
Ministry of Justice يـــوم اإلثنين 144٠/٠٢/٠٦هـ

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع ٢.5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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بيع الفــيـال   عن  بالخرج   العامة  بالمحكمة  الثانية  التنفيـذ  دائــرة   تعلـن 
في حي المنيفية     الواقعة    435 رقــم  المخطط  من   ٢41 رقــم  األرض  قطعة  على  المقامة 
)49٠م٢(  مربـع  متر  وتـسعون  أربعـمائة  مـساحتها  الــبالــغة  الخــرج   بمحـافـظــة 
بالخرج العدل  كتــابة  من  الصــادر  14٠٢/٠8/15هــــ   وتاريخ   4  /٢89 رقم  بالصك   والمملوكة 

العصر  يوم االثنين  144٠/٠٢/٠٦ هـ   بعد صــالة  إن شــاء اهلل  الــذي سيقام  بالمزاد العلني    وذلــك 
تنفيذا  ـــ   144٠/٠1/1٦هـ في    4٠858٠3 رقم  البيع  أمر  منا  صدر  وقد  في موقــع العــقـار    مباشرة 
الخرج بمحافظة  العامة  المحكمة  الصادر من  رقم 391٠٠551٠ في  1439/٠3/٢٢ هـ  الحكم   لصك 

وفقا للشروط التالية :

إعالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

الخرج(  بمحافظة  والتنفيذ  الحجز  دوائر  )رئيس  بإسم  بمبلغ  ُمصدقاً  شيكًا  ُيحضـر  المزاد  دخول  في  رغبة  لديه  من   1
بمبلغ قدره عشرون  ألف ريال  )٢٠.٠٠٠ ( ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا من الثمن لمن يرسو 

عليه المزاد وال يحق له استرداده. 
تعذر  وإذا  فورًا  الثمن  سداد  عليه  وجب  المزاد  عليه  رسا  من   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

طريق الملك عبد العزيز

ُمصلى العيد بحي المنيفية

مركز صيانة هوندا
البريد السعودي

ش
الموقع

النقل الجماعي بالخرج 

الحدود واألطوال : 

األرض رقم ٢39 بطول:  )٢٠م( عشرون مترشمااًل

شارع عرض ٢٠م    بطول:  )٢٠م( عشرون مترجنوبًا

األرض رقم ٢4٢ بطول:  )٢4.٦م( أربعة وعشرون متر وستون سنتمترشرقًا

شارع عرض 15م بطول:  )٢4.٦م( أربعة وعشرون متر وستون سنتمترغربًا

https://goo.gl/iEHneb

