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 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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يــوم األربعاء 144٠/٠2/٠٨هـ 

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

ريـــــال )٧.٠٠٠( ألــــف  ــعــة  ــغ ســب بــمــبــل ــر شــيــكــًا مـــصـــدقـــًا  الــــمــــزاد يــحــضـــ ــول  ــ ــ ــي دخ ــ ــة ف ــبـ ــه رغـ ــديـ لـ ــن  ــ م  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. 
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

الحدود واألطوال : 

ممر مسقوف عرض 3م بطول:  )5. 5م( خمسة متر وخمسون سنتمتر شمااًل

شارع عرض 3م بطول:  )5. 5م( خمسة متر وخمسون سنتمترجنوبًا

مكتب رقم1٠ بطول:  )٨.٨م( ثمانية متر وثمانون سنتمترشرقًا

جار بطول:  )٨.٨م( ثمانية متر وثمانون سنتمترغربًا

بيع الشقة     ــرة عـــــــن   ــ ــشـ ــ ــة عـ ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــذ ال ــــ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــن دائـــــــــــرة الـ ــ ـــ ــ ــل ــ ــع ــ ُت
ــاض  بــمــســاحــة ثــمــانــيــة وأربـــعـــون مــتــر مــربــعــا وأربـــعـــون سنتمتر  ــري ــال بحي المرقب       ب رقـــم 9 
1439/٠6/٠5هـــــــــ  فـــي   31٠111٠4٨699 ــم  رقـ بــالــصــك  والــمــمــلــوكــة  4٨.4م2  ــط   ــق ف مــربــعــا 

ــذي سيـقـام  ــ ال بالمــــزاد العـــــلـــني    ــك  ــ بـــالـــريـــاض.  وذل الــعــدل األولــــى   الـــصـــادر مــن كــتــابــة 
في مـوقع الـعــقار   وقد صدر منا  يـوم األربعاء 144٠/٠2/٠٨هـ  بعد صالة العصر مباشرة   إن شاء اهلل 
أمر البيع رقم  3٧5٠٠24٨ في 143٧/12/26 هـ  بناءًا على القرار رقم  3٧2٨٠٨29 في 143٧/٨/5 هـ الصادر 

من دوائر التنفيذ بمحكمة الرس وفقاً للشروط التالية :

Ministry of Justice

https://goo.gl/VcoVmm

