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طريق اإلمام سعود بن فيصل 

هللا بن سيف 
شارع عبد

ش ضنك (١٥م)

طريق األمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز

هللا بن شهوين 
شارع عبد

شارع وادي البطحاء 
شارع ابن عيدان 

جامع آل منديل 

شارع السليمانية

جامع غادة البراهيم 

مدارس دار الصفوة األهلية 

   )100.000( ريــال  ــف  أل مائة  بمبلغ  مصدقًا  شيكًا  يحضـر  ــزاد  ــم ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   1

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 يسدد الثمن في   2
الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  3
اإلفــراغ وفـــق أحـــكام نظــام التـــنفيذ.                                  4

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

 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 

يـــوم الثالثاء 1440/11/13هـ 
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الحدود واألطوال : 

شارع عرض 15م بطول ثالثة وعشرون مترشمااًل
قطعة رقم 1170/أ بطول ثالثة وعشرون مترجنوبًا
قطعة رقم 1169/أ بطول خمسة وعشرون مترشرقًا
قطعة رقم 1173/أ بطول خمسة وعشرون مترغربًا

/1 من  رقم 1171/أ  األرض  المقامة على  قطعة  بيع الفيال     األولى  عن   التنفيـذ  دائرة  ُتعلـن 

575م2 والمملوكة   البالغة مساحتها  بالرياض  في حي العقيق                             الواقعة   أ ب   المخطط رقم 1863/ 

بالصك رقم 310115032708 وتاريخ 1434/07/18 هـ الصادر من كتابة العدل األولى بالرياض .

يــــوم الثـــالثاء 13 /1440/11هـ   اهلل  ــاء  ــ ش إن  ــقــام  ســي الــــذي  بالمــــــزاد الــــعــلـــــني     وذلــــك 

في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم  401807510 في 1440/10/24هـ  بعد صالة العصر مباشرة 

وفقا للشروط التالية :

ش

https://goo.gl/maps/8AkH2ZJp241PZ1PW6

