
في قاعة الريان على طريق خريص بالرياض 
سـكــني

تـجــــاري

محكمة التنفيذ بالرياض

للبيع بالمزاد العلني
مجموعة عقارات مميزة

يـوم الثالثاء 144٠/٠٨/11هـ 
الـمــوافـــــق ٢٠1٩/٠4/1٦م
مبـاشرة العـصر  صـالة  بعد 

دائــــرة الـــتـــنـــفـــيــذ الثـــانــيــة والعـــشـــرون

موقع
المزاد

٨٩ ٧

لإلسـتـفــــســــار
0 5 4 5 4 7 7 7 1 9
 0 5 4 5 3 7 7 7 1 9

@ a l n w i s h e r
www.alnwisher.com

https://bit.ly/2WQXCxB
https://twitter.com/alnwisher?lang=en
www.alnwisher.com


الـفـــــنــــــــدق  المقــام علــى قطعــة األرض رقــم 1٢٢٢ و1٢٢3 و1٢٢4 و1٢٢5 و1٢٢٦ و1٢٢7 و1٢٢٨ و1٢٢٩ و1٢3٠ و1٢31  أواًل: 
1٠4٠٠م٢  والمملوك بالصك  في حي النسيم الغربي  بالرياض بمساحة   و1٢3٢ و1٢33 من المخطط رقم 1٢7٠/أ الواقع  

رقم 71٠1٢1٠45137 في 144٠/٠٦/٢٢هـ الصادر من كتابة العدل األولى بالرياض.

فندق بحي النسيم الغربي بمــســـاحة  )1٠4٠٠م٢  (

الحدود واألطوال: 

شارع عرض 15م  بطول : مائة وستون متر شمااًل

شارع عرض 20م  بطول : مائة وستون متر جنوبًا

شارع عرض 30م بطول : خمسة وستون متر شرقًا

شارع عرض 10م بطول : خمسة وستون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 مليــون )1٠٠٠.٠٠٠ ريال( بإســـم

)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(.

عـــقار
)1(

(١)
(٨)

(٣)

(١)

موقع العقار
)أواًل(

فندق بحي النسيم الغربي بمــســـاحة  )1٠4٠٠م٢  (
عـــقار

)1(

https://goo.gl/maps/JeWKdraHrCu


فندق بحي النسيم الغربي بمــســـاحة  )1٠4٠٠م٢  (
عـــقار

)1(



القـــــــــصـــــر  المقــام علــى القطعــة الرابعــة والثالثــة مــن أصــل قطعــة األرض رقم 17 مــن المخطــط رقــم 1٨٩5 الواقع    ثانــيــًا: 
1٩7٦م٢  والمملوك بالصك رقــم ٩1٠117٠41٩٦5 في 144٠/٠3/1٢هـ الصادر من  في حي الروابي   بالرياض بمســاحة  

كتابة العدل األولى بالرياض.

قصر بحي الروابي بمــســـاحة ) 1٩7٦م٢  (

الحدود واألطوال: 

قطعة رقم 1 و2  بطول : اثنين وخمسون متر شمااًل

قطعة رقم 23 و24 بطول : اثنين وخمسون متر جنوبًا

شارع عرض 30م  بطول : ثمانية وثالثون متر شرقًا

شارع عرض 15م   بطول : ثمانية وثالثون مترغربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 مائة وخمسون ألف ريال )15٠،٠٠٠(

بإسم )رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)٢(
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حديقة الروابي 

مستشفى رعاية الرياض 

مركز األمير سلطان للخدمات المساندة 

مدارس الصم بالرياض بنات 
جامع الصفا 
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حديقة الروابي 

مستشفى رعاية الرياض 

مدارس الصم بالرياض بنات 
جامع الصفا 

(٢)

موقع العقار
)ثانيًا(

https://goo.gl/maps/T8DJBsGdAG62


في حي الــنســيـم فئة أ     العمـــارة التـــجاريــــة  الٌمقامــة علــى قطعــة األرض رقم 1٢43 مــن المخطط رقــم ٩11الواقعة   ثـالثـــًا: 
75٠م٢  والمملوكــة بالصــك رقــم 31٠11٦٠44475 فــي 144٠/٠٢/٢3هـــ الصــادر من كتابــة العدل   بالريــاض بمســاحة  

األولى بالرياض.

عمارة بحي النسيم فئة أ  بمــســـاحة  )75٠م٢ (

الحدود واألطوال: 

قطعة رقم 1242   بطول : ثالثون متر شمااًل

قطعة رقم 1250   بطول : ثالثون متر جنوبًا

شارع عرض 30م بطول : خمسة وعشرون متر شرقًا

قطعة 1244 بطول : خمسة وعشرون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 ستون ألف ريال )٦٠،٠٠٠( بإســـم

)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)3(

(٣)

موقع العقار
)ثالثًا(

https://goo.gl/maps/RMiHAJhYedt


في حي الــنســيـم  الغربي    الفـــــــيال  المقامة على قطعة األرض التجارية رقم 1٢٠3 من المخطط رقم 1٢7٠/أ الواقعة  رابعًا: 
٦٢5م٢  والمملوكــة بالصــك رقــم 31٠1٠4٠4٠4٢٦٨1 فــي 144٠/٠3/11هـ الصادرمــن كتابة العدل  بالريــاض بمســاحة  

األولى بالرياض.

فيال بحي النسيم الغربي  بمــســـاحة  )٦٢5م٢ (

الحدود واألطوال: 

قطعة رقم 1176  بطول : خمسة وعشرون مترشمااًل

قطعة رقم 1204 بطول : خمسة وعشرون مترجنوبًا

شارع عرض 30م بطول : خمسة وعشرون متر شرقًا

قطعة رقم  1202 بطول : خمسة وعشرون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 خمسون ألف ريال )5٠،٠٠٠( بإسـم
)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)4(

(٤)

موقع العقار
)رابعًا(

https://goo.gl/maps/p5KAX4bSJrH2


في حي الــنســيـم  الغربي    العــــــقـــــار   المقــام علــى قطعــة األرض رقــم 1٢٠5 مــن المخطــط رقــم 1٢7٠/أ الواقــع   خامسًا: 
75٠م٢  والمملــوك بالصــك رقــم 31٠11٨٠4٠3٨7 فــي 144٠/٠3/11هـــ الصادرمــن كتابــة العــدل   بالريــاض بمســاحة  

األولى بالرياض.

فيال بحي النسيم الغربي  بمــســـاحة  )75٠م٢ (

الحدود واألطوال: 

قطعة رقم 1202 بطول : ثالثون متر شمااًل

شارع عرض 15م بطول : ثالثون متر جنوبًا

قطعة رقم  1204 بطول : خمسة وعشرون متر شرقًا

شارع عرض 10م بطول : خمسة وعشرون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 خمسون ألف ريال )5٠،٠٠٠( بإسـم
)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)5(

(٥)

موقع العقار
)خامسًا(

https://goo.gl/maps/JNuRV3jZHNm


في حي الــنســيـم  الغربي    الفـــــــيال  المقامة على قطعة األرض التجارية رقم 1٢٠4 من المخطط رقم 1٢7٠/أ الواقعة  سادسًا: 
٦٢5م٢  والمملوكــة بالصــك رقــم 31٠1٠4٠4٢٦7٠ فــي 144٠/٠3/11هـــ. الصادرمــن كتابــة العدل   بالريــاض بمســاحة  

األولى بالرياض.

فيال بحي النسيم الغربي  بمــســـاحة  )٦٢5م٢ (

الحدود واألطوال: 

قطعة رقم 1203 بطول : خمسة وعشرون مترشمااًل

شارع عرض 15م بطول : خمسة وعشرون مترجنوبًا

شارع عرض 30م بطول : خمسة وعشرون متر شرقًا

قطعة رقم  1205 بطول : خمسة وعشرون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 خمسون ألف ريال )5٠،٠٠٠( بإسـم
)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)٦(

(٦)

موقع العقار
)سادسًا(

https://goo.gl/maps/JLj3Q9NvAcq


75٠م٢   في حي الــنســيـم فئة أ    بالرياض بمساحة   قطعة األرض )مسورة(  رقم 1٢44 من المخطط رقم ٩11 الواقعة  سابعًا: 
والمملوكة بالصك رقم 71٠11٦٠4447٦ في 144٠/٠٢/٢3هـ. الصادرمن كتابة العدل األولى بالرياض.

قطعة األرض )مسورة( بحي النسيم فئة أ  بمــســـاحة  )75٠م٢ (

الحدود واألطوال: 

قطعة رقم 1241 بطول : ثالثون متر شمااًل

قطعة رقم 1249 بطول : ثالثون متر جنوبًا

قطعة رقم  1243 بطول : خمسة وعشرون متر شرقًا

شارع عرض 10م بطول : خمسة وعشرون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 أربعون ألف ريال )4٠،٠٠٠( بإسـم
)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)7(

(٧)

موقع العقار
)سابعًا(

https://goo.gl/maps/pSDvDqNGZcP2


٦٢5م٢   في حي الــنســيـم فئة أ    بالرياض بمساحة   قــــــــطــــعـــــة األرض رقم 3٠٦4 من المخطط رقم ٩11 الواقعة  ثامنًا: 
والمملوكة بالصك رقم 41٠1٨4٠٠٠٦٠٨ في 144٠/٠3/17هـ. الصادرمن كتابة العدل األولى بالرياض.

قطعة األرض بحي النسيم فئة أ  بمــســـاحة  )٦٢5م٢ (

الحدود واألطوال: 

شارع عرض 20م بطول : خمسة وعشرون مترشمااًل

قطعة رقم 3064 بطول : خمسة وعشرون مترجنوبًا

شارع عرض 10م بطول : خمسة وعشرون متر شرقًا

قطعة رقم  3066 بطول : خمسة وعشرون متر غربًا

شيــك مــصـــدق بمبــلغ
 ثالثون ألف ريال )3٠،٠٠٠( بإسـم

)رئيس محكـمـة التنفـيذ بالرياض(

عـــقار
)٨(

(٨)

موقع العقار
)ثامنًا(

https://goo.gl/maps/T8DJBsGdAG62


فعلى من كانت له رغبة يف الشراء احلضور يف املكان والزمان احملددين أعاله وحسب الكروكي 
املوضح أدناه علمًا بأن السعي على املشتري بواقع 2.5% للمسوق العقاري القائم بأعمال املزاد.
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من لديه رغبة في دخول المزاد  يحـضـر شـيكًا مصــدقًا بمــبلـغ:  1
للبند أواًل.  )1.٠٠٠.٠٠٠( مـلـــــــيــــــــــون ريـــــــــال   

للبند ثانيًا .  )15٠.٠٠٠( مائة وخمسون ألف ريال   
للبند ثالثًا .  )٦٠.٠٠٠( ستــــون ألف ريـــــــــــــال   

لكل بند من رابعًا - خامساً - سادسًا.  )5٠.٠٠٠( خمسون ألف ريـــــــــــــال   
للبند سابعًا .   )4٠.٠٠٠( أربعــون ألف ريـــــــــــــال   
للبـند ثـامـنـًا.    )3٠.٠٠٠( ثالثـــون ألف ريـــــــــــــال   

بإسم )رئيس محكمة التنفيذ بالرياض( ويسلمه لوكيل البيع أو لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءاً من الثمن 
لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده. 

الثمن في  أيام عمل وإذا لم يسدد  وإذا تعذر فيمهل عشرة  الثمن فوراً  المزاد وجب عليه سداد  من رسا عليه   ٢
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 محـكمة التنـفيذ بالرياض
ُتعلـن دائرة التنفيـذ الثانية والعشرون عن بيع العقارات التالية العائدة لمجموعة من الورثة: 

الـفـــــنــــــــدق  المقــام علــى قطعــة األرض رقــم 1٢٢٢ و1٢٢3 و1٢٢4 و1٢٢5 و1٢٢٦ و1٢٢7 و1٢٢٨ و1٢٢٩ و1٢3٠ و1٢31 و1٢3٢  أواًل: 
1٠4٠٠م٢  والمملــوك بالصــك رقــم  في حي النسيم الغربي  بالريــاض بمســاحة   و1٢33 مــن المخطــط رقــم 1٢7٠/أ الواقــع  

71٠1٢1٠45137 في 144٠/٠٦/٢٢هـ الصادر من كتابة العدل األولى بالرياض.

في حي الروابي    القـــــــــصـــــر  المقام على القطعة الرابعة والثالثة من أصل قطعة األرض رقم 17 من المخطط رقم 1٨٩5 الواقع    ثانــيــًا: 
1٩7٦م٢  والمملوك بالصك رقم ٩1٠117٠41٩٦5 في 144٠/٠3/1٢هـ الصادر من كتابة العدل األولى بالرياض. بالرياض بمساحة  

في حي الــنســيـم فئة أ    بالرياض  العمـــارة التـــجاريــــة  الٌمقامــة علــى قطعة األرض رقــم 1٢43 من المخطط رقــم ٩11الواقعة   ثـالثـــًا: 
75٠م٢  والمملوكة بالصك رقم 31٠11٦٠44475 في 144٠/٠٢/٢3هـ الصادر من كتابة العدل األولى بالرياض. بمساحة  

في حي الــنســيـم  الغربي    الفـــــــيال  المقامــة علــى قطعــة األرض التجاريــة رقــم 1٢٠3 من المخطــط رقــم 1٢7٠/أ الواقعة  رابعًا: 
٦٢5م٢  والمملوكــة بالصــك رقــم 31٠1٠4٠4٠4٢٦٨1 فــي 144٠/٠3/11هـــ الصادرمن كتابة العــدل األولى  بالريــاض بمســاحة  

بالرياض.

في حي الــنســيـم  الغربي   بالرياض بمساحة   الـــعـــقـار  المقام على قطعة األرض رقم 1٢٠5 من المخطط رقم 1٢7٠/أ الواقع   خامسًا: 
75٠م٢  والمملوك بالصك رقم 31٠11٨٠4٠3٨7 في 144٠/٠3/11هـ. الصادرمن كتابة العدل األولى بالرياض.

في حي الــنســيـم  الغربي    الفـــــــيال  المقامــة علــى قطعــة األرض التجاريــة رقــم 1٢٠4 من المخطــط رقــم 1٢7٠/أ الواقعة  سادسًا: 
٦٢5م٢  والمملوكة بالصك رقم 31٠1٠4٠4٢٦7٠ في 144٠/٠3/11هـ. الصادرمن كتابة العدل األولى بالرياض. بالرياض بمساحة  

75٠م٢   في حي الــنســيـم فئة أ    بالريــاض بمســاحة   قطعة األرض )مسورة(  رقــم 1٢44 مــن المخطــط رقــم ٩11 الواقعــة  سابعًا: 
والمملوكة بالصك رقم 71٠11٦٠4447٦ في 144٠/٠٢/٢3هـ. الصادرمن كتابة العدل األولى بالرياض.

٦٢5م٢   في حي الــنســيـم فئة أ    بالريــاض بمســاحة   قــــــــطــــعـــــة األرض رقــم 3٠٦4 مــن المخطــط رقــم ٩11 الواقعــة  ثامنًا: 
والمملوكة بالصك رقم 41٠1٨4٠٠٠٦٠٨ في 144٠/٠3/17هـ. الصادرمن كتابة العدل األولى بالرياض.

مباشرة  العصر  ــالة  ص بعد  يوم الثالثاء  144٠/٠٨/11هـ     اهلل  ــاء  ش إن  سيقام  الـــذي  بالمزاد العلني   وذلـــك 
في قاعــة الريــان على طريــق خريــص بالريـاض  وقد صدر منا أمر البيع رقم 4٠13٠٢٩1٦ في 144٠/٠7/٢1هـ تنفيذا 

لصك الحكم رقم 3٨414٠٩4 في 143٨/1٢/1٩ هـ الصادر من محكمة األحوال الشخصية بالرياض وفقاً للشروط التالية:
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