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ــريــاض ــال مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ ب
دائــــرة التــنــفــيـــذ األولــــى

يـــــوم الثالثاء
٠1 / ٠٧ / 1441 هـ

بعــد صــــالة الـــعــرص
فـــي موقــع العــقـار 

الموقعالموقع

مصدقاً  شيكاً  يُحضـر  ــزاد  املــ ــول  دخـ يف  رغــبــة  لــديــه  مــن   -1
بند لــكــل   )50.000( ــال  ــ ري ــف  ألـ خــمــســون   مبــبــلــغ 

ويسلمه   ) بالـريـاض  التـنـفـيـذ  محـكمـة  )رئـيـس  بإسم 
الثمن  من  جزءا  الشيك  ويعترب  التنفيذ  ملأمور  أو  البيع  لوكيل 

ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له اسرتداده. 

تعذر  وإذا  فــورا  الثمن  عليه ســداد  املــزاد وجــب  عليه  من رســا   -2
املوعد  يف  الثمن  يسدد  مل  وإذا  عمل  أيــام  عــرة  فيمهل 

مبا  ويلزم  جديدة  مبزايدة  مسؤوليته  عىل  البيع  يعاد  املحدد 

نقص من الثمن ومبرصوفات املزايدة.

يسقط خيار املجلس حال ترسية املزاد.  -3

اإلفـــراغ وفــق أحـــــكام نظـــــام التنـــفيذ.                                  -4

)1(  مســــــتــــودع يف حـــي بـــــدر مبساحة ] 540م2 [
)2(  مســــــتــــودع يف حـــي بـــــدر مبساحة ] 5٦0م2 [ للبيع بالمـزاد العـلـنـي

الحدود واألطوال : ) أوالً (
قطعة رقم 1897 بطول سبعة وعرون مرت شامالً

قطعة رقم 1901 بطول سبعة وعرون مرتجنوباً

شارع عرض 25م بطول عرون مرت رشقاً

قطعة رقم 1900 بطول عرون مرتغرباً

الحدود واألطوال : ) ثانياً (
قطعة رقم 1898 بطول مثانية وعرون مرت شامالً

قطعة رقم 1902 بطول مثانية وعرون مرتجنوباً

قطعة رقم 1899 بطول عرون مرترشقاً

شارع عرض 20م  بطول عرون مرتغرباً

تُعلـن دائـــرة الــتــنـــفــــيـذ األولـى عــن بيــع التـــايل:
البالغ  بالرياض  يف حي بدر          الواقع    2805 رقم  املخطط  من   1899 رقم  األرض  قطعة  عىل  املقام  أوالً: املستودع  
540م2  واململوك بالصك رقم 210122044٦05 يف 1441/03/29 هـ الصادر  مساحته خمسامئة وأربعون مرت مربع فقط  

من كتابة العدل األوىل بالرياض.
البالغ  بالرياض  يف حي بدر          الواقع    2805 رقم  املخطط  من   1900 رقم  األرض  قطعة  عىل  املقام  ثانياً: املستودع  
5٦0م2  واململوك بالصك رقم 710123038٦01 يف 1441/03/30هـ الصادر  مساحته خمسامئة وستون مرت مربع فقط 

من كتابة العدل األوىل بالرياض.
يف موقع العقار   يــوم الثالثاء 01 / 07/ 1441هـ   بعد صالة العرص  الله   الــذي سيقام  إن شاء  باملزاد العلني   وذلــك 

وقد صدر منا أمر البيع رقم 4111250٦1 يف 1441/0٦/15 هـ وفقاً للرشوط التالية :

https://goo.gl/maps/spP6TcsNw3e5iPUa9

