
من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ ثالثون ألف ريال )30.000( بإسم )رئيس محكمة التنفيذ   1

بالرياض(  ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده. 
تعذر  وإذا  فورًا  الثمن  سداد  عليه  وجب  المزاد  عليه  رسا  من   2

الموعد  في  الثمن  يسدد  لم  وإذا  عمل  أيــام  عشرة  فيمهل 

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
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الحدود واألطوال : 

قطعة رقم ١28 بطول : ١٩،٩٥مشمااًل

شارع عرض ١٥م بطول : 20مجنوبًا

قطعة رقم ١30 مكرر وحد ملكية بطول : 2٥مشرقًا

قطعة رقم ١3١ و١32 بطول : 2٥مغربًا

يـــوم الثــالثـــــاء ١440/02/2١هـ 

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.٥% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

بيــع الفــيـال   ــذ الـــرابـــعـــة  عــــن   ـــ ــتــنــفــي ــن دائــــــرة ال ـــ ــل ــع ُت
في حي الجرادية       الواقعة     المخطط رقم ٥26  الُمقامة على قطعة األرض رقم ١30 من 
)4٩٩م2( فقط، والمملوكة بالصك رقم 7١0١١3074١4٩  بمدينة الرياض البالغة مساحتها 

في ١43٩/07/١١ هـ الصادر من كتابة العدل االولى بالرياض.
يوم الثالثاء  ١440/02/2١ هـ    اهلل  ــاء  ــ ش إن  ــام  ــق ــي س ــذي  ــ الـ بالمزاد العلني     وذلـــــك  
 40١73743 ــم  رق البيع  ــر  أم منا  ــدر  ص ــد  وق في موقــع العــقـار    مــبــاشــرة  العصر  ــالة  ص  بعد 
في ١440/02/0١هـ تنفيذا لصك الحكم رقم 37١0282٩ في ١437/03/26 هـ الصادر من المحكمة 

العامة بالرياض وفقا للشروط التالية:

https://goo.gl/gnBy6j

