
 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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ــذ بـــالـــريـــاض ــفــي ــن ــت مــحــكــمــة ال
دائرة التنفيـذ األوىل

يـــــوم اإلثنـين
٠٧ / ٠٧ / 1441 هـ

بعــد صــــالة الـــعــرص
فـــي موقــع العــقـار 

         )50،000( ريـــال  ــف  أل خمسون  مببلغ  مصدقاً  شيكاً  يُحضـر  املــــزاد  ــول  دخــ يف  رغــبــة  لــديــه  مــن   -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

قطعة األرض ) املـسورة ( بحي السيل )٧2٧.٧5م2( للبيع بالمـزاد العـلـنـي

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 81 بطول أربعة وأربعون مرت وخمسة وسبعون سنتمرتشامالً

قطعة رقم 85 بطول أربعون مرت وخمسة وسبعون سنتمرتجنوباً

قطعة رقم 82 بطول سبعة عر مرت وسبعة وعرون سنتمرترشقاً

شارع عرض30م بطول سبعة عر مرتغرباً

ــم 83  ــ بيــع قــطــعة األرض ) املـسورة (  رقـ ــن   ــــ ــى عـ ــ ـــ ــ ــذ األول ــفــيـــ ـــ ــرة الــتــنـــ ــ ــ ــن دائـ ـــ ــل ــع  تُ
بالرياض مبساحة سبعامئة  يف حي السيل          من البلك رقم 5 من املخطط رقم 2908 الواقعة   
٧26.٧5م2  واململوكة بالصك  وستة وعرشون مرت مربعا وخمسة وسبعون سنتمرت مربعاً فقط  

رقم 810214012336 وتاريخ 1438/09/10هـ الصادر من كتابة العدل األوىل بالرياض .
يــوم اإلثنني  0٧ / 0٧/ 1441هـ   ــه   ــ ــل ــ ال ــاء  ــ ــام  إن شـ ــقـ ــيـ ــذي سـ ــ ــ ال بـالـمــزاد العــلــنـــي   ــك  ــ ــ  وذل
يف موقع العقار  وقد صدر منا أمر البيع رقم 41112٧45٧ يف 1441/06/15هـ وفقاً  بعد صالة العرص 

للرشوط التالية:

https://goo.gl/maps/HfisXECavgRZEWsAA

