
يــوم األحـــد  144٠/٠٦/1٩هـ 

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

ُيــحــضـــــر شيكًا  الـــمـــزاد  لــديــه رغــبــة فـــي دخــــول  مـــن   1
 )1٠.٠٠٠( ريـــال  آالف  عــشــرة  قـــدره  بمبلغ   مــصــدقــًا 
والتنفيذ  الحجز  دوائـــر  )رئــيــس  بــإســم  قطعة   لكل 
التنفيذ  مأمور  أو  البيع  لوكيل  ويسلمه  الخرج(  بمحافظة 
ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق 

له استرداده. 
الثمن فورًا وإذا تعذر  المزاد وجب عليه سداد  من رسا عليه   2
الموعد  في  الثمن  يسدد  لم  وإذا  عمل  أيــام  عشرة  فيمهل 
المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما 

نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  3

اإلفــراغ وفـــق أحـــكام نظــام التـــنفيذ.                                  4

الحدود واألطوال : األرض رقم ٩54

قطعة رقم ٩53  بطول : 23م شمااًل

شارع عرض 15م  بطول : 23م جنوبًا

قطعة رقم ٩5٦ بطول:  32.5٠م شرقًا

قطعة رقم ٩52  بطول : 32.5٠م غربًا

الحدود واألطوال : األرض رقم ٩53

شارع عرض 15م بطول : 23م شمااًل

قطعة رقم ٩54   بطول : 23مجنوبًا

قطعة رقم ٩55  بطول : 32.5٠م شرقًا

قطعة رقم ٩51  بطول : 32.5٠مغربًا

ــي : ــ ــع اآلتـ ــي ــن ب ــة بــالــمــحــكــمــة الــعــامــة بـــالـــخـــرج  عـ ــي ــان ــث ــرة الــتــنــفــيـــــذ ال ــ ــ ــن دائ ـــ ــعــل ُت
في حي الصفا   على طريق الخرج الدلم بمحافظة  أواًل: قطعة األرض  رقم ٩53 من المخطط رقم 8٩٩ الواقعة   
) 747.5م2 ( والمملوكة بالصك رقم 51151٦٠٠٠37٩ وتاريخ 1437/٠8/25 هـ الصادر من  الخرج البالغة مساحتها   

كتابة العدل بالخرج.

في حي الصفا   على طريق الخرج الدلم بمحافظة  ثانيًا: قطعة األرض  رقم ٩54 من المخطط رقم 8٩٩ الواقعة   
) 747.5م2 ( والمملوكة بالصك رقم ٩1151٦٠٠٠378 وتاريخ 1437/٠8/25 هـ الصادر من  الخرج البالغة مساحتها  

كتابة العدل بالخرج.

مباشرة     العصر  صـــالة  بــعــد  يوم األحد 144٠/٠٦/1٩هـ   اهلل  شـــاء  إن  ســيــقــام  ــذي  الـ بالمزاد العلني  ــك  وذلـ
في موقع العقار   وفقاً للشروط التالية :

https://goo.gl/maps/XgWk6Zzdgp32

