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إعالن محكمة التنـفيذ بالريـاض

ُتعلـن دائرة التنفيـذ الرابعة  عن بيع العقارات التالية  العـــائدة لمجـــموعـــة مــن الورثــة: 

عمــــــارة تجـــــــاريــــة  ٌمقامة على قطع األراضي باألرقام 1٥ و16 و17 و18 و66٠٢/ 14 و66٠3/ 13 و1٢/66٠4 من المخطط  أواًل: 

في حي السويدي الغربي  بالرياض والمملوكة بالصك رقم ٥1٠1٠6٠٥7٥3٥  )4.31٥.٥7م٢ ( الواقعة  رقم ٢968  بمساحة 
في 1439/11/18هـ.

في حي بدر    1٠.٠٠٠م٢  الواقعــة   أرض مــــقـــــام عـــليـــــــها مســــــتــــودع  مــن المخطــط رقــم ٢٠٠3/د   بمســاحة  ثانــيــًا: 

بالرياض والمملوكة بالصك رقم ٥1٠1٠4٠41116 في 144٠/٠1/٠7هـ )مخصصة مستوصف حسب الصك(.

الواقعــة   ٢٢٥٠م٢   رقــم 1934  بمســاحة  المخطــط  مــن  الشــرقية  بالجهــة  قطعة أرض رقم 3 مقام عليها )معرض سيارات(   ثـالثـــًا: 

في حي المروة   بالرياض والمملوكة بالصك رقم 71٠1٢٠٠47٠7٥ في 144٠/٠1/٢٢هـ.

في حي المروة  بالرياض  ٢٢٥٠م٢  الواقعة   قطعة أرض رقم ٢/18 مقام عليها )معرض سيارات(  من المخطط رقم 1٥44  بمساحة  رابعـًا: 

والمملوكة بالصك رقم 31٠117٠4٠346 في 1439/1٢/3٠هـ. 

17٥٠م٢  الواقعة   قطعة أرض األولى من أصل قطع األرض رقم ٢4 مقام عليها )معرض سيارات(  من المخطط رقم 1٥44 بمساحة  خامسًا: 

في حي المروة  بالرياض والمملوكة بالصك رقم 31٠1٠6٠٥7٢7٠ في 1439/11/٠9هـ.

في حي بدر   بالرياض  81٠م٢  الواقعــة   قطـــعة أرض رقم ٢٥٠ ٌمقام عليها )ورشة(  مــن المخطــط رقــم ٢٢87 بمســاحة  سادسًا: 

والمملوكة بالصك رقم 81٠113٠76٠11 في 1439/11/٠9هـ .

مجمـــوعة أراضي مــقام علــيهــا )إســتراحة(  بالقطــع رقــم  148 و 1٥٠ و1٥1 و1٥٢ و 1٥3 مــن مخطــط رقــم 1994 باجمالي  سابعًا: 

في حي ظهرة نمار  بالرياض والمملوكة بالصكوك رقم ٢1٠114٠٠44٠٥ في ٢7/14٢8/3  )٢398 م٢ ( الواقعة  مســاحة  
هـــ والصــك رقــم 91٠114٠4٢18٢ فــي 1439/1٠/٢7 والصــك   رقــم ٥1٠113٠7٥69٠ فــي 1439/1٠/٢4 هـــ والصك رقم 

31٠1٠6٥7113 في 1439/1٠/٢1 هـ .

في حي ضاحية نمار   بالرياض  77٠م٢  الواقعــة   قطعة األرض السكنية  رقــم 1٠7٥ مــن المخطــط رقــم ٢996 بمســاحة  ثــــامنًا: 

والمملوكة بالصك رقم 71٠1٠٥٠٥٥737 في 1439/1٠/٢1هـ



فعلى مــن كــانــت لــه رغــبــة يف الــشــراء احلــضــور يف املــكــان والــزمــان احملــدديــن أعـــاه وحــســب الكروكي 
املــزاد. بأعمال  القائم  العقاري  للمسوق   %2.5 بواقع  املشتري  على  السعي  بــأن  علمًا  أدنــاه  املوضح 
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من لديه رغبة في دخول المزاد  يحـضـر شـيكًا مصــدقًا بمــبلـغ:  1
ملـــيــــــــــون ريـــال )1.000.000( للبند أواًل.  

خمسمائة ألف ريال )500.000( للبند ثانيًا .  
ثالثمائة ألف ريال )300.000( لكل من البند ثالثًا ورابعًا وخامسًا.  

مائـــــــة ألف ريال )100.000( للبند سادسًا .  
مائة وخمسون ألف ريال ) 150.000 ( للبند سابعًا .   

خمسـون ألف ريال )50.000( للبند ثامنًا .   
بإسم )رئيس محكمة التنفيذ بالرياض( ويسلمه لوكيل البيع أو لمأمور التنفيذ ويعتبر 

الشيك جزءاً من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده. 
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فوراً وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا   ٢
لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما 

نقص من الثمن وبمـصروفـات المـزايدة.

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  ٣
اإلفــراغ وفـــق أحـكــام نظام التــنــفــيذ.  ٤

شروط دخول المزاد:

إعالن محكمة التنـفيذ بالريـاض

ُتعلـن دائرة التنفيـذ الرابعة  عن بيع العقارات التالية  العـــائدة لمجـــموعـــة مــن الورثــة: 

يـــوم اإلثــــــنــيــــــن 144٠/٠٥/٢٢هـ     بالـمــــزاد العـــلــــــنـــي   الذي سيقام إن شاء اهلل    وذلك  

في قاعة ليــلــتي على الدائري الجنوبي بالريـاض  وقد صدر منا أمر البيع  بعد صالة العصر مباشرة   
رقم 40320907 في 23 / 02 / 1440هـ تنفيذا لصك الحكم رقم 38142596 في 19 / 04/ 1438 هـ الصادر من 

محكمة األحوال الشخصية بالرياض وفقا للشروط التالية:




