
ــذ بـــالـــريـــاض ــفــي ــن ــت مــحــكــمــة ال
دائرة التنفيـذ األوىل

يـــــوم الـثالثاء
٠٨ / ٠٧ / 1441 هـ

بعــد صــــالة الـــعــرص
فـــي موقــع العــقـار 

الموقعالموقع

         )150،000( ريال  ألف  وخمسون  مائة  مببلغ  مصدقاً  شيكاً  يُحضـر  املــزاد  دخــول  يف  رغبة  لديه  من   -1 
بإسم )رئـيـس محـكمـة التـنـفـيـذ بالـريـاض ( ويسلمه لوكيل البيع أو ملأمور التنفيذ ويعترب الشيك جزءا 

من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له اسرتداده. 

الثمن فورا وإذا  من رسا عليه املزاد وجب عليه سداد   -2
الثمن  يسدد  مل  وإذا  عمل  أيــام  عــرة  فيمهل  تعذر 

يف املوعد املحدد يعاد البيع عىل مسؤوليته مبزايدة 

جديدة ويلزم مبا نقص من الثمن ومبرصوفات املزايدة.

يسقط خيار املجلس حال ترسية املزاد.  -3
اإلفـــراغ وفــق أحـــــكام نظـــــام التنـــفيذ.                                  -4

 قـطــعــــــة أرض ) تـــجـــارية ســـكــنيـة ( 
يف حي القريوان مبساحة ) ٩00م2 (  للبيع بالمـزاد العـلـنـي

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 26٩٩ بطول )30( ثالثون مرتشامالً

قطعة رقم 2703 بطول )30( ثالثون مرتجنوباً

شارع عرض 30م بطول )30( ثالثون مرترشقاً

قطعة رقم 2702 بطول )30( ثالثون مرتغرباً

بـيـع  قـطعـة أرض ) تجارية سكنية (    ــذ األولـــــــــــــــــى عـــــــــن   ــــ ــيـ ــــ ــــ ــفـ ــــ ــــ ــنـ ــــ ــتـ  تُــــعــــلـــــــــن دائـــــــــــــرة الـ

الــبــالــغــة  ــاض  ــ ــري ــ ــال ــ ب يف حي القريوان           ــة  ــعــ ــواقــ ــ ال 2460/أ  ــم  ــ رقــ ــط  ــطـ ــخـ املـ مــــن   2701 ــم  ــ  رقــ

ــــصــــك  ــال ــ ٩00م2  واملــــــمــــــلــــــوكــــــة  ب ــا  تــــســــعــــامئــــة مـــــــرت مــــــربــــــع فـــــقـــــط  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ  مـ

رقم  710106005176 وتاريخ 1428/07/18 هـ الصادر من كتابة العدل األوىل بالرياض.

يــوم الثالثاء   0٨ / 07/ 1441هـ   الـــــلـــــه   ــام  إن شــــــاء  ــقــ ــ ــي الــــــــذي ســ بـالـمــزاد العــلــنـــي    وذلــــــــك 

 411126308 رقـــــــــم   ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ال أمـــــــر  ــا  ــ ــن مــ صـــــــدر  وقـــــــد  يف موقع العقار   ــرص  ــ ــعـ ــ الـ صـــــــالة  ــد  ــعــ ــ  ب

يف 1441/06/15هـ  وفقاً للروط التالية :

 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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