
لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

السبت   يــــبــــدأ

ينتـهي

10 / 06 / 1442هـ

11 / 06 / 1442هـ
23 / 01 / 2021 م

24 / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًااألحد   
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة عشر ألف ريال    

) 15,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

قطعة أرض رقم 828 بمساحة 2233م2 
حي شرق الرياض

تطوير وتشغيل 

 

 

828

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/2kVssaMggTz7R5bK6
https://goo.gl/maps/2kVssaMggTz7R5bK6


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 

خمسة عشر ألف ريال )15,000(  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 لم يسدد   .2

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 .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3214

نوع العقار

سكني 

حدول وأطوال قطعة رقم 828:

  شارع عرض 15م بطول 43.58مشمااًل

قطعة رقم 829 بطول 49.48مجنوبًا

قطعة رقم 826 بطول 48مشرقًا

  شارع عرض15م بطول 48.36مغربًا

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

السبت   يــــبــــدأ

ينتـهي

10 / 06 / 1442هـ

11 / 06 / 1442هـ
23 / 01 / 2021 م

24 / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًااألحد   
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة عشر ألف ريال    

) 15,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

قطعة أرض رقم 829 بمساحة 2461م2  
حي شرق الرياض

تطوير وتشغيل 

 

 

829

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/2kVssaMggTz7R5bK6
https://goo.gl/maps/2kVssaMggTz7R5bK6


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 

خمسة عشر ألف ريال )15,000(  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 لم يسدد   .2

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 .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3214

حدول وأطوال قطعة رقم 829:

قطعة رقم 828 بطول 49.48مشمااًل

  شارع عرض 15م بطول 55.27مجنوبًا

قطعة رقم 827 بطول 47مشرقًا

  شارع عرض 15م بطول 47.35مغربًا

نوع العقار

سكني 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

األحد  يــــبــــدأ

ينتـهي

11 / 06 / 1442هـ

12 / 06 / 1442هـ
24 / 01 / 2021 م

25 / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًااإلثنين 
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة عشر ألف ريال    

) 15,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

قطعة أرض رقم 196 بمساحة 2324.51م2  
حي شرق الرياض

تطوير وتشغيل 

 

 

196

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/nWbHr66kgg86bUZ68
https://goo.gl/maps/nWbHr66kgg86bUZ68


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 
عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو  خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2
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 .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3214

حدول وأطوال قطعة رقم 196:

  شارع عرض 28م بطول 42.01مشمااًل

قطعة رقم 198 بطول 42مجنوبًا

ممر عرض 6م بطول 55.64مشرقًا

قطعة رقم 199 بطول 55.05مغربًا

نوع العقار

سكني 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

اإلثنين يــــبــــدأ

ينتـهي

12 / 06 / 1442هـ

13 / 06 / 1442هـ
2٥ / 01 / 2021 م

26 / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًاالثالثاء 
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة عشر ألف ريال    

) 15,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

قطعة أرض رقم 8٥9 بمساحة 2048م2  
حي شرق الرياض

تطوير وتشغيل 

 

 

8٥9

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/tZGXgV6kgMJsVART8
https://goo.gl/maps/tZGXgV6kgMJsVART8


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 
عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو  خمسة عشر ألف ريال )000,1٥( 

عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2
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 2,٥% + )1٥% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3214

حدول وأطوال قطعة رقم 859:

قطعة رقم 857 بطول 50مشمااًل

  شارع عرض 28م بطول 50.59مجنوبًا

  شارع عرض 15م بطول 37.13مشرقًا

قطعة رقم 860 بطول 44.81مغربًا

نوع العقار

سكني 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

الثالثاء  يــــبــــدأ

ينتـهي

13 / 06 / 1442هـ

14 / 06 / 1442هـ
26 / 01 / 2021 م

2٧ / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًااألربعاء 
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة عشر ألف ريال    

) 15,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

قطعة أرض رقم ٧61 بمساحة 2000م2  
حي شرق الرياض

تطوير وتشغيل 

 

 

٧61

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/9vziQRx7wFQZi34BA
https://goo.gl/maps/9vziQRx7wFQZi34BA


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 
عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو  خمسة عشر ألف ريال )15,000( 

عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2
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 .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3214

حدول وأطوال قطعة رقم 761:

قطعة رقم 759 بطول 50مشمااًل

قطعة رقم 763 بطول 50مجنوبًا

قطعة رقم 760 بطول 40مشرقًا

  شارع عرض 28م بطول 40مغربًا

نوع العقار

سكني 

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

السبت يــــبــــدأ

ينتـهي

17 / 06 / 1442هـ

18 / 06 / 1442هـ
30 / 01 / 2021 م

31 / 01 / 2021 م

00 : 10 صــباحًا

001 : 06 مساءًااألحد
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة عشر ألف ريال    

) 15,000 (

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

قطعة أرض رقم 1907 بمساحة 1115.87م2  
حي شرق الرياض

تطوير وتشغيل 

 

 

1907

موقع
العقار

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/UWJuoktCVC1g12oD6
https://goo.gl/maps/UWJuoktCVC1g12oD6


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللــكــتــرونــيــة  المحفظة  بشحن  يــقــوم  الـــمـــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  .1 
عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو  خمسة عشر ألف ريال )15.000( 

عليه المزاد وال يحق له استرداده .

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2
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 .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3149

حدول وأطوال قطعة رقم 1907:

  شارع عرض 15م بطول 37.9مشمااًل

قطعة رقم 1908 بطول 36.49مجنوبًا

  شارع عرض 15م بطول 30.03مشرقًا

قطعة رقم 1909 بطول 30مغربًا

نوع العقار

سكني 

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

123

4 5

https://emazad.sa/home/auctions


0545377719 
0545477719

تطوير وتشغيل 

للتواصل مع وكيل البيع:

https://emazad.sa/home/auctions



