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 مزاد

األحساء

يوم الـــــمزاد

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 
 لمجموعة عقارات في األحساء تحت إشراف مركز اإلسناد

والتصفية ( إنفاذ ) وبقرار من محكمة التنفيذ
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ُيقام عبر منصة
Mobasher Auctionsمباشر للمزادات



أرض01

بيت

اضغط على رقم الصك في الجدول لالنتقال إلى صفحة العقار

عمارة

عمارة

بيت

أرض

أرض

أرض

أرض

أرض

أرض

بيت

القليبات

قرية العمران

2,000,000

732803001728

ريال33081400145320,120.75

02930808001805

ريال322.220,000

03

المربدية

930808010507

ريال38050,000

04

الفهد

630805020973

ريال514.2550,000

05

السلمانية

330805022924

ريال72050,000

ضاحية هجر06

430812004125

ريال62525,000

ريال25,000

ريال25,000

ريال25,000

ريال25,000

ريال25,000

ريال25,000

جنوب الهفوف07

332801006615

400

ضاحية هجر08

332801006613

891.5

ضاحية هجر09

332801005120

625

ضاحية هجر10

930808008861

835.5

جواثا11

330803017641

620.5

12

184.73حزم المبرز

العقار مبلغ المشاركةالحيرقم الصك المساحة م2

حة 01
صف



حة 02
صف

3 3 0 8 1 4 0 0 1 4 5 3

رقم الصك 

مبلغ المشاركة

المساحة

20,120.75
م2

ريال2,000,000

موقع العقار
أضغط هنا

 شارع عرض 30 متر بطول 20 متر بزاوية 93 درجه ثم
 يليه بطول 20 متر بزاوية 180 درجه ثم عليه بطول

 20 متر بزاوية 180 درجه ثم يليه بطول 9.50 متر
 بزاوية 180 درجة ثم يليه بطول 15 متر بزواية 180

 درجه  أجمالي كسرات الصلع الشمالي بطول
104.50 متر

 شارع غير منتظم متوسط عرض
 20 متر بطول136.2م  بزاوية 65

 درجه

 شارع عرض 20 متر يبدأ الضلع من الشمال باتجاه
 الجنوب بطول: (138.36)بزاوية 87 درجه ثم جنوب

 شرق بطول 47 متر بزاوية 201 درجة اجمالي مجموع
 كسرات الضلع الشرقي 185.36 متر

 شارع عرض 20 متر بطول174.03
 بزاوية 88 درجه

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن ارض بالقليبات على طريق الملك سعود مباشرة  بمدينة 

المبرز بمحافظة األحساء 

الموقع قريب من طريق الظهران وطريق عين نجم 

الموقع فرصة إستثنائية لإلستثمار أو التطوير

��

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بالقليبات

https://goo.gl/maps/HjkZLjwzf7cLJdF78


مبلغ المشاركة

ريال50,000

��

حة 03
صف

9 3 0 8 0 8 0 0 1 8 0 5

المساحةرقم الصك 

380
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 165 بطول 20 مقطعة رقم 161 بطول 20 م

شارع عرض 10م بطول 19مقطعة رقم 162 بطول 19 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن عمارة في حي المربدية بالرقيقة بمدينة الهفوف بمحافظة 

األحساء 

الموقع فرصة للسكن بوسط المدينة قريب من الخدمات

163118 /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

عمارة بحي المربدية

https://goo.gl/maps/XWcQAB8q6bfDinNH9
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حة 04
صف

9 3 0 8 0 8 0 1 0 5 0 7

المساحةرقم الصك 

514.25
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

 شارع عرض15م بطول 20 م قطعة رقم 447 بطول 21.5م

  شارع عرض15م بطول 25 مقطعة رقم 444 بطول 25م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن عمارة في الفهد بمدينة الهفوف بمحافظة األحساء 

الموقع على شارعين قريب من طريق  العقير

446249/د /4

عمارة بحي الفهد

مبلغ المشاركة

ريال50,000

https://goo.gl/maps/rGS2xTxEJRV7qcRx7


حة 05
صف

��

6 3 0 8 0 5 0 2 0 9 7 3

المساحةرقم الصك 

720
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 221 بطول 18مشارع عرض 25م بطول 18 م

قطعة رقم 218 بطول 40مشارع عرض 15م بطول 40 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن بيت على شارعين بحي السليمانية بمدينة الهفوف بمحافظة 

األحساء

الموقع قريب من الطرق والشوراع الرئيسية ومنها طريق الملك فهد  وشارع 

األمير فواز بن عبد العزيز

220180 /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

 فيال بحي السلمانية

مبلغ المشاركة

ريال50,000

https://goo.gl/maps/UrW8yFqf4QzP2a6k7
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حة 06
صف

3 3 0 8 0 3 0 1 7 6 4 1

المساحةرقم الصك 

184.73
م2

موقع العقار
أضغط هنا

 ملك أحمد الصويغ بطول 15.2م نافذ عرض 5.96 م بطول 15.2م

 ملك  داود المغلوث بطول 15.2م بيت عيسى الخضير بطول 15.2م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن بيت بمدينة المبرز بمحافظة االحساء 

الموقع قريب من الشوارع والطرق الرئسية بالمدينة

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

بيت بحي حزم المبرز

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/LJ9FT37EyH9X85Sh7
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حة 07
صف

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

المساحةرقم الصك 

625
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 15م بطول 25مقطعة رقم 176 بطول 25م

قطعة رقم 179 بطول 25م قطعة رقم 175 بطول25م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة ارض بضاحية هجر بمحافظة األحساء

الموقع بمنطقة حديثة ومرغوبة

177640/أ /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي ضاحية هجر

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/TbSVwdwrpVYsQUPU6


��

حة 08
صف

4 3 0 8 1 2 0 0 4 1 2 5

المساحةرقم الصك 

400
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 15م بطول 20 م قطعة رقم 353 بطول 20م

قطعة رقم 352 بطول 20مقطعة رقم 356 بطول 20م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة ارض سكنية في حي جنوب الهفوف بمدينة الهفوف 

بمحافظة األحساء

الموقع بمنطقة حديثة ومرغوبة

354400/أ /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي جنوب الهفوف

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/4J8kLrcojBpW3AkcA
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حة 09
صف

3 3 2 8 0 1 0 0 6 6 1 5

المساحةرقم الصك 

891.5
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

 مرفق بلدية يليه شارع عرض 15 م قطعة رقم 5 بطول 32 م
بطول 32 م

شارع عرض 15م بطول 28 مقطعة رقم 6 بطول 28 م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض سكنية بضاحية هجر  بمحافظة األحساء  

الموقع بمنطقة حديثة ويعتبر فرصة لإلستثمار والسكن

7640/أ /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي ضاحية هجر

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/KscSbtGqyaSKStW7A
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حة 10
صف

3 3 2 8 0 1 0 0 6 6 1 3

المساحةرقم الصك 

625
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

قطعة رقم 376 بطول 25 مقطعة رقم 373 بطول 25 م

قطعة رقم 375 بطول 25مشارع عرض 15م بطول 25م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض سكنية في حي ضاحية هجر بمحافظة األحساء 

374640/ب /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي ضاحية هجر

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/9mXFWQq6ydSvaoiQA


��

3 3 2 8 0 1 0 0 5 1 2 0

المساحةرقم الصك 

835.5
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

شارع عرض 15م بطول 28 مقطعة رقم 285/ب بطول 28م

قطعة رقم288/ب بطول 30م شارع عرض 15متر بطول 30م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض سكنية على شارعين بضاحية هجر بمحافظة 

األحساء.

الموقع بمنطقة حديثة ويعتبر فرصة لالستثمار والسكن.

286640/ب /4

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي ضاحية هجر

حة 11
صف

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/cEdYGM8STM3RcX5u5


حة 12
صف

��

9 3 0 8 0 8 0 0 8 8 6 1

المساحةرقم الصك 

620.5
م2

رقم المخططرقم القطعة

موقع العقار
أضغط هنا

 قطعة رقم 70 بطول 25 مشارع عرض 15م بطول 25 م

قطعة رقم 71 بطول 25مشارع عرض 15م بطول 25م

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن قطعة أرض سكنية بحي جواثا بمدينة المبرز بمحافظة 

االحساء

الموقع بمنطقة حديثة ومرغوبة 

7228/أ /15

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

أرض بحي جواثا

مبلغ المشاركة

ريال25,000

https://goo.gl/maps/LfsqDBdgmQiNeRbZA


حة 13
صف

��

7 3 2 8 0 3 0 0 1 7 2 8

رقم الصك 

مبلغ المشاركة

المساحة

322.2
م2

ريال20,000

موقع العقار
أضغط هنا

 طريق بعرض يتراوح من 2.60 متر الى 3.35 م
بطول2.6م

 طريق بعرض يتراوح من 2.40 م
الى 4.70 م بطول22,57م

 يحده ارض ملك عبدالمحسن محمد المريحل
بطول 15.95م

طريق غير منتظم بعرض متوسط
 25م بطول 14م 

الحدود

واألطوال

وصف العقار

الموقع عبارة عن بيت بقرية العمران محافظة األحساء 

يتميز الموقع بالقرب من الخدمات وطريق الملك عبدالعزيز 

جنوبًاشماًال

غربًاشرقًا

بيت بقرية العمران

https://goo.gl/maps/dj81gHGKj6dqY4XTA


خطوات التسجيل

في المنصة

خطوات إدارة 

وشحن المحفظة

للتواصل مع الدعم
الفني للمنصة

055 880 3411
053 423 0066

������

����

تسجيل الدخول في
منصة المزاد

سداد قيمة المشاركة
( قابلة لإلسترداد )

إستعراض المزادات

إختـيــــــار المــــــــزاد 
الفوز بالمزادوالمشـــــاركة

خطوات المشاركة بالمزاد

Mobasher Auctions

Mobasher Auctions

Mobasher Auctions
 أضغط هنا

Mobasher Auctions
 أضغط هنا

mobasher.sa

https://youtu.be/DHBY4y5zU2Y
mobasher.sa
https://m.youtube.com/watch?v=dPP7cXjzIr0&list=PLC0CGP8k9wCyzwS7TBYBETjLWfw-MpCzN&index=2
https://youtu.be/DHBY4y5zU2Y


1

2

3

4

5

6

7

التسجيل في منصة منصة مباشر للمزادات.
منصة  طريق  عن  أعاله  العرابين  حسب  المشاركة  مبلغ  سداد 
عليه  يرسو  لمن  الثمن  من  جزءًا  المبلغ  ويعتبر  للمزادات  مباشر 
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   ٢٫٥ 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 ٥ ٪من 
ثمن البيع.

TaibetAlkhair

Taibet.AlkhairTaibetAlkhair2 أضغط لإلنتقال

 شركة طيبة الخير
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

https://www.youtube.com/channel/UC3p6Ue4ZmIDU7L1dCmAXKUQ
https://www.instagram.com/taibet.alkhair/
https://t.me/taibetalkhair2
https://twitter.com/taibet_alkhair

