
لالستفسار:  05454777190545377719

قــطــع أراضــــي
)مخطط رقم 3١44 ، 3١٢4(

بحي شرق بالرياض

الساعةالتاريخاليوم 

السبت  يــــبــــدأ

ينتـهي

٢١ / 08 / ١44٢هـ 

٢٢ / 08 / ١44٢هـ 
03 / 04 / ٢0٢١م 

04 / 04 / ٢0٢١م 

00 : ١0 صــباحًا

001 : 0٦ مساءًااألحد  
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسة وعشرون ألف ريال

) 25,000 (
عن كل قطعة  

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

تطوير وتشغيل 

 

 

موقع
العقار

٢٦9
٢70

 ٢7٢
٢73

٦09

موقع
العقار

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

اليوم األول

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/QfEcaMXfXfjYBmNg6
https://goo.gl/maps/he8Wh63fKJ8hChFX9
https://goo.gl/maps/he8Wh63fKJ8hChFX9
https://goo.gl/maps/QfEcaMXfXfjYBmNg6


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يقوم  الــمــزاد  ــول  دخ فــي  رغبة  لديه  مــن   .1 
خمسة وعشرون ألف ريال )٢5,000( عن كل قطعة 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 ٢,5% + )١5% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3١44

حدول وأطوال:

نوع العقار

سكني 

رقم م
القطعة 

رقم 
المساحة بطول غربًابطولشرقًابطولجنوبًابطولشمااًلالمخطط

قطعة رقم ١٢٦93١44
قطعة رقم ٦0م٢٦7

شارع عرض ٦0م٢7١
قطعة رقم 50م30م

3000م50٢م٢70

قطعة رقم ٢٢703١44
قطعة رقم ٦0م٢98

قطعة رقم ٦0م٢7٢
شارع عرض 50م٢٦9

3000م50٢م30م

قطعة رقم 3٢7٢3١44
قطعة رقم ٦0م٢70

قطعة رقم ٦0م٢74
شارع عرض 50م٢7١

3000م50٢م30م

قطعة رقم 4٢733١44
ممر مشاة ٦0م٢7١

شارع عرض ٦0م١0م
قطعة رقم 50م30م

3000م50٢م٢74

شارع عرض 5٦093١٢4
قطعة رقم 55,١7م٢0م

قطعة رقم 50,١١م٦١0
قطعة رقم 44م٦07

٢3١٦,3٢م44٢م٦١١



لالستفسار:  05454777190545377719

قــطــع أراضي
)مخطط رقم 3٢١4(

بحي شرق بالرياض

 

 

1
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

تطوير وتشغيل 

748

 749

  750

75١

75٢

753

موقع
العقار

الساعةالتاريخاليوم 

األحد  يــــبــــدأ

ينتـهي

٢٢ / 08 / ١44٢هـ 

٢3 / 08 / ١44٢هـ 
04 / 04 / ٢0٢١م 

05 / 04 / ٢0٢١م 

00 : ١0 صــباحًا

00 : 0٦ مساءًااإلثنين 

خمسة وعشرون ألف ريال

) 25,000 (
عن كل قطعة  

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

اليوم الثاني

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/Zb1KwJQaVmyZTWvA7
https://goo.gl/maps/Zb1KwJQaVmyZTWvA7


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يقوم  الــمــزاد  ــول  دخ فــي  رغبة  لديه  مــن   .1 
خمسة وعشرون ألف ريال )٢5,000( عن كل قطعة 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 ٢,5% + )١5% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3٢١4

حدول وأطوال:

نوع العقار

سكني 

رقم م
القطعة 

رقم 
المساحة بطول غربًابطولشرقًابطولجنوبًابطولشمااًلالمخطط

شارع عرض ٦7483٢١4
قطعة رقم 4٢م١5م

قطعة رقم 4٢م749
قطعة رقم 50م74٦

٢١00م50٢م750

قطعة رقم 77493٢١4
شارع عرض 4٢م748

قطعة رقم 4٢م١5م
قطعة رقم 50م747

٢١00م50٢م75١

شارع عرض 87503٢١4
قطعة رقم 4٢م١5م

قطعة رقم 4٢م75١
قطعة رقم 50م748

٢١00م50٢م75٢

قطعة رقم 975١3٢١4
شارع عرض 4٢م750

قطعة رقم 4٢م١5م
قطعة رقم 50م749

٢١00م50٢م753

شارع عرض ١075٢3٢١4
قطعة رقم 44,35م١5م

قطعة رقم 50,5م753
شارع عرض 50م750

٢37١,٢5م50,38٢م١5م

قطعة رقم ١١7533٢١4
شارع عرض 50,5م75٢

قطعة رقم 5٦,٦٦م١5م
شارع عرض 50م75١

٢٦78,9٢م50,38٢م١5م

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

اإلثنين  يــــبــــدأ

ينتـهي

٢3 / 08 / ١44٢هـ

٢4 / 08 / ١44٢هـ
05 / 04 / ٢0٢١ م

0٦ / 04 / ٢0٢١ م

00 : ١0 صــباحًا

001 : 0٦ مساءًاالثالثاء 
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

تطوير وتشغيل 

موقع
العقار

موقع
العقار

800

80١

80٢

803

83١
835

83٢
834

 

 

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

خمسة وعشرون ألف ريال

) 25,000 (
عن كل قطعة  

قــطــع أراضي
)مخطط رقم 3٢١4(

بحي شرق بالرياض

اليوم الثالث

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/zEidv3Zuno8mbzEW9
https://goo.gl/maps/zEidv3Zuno8mbzEW9
https://goo.gl/maps/zEidv3Zuno8mbzEW9


رقم م
القطعة 

رقم 
المساحة بطول غربًابطولشرقًابطولجنوبًابطولشمااًلالمخطط

شارع عرض ١٢8003٢١4
قطعة رقم 44م١5م

قطعة رقم 44م80١
قطعة رقم 48م798

٢١١٢م48٢م80٢

قطعة رقم ١380١3٢١4
شارع عرض 44م800

قطعة رقم 44م١5م
قطعة رقم 47م799

٢0٦8م47٢م803

شارع عرض ١480٢3٢١4
قطعة رقم 44م١5م

قطعة رقم 44م803
قطعة رقم 48م800

٢١١٢م48٢م804

قطعة رقم ١58033٢١4
شارع عرض 44م80٢

قطعة رقم 44م١5م
قطعة رقم 47م80١

٢0٦8م47٢م805

قطعة رقم ١٦83١3٢١4
شارع عرض 4٢م830

ممر عرض 4٢م٢8م
قطعة رقم 47,٢م١0م

١98٢,4م47,٢٢م833

شارع عرض ١783٢3٢١4
قطعة رقم 4٢م١5م

قطعة رقم 4٢م833
قطعة رقم 47,٢9م830

١98٦,١8م47,٢9٢م834

شارع عرض ١88343٢١4
قطعة رقم 4٢م١5م

قطعة رقم 4٢م735
قطعة رقم 47,9٢م73٢

٢0٢٦,١5م47,5٦٢م83٦

قطعة رقم ١98353٢١4
شارع عرض 4٢م834

قطعة رقم 4٢م٢8م
قطعة رقم 47,83م833

٢0٢١,75م48,45٢م837

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يقوم  الــمــزاد  ــول  دخ فــي  رغبة  لديه  مــن   .1 
خمسة وعشرون ألف ريال )٢5,000( عن كل قطعة 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 ٢,5% + )١5% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3٢١4

نوع العقار

سكني  حدول وأطوال:



لالستفسار:  05454777190545377719

الساعةالتاريخاليوم 

الثالثاء  يــــبــــدأ

ينتـهي

٢4 / 08 / ١44٢هـ

٢5 / 08 / ١44٢هـ
0٦ / 04 / ٢0٢١ م

07 / 04 / ٢0٢١ م

00 : ١0 صــباحًا

001 : 0٦ مساءًااألربعاء  
مجمل أيام المزاد

العــربــون:

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

محكمة التنفيذ بالرياض

تطوير وتشغيل 

موقع
العقار

موقع
العقار

83٦
840

 

 

 مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

خمسة وعشرون ألف ريال

) 25,000 (
عن كل قطعة  

837
84١

843

845
84٦

847

قــطــع أراضي
)مخطط رقم 3٢١4(

بحي شرق بالرياض

اليوم الرابع

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/zEidv3Zuno8mbzEW9
https://goo.gl/maps/zEidv3Zuno8mbzEW9
https://goo.gl/maps/zEidv3Zuno8mbzEW9


تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

بمبلغ  اإللكترونية  المحفظة  بشحن  يقوم  الــمــزاد  ــول  دخ فــي  رغبة  لديه  مــن   .1 
خمسة وعشرون ألف ريال )٢5,000( عن كل قطعة 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 ٢,5% + )١5% ضريبة القيمة المضافة(   ) ( 

لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

الحــي / حي شرق الرياض مخطط رقم 3٢١4

حدول وأطوال:

نوع العقار

سكني 

رقم م
القطعة 

رقم 
المساحة بطول غربًابطولشرقًابطولجنوبًابطولشمااًلالمخطط

شارع عرض ٢083٦3٢١4
قطعة رقم 4٢م١5م

قطعة رقم 4٢م837
قطعة رقم 48,5٦م834

٢05٢,9٢م49,٢٢م838

قطعة رقم ٢١8373٢١4
شارع عرض 4٢م83٦

قطعة رقم 4٢م٢8م
قطعة رقم 48,45م835

٢047,8٦م49,07٢م839

شارع عرض ٢٢8403٢١4
قطعة رقم 4٢م١5م

قطعة رقم 4٢م84١
قطعة رقم 49,83م838

٢١0٦,45م50,47٢م84٢

قطعة رقم ٢384١3٢١4
شارع عرض 4٢م840

قطعة رقم 4٢م٢8م
قطعة رقم 49,٦9م839

٢١00م50,3١٢م843

قطعة رقم ٢48433٢١4
شارع عرض 4٢م84٢

قطعة رقم 4٢م٢8م
٢١٢٦م50,93٢مممر 50,3١م84١

شارع عرض ٢58453٢١4
قطعة رقم 50,38م١5م

شارع عرض 50م847
قطعة رقم 49,3١م١5م

٢3١١,5م43,١5٢م84٦

شارع عرض ٢٦84٦3٢١4
قطعة رقم 50,38م١5م

قطعة رقم 50م848
شارع عرض 43,١5م845

٢003,38م37٢م٢8م

قطعة رقم ٢78473٢١4
قطعة رقم 50م845

شارع عرض 50م849
قطعة رقم 40م١5م

٢000م40٢م848

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



تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

للتواصل مع وكيل البيع:


