
شيكًا  يحضـر  الــمــزاد  دخـــول  ــي  ف رغــبــة  لــديــه  ــن  م  1
 )١٥،٠٠٠( ريال  ألف  عشرة  خمسة  بمبلغ   مصدقًا 
لكل بند بإسم )رئيس محكمة التنفيذ بالرياض( 
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

محطة معالجة مياه 

ابتدائية الملك عبدالعزيز

مسجد جنيتو شوب

طريق آل فريان 

شارع قتيبة بن مسلم 

شارع سعيد بن عامر
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ثانيًا: الحدود واألطوال : 

قطعة رقم ١١97 بطول : ١٥مشمااًل

قطعة رقم ١2٠١ بطول : ١٥م جنوبًا

قطعة رقم ١١98 بطول : ١١.8٥م شرقًا

شارع عرض ١٠م بطول : ١١.7م غربًا

أواًل: الحدود واألطوال : 

قطعة رقم ١١9٥ بطول : ١٥مشمااًل

قطعة رقم ١١99 بطول : ١٥م جنوبًا

قطعة رقم ١١96 بطول : ١١.8م شرقًا

شارع عرض ١٠م بطول : ١١.7م غربًا

التــاليـــــين:  العــقاريــــن  بيــــــع  عـــن  العــــــاشرة  التنـــفــــــيذ  دائـــرة  ُتعلــــــن 
في حي اليمامة         أواًل: العمارة  المقامة على قطعة األرض رقم ١١97  من المخطط رقم ١١9١ الواقعة   
)176.62م2( و المملوكة بالصك رقم ٣١٠١١١٠484٥7 في ١4٣9/٠٥/28 هـ الصادر من  بالرياض  البالغة 

كتابة العدل األولى بالرياض .
البالغة  بالرياض  في حي اليمامة        الواقعة    ١١9١ رقم  المخطط  من   ١١99 رقم  ثانيًا: قطعة االرض   
)176.62م2( والمملوكة بالصك رقم ٣١٠١٠7٠4882١ في ١4٣9/٠٥/28 هـ الصادر من كتابة  مساحتها 

العدل األولى بالرياض.
بعد صالة العصر مباشرة  يوم األحد ١44٠/٠٣/١٠ هـ   الذي سيقام إن شاء اهلل  بالمزاد العلني    وذلك  
في موقــع العــقـار   وقد صدر منا أمر البيع رقم  4٠٣٠٣١٠6 في ١44٠/٠2/2١ هـ  تنفيذًا لصك الحكم رقم  

٣86٠٠94 في ١4٣8/٠2/١7 هـ الصادر من محكمة األحوال الشخصية بالرياض وفقا للشروط التالية:

يـــــوم األحــــد ١44٠/٠٣/١٠هـ 

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

Ministry of Justice

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.٥% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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https://maps.google.com/?q=24.599944,46.721528



