محكمة التنفيذ بالرياض
( دائرة التنفيـذ الثانية عشرة )

للبيع بالمزاد العلني
مجــمــوعــة عــقـــــارات ( تجــــاريــــة  -ســكـنيـة )
يـوم الثالثاء  1438 / 8 / ٢٧هـ
المـــــــوافــــق  ٢٠١٧ / ٥ / ٢٣م

فــــي قـــــاعـــة الــريـــــان
على طريق خريص بالرياض

0545477719
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عقار

()١

عمارة تجارية سكنية بمساحة  ٣٥٧٦م٢

ً
شرقا

قطعة رقم 5

بطول 59.6م

ً
غربا

شارع عرض 15م

بطول 59.6م

ﻃﺮﻳﻖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ

ً
جنوبا

قطعة رقم  9و10

بطول  60م

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
٥٩٫٦م اﳌﻮﻗﻊ
٦٠م
ﺷــﺎرع ﻛــﺤــﻴــﻞ

اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات

ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ
ﺷـــﺎرع ﻋـــﻠـــﻘـــــﺔ

ً
شماال

طريق الدائري عرض 100م

بطول  60م

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺷــﺎرع اﻷﺛــﻞ

حدودها وأطوالها :

ﻣﺨﺮج ٦

أوال :عمارة تجارية سكنية تــــقــــع عــلــى
ً
الدائري الشمالي مقامة علي القطعة رقم
 6من البلك رقم 124و 567من املخطط رقم
 2199و 1324مبساحة 3576م 2والــواقــعــة
يف حــي املصيف بــالــريــاض اململوكة بالصك
رقم  310106049946يف 1438/6/28هـ.

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيك مصدق بمبلغ إثنان مليون ومئتان ألف ريال (  ٢٫٢٠٠٫٠٠٠ريال )
بإسم (رئيس محكمة التنفيذ بالرياض).
ويسلمه لوكيل البيع أو ملأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءا من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له استرداده.

عقار

()٢

عمارة تجارية سكنية بمساحة  ٧٥٠م٢

اﻟﻌﺜﻴﻢ
ﺧﺮﻳﺺ ﻣﻮل

ﻃــــﺮﻳـــﻖ ﺧــــﺮﻳــــــﺺ
اﻟﺒﺎزﻋﻲ

حدودها وأطوالها :
ً
شماال

شارع عرض 15م

بطول  ٣٠م

ً
جنوبا

قطعة رقم 136

بطول  ٣٠م

ً
شرقا

قطعة رقم 141

بطول  ٢٥م

ً
غربا

شارع عرض 60م

بطول  ٢٥م

ﺷﺎرع اﻟﺸـﺮﻓـــﺔ

٢٥م اﳌﻮﻗﻊ
٣٠م

ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف

ً
ثانيا :عمارة تجارية سكنية مــقــامــة علي
القطعة رق ــم  135مــن املــخــطــط رق ــم 911
مبساحة 750م 2الــواقــعــة يف حــي النسيم
فئة (أ) واململوكة بالصك رقم 710113068764
يف 1438/7/8هـ

ﻣﻌﺎرض
اﻟﻨﺴﻴﻢ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيك مصدق بمبلغ مائتان وعشرون ألف ريال (  ٢٢٠٫٠٠٠ريال )
بإسم (رئيس محكمة التنفيذ بالرياض).
ويسلمه لوكيل البيع أو ملأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءا من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له استرداده.

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض
تعلـن دائرة التنفيـذ الثانية عشرة عن بيع العقارات التالية و العائدة لمجموعة من الورثة :
أوال :عمارة تجارية سكنية تقع على الدائري الشمالي مقامة
ً
علي القطعة رقم  6من البلك رقم 124و 567من املخطط رقم 2199
و 1324مبساحة 3576م 2والواقعة يف حي املصيف بالرياض اململوكة
بالصك رقم  310106049946يف 1438/6/28هـ.
ً
ثانيا :عمارة تجارية سكنية مقامة علي القطعة رقم  135من
املخطط رقم  911مبساحة 750م 2الواقعة يف حي النسيم فئة (أ)
واململوكة بالصك رقم  710113068764يف 1438/7/8هـ
وذلــك بالمـــزاد العــلـــنـــي الــذي سيقام إن شــاء اهلل

يوم الثـالثـاء 1438 / 8 / 27هـ

بعد صالة العصر مباشرة

في قاعة الريان على طريق خريص بالرياض

اﻟﻌﺜﻴﻢ

وقــد صــدر منا

ﺧﺮﻳﺺ ﻣﻮل

أمر البيع رقم  38575421في 1438/8/7هـ تنفيذا لصك الحكم رقم
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لــاســتــفــســار:

0545477719
info@alnwisher.com

0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

ﺷــﺎرع اﻷﺛــﻞ

2

ﺷــﺎرع ﻛــﺤــﻴــﻞ

ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ
ﺷـــﺎرع ﻋـــﻠـــﻘـــــﺔ

1

اﳌﻮﻗﻊ

اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات

اﻟﺒﺎزﻋﻲ

شروط الدخول في المزاد:

ً
ً
مصدقا بمبلغ
شيكا
مــن لديه رغبة فــي دخــول الــمــزاد يحضـر
ً
أوال.
• إثنان مليون ومــئـتان ألف (2.200.000ريال) للبند
ً
ثانيا.
• مائتان وعشرون ألف ريال ( 220.000ريــــال) للبند
باسم (رئيس محكمة التنفيذ بالرياض) ويسلمه لوكيل البيع أو
لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد
وال يحق له استرداده.
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورا وإذا تعذر فيمهل
خمسة 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 .
اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ .

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺷـــﺎرع اﻟـــﺸـــﺮﻓـــﺔ

اﳌﻮﻗﻊ

ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف

ﻣﺨﺮج ٦

وفقا للشروط التالية:

ﻃﺮﻳﻖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ

35176136في  1438/2/22هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻃــــﺮﻳـــﻖ ﺧــــﺮﻳــــــﺺ

فعلى مــن كــانــت لــه رغــبــة يف الــشــراء احلــضــور يف املــكــان والــزمــان
احملــدديــن أعـــاه وحــســب الــكــروكــي املــوضــح أدنـــاه علم ًا بــأن السعي
على املشتري بواقع  %2.5للمسوق العقاري القائم بأعمال املــزاد.
موافقة وكالة التنفيذ رقم  904وتاريخ 1438/3/30هـ

ﻣﻌﺎرض
اﻟﻨﺴﻴﻢ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات

