
ــمــزاد يحضـر شيكًا  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   1
  )١٠٠،٠٠٠( ريـــال  ــف  أل مــائــة  بمبلغ   مــصــدقــًا 
بــالــريــاض( التنفيذ  محكمة  )رئــيــس   بــإســم 

الشيك  التنفيذ ويعتبر  أو مأمور  البيع  ويسلمه لوكيل 
له  يحق  وال  المزاد  عليه  يرسو  لمن  الثمن  من  جــزءًا 

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

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

الموقعالموقع

شارع عبد هللا بن قيس

طريق اإلمام عبد هللا بن سعود بن عبد العزيز

شارع حميد بن عبد الرحمن

شارع اإلقرار (١٥م)

جامع اشبيلية

الدفاع المدني باشبيلية

وقت اللياقة 

طريق الصحابة

شارع القبة 

شارع عامر بن عوف

شارع أبي المظفر الواسطي (١٥م)

شارع محمد بن المنذر

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 226  بطول : خمسة وعشرون متر.شمااًل
شارع عرض ١5م   بطول : خمسة وعشرون متر.جنوبًا
شارع عرض ١5م   بطول : ثمانية وعشرون متر.شرقًا
قطعة رقم 229 بطول : ثمانية وعشرون متر.غربًا

بيــع الفــــيال الُمقامة على قطعة االرض رقم 227  ُتعلـن دائرة التــنفــيـذ الثامنة عشرة عــن 
في حي اشبيليا                   بالرياض البالغة مساحتها  من البلك رقم ١8 من المخطط رقم 2683 الواقعة  
العدل  الصادر من كتابة  700م2 والمملوكة بالصك رقم 7١٠١84٠٠٠66٠ وتاريخ ١44٠/٠4/26هـ 

االولى بالرياض .

يوم األحد  ٠2 / ٠8 / ١44٠هـ    اهلل  شـــــاء  إن  ــام  ــقـ ــيـ سـ ــذي  ــ ــ الـ بالمزاد العلني    ــك  ــ ــ  وذلـ
في   4٠١١86636 رقــم  البيع  أمــر  منا  صــدر  وقــد  في موقــع العــقـار    مباشرة  العصر  صــالة  بعد 
١44٠/٠7/٠5هـ تنفيذا لصك الحكم رقم 38366469 في ١438/١٠/26 هـ الصادر من محكمة األحوال 

الشخصية بالرياض وفقا للشروط التالية:

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 األحد ١44٠/٠8/٠2هـ 
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https://goo.gl/maps/K7hNX2FPnXQ2

