
ــر شــيــكــًا  ــزاد يــحــضـــ ــ ــمـ ــ ــول الـ ــ ــ ــة فــــي دخـ ــ ــب ــ ــه رغ ــ ــدي ــ مــــن ل  1

  )٥٠،٠٠٠( ــال  ــ ــ ري ــف  ــ ألـ خـــمـــســـون  ــغ  ــل ــمــب ب ــًا  ــدقـ ــصـ  مـ
ــم )رئــــيــــس مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ بـــالـــريـــاض( ــ ــإس ــ  ب

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   2
عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد الثمن في 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

مسجد عمار بن ياسر 

المنار مول 

شركة النذير للصرافة 

اإلمام أحمد بن حنبل 

هللا بن جالل ١٠م
شارع عبد

ي ١٠م 
طريق عبد الرحمن بن عوفشارع المكيل

هللا بن مسعود
شارع عبد 

-

الموقعالموقع

الحدود واألطوال : 
شارع عرض 1٠م        بطول: 2٠مشمااًل
شارع عرض 1٠م        بطول: 2٠مجنوبًا
قطعة رقم 82٥            بطول: 3٠مشرقًا
قطعة رقم 827            بطول: 3٠مغربًا

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 ٥.%2  السعي على  علــمًا بأن  الموضح 

يـوم اإلثنين 1441/٠2/٠1هـ 
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بيـع الفيال )دوبلكسين متظاهرة(    ــة والـــعـــشـــرون عــــــــن  ــع ــراب ــرة الــتــنــفــيـــــذ ال ــ ُتــعــلـــــن دائـ
في حي النسيم فئة أ                                     الواقعة   127٠ رقــم  المخطط  من   826 رقــم  األرض  قطعة  على  المقامة 
ـــ  ــ ــ 144٠/٠1/٠3ه فــي   ٥1٠1٠4٠41٠34 رقــم  بالصك  والمملوكة  6٠٠م2  بمساحة   بــالــريــاض 

الصادر من كتابة العدل االولى بالرياض.

يوم اإلثنين ٠1 / ٠2 / 1441هـ    اهلل  شــــــاء  إن  ســـيـــقـــام  الــــــــذي  بالمزاد العلني     وذلــــــــك 
في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم 41٥9٥7٥ في 1441/٠1/٠9هـ    بعد صالة العصر مباشرة 
تنفيذا لصك الحكم رقم 381181٠8 في 1438/٠4/٠3 هـ الصادر من محكمة األحوال الشخصية بالرياض 

وفقا للشروط التالية:

https://goo.gl/maps/3gBF1MnqHfJP1cmYA

