محكمة التنفيذ باإلحساء
( دائــرة التــنفـيــذ الثــالــــثــة )

للبيع بالمزاد العلني

يــوم الثــالثاء 1440/09/23هـ
تُــعــلــن مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ ب ــاإلح ــس ــاء دائـــــرة الــتــنــفــيــذ الــثــالــثــة عـــن بيع قطعة األرض التجارية

يف حي الرقيقة
رقــم ( ) 6 – 5 – 4 – 3 – 2من البلك رقــم  3116من املخطط رقــم 131/4الــواقــعــة
مبدينة الهفوف مبحافظة اإلحساء البالغة مساحتها 1515م 2واململوكة بالصك رقم 530801019260
تاريخ 1440/06/06هـ .

يوم الثالثاء 1440 / ٠٩ / ٢٣هـ

وذلـــــــك باملزاد العلني الـــــــذي ســـيـــقـــام إن شــــــاء الــــلــــه
بعد صالة الرتاويح الساعة  10مسا ًء يف موقــع العــقـار
وقد صدر منا أمر البيع رقم  40158٠145يف
1440/09/07هـ تنفيذاً لصك الحكم رقم  37319742يف 1437/10/15هـ وفقاً للرشوط التالية :

 -1مـــن ل ــدي ــه رغ ــب ــة يف دخـــــول املــــــزاد يُــحــر شــيــك ـاً مــصــدقــاً مبــبــلــغ قــــدره مــائــة ألـــف ريــــال ()100,000
عن العقار باسم (رئيس محكمة التنفيذ باإلحساء) ويسلم لوكيل البيع أو ملأمور التنفيذ ويعترب الشيك جزء من الثمن
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ملن يرسو عليه املزاد واليحق له اسرتداده.
من رسا عليه املزاد وجب عليه سداد الثمن فورا وإذا تعذر فيمهل  10أيام عمل وإذا مل يسدد الثمن يف املوعد املحدد يعاد
عىل مسؤوليته مبزايدة جديدة ويلزم مبا نقص من الثمن ومبرصوفات املزاد.
يســقــط خــيار املــجلــس حــــال ترســـــية الــــــمـــزاد .
اإلفــــراغ وفــــق أحــــكــــام نـــظـام التنــــــفـــــــــــــــيـذ .
الحضور الشخيص للمشرتي أو الوكيل الرشعي له .
الثمن الذي يرسو به املزاد يعد صافيا لحصيلة التنفيذ دون أن يحتسب عمولة البيع أو رضيبة القيمة املضافة.
يخضع البيع باملزاد ملوافقة الدائرة املختصة مبحكمة التنفيذ
الحدود واألطوال :
وفقاً ألحكام نظام التنفيذ والئحته .
يلتزم املشرتي بدفع رضيبة القيمة املضافة عىل إجاميل الثمن
نافذ عرض 12م بطول (70.76م)
شامالً
الــذي رسا به املــزاد يف حالة تم الطلب منه من قبل الجهات
شارع عرض 30.40مرت بطول (72.5م)
جنوباً
املعنية دون ادىن مسؤولية عىل محكمة التنفيذ.
قطعة رقم  1من نفس البلك بطول (21.33م)
رشقاً
يــلــتــزم املــشــري بــدفــع عــمــولــة قــدرهــا  %2.5مــن إجــايل
شارع القرص املليك عرض 30م بطول (21.33م)
غرباً
املبيعات لوكيل البيع.
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