
إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

يـوم اإلثنين 144٠/٠8/٠٣هـ 

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
المزاد. القائم بأعمال  البيع(  )لوكيل  المشتري بواقع %2.5  السعي على  علــمًا بأن  الموضح 
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في حي نمار  بالريــاض البالغــة مســاحتها ألفــان ومئتــان  أواًل: قطعة األرض      رقــم 1128 مــن المخطــط رقــم ٣٠2٠ الواقعــة 
225٠م2 والمملوكــة بالصــك رقم21٠1٠٣٠٣8٣54فــي 14٣9/4/8هـــ الصــادر مــن كتابــة العــدل  وخمســون   متــر مربــع فقــط 

االولــى بالريــاض.
في حي نمار  بالريــاض  البالغــة مســاحتها ألفــان وثالثمائــة  ثانيًا: قطعة األرض      رقــم ٣4 مــن المخطــط رقــم ٣٠2٠ الواقعــة 
2٣26.5م2 والمملوكــة بالصــك رقم71٠12٣٠٣2587فــي 14٣9/4/8 هـــ  وســتة وعشــرون متــر مربــع وخمســون ســنتمتر مربــع  

الصــادر مــن كتابــة العــدل االولــى بالريــاض.
في حي نمار  بالريــاض البالغــة مســاحتها ألفــان وثالثمائــة  ثالثًا: قطعة األرض      رقــم ٣1 مــن المخطــط رقــم ٣٠2٠ الواقعــة  
2٣26.5م2 والمملوكــة بالصــك رقم71٠112٠5266٣فــي 14٣9/4/8 هـــ  وســتة وعشــرون متــر مربــع وخمســون ســنتمتر مربــع 

الصــادر مــن كتابــة العــدل االولــى بالريــاض.
في المـوقع الموضــح    يوم اإلثنين 144٠/٠8/٠٣هـ  بعــد صالة العصر مباشــرة   بالمــــزاد العـــــلـــني   الــذي سيـقـــام إن شــاء اهلل  وذلــك 
وقــد صــدر منــا أمــر البيــع رقــم ٣9966878 فــي 14٣9/7/24هـــ   تنفيــذا لصــك الحكــم رقــم ٣8227٠27 فــي 14٣8/6/22هـــ 

الصــادر مــن المحكمــة العامــة بالريــاض وفقــا للشــروط التاليــة:

حـدود وأطوال: )العقار أواًل ( 
شمال : ش عرض 4٠م = 49م  
جنوب : قطـــعة 1129 = 49م  
شــرق : قطـــعة 1126 = 45م  
غـــرب : قطـــــعة 11٣٠ =45م 

حـدود وأطوال: )العقار ثانيًا (
شمال : قـــــطعة ٣1 = 51.7م   
جنوب : ش عـرض4٠= 51.7م  
شــرق : قطـــــــــعة ٣2 = 45م   
غـــرب : قطـــــــــعة ٣6 = 45م 

حـدود وأطوال: )العقار ثالثًا (
شمال : ش عرض2٠م = 51.7م  
جنوب : قطـــــعة ٣4 = 51.7م  
شــرق : قطـــــعــــة 29 = 45م  
غـــرب : قطــــــعــــة ٣٣ = 45م  

أواًل
ثانيًا

موقع املزادثالثًا

التالية: الــعــقــارات  بيع  عــن  والــعــشــرون  الــرابــعــة  التنفيـذ  ــرة  دائـ تعلـن 

مـوقــع ثانياً وثالثًاموقـــع )أواًل(

من لديه رغبة في دخول المزاد ُيحضـر شيكًا ُمصدقًا بمبلغ  1
•  ثــالثـــون ألـــــــف ريال )30.000(  للبــنـــد أواًل .

•  ثــالثـــون ألـــــــف ريال )30.000(  للبــنـــد ثــانـــيــًا .  

•  عشـــــــرون ألـــف ريال  )20.000(  للبــنـــد ثـــــالــثًا.  
بإسم  )رئيس محكمة التنفيذ بالرياض( ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك    

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   ٢
يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من 

الثمن وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  ٣

اإلفـراغ وفـق أحـكام نــظام التـنـفـيذ.                                 ٤

https://goo.gl/8JSup6
https://goo.gl/8JSup6

