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للبــيع بالمــزاد العلني
يــــوم الثالثاء  144٠/٠4/٠4هـ 

باسم  أعاله  الجدول  في  موضح  هو  كما  بند  بكل  مصدقاً  يحضـر شيكًا  المزاد  دخول  في  رغبة  لديه  من   1
)رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج( ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءا من 

الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له . 

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد   2
البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة. 

اإلفـــراغ وفـــق أحـــكــام نظـــام التــنفيذ.                                  4 يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.      3

 0545477719 0 5 4 5 3 7 7 7 1 9 لــاســتــفــســار:

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
الموضح أدناه علــما بــأن الســعي على المشـــتري بواقع 2.5% لوكيل البـيع القــائم بأعمال المزاد .

إعالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

ُتعلـن دائرة التنفيـذ الثانية بالمحكمة العامة بالخرج عن بيع العقارات التالية: 

يوم الثالثاء ١٤٤٠/٠٤/٠٤ هـ  اهلل  ــاء  ــ ش إن  ــام  ــق ــي س ــذي  ــ الـ بالمـــزاد الــعـلـني   وذلـــــك 
في استراحة الفضية بحي الزاهر  وفقا للشروط التالية: بعد صالة العصر مباشرة 

موقع
المزاد

موقع المزاد

عربون المشاركةالعـــقــــارم

 قطعة األرض رقم 298 من المخطط رقم 1267/أ  بحي شرق مركز اليمامة)١(
8.000 ألف ريال بمساحة  ) 700م2( و المملوكة بالصك رقم   311501003695 في 1439/01/14هـ  .

 قطعة األرض رقم 300 من المخطط رقم 1267/أ بحي شرق مركزا اليمامة  )٢(
8.000 ألف ريال بمساحة ) 700م2( و المملوكة بالصك رقم   311501003696 في 1439/01/14هـ

 قطعة األرض رقم 302 من المخطط رقم 1267/أ  بحي شرق مركز اليمامة  )٣(
8.000 ألف ريال بمساحة ) 700م2( و المملوكة بالصك رقم   911512004723 في 1439/01/14هـ

 العمارة في حي بن تركي المقامة على قطعة األرض  رقم 22 )٤(
٢0.000 ألف ريال بمساحة )330م2( والمملوكة بالصك رقم 5/1054 وتاريخ 1395/1/27هـ 

 قطعة األرض التجارية رقم 35 في حي السعودية  بمساحة )433.50م2( )5(
٣0.000 ألف ريالوالمملوكة بالصك رقم 198/191 في 1424/08/01هـ 

8.000 ألف ريال الحوش في حي السعودية بمساحة )181م2( والمملوك بالصك رقم 2/422 في 1392/10/22هـ )٦(

 الحوش في حي السعودية بمساحة )171م2( )٧(
8.000 ألف ريال والمملوك بالصك رقم 157/2/2 في 1404/07/03هـ 

 الفيال الُمقامة على  قطعة األرض رقم 10 من المخطط رقم 460 بحي الفيحاء )8(
١5.000 ألف ريالبمساحة ) 558.12م2( و المملوكة بالصك رقم 911516001332 في 1439/02/23هـ 

https://goo.gl/pQXCt4
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قطع أراضي )1(، )2( و )3( بحي شرق مركز اليمامة بمساحة 700م 2 لكل قطعة أرض

موقع
العقار

)1(، )2( و )3(

)4()8(

يـوم الثالثاء  144٠/٠4/٠4هـ |  الموافق 2٠1٨/5/15م

)2( ،)1(
و )3(

موقع العقار )8(موقع العقارات )6( و )7(

موقع العقار )5(موقع العقار )4(

)7(

)6(

https://maps.google.com/?q=24.162722,47.323833
https://bit.ly/2SlicUi
https://maps.google.com/?q=24.143528,47.296028
https://maps.google.com/?q=24.144750,47.294611
https://maps.google.com/?q=24.163333,47.347972
https://bit.ly/2PhVpXP

