
إعالن محكمة التنفيذ بالرياض

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ   1
)رئيس  بإسم   )١50.000( ريال  ألف  وخمسون  مائة 
محكمة التنفيذ بالرياض( ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور 
التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد 

وال يحق له استرداده. 
تعذر  وإذا  فورًا  الثمن  عليه سداد  المزاد وجب  عليه  رسا  من   2
الموعد  في  الثمن  يسدد  لم  وإذا  عمل  أيــام  عشرة  فيمهل 
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

فندق التنفيذيين

جامع الصحابي جابر بن
عبد اهللا األنصاري

حديقة العقيق الثانية 

المدرسة النموذجية
لتعليم قيادة السيارات

الموقع

طريق األمير  سعود بن محمد بن مقرن

هد
 ف

لك
لم

ق ا
طري

الن
ذه

بن 
هللا 

بد 
ع  ع

شار

شارع علي بن عبدوس (١٠م)

شارع ابي محمد البهاء 

الحدود واألطوال : 
قطعة رقم 75١ و 752  بطول : 30مشمااًل
شارع عرض ١0م بطول : 30مجنوبًا
قطعة رقم 760 بطول : 30مشرقًا
قطعة رقم 762 بطول : 30مغربًا

يـــوم اإلثنين ١440/04/03هـ 

بــيـــــع الفــــيـــال      ُتــعــلـــــن دائـــــرة الــتــنــفــيـــــذ الــرابــعــة عـــن 
في حي العقيق            الواقعة  المخطط رقم 2347  الُمقامة على قطعة األرض رقم 76١ من 
)900م2( والمملوكة بالصك رقم 4/67١5 في ١42١/03/29هـ  بالرياض البالغة  مساحتها  

الصادر من كتابة العدل االولى بالرياض .
يوم اإلثنين ١440/04/03هـ   اهلل  شـــــاء  إن  ــام  ــقـ ــيـ سـ ــذي  ــ ــ الـ بالمزاد العلني     وذلـــــــك  
في   40356١95 رقــم  البيع  أمــر  منا  صــدر  وقــد  في موقـع العقـار    مباشرة  العصر  صــالة  بعد   
١440/02/29هـ تنفيذا لصك الحكم رقم  39١0١0874 في ١439/05/١4 هـ الصادر من محكمة 

األحوال الشخصية  بالرياض وفقا للشروط التالية:

https://bit.ly/2Diztcm
https://goo.gl/maps/xaK7XVK8DvP2

