

مبلغ المشاركة

ريال20,000
رقم المخططرقم القطعة

225153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي غرناطة

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

وصف العقار

حة 04
صف

https://goo.gl/maps/MM59TT425uyN6V5w9
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2 3 2 5 0 2 0 0 2 8 7 3

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 213 بطول 20 مشارع عرض 20م بطول 20 م

قطعة رقم 210 بطول 20 مقطعة رقم 214 بطول 20م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

212153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

 أرض بحي غرناطة

حة 05
صف

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B015'59.1%22N+45%C2%B056'30.5%22E/@28.2664354,45.9418097,73m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xbfdcb4b39a4feb07!8m2!3d28.266424!4d45.941806?shorturl=1
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9 3 2 5 0 2 0 0 2 9 9 3

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

 شارع عرض15م بطول 20 م قطعة رقم 227 بطول 20م

قطعة رقم 226 بطول 20 مقطعة رقم 235 بطول 20م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

228153 /9

أرض بحي غرناطة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 06
صف

https://goo.gl/maps/cvM5AsXRYWmuVYG99
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9 3 2 5 0 2 0 0 2 9 7 5

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 15 م بطول 20 مقطعة رقم 146 بطول 20 م

قطعة رقم 145 بطول 20 م قطعة رقم 149 بطول 20م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

147153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي غرناطة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 07
صف

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B016'05.7%22N+45%C2%B056'21.0%22E/@28.2679994,45.9411063,717m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x4e499f414460f48a!8m2!3d28.268262!4d45.939156?shorturl=1
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9 3 2 5 0 2 0 0 2 9 6 3

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 58 بطول 20 مشارع عرض 15م بطول 20 م

قطعة رقم 55 بطول 20مقطعة رقم 59 بطول 20 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

57153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي غرناطة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 08
صف

https://goo.gl/maps/1QGHDUcTSuuJYCDP9
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9 3 2 5 0 1 0 0 1 1 5 7

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 237 بطول 20 مشارع عرض 15 م بطول 20 م

قطعة رقم 234 بطول 20 مقطعة رقم 238 بطول 20م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة بالقرب من طريق الملك عبدالعزيز 

236153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي غرناطة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 11
صف

حة 09
صف

https://goo.gl/maps/81p6kCwA2NCnxT136


��

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

9 3 2 5 0 1 0 0 1 1 5 1

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 162 بطول 20 مقطعة رقم 158 بطول 20 م

شارع عرض 15 م بطول 20 مقطعة رقم 161 بطول 20 م

الحدود

واألطوال

160153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

 أرض بحي غرناطة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 10
صف

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B016'03.7%22N+45%C2%B056'21.1%22E/@28.2677597,45.9394799,293m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2887176018cb684b!8m2!3d28.267694!4d45.939194?shorturl=1
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8 3 2 5 0 1 0 0 1 1 6 7

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 15م بطول 20 مقطعة رقم 198 بطول 20 م

قطعة رقم 197  بطول 20 مقطعة رقم 201 بطول 20 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي غرناطة بمدينة حفر الباطن 

الموقع بمنطقة حديثة

199153 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

 أرض بحي غرناطة

مبلغ المشاركة

ريال20,000

https://goo.gl/maps/SDq3EpgF3k9S7yxAA
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6 3 2 5 0 9 0 1 6 0 8 3

المساحةرقم الصك 

480
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 47 بطول 24 مقطعة رقم 43 بطول 24 م

قطعة رقم 46 بطول 20 م شارع عرض 25 م بطول 20 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

  الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي السليمانية بمدينة حفر الباطن

 الموقع فرصة للسكن بالقرب من طريق ابن حزم

4592 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي السليمانية

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 12
صف

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B023'44.6%22N+45%C2%B056'23.6%22E/@28.3957391,45.9399736,61m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfa6adfff686a9727!8m2!3d28.395722!4d45.939889?shorturl=1
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المساحةرقم الصك 

500
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 15 م بطول 20 مقطعة رقم 75 بطول 20 م

شارع عرض 30 م بطول 25 مقطعة رقم 74 بطول 25 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض في حي الشفا مركز القيصومة  

الموقع مميز على شارعين فرصة لالستثمار والسكن

6722 /18

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي الشفا

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 13
صف

��

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B017'15.6%22N+46%C2%B006'44.5%22E/@28.2876258,46.1121182,246m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf39f1254d517725!8m2!3d28.287667!4d46.112361?shorturl=1
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المساحةرقم الصك 

440
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 240 بطول 20 مقطعة رقم 236 بطول 20 م

شارع عرض 30 م بطول 22 مقطعة رقم 237 بطول 22 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الحديثة الوادي وهو من األحياء   الموقع عبارة عن قطعة أرض سكنية  بحي 

 بحفر الباطن

الموقع قريب من طريق الملك فهد وطريق الملك عبد العزيز

238137 /9

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي الوادي

مبلغ المشاركة

ريال20,000

حة 14
صف

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B021'40.1%22N+45%C2%B058'09.9%22E/@28.3612866,45.9694426,207m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x25ba1d4a3c2e84d0!8m2!3d28.361139!4d45.969417?shorturl=1
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المساحةرقم الصك 

500
م2

رقم المخططرقم القطعة

شارع عرض 15 م بطول 20 مقطعة رقم 338 بطول 20 م

قطعة رقم 339 بطول 25 مقطعة رقم 335 بطول 25 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن حوش بمركز القيصومة بمدينة حفر الباطن

33717 /18

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

مبلغ المشاركة

ريال20,000

 حوش بمركز القيصومة

موقع العقار
أضغط هنا

حة 15
صف

https://www.google.com/maps/place/28%C2%B017'59.9%22N+46%C2%B008'03.2%22E/@28.3000046,46.1342648,136m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3ac1d5319231cca4!8m2!3d28.299972!4d46.134222?shorturl=1


خطوات التسجيل

في المنصة

خطوات إدارة 

وشحن المحفظة

للتواصل مع الدعم
الفني للمنصة

92000 2592

������

����

تسجيل الدخول في
منصة المزاد

سداد قيمة المشاركة
( قابلة لإلسترداد )

إستعراض المزادات

إختـيــــــار المــــــــزاد 
الفوز بالمزادوالمشـــــاركة

خطوات المشاركة بالمزاد

إدارة المحفظة عىل منصة
السعودية للمزادات

طريقة التسجيل يف منصة
السعودية للمزادات

 أضغط هنا

 أضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=zBtzCY0WiSw
https://www.youtube.com/watch?v=O0N0LYqIyTk
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2

3

4

5

6

7

التسجيل في منصة منصة السعودية للمزادات.
منصة  طريق  عن  أعاله  العرابين  حسب  المشاركة  مبلغ  سداد 
السعودية للمزادات ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه 
المزاد وال يحق له استرداده، وفي حال رسو المزاد يحرر شيك بباقي 

قيمة العقار باسم مركز االسناد والتصفية "انفاذ".
المبلغ فورًا، وفي حال  المزاد على المشتري يتم سداد  عند رسو 
حساب  على  المزاد  يعاد  عمل  أيام  عشرة  خالل  السداد  تعذر 
تكاليف  وجميع  المبلغ  من  نقص  ما  جميع  ويتحمل  المشتري 

المزاد.
المعاينة للعقار خالل فترة اإلعالن.

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد، وفق قواعد عمليات مركز 
االسناد والتصفية "انفاذ".

ثمن  ٪من   2٫5 بقيمة  السعي  شيك  المزاد  عليه  يرسو  من  يحرر 
االسناد  مركز  باسم  المضافة  القيمة  ضريبة  شامل  البيع 

والتصفية "انفاذ".
البيع واإلفراغ وفق قواعد عمليات مركز االسناد والتصفية "انفاذ"

يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5 ٪من 
ثمن البيع.

أضغط لإلنتقال

لمتابعتنا

 جدة - حي الصفا أمام كتابة العدل

المكتب الرئيسي

شركة طيبة الخير للمزادات العلنية   
رئيس مجلس اإلدارة

www.taibetalkhir.com م. فهد عليان الردادي  
 وكيل البيع القضائي

لإلستفسار

054 167 5777
TaibetAlkhair2

TaibetAlkhair Taibet.Alkhair شركة طيبة الخير

@taibetalkhairtaibetalkhair 

https://twitter.com/taibet_alkhair
https://t.me/taibetalkhair2
https://www.youtube.com/channel/UC3p6Ue4ZmIDU7L1dCmAXKUQ
https://www.snapchat.com/add/taibetalkhair?share_id=DVjpkIdFIvE&locale=ar-SA
https://www.instagram.com/taibet.alkhair/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.tiktok.com/@taibetalkhair?_t=8XJge391AqQ&_r=1

