
لالستفسار:  05454777190545377719
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شارع النخيالن

حديقة حي الفالح

كـــــارفــــور

حديقة حي الوادي

للبيع بالمزاد
عبر المنصة 
اإللكترونية

تطوير وتشغيل 

محكمة التنفيذ بالرياض

الساعةالتاريخاليوم 

2 السبت يــــبــــدأ

ينتـهي

00 : 0٥ مساءًا23 / 02 / 1442هـ
00 : 0٦ مساءًا24 / 02 / 1442هـاألحـــد

مجمل أيام المزاد

القيـمة اإليــجاريـة
500,000  ريال سنوياً

العقار

موقع
العقار

المــبــنــــى التــــجـــاري 
حي الوادي )4612.5 م2( 

العــربــون:

ملـيـــون ريــال
) 1٫000,000 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
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اليوم
األول:

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/AckSUQ2eQTcKkuQq7


الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

من لديه رغبة في دخول المزاد يقوم بشحن المحفظة بمبلغ مليون ريال )1.000.000(   .1
يرسو عليه  الثمن لمن  المبلغ جزءًا من  ( ويعتبر   emazad.sa  ( عن طريق سداد بمنصة 

المزاد واليحق له إسترداده.
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.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  .3
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.  .4

2.٥% لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.   

الحــي /  الوادي              

نوع العقار

تجاري  

حـــدول وأطـــــوال :

عقد المبنى التجاري )حي الوادي( :

قطعة رقم 239 و240 بطول واحد وستون متر وخمسون سنتمتر شمااًل

ممر مشاة عرض 10م بطول واحد وستون متر وخمسون سنتمترجنوبًا

  شارع عرض80م بطول خمسة وسبعون متر   شرقًا

  شارع عرض 15م بطول خمسة وسبعون مترغربًا

مالحظاتالقيمة اإليجاريةنهاية العقدبداية العقدمدة العقد

يدفع كل بداية  ٥00.000٫00 1444/0٦/30هـ142٨/0٦/30هـ1٥ سنة هجرية 
سنة هجرية

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

العقار

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

للبيع بالمزاد
عبر المنصة 
اإللكترونية

تطوير وتشغيل 

محكمة التنفيذ بالرياض

األرض التــجــاريــــــة رقم 3     
حي المنصورة )2249.5م2( 

الساعةالتاريخاليوم 

2 األحـــد يــــبــــدأ

ينتـهي

00 : 0٥ مساءًا24 / 02 / 1442هـ
00 : 0٦ مساءًا2٥ / 02 / 1442هـاإلثنين

مجمل أيام المزاد

القيـمة اإليــجاريـة
170,000 ريال سنوياً

العــربــون:

خمسمائة ألف ريال   

) 500,000 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

العقار

أسواق العثيم

موقع
العقار
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اليوم
الثاني:

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/SmyMFY7Wo7US1Pxo9


الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

ريال ألف  خمسمائة  بمبلغ  المحفظة  بشحن  يقوم  المزاد  دخول  في  رغبة  لديه  من   .1 
 )٥00.000( عن طريق سداد بمنصة ) emazad.sa ( ويعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن 

يرسو عليه المزاد واليحق له إسترداده.
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.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  .3
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.  .4

2.٥% لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.   

الحــي /  المنصورة              

نوع العقار

تجاري  

حـــدول وأطـــــوال :

 شارع عرض 60م  بطول أربعة وخمسون متر وسبعون سنتمترشمااًل

جزء من القطعة رقم 9  بطول خمسة وعشرون متر وأربعون سنتمترجنوبًا

قطعة رقم 2  بطول ثمانية وخمسون متر وتسعون سنتمترشرقًا

 شارع عرض 20م  بطول تسعة   وخمسون مترغربًا

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

العقار

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

تطوير وتشغيل 

محكمة التنفيذ بالرياض

الساعةالتاريخاليوم 

2 اإلثنين يــــبــــدأ

ينتـهي

00 : 0٥ مساءًا2٥ / 02 / 1442هـ
00 : 0٦ مساءًا2٦ / 02 / 1442هـالثالثاء

مجمل أيام المزاد

القيـمة اإليــجاريـة
500,000  ريال سنوياً

العــربــون:

خمسمائة ألف ريال   

) 500,000 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

العقار

طريق ا�مام سعود بن عبدالعزيز بن محمد
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البرج الطبية

موقع
العقار

عمــارة تجـــارية ســكـنــية
على قطعتي األرض رقم 4٦4و4٦٥     

حي المرسالت )1600م2( 

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد

للبيع بالمزاد
عبر المنصة 
اإللكترونية

اليوم
الثالث:

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/4C37FzvnPrfoestt5


الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

ريال  ألف  خمسمائة  بمبلغ  المحفظة  بشحن  يقوم  المزاد  دخول  في  رغبة  لديه  من   .1
الثمن لمن  المبلغ جزءًا من  emazad.sa ( ويعتبر   ( )٥00.000( عن طريق سداد بمنصة 

يرسو عليه المزاد واليحق له إسترداده.
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.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  .3
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.  .4

2.٥% لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.   

الحــي /  المرسالت              

نوع العقار

تجاري  

حـــدول وأطـــــوال :

عقد المبنى التجاري )حي المرسالت( :

  شارع عرض60م  بطول خمسة وعشرون مترشمااًل

  شارع عرض 12م  بطول خمسة وعشرون مترجنوبًا

قطعة رقم 467 و466  بطول أربعة وستون مترشرقًا

قطعة رقم 463 و462  بطول أربعة وستون مترغربًا

مالحظاتالقيمة اإليجاريةنهاية العقدبداية العقدمدة العقد

على قسطين ٥00.000٫00 202٥/0٥/2٦م2010/0٥/2٦م1٥ سنة ميالدية

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

العقار

https://emazad.sa/home/auctions


لالستفسار:  05454777190545377719

تطوير وتشغيل 

محكمة التنفيذ بالرياض

الساعةالتاريخاليوم 

2 الثالثاء يــــبــــدأ

ينتـهي

00 : 0٥ مساءًا26 / 02 / 1442هـ
00 : 06 مساءًا27 / 02 / 1442هـاألربعاء

مجمل أيام المزاد

العــربــون:

خمسمائة ألف ريال   

) 500,000 (

 مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

للبيع بالمزاد
عبر المنصة 
اإللكترونية

عمـــارة تجـــارية ســكـنــية
على قطعة األرض رقم 31٥    

حي الملك فهد )875م2( 

القيـمة اإليــجاريـة
265,000 ريال سنوياً

موقع
العقار

العقار

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد

اليوم
الرابع:

https://emazad.sa/home/auctions
https://goo.gl/maps/NoW7jDWFZJxTCiAp7


الـشـــــروط :

معلومات عن العقار:

ريال  ألف  خمسمائة  بمبلغ  المحفظة  بشحن  يقوم  المزاد  دخول  في  رغبة  لديه  من   .1
الثمن لمن  المبلغ جزءًا من  emazad.sa ( ويعتبر   ( )٥00.000( عن طريق سداد بمنصة 

يرسو عليه المزاد واليحق له إسترداده.

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

2.٥% لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.   

الحــي /  الملك فهد              

نوع العقار

تجاري  

حـــدول وأطـــــوال :

  شارع عرض 60م بطول خمسة وعشرون مترشمااًل

قطعة رقم 316 بطول خمسة وعشرون مترجنوبًا

قطعة رقم 317 بطول خمسة وثالثون مترشرقًا

قطعة رقم 313 بطول خمسة وثالثون مترغربًا

تطوير وتشغيل 

0545377719 
0545477719

www.alnwisher.com @alnwisher

العقار

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



