
إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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يوم الثالثاء 144٠/٠7/2٦هـ 

شيكًا  يحضـر  الــمــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  1

)1٠٠.٠٠٠( ريــــــــال  ــف  أل مــائــة  بمبلغ   مــصــدقــًا 

بــالــريــاض( التنفيذ  محكمة  ــس  ــي )رئ  بــإســم 
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   2

فيمهل 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

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 94٦/ أ  بطول : تسعة وثالثون متر شمااًل
قطعة رقم 94٦/ ج   بطول : تسعة وثالثون مترجنوبًا
شارع عرض 1٦م  بطول : عشرون مترشرقًا
جزء من القطعة 945  بطول : عشرون مترغربًا

بيــع الـــفـــيــال       الُمقامة على قطعة األرض رقم 94٦/ ب  ُتعلـن دائرة التــنفــيـذ الثامنة عشرة عــن 
780م2 والمملوكة بالصك  في حـي الربــــوة                      بالرياض البالغة مساحتها  من المخطط رقم 72٠ الواقعة 

رقم  81٠125٠2٦٦39 في 144٠/٠٦/22 هـ الصادر من كتابة العدل االولى بالرياض .
مباشرة  العصر  صالة  بعد  يـوم الثالثاء 2٦ / ٠7 / 144٠هـ   اهلل  شاء  إن  سيقام  الــذي  بالمزاد العلني    وذلــك 
في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم 4٠118٠98٠ في 144٠/٠7/٠4هـ تنفيذًا لصك الحكم رقم 

391٠29٦٦٠ في 1439/٠9/14ه الصادر من محكمة األحوال الشخصية بالرياض وفقًا للشروط التالية:
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طالئع الهزاز للتسوق

https://goo.gl/maps/RQbonrxB6MC2

