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لالستفسار: 

إعالن محـكــمـة
التنفيذ بالرياض 

المحددين  والــزمــان  المكان  في  الحضور  الشراء  في  رغبة  له  كانت  من  فعلى 
ــى الــمــشــتــري ــســعــي عــل ــمــًا بــــأن ال ــروكـــي الـــمـــوضـــح عــل ــكـ  أعـــــاله وحـــســـب الـ
بواقع  )2.5% + القيمة المضافة ( لوكيل البيع القضائي القائم بأعمال المزاد .

0545377719 0545477719

األراضي  قطع  على  9555م2  بمساحة  فـــــهد  الملك  بحي  تجـــــــــاري  مجـــمع    أواًل: 
 401 رقم  البلك  من   )34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 (  رقم 

من المخطط رقم 1324.

عمارة تجارية سكنية  + 3 فلل بحي العليا بمساحة 3424م2 .   ثانيــــــــــًا: 

عمارة تجارية سكنية بحي العليا بمساحة 804م2  على القطعة األولى / أ من القطعة    ثالثــــــــــًا: 
رقم 3 من البلك رقم 489 من المخطط رقم 1343.

بمساحة  النرجس  بحي   2357 رقم  المخطط  من   85 رقم  سكني  تجاري  بلك  راس    رابعــــــــًا: 
9150م2.

بمساحة  النرجس  بحي   2357 رقم  المخطط  من   88 رقم  سكني   تجاري  بلك  راس    خامسًا: 
8700م2 .

بمساحة  النرجس  بحي    2357 رقم  المخطط  من   115 رقم  سكني  تجاري  بلك  راس    سادسًا: 
3240م2 .

ُتعلـن دائرة التنفيـذ المشتركة األولى عن بيع مجموعة من العقارات العائدة لمجموعة من الورثة:

للبيع بالمزاد العلني

مجموعة عقارات مميزة بالرياض

عــن طــريــق ســداد بشحن المحفظة اإللــكــتــرونــيــة  يــقــوم  الـــمـــزاد  لــديــه رغــبــة فــي دخــــول  مــن   .1 
أو ُيحضر شيكًا مصدقًا بمبلغ:

للبند أواًل .  )3,000،000( ثالثة مــاليــيــن ريال    
للبند ثانيًا ، رابعًا و خامسًا.  )1,000,000( مـــــلـــــــيـــــــــــــون ريال    

للبند سادسًا .  )500,000( خمسمائة ألف ريال    
للبند ثالثًا .  )300,000( ثالثـــمــائة ألف ريال    

المبلغ  التنفيذ ويعتبر  البيع أو مأمور  بالرياض( ويسلمه لوكيل  التنفيذ  بإسم )رئيس محكمة   
جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده.

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   .2
الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن 

وبمصروفات المزايدة .
المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.  .3

يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية %5 .  .4
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .  .5

اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .  .6

 وذلك بالمزاد العلني الذي سيقام إن شاء الله يوم األحد 24 / 11 / 1442هـ 
 الموافق 2021/07/04م  بعد صالة العصر في قاعة الخزامى على طريق الملك خالد 

و إلكترونيًا عبر منصة ) emazad.sa ( وفقًا للشروط التالية : 

    الـشـــــروط :

حضوري إلكتروني



-25-24-23( 9555م2 على قطع األراضي رقم  بحي الملك فهد بمساحة 
26-27-28-29-30-31-32-33-34( من البلك رقم 401 من المخطط رقم 1324.

مجمع تجاري 

حدول وأطوال :

عقد اإليجار :

شارع عرض 60م    بطول 147م شمااًل

شارع عرض 12م    بطول 147م جنوبًا

ممر مشاة عرض 8م بطول 65مشرقًا

شارع عرض 10م    بطــــــول 65م غربًا
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المساحة: 9555م2

ثالثة ماليين ريال    

) 3,000,000 (

مسترد لمن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

موقع
العقار

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز 60م

 

طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز 60م 

عزيز
ك عبدال

ق المل
طري

بة 
ع

ش
ن 

ة ب
ير

غ
لم

ع ا
ار

ش

مصرف
الراجحي 

الدفاع
المدني بحي
المرسالت

مدارس
 بن كثير 
القرآنية 

موقع
العقار

 مدة 
نهاية العقدبداية العقدالعقد

القيمة اإليجارية 
من 1442/01/10هـ
إلى 1447/01/09هـ

القيمة اإليجارية 
من 1447/01/10هـ
إلى 1452/01/09هـ

القيمة اإليجارية 
من 1452/01/10هـ
إلى 1457/01/09هـ

20 سنة 
 3,500,000 عن كل سنة 1457/01/09هـ1437/01/10هـهجرية

على دفعتين
 4,000,000 عن كل سنة 

على دفعتين
 4,500,000 عن كل سنة 

على دفعتين

متبقي من العقد 15 سنة تقريبًا.

https://goo.gl/maps/N5Dvg3CKK6dC9kq68
https://goo.gl/maps/N5Dvg3CKK6dC9kq68
https://goo.gl/maps/N5Dvg3CKK6dC9kq68


بحي العليا بمساحة 3424م2  

عمارة تجارية سكنية + 3 فلل 

حدول وأطوال :
شارع عرض 30م  بطول 50م شمااًل

شارع عرض 10م  بطول 66م جنوبًا

باقي الملك  بطول 33.5م+ 26.5مشرقًا

باقي ملك الشراكة بطول 33.5م26.5+مغربًا
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المساحة: 3424م2

ملـــيـــــــــــون ريــــــــــال

) 1,000,000 (

مسترد لمن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز 

هد 
ك ف

مل
 ال

ق
ري

ط

ي 
ص

ص
تخ

 ال
رع

شا مكتبة 
الملك فهد 

الوطنية 

شركة 
المياه 

الوطنية 

موقع
العقار

859150 ريال
القيمة اإلجارية:

https://goo.gl/maps/C7X4rKC2QNwywXv8A
https://goo.gl/maps/C7X4rKC2QNwywXv8A


بحي العليا بمساحة 804م2  على القطعة األولى / أ من القطعة رقم 3 من البلك 
رقم 489 من المخطط رقم 1343.

عمارة تجارية سكنية 

حدول وأطوال :
شارع عرض 30م  بطول 24م      شمااًل

قطعة رقم 10 بطول 24مجنوبًا

شارع عرض 14م بطول 33.5م   شرقًا

القطعة الثانية /أ بطول 33.5مغربًا
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المساحة: 804م2

ثالثمائة ألف ريال    

) 300,000 (

مسترد لمن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز 

هد 
ك ف

مل
 ال
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ري

ط

ي 
ص

ص
تخ

 ال
رع

شا مكتبة 
الملك فهد 

الوطنية 

شركة 
المياه 

الوطنية 

موقع
العقار

332950 ريال
القيمة اإلجارية:

https://goo.gl/maps/LHK24ZAFrnbvcnYs5
https://goo.gl/maps/LHK24ZAFrnbvcnYs5
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طريق األمير تركي بن عبدالعزيز

يز
عز

دال
عب

ك 
مل

 ال
ق

ري
ط

ن 
ن عفا

ن اب
ق عثما

طري

بحي النرجس رقم 85 من المخطط رقم 2357  بمساحة 9150م2 .

راس بلك تجاري سكني 

حدول وأطوال :

شارع عرض 15م  بطول 183م  شمااًل

شارع عرض 20م بطول 183م   جنوبًا

قطعة رقم 86 بطول 50مشرقًا

شارع عرض 30م بطول 50م      غربًا
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المساحة: 9150م2

ملـــيـــــــــــون ريــــــــــال

) 1,000,000 (

مسترد لمن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

موقع
العقار

موقع
العقار

https://goo.gl/maps/VB1CVwF4ozALM5nB9
https://goo.gl/maps/VB1CVwF4ozALM5nB9
https://goo.gl/maps/VB1CVwF4ozALM5nB9


ق 
دي

ص
 ال

كر
ي ب

اب
ق 

ري
ط

طريق األمير تركي بن عبدالعزيز
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موقع
العقار

بحي النرجس رقم 88 من المخطط رقم 2357  بمساحة 8700م2 .

راس بلك تجاري سكني 

حدول وأطوال :
شارع عرض 36م   بطول 50م  شمااًل

قطعة رقم 87 بطول 50مجنوبًا

شارع عرض 20م بطول 174م  شرقًا

شارع عرض 15م بطول 174م  غربًا
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المساحة: 8700م2

ملـــيـــــــــــون ريــــــــــال

) 1,000,000 (

مسترد لمن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

موقع
العقار

https://goo.gl/maps/6AgypCnqWQRhNRmE9
https://goo.gl/maps/6AgypCnqWQRhNRmE9
https://goo.gl/maps/6AgypCnqWQRhNRmE9
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طريق األمير تركي بن عبدالعزيز
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موقع
العقار

بحي النرجس رقم 115 من المخطط رقم 2357  بمساحة 3240م2 .

راس بلك تجاري سكني 

حدول وأطوال :
شارع عرض 20م بطول 54م  شمااًل

قطعة رقم 114 بطول 54مجنوبًا

شارع عرض 30م بطول 60م  شرقًا

شارع عرض 20م بطول 60م  غربًا
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المساحة: 3240م2

خمسمائة ألف ريال 

) 500,000 (

مسترد لمن لم يرسو عليه المزاد

العــربــون:

موقع
العقار

https://goo.gl/maps/JNoWM7AnfwFBdBub9
https://goo.gl/maps/JNoWM7AnfwFBdBub9
https://goo.gl/maps/JNoWM7AnfwFBdBub9


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://goo.gl/maps/vucs4sFikrGK6cYPA


محكمة التنفيذ بالرياض

www.alnwisher.com @alnwisher

9 2 0 0 0 6 0 9 8

0545377719 
0545477719


