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للبيع بالمزاد العلني

عقارات متنوعة بمدينة الرياض
الساعة : 04:00
بعد صالة العصر

يــــوم الثـــــالثـــاء 
1442/11/19هـ  
2021/06/29م

ليــلــتي قــاعة أضــواء 

مكارم العقار

ٌتعلن شركة النويشر للمزادات عن بيع عدد من العقارات التجارية والسكنية 
بمدينة الرياض تحت إشراف مركز اإلسناد والتصفية »إنفاذ«

Tel:0545477719
Tel:0545377719
https://cutt.ly/ynEIN7A
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قاعة أضواء ليلتي

المجموعة األولى:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

  العربون   رقم البند  المساحة تاريخ الصكرقم الصكاسم الحيم
 مائة ألف ريال8101180246421434/06/28690.006البرية5
5101040261511433/04/17139.20العزيزية6

 أربعون  ألف ريال7
3101040261521433/04/1762.68العزيزية7
5101060581951440/01/06المناخ8

 ثمانون ألف ريال1054.338
9101060121711430/01/22المناخ9

4101170412581440/02/15المناخ10
3101160437241440/01/06المناخ11
8101200469081440/01/15المناخ12

 أربعون ألف ريال489.809
7101170404371440/01/03المناخ13

  العربون   رقم البند  المساحة تاريخ الصكرقم الصكاسم الحيم
 مائة ألف ريال3101140463431440/09/081369.231المنصورة1
 خمسون ألف ريال8101110446361438/08/05287.52الخالدية2
 مائة ألف ريال3101040444581440/05/22657.003الصناعية3
 مائة ألف ريال3101180467861441/06/19608.004العمل4

  العربون   رقم البند  المساحة تاريخ الصكرقم الصكاسم الحيم
 مائة ألف ريال3101110015521427/06/161976.8527العريجاء31
 خمسون ألف ريال7101840004851440/02/01105028  لبن32

  العربون   رقم البند  المساحة تاريخ الصكرقم الصكاسم الحيم
 خمسون ألف ريال10 - 5101070604831441/07/02729.0024 نمار14
 خمسون ألف ريال10 - 9101070604851441/07/02675.0024 نمار15
 خمسون ألف ريال10 - 6101070604881441/07/02675.0024 نمار16
 خمسون ألف ريال10 - 6101070604901441/07/02675.0024 نمار17
 خمسون ألف ريال10 - 3101070604921441/02/07675.0024 نمار18
 خمسون ألف ريال10 - 2101080524781441/07/02675.0024 نمار19
 خمسون ألف ريال10 - 9101080524801441/03/07675.0024 نمار20
 خمسون ألف ريال10 - 2101080524741441/07/03810.0024 نمار21
 خمسون ألف ريال10 - 7101080524761441/07/03810.0024 نمار22
 خمسون ألف ريال10 - 2101080524681441/02/07650.0024 نمار23
 خمسون ألف ريال10 - 2101030422911441/12/29650.0024 نمار24
 خمسون ألف ريال10 - 5101080524701441/07/02624.0024 نمار25
 خمسون ألف ريال10 - 3101040498291441/07/02624.0024 نمار26
 خمسون ألف ريال10 - 6101040499181441/07/07624.0024 نمار27
 خمسون ألف ريال10 - 8101080524711441/07/02650.0024 نمار28
 خمسمائة ألف ريال7101840004841440/02/01930025بدر29
عشرون ألف ريال4101810015001441/04/07145.0026 البديعه30
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عمــارة تجاريــة علــى قطعــة األرض رقم 64 مــن البلك رقم 3 من المخطط 
رقم 2303  بحي المنصورة بالرياض بمساحة 1369.23م2 

البند ) 1 (

حدول وأطوال   :

قطعة رقم 62 بطول 33.85مشمااًل
شارع عرض 20م بطول 38.7م جنوبًا
شارع عرض40م بطول 50.5م شرقًا
قطعة رقم 63 بطول 30مغربًا

موقع 
العقار

قاعة أضواء ليلتي

شارع منصور بن المعمر عرض 20مطريق الخرج عرض 40م

عزيز 
طريق األمير مشاري بن سعود بن عبدال

ش

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ مائـة ألف ريال ) 100,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://goo.gl/maps/rmjS3xWACvSUgdst9
https://goo.gl/maps/rmjS3xWACvSUgdst9
https://cutt.ly/ynEIN7A
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البند ) 2 (

حدول وأطوال   :

ش

 قطعة أرض سكنية  رقم 43 من المخطط رقم 1968 الواقعة
في حي الخالدية بالرياض بمساحة 287.5م2 

قطعة رقم 41 بطول 23مشمااًل
حد ملكية بطول 28.2مجنوبًا
شارع عرض 15م بطول 6م شرقًا
قطعة رقم 44 بطول 20مغربًا

موقع 
العقار

طريق الخرج

شارع الخليفة المأمون

شارع حيدر اباد

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلغ خمسون ألف ريال ) 50,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://goo.gl/maps/PkkCiZCyh2v2kaqE8
https://goo.gl/maps/PkkCiZCyh2v2kaqE8
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عمارة تجارية بحي الصناعية بالرياض بمساحة 657م2

البند ) 3 (

حدول وأطوال   :

قاعة أضواء ليلتي

ش

شارع عرض 20م بطول 24م شمااًل
جار بطول 20مجنوبًا
جار بطول 30مشرقًا
طريق الخرج عرض40م بطول 30م غربًا

موقع 
العقار

م
40
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ط

طريق المدينة المنورة

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ مائـة ألف ريال ) 100,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://goo.gl/maps/qkYkx6YkiBKGUCb76
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/qkYkx6YkiBKGUCb76


البند ) 4 (
فيال سكنية دورين بحي العمل بالرياض بمساحة 608م2

---------------------------------------------

حدول وأطوال   :

جار بطول 19مشمااًل
شارع عرض 14م بطول 19م جنوبًا
ممر مشاة عرض 5.5م بطول 32مشرقًا
جار بطول 32مغربًا

طريق الخرج عرض 40م

شارع عمر المختار

شارع اسد بن الفران

ش

موقع 
العقار طريق عمر بن الخطاب

----------------------------
االقتراحات:
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قاعة أضواء ليلتي

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ مائـة ألف ريال ) 100,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://goo.gl/maps/HLnqFgoA6oTQMgPN6
https://goo.gl/maps/HLnqFgoA6oTQMgPN6
https://cutt.ly/ynEIN7A
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---------------------------------------------

قاعة أضواء ليلتي

البند ) 6 (

حدول وأطوال   :

قطعة رقم 145/أ بطول 23مشمااًل
شارع عرض 30م بطول 23م جنوبًا
قطعة رقم 144 بطول 30مشرقًا
قطعة رقم 146 بطول 30مغربًا

ش

 قطعة أرض رقم 145 من المخطط رقم 2859 الواقعة
في حي البرية بالرياض بمساحة 690م2  

موقع 
العقار

ي
شرق

الطريق الدائري ال

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية---------------------------------------------
بمبلــــغ مائـة ألف ريال ) 100,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://goo.gl/maps/CuHfv72dXpFcrfWZ6
https://goo.gl/maps/CuHfv72dXpFcrfWZ6
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البند ) 7 (

موقع 
العقار

أرض بدون  بحي العزيزية  بالرياض بمساحة 139.2م2 أ  - 
شاطور بحي العزيزية بالرياض بمساحة 62.68م2 ب  - 

حدول وأطوال )ب( 62.68م2 :حدول وأطوال )أ( 139.2م2 :

فضاء بطول 4.2مشمااًل

شارع عرض 20م بطول 7.4م  جنوبًا
قطعة رقم 164 بطول 24مشرقًا

حد ملكية بطول 24.2مغربًا

شارع عرض 15م بطول 1.25م  شمااًل
فضاء بطول 4.2مجنوبًا

قطعة رقم 163 23مشرقًا

حد ملكية بطول 23.2مغربًا

شارع الديوان

طريق النصر

ضا 
د ر

شي
د ر

حم
ع م

شار

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية---------------------------------------------
بمبلــــغ عشرون ألف ريال ) 20,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

ش

https://goo.gl/maps/H7dJ7DBGrSpyLgCL6
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://goo.gl/maps/H7dJ7DBGrSpyLgCL6
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البند ) 8 (

حدول وأطوال   :

رقــم  المخطــط  مــن  رقــم  1/570 و2/570  567 و  566 و  رقــم  أرض 
1054.33م2   اإلجماليــة  المســاحة  بالريــاض  المنــاخ  بحــي  2783/أ 

ساحة يليه شارع    بطول 50.02مشمااًل
قطعة رقم 565 و568 + ممر مشاة غير نافذ بطول 44.96مجنوبًا
قطعة رقم 567 بطول 28.3م شرقًا
قطعة رقم 570 بطول 19.44م غربًا

موقع 
العقار

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية---------------------------------------------
بمبلــــغ ثمانون ألف ريال ) 80,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

ش

https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://maps.google.com/?q=24.600361,46.799083&entry=gps
https://maps.google.com/?q=24.600361,46.799083&entry=gps
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البند ) 9 (

موقع 
العقار

أرض رقــم 561 و 563 المخطــط رقــم 2783/أ بحــي المنــاخ بالريــاض 
489.8م2   اإلجماليــة  المســاحة 

حدول وأطوال   :

شارع عرض 20م   بطول 10.61م شمااًل
شارع عرض 4م  بطول  11.25م جنوبًا
قطعة رقم 560 بطول 38.06م شرقًا
قطعة رقم 562 و564 بطول 41.14م غربًا

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية---------------------------------------------
بمبلــــغ أربعون ألف ريال ) 40,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

ش

https://maps.google.com/?q=24.600361,46.799056&entry=gps
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://maps.google.com/?q=24.600361,46.799056&entry=gps
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عدد )9( قطع تجارية من البلك رقم 120

عدد )6( قطع تجارية من البلك رقم 142 

البند ) 10 - 24 (

حدول وأطوال   :

حدول وأطوال   :

 نجم الدين األيوبي

طريق الدائري الغربي  طريق الدائري الغربي 

حمزة بن عبدالمطلب

ب
حمزة بن عبدالمطل

حمزة بن عبدالمطلب

 علي بن النقيب

القليب

ان
وج

ن ع
د ب

حم
م

معارض الشفاء

حي المروة

حي السويدي

حي الحزم

حي عكــــاظ

المشتل

89

93

106

موقع 
العقار

موقع 
العقار

قاعة أضواء ليلتي

ش

القطعةالبلكم
الحدود و األبعاد

تاريخهرقم الصكالمساحة
بطولغرببطولشرقبطولجنوببطولشمال

10

120

1441/07/02هـ729510107060483م272مش عرض 36 متر27مقطعة رقم 27901مقطعة رقم 27902مممر مشاة 10 متر 900

1441/07/02هـ675910107060485م252مش عرض 36 متر25مقطعة رقم 27903مقطعة رقم 27904مقطعة رقم 11902900

1441/07/02هـ675610107060488م252مش عرض 36 متر25مقطعة رقم 27905مقطعة رقم 27906مقطعة رقم 12904902

1441/07/02هـ675610107060490م252مش عرض 36 متر25مقطعة رقم 27907مقطعة رقم 27908مقطعة رقم 13906904

1441/07/02هـ675310107060492م252مش عرض 36 متر25مقطعة رقم 27909مقطعة رقم 27910مقطعة رقم 14908906

1441/07/03هـ675210108052478م252مش عرض 36 متر25مقطعة رقم 27911مقطعة رقم 27912مقطعة رقم 15910908

1441/07/03هـ675910108052480م252مش عرض 36 متر25مقطعة رقم 27913مقطعة رقم 27914مقطعة رقم 16912910

1441/07/03هـ810210108052474م302مش عرض 36 متر30مقطعة رقم 27915مش عرض 36 متر27مقطعة رقم 17914912

1441/07/03هـ810710108052476م302مقطعة رقم 30914مش عرض 20متر 27مش عرض 36 متر27مقطعة رقم 18915913

القطعةالبلكم
الحدود و األبعاد

تاريخهرقم الصكالمساحة
بطولغرببطولشرقبطولجنوببطولشمال

19

142

1441/07/02هـ650210108052468م252مقطعة رقم 25673مش عرض30متر26مقطعة رقم 26674مش عرض30متر672

1441/12/29هـ650210103042291م252مش عرض 20متر25مقطعة رقم 26672مقطعة رقم 26675مش عرض30متر20673

1441/07/02هـ624510108052470م242مقطعة رقم 24675مش عرض30متر26مقطعة رقم 26676مقطعة رقم 21674672

1441/07/02هـ624310104049829م242مقطعة رقم 24677مش عرض30متر26مقطعة رقم 26678مقطعة رقم 22676674

1441/07/07هـ624610104049918م242مقطعة رقم 24679مش عرض30متر26مقطعة رقم 26680مقطعة رقم 23678676

1441/07/02هـ650810108052471م252مقطعة رقم 25681مش عرض30متر26مممر مشاة 10م26مقطعة رقم 24680678

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية---------------------------------------------
بمبلــــغ خمسون ألف ريال ) 50,000 ( عن كل قطعة

عربون المشاركة للمزاد :

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://cutt.ly/lnTbClx
https://cutt.ly/lnTbClx
https://cutt.ly/znTnqIV
https://cutt.ly/ynEIN7A
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البند ) 25 (

قاعة أضواء ليلتي

بلــك تجــاري ســكني مكــون مــن 12 قطعــة مــن المخطــط رقــم 2805  
فــي حــي بــدر بالريــاض بمســاحة 9،300م2 

حدول وأطوال   :

شارع عرض 10م يليه شعيب   بطول 62م  شمااًل
شارع عرض 10م                     بطول 62م  جنوبًا
شارع عرض 20م                     بطول 150م  شرقًا
شارع عرض 60م                     بطول 150م غربًا

ش

طريق االمام مسلم 

ق
سر المعل

الج صناعية الشفاء

ض 60م 
 عر

 عرفات
طريق

نظام البناء: سكني/ تجاري/ مكتبي
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ خمسمائـة ألف ريال ) 500,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

موقع 
العقار

2447

2497

2451

2453

2455

2457

2448

2450

2452

2454

2456

2458

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/Mekw8ygH5JSaLdVy6
https://goo.gl/maps/Mekw8ygH5JSaLdVy6
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بيت شعبي بحي البديعة بالرياض  بمساحة 145م2

حدول وأطوال   :

جار بطول 14.8مشمااًل
جار بطول 14.8مجنوبًا
جار بطول 9.74مشرقًا
شارع عرض 30م بطول 9.74م غربًا

قاعة أضواء ليلتي

ش

طريق المدينة المنورة

شد
مر

ل 
ع آ

شار

موقع 
العقار

البند ) 26 (

----------------------------
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ عشرون ألف ريال ) 20,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://goo.gl/maps/N61TFtkU2TLa9zKG8
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/N61TFtkU2TLa9zKG8
https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
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البند ) 27 (

قاعة أضواء ليلتي

أرض رقــم 1/1200/ ج/ 24  ورقــم 1/1201/ج /24 علــى الدائــري الغربــي  
مــن المخطــط رقــم 2008/ج بحــي العريجــاء  بمدينــة الريــاض بمســاحة 

1976.85م2 

حدول وأطوال   :

حد الملكية بطول 37.05مشمااًل
قطعة رقم 1202/ 1/ج/24 بطول 39.61مجنوبًا
حد ملكية بطول 10.85م + منكسر 10.85+39.56مشرقًا
الطريق الدائري الغربي عرض100م بطول 50م غربًا

ش

ض 100م
ي عر

ق الدائري الغرب
طري

ال

ق
سر المعل

الج موقع 
العقار

طريق جدة

 حزم 
ع ابن

شار

نظام البناء: سكني/ تجاري/ مكتبي
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ مائـة ألف ريال ) 100,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/demyDYVquosCoj3f8
https://goo.gl/maps/demyDYVquosCoj3f8
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البند ) 28 (

قاعة أضواء ليلتي

قطعــة أرض  رقــم 10190/م مــن المخطــط رقــم 5/2351  بحــي لبــن   
1050م2 بالريــاض بمســاحة 

حدول وأطوال   :

شارع عرض 30م بطول 30م شمااًل
قطعة رقم 10192/ م بطول 30مجنوبًا
شارع عرض 20م بطول 35م شرقًا
قطعة رقم 1091   بطول 35م غربًا

ش

نظام البناء: سكني/ تجاري/ مكتبي
االقتراحات:

شيك ُمصدق باسم مركز اإلسناد والتصفية
بمبلــــغ خمسون ألف ريال ) 50,000 (

عربون المشاركة للمزاد :

شارع الطائف

شارع وعلة عرض 30م 

ي 
غرب

 ال
ي

ائر
لد

ق ا
طري

ال

موقع 
العقار

https://goo.gl/maps/nq7yvVSHgKpTAc3W7
https://cutt.ly/ynEIN7A
https://goo.gl/maps/BrwRDfAExJcRaSKz7
https://goo.gl/maps/BrwRDfAExJcRaSKz7


شروط الدخول في المزاد:

كما هو موضح  بند  لكل  والتصـــفيــة  اإلسنــــاد  مـــركز  باسم  شيك مصدق  تقديم   - 1 
في العرض وتسليمه لوكيل البيع قبل المزاد .

حضور المشتري أو وكيله الشرعي لصالة المزاد .  - 2
عند رسو المزاد على المشتري يتم سداد المبلغ فورًا، وفي حال تعذر السداد خالل   - 3
عشرة أيام عمل يعاد المزاد على حساب المشتري ويتحمل جميع ما نقص من المبلغ 

وجميع تكاليف المزاد .
المعاينة للعقار خالل فترة اإلعالن .  - 4

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد، وفق قواعد عمليات مركز اإلسناد والتصفية .   - 5
يحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بقيمة 2.5% من ثمن البيع شامل ضريبة   - 6

القيمة المضافة بإسم مركز اإلسناد والتصفية  .
البيع واالفراغ وفق لقواعد مركز اإلسناد والتصفية .  - 7

يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5% من ثمن البيع .  - 8
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للبيع بالمزاد العلني

الساعة : 04:00
بعد صالة العصر

يـــــوم الثــــالثـــاء 
1442/11/19هـ  
2021/06/29م

ٌتعلــن شــركة النويشــر للمــزادات عــن بيــع عــدد مــن العقــارات التجاريــة والســكنية 
بمدينــة الريــاض تحــت إشــراف مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ«

ليــلــتي قــاعة أضــواء 

Tel:0545477719
https://cutt.ly/ynEIN7A
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