
ريـــــال )١٠,٠٠٠( ألــــف  عـــشـــرة  بــمــبــلــغ  مـــصـــدقـــًا  ــر شــيــكــًا  يــحــضـــ ــزاد  ــ ــم ــ ال ــول  ــ ــ ــي دخ ــ ف ــة  ــبـ رغـ ــه  ــديـ لـ ــن  ــ م  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

شارع اإلمام تركي بن عبد هللا بن محمد

ية 
عجل

ع ال
شار

شارع التمر

دوار أم سليم 

شارع أبي المظفر الواعظ

شارع صيفي األنصاري

الموقع

ممشى ومالعب الشميسي

مدرسة الفيصلية االبتدائية 

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 6م بطول:  )١٠,75م( عشرة متر وخمسة وسبعون سنتمتر شمااًل

جار بطول:  )١١م( أحد عشر مترجنوبًا

جار بطول:  )9,85م( تسعة متر وخمسة وثمانون سنتمترشرقًا

جار بطول:  )9,١5م( تسعة متر وخمسة عشر سنتمترغربًا

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2,5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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يـــوم األحد ١44٠/٠4/١6هـ 

بيــع العــقــار     ــرة عــــــن   ــ ــش ــ ــن دائـــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــــــذ الـــثـــانـــيـــة ع ــــ ــلـ ــعـ ُتـ

)105.97م2 ( والمملوك بالصك رقم 9١٠١١4٠42٠٠7  في حي الشميسي      بالرياض بمساحة   الواقع    

بالمزاد العلني   الذي سيقام  في    ١439/٠9/23 هـ الصادر من كتابة العدل االولى بالرياض وذلك   

في موقــع العــقـار   وقد صدر  يوم األحد ١44٠/٠4/١6 هـ   بعد صالة العصر مباشرة  إن شاء اهلل 

منا أمر البيع رقم 396647٠4 في ١439/٠6/٠3هـ تنفيذًا لصك الحكم رقم 3836749١ في  ١438/١٠/28هـ 

الصادر من المحكمة العامة بالرياض  وفقاً للشروط التالية:

https://goo.gl/Vmcioh

