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العــربــون:

ثالثمائة ألف ريال ) 300.000 (
مسـترد لمـن لــم يرســو عـليه المــزاد

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/Yti2rZZoBZrT7zfX6


2م
ض 5

عر
ع 

شار

شارع عرض 20م

بطول 184.14م

4م
4.

87
ل 

طو
ب

4م
9.

82
ل 

طو
ب

بطول منكسر 179.13م + 7.7م
شارع عرض 36م

9155.79م2

الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

ــزاد يــقــوم بــشــحــن الــمــحــفــظــة اإللــكــتــرونــيــة  بمبلغ  ــمـ مـــن لــديــه رغــبــة فـــي دخــــول الـ  .1 
ثالثمائة ألف ريال )300.000( 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  البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من  المحدد يعاد  الموعد  الثمن في 

وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  .3
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.  .4

٢.5% لوكــيل البــيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.  

الحــي /  الســــلـــي                       

3٢٦5 بلك رقم ٦ قطعة األرض رقم 4٢ -43 - 44 - 45 - 4٦مخطط رقم /

حـــدول وأطـــــوال :
بطول 184.14م  شمااًل شارع عرض 20م 

بطول منكسر 179.13م + 7.7م   جنوبًا شارع عرض 36م 

بطول 49.82م شرقًا قطعة رقم 47 

بطول 44.87م   غربًا شارع عرض25م 

نظــام البــناء:

* حسب موقع أمانة مدينة الرياض ألنظمة البناء واإلستعماالت.

سكنـــــــي )شقق سكنية(   منطقة التقسيم س 221

سكني )شقق سكنية(االستعمال المسموح به 

أرضي+ أول+50% مالحق علويةالحد األقصى الرتفاع المبنى

1.2الحد األقصى لمعامل البناء

يجب مراجعة امانة منطقة الرياض لتحديد عمق التطوير المسموح بهالحد األقصى لعمق التطوير)حسب موقع األرض(

60%الحد األقصى لنسبة تغطية األرض

الحد األدنى لالرتدادات
جهة الشوارع الفرعيةجهة المجاورين )الجانب والخلفي(جهة الشوارع الرئيسية

1/5 عرض الشارع بحد أدنى مترين2 متر 1/5 عرض الشارع بحد أدنى مترين

0545377719 0545477719
i n fo @ a l nw i s h e r . co mw w w . a l n w i s h e r . c o m @ a l n w i s h e r

https://goo.gl/maps/Yti2rZZoBZrT7zfX6
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