
ــزاد يــحــضـــــر شيكًا  ــمـ الـ لــديــه رغــبــة فـــي دخــــول  مـــن   1
لكل   )50.000( ريـــال  ــف  أل خمسون  بمبلغ  مــصــدقــًا 
ــريــاض( بــال الــتــنــفــيــذ  محكمة  )رئــيــس  ــإســم  ب  بــنــد 

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
الموعد  في  الثمن  يسدد  لم  وإذا  عمل  أيام  عشرة  فيمهل 
ويلزم  جديدة  بمزايدة  مسؤوليته  على  البيع  يعاد  المحدد 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  3

اإلفــراغ وفـــق أحـــكام نظــام التـــنفيذ.                                  4

الموقعالموقع
ركن العثيم

إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

 فعىل من كانت له رغبة يف الرشاء الحضور يف املكان والزمان املحددين أعاله وحسب الكرويك 
املوضح علامً بأن السعي عىل املشرتي بواقع 2.5% لوكيل البيع القضايئ القائم بأعامل املزاد.
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يـوم األربعاء 1441/0٣/1٦هـ 

الحدود واألطوال : )ثانيًا(

شارع عرض20م بطول 19.04مشمااًل
جزء من 740 بطول 14.71مجنوبًا
قطعة رقم 2/7٣4 بطول 24.٦4مشرقًا
قطعة رقم 7٣٦ بطول 25 مغربًا

الحدود واألطوال : )أواًل( 

شارع عرض20م بطول 14.87مشمااًل
جزء من 7٣9 و740  بطول 14.87مجنوبًا
قطعة رقم 1/7٣4 بطول 24.٦4مشرقًا
قطعة رقم 1/7٣5  بطول 24.٦4مغربًا

ُتعلـن دائرة التنفيـذ الثامنة عشرة عن بيع العقارين التاليين: 
في حي السالم     أواًل: الفيال  المقامة على قطعة األرض رقم 7٣4 من البلك رقم ٦1 من المخطط رقم 2207 الواقعة  
٣٦٦.4م2  والمملوكة بالصك رقم 910114022٦21 في 14٣9/11/25هـ الصادر من كتابة  بالرياض البالغة مساحتها 

العدل األولى بالرياض.

الواقعة     2207 رقــم  المخطط  من   ٦1 رقــم  البلك  من   1/7٣5 رقــم  األرض  قطعة  على  المقامة  ثانيًا: الفيال  
424.٣م2  والمملوكة بالصك رقم 71012002٦٦40 في 14٣9/11/25هـ  في حي السالم    بالرياض البالغة مساحتها 

الصادر من كتابة العدل األولى بالرياض.

مباشرة  العصر  صــالة  بعد  يوم األربعاء 1٦ / 0٣ / 1441هـ   اهلل  شــاء  إن  سيقام  الــذي  بالمزاد العلني    وذلــك 
في موقع العقار      وقد صدر منا أمر البيع رقم 41٣0041٦ في 1441/02/15هـ وفقا للشروط التالية:

https://www.google.com/maps/place/4821+Al+Madanah,+As+Salam,+Riyadh+14227%C2%A06772/@24.6997108,46.8224754,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f0760fbdd59b9:0x67eccffff0f3b4e8!8m2!3d24.6996997!4d46.8225243?hl=en

