
ــزاد يــحــضـــــر شــيــكــًا  ــ ــم ــ مـــن لـــديـــه رغـــبـــة فـــي دخـــــول ال  1
)٣٠,٠٠٠( ــال  ــ ــ ري ــف  ــ ألـ ــون  ــ ــاث ــ ث ــغ  ــل ــمــب ب ــًا  ــدقـ ــصـ  مـ

لوكيل  ويسلمه  بالرياض(  التنفيذ  محكمة  )رئيس  بإسم 
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
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

شارع أسامة بن زيد

شارع سعد بن أبي وقاص
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المدرسة الثانوية السابعة عشر بنات
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موقـــع العـقــار

بــيــع الفــــيـا      ــرة  عــــن   ــشـ ــة عـ ــن ــام ــث ــذ ال ــن دائــــــرة الــتــنــفــيـــ ـــ ــعــل ُت
في حي النــســيم        الواقعة    911 رقــم  المخطط  من   5178 رقــم  األرض  قطعة   على   المقامة 
)450م2  ( والمملوكة بالصك رقم 71٠118٠٣9986 في 144٠/٠2/2٣هـ  فئة ج  بالرياض بمساحة  

الصادر من كتابة العدل االولى بالرياض.

يوم األربعاء 19 /144٠/٠4هـ    ــذي ســيــقــام إن شـــاء اهلل   الـ بالمـــزاد العـلني    ـــك     وذلـ
في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم 4٠56922٠ في 144٠/4/٣هـ  بعد صاة العصر مباشرة 
تنفيذا لصك الحكم رقم ٣95٠885 في 14٣9/٠2/٣ 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
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2,5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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يـــوم األربـعـــاء  144٠/٠4/19هـ 

الحدود واألطوال : 
شارع عرض 2٠ م بطول 2٠مشمااًل
قطعة رقم 5186 بطول 2٠مجنوبًا
قطعة رقم 5177 بطول 22,5مشرقًا
قطعة رقم 5179 بطول 22,5مغربًا

https://bit.ly/2LbQxTw



