محكمة التنفيذ بالرياض

اليوم
األول:

للبيع بالمزاد
عبر المنصة
اإللكترونية

المــبــنــــى التــــجـــاري
حي الوادي ( 4612.5م)2
القيـمة اإليــجاريـة
 500,000ريال سنوياً
العقار

طر
يق
عث
امن
بن
عف
ان
موقع
العقار

العــربــون:

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
اليوم

ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺜ
ﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن

( ) 1٫000,000

ﺷﺎرع ﺟﻤﻞ اﻟﻠﻴﻞ

ملـيـــون ريــال

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻲ اﻟﻔﻼح

ﺷﺎرع اﻟﻨﺨﻴﻼن

ﻛـــــﺎرﻓــــﻮر
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺣﻲ اﻟﻮادي

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

التاريخ

الساعة

يــــبــــدأ السبت

1442 / 02 / 23هـ

 ٠٥ : ٠٠مساء ًا

ينتـهي األحـــد

1442 / 02 / 24هـ

 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

2

تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /الوادي

عقد المبنى التجاري (حي الوادي) :
مدة العقد

بداية العقد

نهاية العقد

القيمة اإليجارية

مالحظات

 15سنة هجرية

١٤٢٨/٠٦/٣٠هـ

١٤٤٤/٠٦/٣٠هـ

500,000٫00

يدفع كل بداية
سنة هجرية

حـــدول وأطـــــوال :
ال
شما ً

قطعة رقم  239و 240بطول واحد وستون متر وخمسون سنتمتر

جنوب ًا

ممر مشاة عرض 10م بطول واحد وستون متر وخمسون سنتمتر

شرق ًا

		
شارع عرض80م بطول خمسة وسبعون متر

غرب ًا

شارع عرض 15م بطول خمسة وسبعون متر

نوع العقار

تجاري

الـشـــــروط :
.1

.2
.3
.4

من لديه رغبة في دخول المزاد يقوم بشحن المحفظة بمبلغ مليون ريال ()1.000.000
عن طريق سداد بمنصة (  ) emazad.saويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو عليه
المزاد واليحق له إسترداده.
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
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.
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.
 %2.5لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.
العقار

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

محكمة التنفيذ بالرياض

اليوم
الثاني:

للبيع بالمزاد
عبر المنصة
اإللكترونية

األرض التــجــاريــــــة رقم 3
حي المنصورة (2249.5م)2
القيـمة اإليــجاريـة
 170,000ريال سنوياً

طري

ق األ
مري

مح

مد ب

ن عب

د
الرح

من

العقار

العــربــون:

موقع
العقار

خمسمائة ألف ريال

( ) 500,000

أﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻴﻢ

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
اليوم

التاريخ

الساعة

يــــبــــدأ األحـــد

1442 / 02 / ٢٤هـ

 ٠٥ : ٠٠مساء ًا

ينتـهي اإلثنين

1442 / 02 / ٢٥هـ

 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

2

تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /المنصورة

حـــدول وأطـــــوال :
ال
شما ً

شارع عرض 60م بطول أربعة وخمسون متر وسبعون سنتمتر

جنوب ًا

جزء من القطعة رقم  9بطول خمسة وعشرون متر وأربعون سنتمتر

شرق ًا

قطعة رقم  2بطول ثمانية وخمسون متر وتسعون سنتمتر

غرب ًا

شارع عرض 20م بطول تسعة وخمسون متر

نوع العقار

تجاري

الـشـــــروط :
.1

من لديه رغبة في دخول المزاد يقوم بشحن المحفظة بمبلغ خمسمائة ألف ريال
( )500.000عن طريق سداد بمنصة (  ) emazad.saويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن
يرسو عليه المزاد واليحق له إسترداده.

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
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.
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.

.3
.4

 %2.5لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.

العقار

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

محكمة التنفيذ بالرياض

اليوم
الثالث:

للبيع بالمزاد
عبر المنصة
اإللكترونية

عمــارة تجـــارية ســكـنــية
على قطعتي األرض رقم 464و465

حي المرسالت (1600م)2

القيـمة اإليــجاريـة
 500,000ريال سنوياً
العقار

طر

يق ا

إلما
مس

ع

ود ب

نع
بدال

ع

زيز ب

نم
حمد

موقع
العقار

العــربــون:

ﻌﺰﻳﺰ

اليوم

ﺷﺎر

ع اﺑﻦ

ﺟﺪﻳﺪ

---

ﺷﺎرع ﻣﺤ
ﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒ

مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

ﺒﺪاﻟ
ﻋ

أﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻴﻢ

ﻤﻠﻚ
ﻳﻖ اﻟ

ﻃﺮﻳﻖ ا ﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﺪا ﺑﻦ ﻋ
ﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ

( ) 500,000

ﻃﺮ

خمسمائة ألف ريال

اﻟﺒﺮج اﻟﻄﺒﻴﺔ

التاريخ

الساعة

يــــبــــدأ اإلثنين

1442 / 02 / ٢٥هـ

 ٠٥ : ٠٠مساء ًا

ينتـهي الثالثاء

1442 / 02 / ٢٦هـ

 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

2

تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /المرسالت

عقد المبنى التجاري (حي المرسالت) :
مدة العقد

بداية العقد

نهاية العقد

القيمة اإليجارية

مالحظات

 15سنة ميالدية

٢٠١٠/٠٥/٢٦م

٢٠٢٥/٠٥/٢٦م

500,000٫00

على قسطين

حـــدول وأطـــــوال :
ال
شما ً

شارع عرض60م بطول خمسة وعشرون متر

جنوب ًا

شارع عرض 12م بطول خمسة وعشرون متر

شرق ًا

قطعة رقم  467و 466بطول أربعة وستون متر

غرب ًا

قطعة رقم  463و 462بطول أربعة وستون متر

نوع العقار

تجاري

الـشـــــروط :
.1

.2
.3
.4

من لديه رغبة في دخول المزاد يقوم بشحن المحفظة بمبلغ خمسمائة ألف ريال
( )500.000عن طريق سداد بمنصة (  ) emazad.saويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن
يرسو عليه المزاد واليحق له إسترداده.
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
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.
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.
 %2.5لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.
العقار

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

محكمة التنفيذ بالرياض

اليوم
الرابع:

عمـــارة تجـــارية ســكـنــية

للبيع بالمزاد
عبر المنصة
اإللكترونية

على قطعة األرض رقم 315
حي الملك فهد (875م)2
العقار

القيـمة اإليــجاريـة
 265,000ريال سنوياً

طر

ي
ق اإل
مام

س
عود

بن
عبدا

لعزي

زب
ن مح

مد

العــربــون:

موقع
العقار

خمسمائة ألف ريال

( ) 500,000
مســـتــرد لــمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد

اليوم

التاريخ

الساعة

يــــبــــدأ الثالثاء

1442 / 02 / 26هـ

 ٠٥ : ٠٠مساء ًا

ينتـهي األربعاء

1442 / 02 / 27هـ

 ٠٦ : ٠٠مساء ًا

مجمل أيام المزاد

2

تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار:
الحــي  /الملك فهد

حـــدول وأطـــــوال :
ال
شما ً

شارع عرض 60م بطول خمسة وعشرون متر

جنوب ًا

قطعة رقم  316بطول خمسة وعشرون متر

شرق ًا

قطعة رقم  317بطول خمسة وثالثون متر

غرب ًا

قطعة رقم  313بطول خمسة وثالثون متر

نوع العقار

تجاري

الـشـــــروط :
.1

من لديه رغبة في دخول المزاد يقوم بشحن المحفظة بمبلغ خمسمائة ألف ريال
( )500.000عن طريق سداد بمنصة (  ) emazad.saويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن
يرسو عليه المزاد واليحق له إسترداده.

.2

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما
نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.

.3

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.

.4

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ.
 %2.5لوكيل البـيع القـضائـي القـائم بأعـمال المزاد.

العقار

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

خطوات المشاركة
المزادﺎرﻛﺔ
فيت اﻟﻤﺸ
ﺧﻄﻮا
اإللكتروني :

ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
1

2

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

3

ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد(

اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻤﺰادات
5

اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺰاد

3

4

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺰاد
واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

Emazad.sa
الدعم الفني:

9 2000 0782
تطوير وتشغيل:

للتواصل مع وكيل البيع:

0545477719
0545377719

تطوير وتشغيل

