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إعـالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

لالستفسار:

فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي 
المزاد. بأعمال  القائم  العقاري  للمسوق   %2.5 بواقع  المشتري  على  السعي  بأن  علمًا  الموضح 

إستنادًا للقرار القضائي الصادر من دائرة التنفيذ األولى بدوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج رقم 40219177 
وتاريخ 1440/02/08هـ والقرار القضائي رقم 40260219 وتاريخ 1440/02/14هـ والقرار القضائي الصادر من 

قاضي الدائرة الثانية رقم 40766976 وتاريخ 1440/05/04هـ ُتعلن الدائرتين عن بيع ما يلي: 
)5362358.41( وبيع الجزء  )5362358.41(  وبيع الجزء المشاع بمساحة   أواًل:   بيع الجزء المشاع بمساحة  
بهجرة التوضيحية شرق الخرج  )5362358.41( من قطعة األرض الزراعية رقم )1( الواقعة   المشاع بمساحة  
المملوك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الخرج رقم 911501002932 وتاريخ 1440/02/05هـ والمساحة 
اإلجمالية لكامل األرض هي )112609521م2( مائة واثنى عشر مليونًا وستمائة وتسعة آالف وخمسمائة وواحد 

وعشرون مترًا مربعًا.

)54943.6694( وبيع الجزء  )54943.6694(  وبيع الجزء المشاع بمساحة  ثانيًا:  بيع الجزء المشاع بمساحة 
بهجرة التوضيحية شرق الخرج  الواقعة   )3( رقم  الزراعية  األرض  قطعة  من   )54943.6694( بمساحة  المشاع 
الخرج رقم 311501002882 وتاريخ 1439/09/19هـــ والمساحة  الصادر من كتابة عدل  الصك  المملوك بموجب 
اإلجمالية لكامل األرض هي )1153817م2( مليون ومائة وثالثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر مترًا مربعًا.

يوم األربعاء 1440/06/15 هـ   بعد صالة العصر مباشرة بالمزاد العلني   الذي سيقام إن شاء اهلل     وذلك   
في قاعة القصر على طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز في الخرج وفقاً للشروط التالية:

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:  -1
ستون ألف ريال )60000( لكل جزء من األجزاء الواردة في الفقرة أواًل.    •

عشرة آالف ريال )10000( لكل جزء من األجزاء الواردة في الفقرة ثانيًا.   •
بإسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج( ويسلمه لمأمور 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 فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد   -2
الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن 

وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.  -3
اإلفـــراغ وفــق أحـــكــام نظــام التــنفـيذ.  -4
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