
للبيع بالمزاد العلني
موجودات ومنقوالت متنوعة 

بمـحافـــظــة الــــخــرج

دوائر الحجز والتنفيذ 
بمــحافـــظة الــخـــــرج 

  سيــــارات   مكـــائن فولفــــو مياه   ســـكراب  

 معدات زراعية - كيسيات   مواسير طرمبات واشياء أخرى متفرقة
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إعالن
 دوائر الحجز والتنفيذ
بمــحافـــظة الــــخـــرج 

والمنقـوالت وذلك  الموجودات  بيــع  بالخرج عن  والتنفيذ  الحجز  بدوائر  الثانية  الدائرة  ُتعلن 
الموافق  1443/03/12هـــ  ابتداًء من يوم االثنين  الله  العلني الذي سيقام إن شاء  بالمــزاد 
التاسعة  الهياثم( وسيبدأ المزاد في تمام الساعة  2021/10/18م في نفس الموقع )مزرعة غرب 
صباحًا حتى انتهاء الموجودات التي تشمل )سيارات – مكائن فولفو مياه – سكراب – حراثة – مواسير 

طرمبات واشياء أخرى متفرقة( وذلك وفقًا للشروط التالية:

للـبـيــع بالمزاد العلني

الـشـــــروط :
من لديه رغبة في دخول المزاد يحضر شيكًا مصدقًا باسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(  لألصناف التالية:    - 1

)50,000( ريال.    المعدات خمـــــــــسون ألـــــــف ريال 
)50,000( ريال.     السكراب خمـــــــــسون ألـــــــف ريال 

)5,000(   ريال.        السيارات وغيرها خمسة آالف ريال 
ويعتبر هذا الشيك جزء من الثمن عند تمام البيع.   

من يرسو عليه المزاد يدفع المتبقي من الثمن فورًا وإذا رجع عن الشراء بعد رسو البيع عليه فإنه يتحمل كافة التكاليف التي   - 2
ستصرف على المزاد الثاني ويتحمل النقص إن حصل في القيمة عن المزاد األول.  

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد.  - 3
4 -  إتمام البيع خاضع إلجراءات المحكمة. 

)COVID-19( 5 -  أهمية التقيد باإلجراءات االحترازية لتجنب فايروس

تبدأ المعاينة من تاريخ 1443/03/06ه من الساعة 9 ص – 5 م حتى يوم المزاد.  - 6

 فعــلى مــن كـــانت لـــه رغبــــة فـــي الشـــراء الحـضور في المـكان والزمان المحددين
 حسب الكــــروكي الموضــــح أدنــــاه علــــما بأن الســــعـــي علــــى المــــشـتـري بـواقـع
2.5% + ) %15ضريبة القيمة المضافة على السعي ( للجهة القائمة بأعمال المزاد
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ال
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موقع المزاد :

الموقع

1443/03/12هـ 
2021/10/18م  يوم اإلثنين

ابـتداًء من :

0505429337
0554326458

www.mea.com.sa
@ a l n w i s h e r0503233139 0545377719

0506408353 0545477719

https://goo.gl/maps/68Se1RE6j9qeQKcu5
https://goo.gl/maps/68Se1RE6j9qeQKcu5


الموجودات والمنقوالت
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الموجودات والمنقوالت
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دوائر الحــجـز والتـــنــفــيـــذ 
بــمــــــــحــافــــــــظــة الــــــــخـــــــــــرج 

بالتعاون:

شركة الشرق األوسط
للمزاد العلني
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