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إعالن محكمة التنفيذ بالرياض
تعلـن دائرة التنفيـذ الثانية عشرة عن بيع األرض  رقم 265 من المخطط رقم 3496 

) 65250م2 (   في حي القيروان   البالغة مساحتها خمسة وستون ألف ومئتين وخمسون  متر مربع فقط   الواقعة 
وذلك   بالرياض  األولى  العدل  كتابة  من  الصادر  هـ   1434/4/1 وتاريخ   310103027892 رقم  بالصك  المملوكة 
مباشرة   العصر  صــالة  بعد  يـوم الثالثاء 1440/02/07هـ   اهلل   شــاء  إن  سيقام   الــذي  بالمزاد العلني   
أمر  منا  وقد صدر  الصحافة  الملك فهد بحي  على طريق   في استراحة العاذرية الواقعة شمال الهالل األحمر    
البيع رقم  39780672 في 1439/6/23هـــ  تنفيذًا لصك الحكم رقم  38201039 في 1438/6/3هـــ الصادر من 

المحكمة العامة بالرياض وفقا للشروط التالية :

)1.000.000( ــال  ــ ريـ ــون  ــي ــل م بــمــبــلــغ  مـــصـــدقـــًا  ــًا  ــك ــي ش ــر  يــحــضـــ ــزاد   ــ ــمـ ــ الـ ــول  ــ ــ دخ ــي  ــ ف ــة  ــبـ رغـ ــه  ــديـ لـ ــن  ــ م  1

بإسم )رئيس محكمة التنفيذ بالرياض( ويسلمه لوكيل البيع أو لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن لمن يرســو 
علـــيه المــزاد وال يحـق له استرداده. 

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد   ٢

البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمـصروفـات المـزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  ٣

اإلفــراغ وفـــق أحـكــام نظام التــنــفــيذ.  ٤
فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي 
الموضح أدناه علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5%  للمسوق العقاري القائم بأعمال المزاد.

ــان  ــ ــزم ــ ــان وال ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ــور ف ــضـ ــحـ ــي الــــشــــراء الـ ــ ــه رغـــبـــة ف ــ ــن كـــانـــت ل ــ ــى م ــل ــع ف
ــأن الــســعــي  ــ ــح أدنـــــــاه عـــلـــمـــًا بـ ــوضـ ــمـ ــب الـــكـــروكـــي الـ ــسـ ــاله وحـ ــ ــ الـــمـــحـــدديـــن أع
الـــمـــزاد. بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم  ــاري  ــقـ ــعـ الـ ــمــســوق  ــل ل   %2.5 بـــواقـــع  الــمــشــتــري  عــلــى 

لــاســتــفــســار:

info@alnwisher.comw w w. a l nw i s h e r . c o m @ a l nw i s h e r
0545477719 05453777190504119117
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شـــــارع عــرض 60 بطــعل : )161.27( شمااًل

صطعــة رصــم 269 بطــعل : )210.75( جنعبًا
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