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موقـــع العـقــار

بعد صالة العــصر مـبـاشـرة
فـي موقــع العـــقـــار 
) في حي البـدع بمـحافظـة الخـرج (
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دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج
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المزرعة في حي البدع بمحافظة الخرج 
) بمســـــاحة  77158.47م2 (

يـــوجــد بـــئر مــــاء

قــرابة 2000 نخـلـة

يوجد مبنى وغرف عمال



بـــيـع المــزرعــة الواقعة في حي البدع بمحافظة الخرج  تعلـن دائرة التنفيـذ الثانية بالمحكمة العامة بالخرج عن 
رقم  والصك  هـ   143٩/10/1٨ في   ٧115110033٩٧ رقم  بالصك  والمملوكة  77158.47م2  مساحتها  البالغة 
بالمـــزاد العــلـني  الذي سيقام   3115110033٩٨ في 143٩/10/1٨هـ الصادرة  من كتابة العدل  بمحافظة الخرج  وذلك 
في موقع العقار وقد صدر منا أمر البيع  يوم اإلثنين 1440/01/21هـ  بعد صالة العصر مباشرة   إن شاء اهلل 
رقم 401٧232 في 1440/01/02هـ  تنفيذا لصك الحكم رقم 3٩632023 في 143٩/05/26هـ الصادر من المحكمة 

العامة بمحافظة الخرج وفقا للشروط التالية :

إعالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا باسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج( بمبلغ قدره مائة وخمسون   1

ألف ريال )150.000( ويسلمه لوكيل البيع أو 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 الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع   ٢
على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثـمن وبمصروفات المزايدة.

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  ٣

اإلفـراغ وفـق أحـكام نـظام الـتـنـفـيذ.  ٤
فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي 
الموضح أدناه علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5%  للمسوق العقاري القائم بأعمال المزاد.

ــان  ــ ــزم ــ ــان وال ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ــور ف ــضـ ــحـ ــي الــــشــــراء الـ ــ ــه رغـــبـــة ف ــ ــن كـــانـــت ل ــ ــى م ــل ــع ف
ــأن الــســعــي  ــ ــح أدنـــــــاه عـــلـــمـــًا بـ ــوضـ ــمـ ــب الـــكـــروكـــي الـ ــسـ ــاله وحـ ــ ــ الـــمـــحـــدديـــن أع
الـــمـــزاد. بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم  ــاري  ــقـ ــعـ الـ ــمــســوق  ــل ل   %2.5 بـــواقـــع  الــمــشــتــري  عــلــى 
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الحدود واألطوال
جار بطول منكسر يبدأ من الشرق للغرب بطول 13٨.50م ثم ينكسر للجنوب الغربي بطول شمااًل

5٩م ثم ينكسر غربًا بطول 5٩م طول اإلجمالي 256.50م

جنوبًا
شــارع عرض متقطع أوله بعرض 7م وأوسطه بعرض 8م و6م أخرى بعرض6م وجار بطول 
منكســر يبدأ من الشــرق للغرب بطول 85.50م ثم ينكســر منحنى شــمال الغربي بطول 
77.50م ثم ينكسر غربًا بطول 34.50م ثم ينكسر شمااًل بطول 11م ثم ينكسر غربًا بطول 

20م ثم ينكسر جنوبًا بطول 11م ثم ينكسر غربًا بطول 116م طول اجمالي 355.50م

شرقًا
جار بطول منكســر يبدأ من الشــمال للجنوب بطول 16٩ ثم ينكسر غربًا بطول 13.50م ثم 
ينكســر جنوبًا بطول 20م  + طول 1٧3 ثم ينكســر متجهًا جنوب غرب بطول 4م بطول 

اجمالي 3٧٩.5م.

شــارع عرض 10م بطول منكسر من الشمال للجنوب بشكل منحني بطول 59م ثم ينكسر غربًا
جنوبًا بطول 10م + شارع عرض 10م بطول 125م طول اجمالي 194م

https://goo.gl/maps/pN216GtK7E52


0 5 4 5 3 7 7 7 1 9 0 5 4 5 4 7 7 7 1 9 
info@alnwisher.comwww.alnwisher.com @ a l n w i s h e r

لالستفسار: R e a l  E s t a t e  &  A u c t i o n s
M&A Sons of Ali Al Nwisher CO.

المميزات:

يوجد مبنى وغرف عمال

قرابة 2000 نخلة

يوجد بئر ماء


