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مزاد
01

يبدأ 

المزاد يوم الثـالثـاء 

بتاريخ : 1444/04/21

2022/11/15        
 يبدأ الساعة 10 صباحاً 

ً
يبدأ الساعة 4.40 عصرا

ينتهي 

المزاد يوم الخميس 

بتاريخ : 1444/04/23

2022/11/17           

https://re.mobasher.sa/


04مزاد

أرض سكنية 

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 02:30م  األطـوال والحـدود: 

ــاال: جــار بطول 21م                                   شرقــاً :جــار بطول32 م  شـم

ـوبـاً:شارع عرض 20م بطول21م   غربـــــاً : جــار بطول 32م                                  جـن

100,000ريال 671.92341804001693 م 
هجرة  

طلعة التمياط 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/KGkmQt4imq7VA5tE6


05مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 02:40م 

فيال 

األطـوال والحـدود: 

ــاال:  شارع عرض 18م بطول                         شرقــاً :جــار بطول 20 م  شـم

ـوبـاً:جــار بطول 20م   غربـــــاً : جــار بطول 20م                                  جـن

100,000ريال 400241602003366 م  الريان 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/YzEnBtzvMoFvicns5


06مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 02:50م 

فيال 

األطـوال والحـدود: 

ــاال:  شارع عرض 18م بطول 21م                         شرقــاً :جــار بطول 24 م  شـم

ـوبـاً:ممرمشاه عرض10م بطول 21م   غربـــــاً : ممرمشاه عرض10م بطول 24م       جـن

100,000ريال 504741607016144م  الناصرية 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/qBKmEtLU2Xq7fuR39


07مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 03:00م 

استراحة 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: جــار بطول 35 م                                 شرقــاً :شارع عرض 20م بطول 24 م  شـم

ـوبـاً:جــار بطول 35 م   غربـــــاً : جــار بطول 35 م                                جـن

100,000ريال 805341603003447م  الرفاع 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/koSLzGXhPBiyaD8B7


08مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 03:10م 

أستراحة 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: جــار بطول 35 م                           شرقــاً :شارع عرض 20م بطول 23 م  شـم

ـوبـاً:جــار بطول 35 م   غربـــــاً : جــار بطول 23 م                          جـن

100,000ريال 805341603003448 م  الرفاع 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/UsnNoGpmjeEjv77d9


09مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 03:20م 

أرض سكنية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: جــار بطول 26 م                           شرقــاً : جــار بطول 25.53 م  شـم

ـوبـاً:ممر عرض 10م بطول 26 م   غربـــــاً : جــار بطول 25.53 م                    جـن

100,000ريال 663.78344103000122 م  الخليج 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/3tSEQjkdmdPSHtuB7


10مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 03:30م 

أرض تجارية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: جــار بطول 31.57 م                          شرقــاً : شارع عرض 30م بطول 31.1 م  شـم

ـوبـاً:ممر عرض 53.55م   غربـــــاً : ممر عرض 22 م                                  جـن

100,000ريال 936.37341604004652 م  المطار 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/f5HK22dRVFXrRqWr5


11مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 03:40م 

أستراحة 

األطـوال والحـدود: 

ــاال:  شارع عرض 15م بطول 18 م                         شرقــاً : جــار بطول 28 م  شـم

ـوبـاً: جــار بطول  18 م   غربـــــاً : جــار بطول 28 م                                          جـن

100,000ريال 504341601011165 م  الجوهره 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/69TtNzftecceX4JNA


12مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 03:50م 

أرض تجارية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال:  شارع عرض 30م بطول75.4 م         شرقــاً : شارع عرض 30 م بطول 73.87 م  شـم

ـوبـاً:ممر مشاه عرض 10م بطول69 م   غربـــــاً : جــار بطول 77 م                           جـن

100,000ريال 5,969.65341605010391 م  بدنه 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/9SXDUgb7Wt7rurMs8


13مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 04:00م 

أرض سكنية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال:  جــار بطول23 م                            شرقــاً : جــار بطول 33 م  شـم

ـوبـاً:شارع  عرض 25م بطول 23 م   غربـــــاً : جــار بطول 33 م                           جـن

100,000ريال 759341604002914 م  الروابي 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/B9rpiaWdCMJKMHVG8


14مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 04:10م 

أرض تجارية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال:  جــار بطول37 م                                          شرقــاً : جــار بطول 24 م  شـم

ـوبـاً:جــار بطول 37 م   غربـــــاً : شارع عرض 40م بطول 24 م                       جـن

100,000ريال 888941608000925 م  قرطبة 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/xMHwteNRyX7UnMN79


15مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 04:20م 

عمارة 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: شارع عرض 20م بطول 20 م                           شرقــاً : جــار بطول 20 م    شـم

ـوبـاً:جــار بطول 20 م   غربـــــاً : جــار بطول 20 م                                           جـن

100,000ريال 400341602006575 م  الفيصلية 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/KWYeWd7bPXgAYSe48


16مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 04:30م 

أرض سكنية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: شارع عرض 20م بطول 20 م                           شرقــاً : جــار بطول 30 م  شـم

ـوبـاً:جــار بطول 20 م   غربـــــاً : جــار بطول 30 م                                           جـن

100,000ريال 600241604004712 م  بدنه 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/xrM73mkg3MSt9efKA


17مزاد

ينتهي الـمزاد 
الساعة: 04:40م 

أرض سكنية 

األطـوال والحـدود: 

ــاال: شارع عرض 20م بطول 24 م                         شرقــاً : جــار بطول 30 م   شـم

ـوبـاً:جــار بطول 24 م   غربـــــاً : جــار بطول 30 م                                         جـن

100,000ريال 72034160101010721 م  قرطبة 

https://re.mobasher.sa/
https://goo.gl/maps/rkKJyfKa59LokaVE6


مزاد
18




