
ــمــزاد يحضـر شيكًا  ال دخـــول  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن   1
  )٣٠،٠٠٠( ريـــال  ــف  أل ثــاثــون  بمبلغ   مصدقًا 
بــالــريــاض( التنفيذ  محكمة  )رئــيــس   بــإســم 

الشيك  التنفيذ ويعتبر  أو مأمور  البيع  ويسلمه لوكيل 
له  يحق  وال  المزاد  عليه  يرسو  لمن  الثمن  من  جــزءًا 

استرداده. 
الثمن فورًا وإذا  المزاد وجب عليه سداد  من رسا عليه   2
تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد الثمن في 
بمزايدة  مسؤوليته  على  البيع  يعاد  المحدد  الموعد 
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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الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 74٠  بطول : خمسة وعشرين متر شمااًل
شارع عرض 15م  بطول : خمسة وعشرون مترجنوبًا
قطعة رقم 746  بطول : عشرون متر شرقًا
قطعة رقم 748  بطول : عشرون متر غربًا

ــى قــطــعــة األرض ــل بيــع الفــــيا الــُمــقــامــة ع ـــــن  ـــــن دائـــــرة الــتــــــــنــفــــــــيـــــذ الـــرابـــعـــة عـــ ــعــل  ُت
500م2 والمملوكة  في حي الشفاء                               بالرياض البالغة مساحتها  رقم 747 من المخطط ٢٠٣٢/أ الواقعة  

بالصك رقم 1٢/111٠ في 14٠٢/٠٢/19 هـ الصادر من كتابة العدل بالرياض .

يوم األحـــد 16 / ٠8 / 144٠هـ    اهلل  شــــــاء  إن  ســـيـــقـــام  الــــــــذي  بالمزاد العلني     وذلــــــــك 
في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم 4٠1٣174٠6 في 144٠/٠7/٢4هـ  بعد صاة العصر مباشرة 
تنفيذا لصك الحكم رقم  ٣91٠16٢9٣ في 14٣9/٠6/٢4 هـ الصادر من محكمة األحوال الشخصية  بالرياض 

وفقا للشروط التالية:

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاه وحسب الكروكي
المزاد. القائم بأعمال  البيع(  )لوكيل  المشتري بواقع 5.٢%  السعي على  علــمًا بأن  الموضح 

يـــوم األحــــد 144٠/٠8/16هـ 
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