
 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
المزاد. القائم بأعمال  البيع(  )لوكيل  المشتري بواقع %2.5  السعي على  علــمًا بأن  الموضح 

يـــوم اإلثنين 144٠/11/12هـ 
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دوائر التنفيذ مبحكمة بقيق

الواقعتين   الصك  حسب  )44٠٠م2(   بمساحة   أرض زراعية   و  )3٠9٠9.6٠م2(   بمساحة   أرض زراعية   أواًل:  
بهجرة عين دار القديمة   المملوكتين بالصك رقم 135  في 14٠٠/11/15هـ الصادر من محكمة عين دار . 

بهجرة عين دار القديمة  مملوكة بالصك رقم 3329٠3٠٠458٠ في  )624م2(  تقع    فيال سكنية  بمساحة   ثانيًا:  
144٠/٠3/14هـ الصادر من كتابة عدل محافظة بقيق.

بهجرة عين دار القديمة  مملوكة بالصك رقم 4329٠3٠٠4579  )6٠٠م2(  تقع  أرض سكنية مسورة  بمساحة   ثالثًا:  
في 144٠/٠3/14هـ الصادر من كتابة عدل محافظة بقيق.

تُعلـن دائرة التنفيـذ األوىل مبحكمة محافظة بقيق عن بيع العقارات التالية العائدة ملجموعة من الورثة: 

يوم اإلثنين 12 /144٠/11 هـ الموافق 2٠19/٠7/15م    اهلل  ــاء  ــ شـ إن  ســـيـــقـــام  ــذي  ــ ــ ال بالمـــــزاد العـــــلني  ــك  ــ ــ  وذل
باإلحساء  التنفيذ  محكمة  من  الصادر  اإلنابة  لقرار  تنفيذًا  الكروكي  حسب  ثانيا  العقار  عند  مباشرة  العصر  صالة   بعد 

رقم 381٠2879 في 1438/٠2/٠8هـ وفقاً للشروط التالية:

(ثانيًا)(ثانيًا) (ثالثًا)(ثالثًا)

 (أوًال) (أوًال)

حديقة عين دار

مسجد المداد

هنا
المزاد

ش

من لديه رغبة في دخول المزاد ُيحضـر شيكًا ُمصدقًا بمبلغ :  -1
للبند 1.  )5٠.٠٠٠( خمسون ألف ريال   •
للبند 2.  )2٠.٠٠٠( عشرين ألف ريال   •
للبند 3.  )7.٠٠٠( سبعة آالف ريال   •

بإسم )رئيس دائرة الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بمحافظة بقيق(   
ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن 

لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده. 

الثمن  ســداد  عليه  وجب  المزاد  عليه  رسا  من   -2
فورًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم 
يسدد 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

عقار )أواًل(

عقار )ثالثًا(

عقار )ثانيًا(

https://maps.app.goo.gl/6oMi3LnJcJqENzs26
https://maps.app.goo.gl/9hMiHGYWTD7UTaed6
https://maps.app.goo.gl/9hMiHGYWTD7UTaed6

