
)٢٥,000( ريـــال  ألـــف  وعـــشـــرون  خمشة  بمبلغ  مــصــدقــًا  شــيــكــًا  يحضـر  الـــمـــزاد  ــول  ــ دخ فــي  ــة  ــب رغ ــه  ــدي ل 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. 
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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مدرسة ١٦٧ المتوسطة 

مدرسة ١٤٤ الثانوية بنات

مسجد أنس ابن مالك

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم ٥11 بطول:  )٢0م( عشرين متر شمااًل

قطعة رقم ٥1٥ بطول:  )٢0م( عشرين متر جنوبًا

قطعة رقم ٥1٢ بطول:  )٢0م( عشرين متر شرقًا

شارع بطول:  )٢0م( عشرين متر غربًا

بيع الفــيـال   ــن   ــ ــ ــة عــــشــــرة عـ ــ ــي ــ ــان ــ ــث ــ ــــــذ ال ــن دائــــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـ ــــ ــلـ ــعـ ُتـ
في حي العريجاء     بالرياض  الُمقامة على قطعة األرض رقم ٥13/8 من المخطط رقم ٢008/ د الواقعة   
)4٠٠م2( والمملوكة بالصك رقم 1٥/1760 في 140٢/03/18 هـ الصادر من كتابة العدل  بمساحة  

يوم االثنين  1440/0٢/06 هـ    بالمزاد العلني   الذي سيقام إن شاء اهلل  االولى بالرياض وذلك  

في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم 39664704 في 1439/06/03هـ  بعد صالة العصر مباشرة 
بالرياض العامة  المحكمة  من  الصادر  1438/10/٢8هـــــ  فــي    38367491 رقــم  الحكم  لصك   تنفيذًا 

وفقاً للشروط التالية:

يـــوم اإلثنين 1440/0٢/06هـ 

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

Ministry of Justice

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع ٢,٥% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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