
 فعىل من كانت له رغبة يف الرشاء الحضور يف املكان والزمان املحددين أعاله وحسب الكرويك 
املوضح علامً بأن السعي عىل املشرتي بواقع 2.5% لوكيل البيع القضايئ القائم بأعامل املزاد.

يـوم اإلثنين 1441/٠٣/٢٨هـ 
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ُتعلـن دائرة التنفيـذ األولى بالمحكمة العامة بالخرج عن بيع العقارات التالية:
الزراعية رقم 1 من المخطط رقم 4٨64 جنوب حرض بمساحة  جزء من قطعة األرض  أواًل(: 

)9٢514٣م٢( )مملوكة بصك مستقل(.
العقارات الواقعة في حي الهياثم من المخطط رقم 1٣6. ثانيًا(: 

قطعة رقم ٢٢7 بمساحة 5٣5م٢  )٢
٣(  قطعة رقم ٢٢9 بمساحة 475م٢

4(  قطعة رقم ٢٣1 بمساحة 54٢.6م٢

5(  قطعة رقم ٢٣٣ بمساحة ٣5٨.45م٢
6(  قطعة رقم ٢٣٠ بمساحة 475م٢
7(  قطعة رقم ٢٣٢ بمساحة 475م٢

يوم اإلثنين ٢٨ / ٠٣ / 1441هـ  اهلل  ــاء  ــ ــ ش إن  ــام  ــقـ ــيـ سـ الـــــــذي  بالمزاد العلني     وذلـــــــك 
البيع رقم  وقد صدر منا امر  في االستراحة بحي العالية حسب الكروكي الموضح  بعد صالة العصر مباشرة 

4٠16٢19٨1 تاريخ 144٠/٠9/15هـ وفقا للشروط التالية:

 1.  من لديه رغبة في دخول المزاد 
يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:

سبعون الف ريال )7٠.٠٠٠( للبند اوال.	 
سبعة ألف ريال )7.٠٠٠( لكل بند من ٢-٣-5-4	 
خمسة آالف ريال )5.٠٠٠( لكل بند من 6-7   باسم 	 

الخرج(  بمحافظة  والتنفيذ  الحجز  دوائر  )رئيس 
ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا 

من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده. 

٢- من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا 
أيام عمل وإذا لم يسدد  وإذا تعذر فيمهل عشرة 
السداد  المحدد وفي حال عدم  الموعد  الثمن في 
يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم 

بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.
٣- يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.

4- اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.                                

موقع المزادموقع المزاد

https://goo.gl/maps/VyoNsTf6VnK2
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أواًل(: جزء من قطعة األرض الزراعية رقم 1 من المخطط رقم 4٨64:

)ثانيًا(: العقارات الواقعة في حي الهياثم من المخطط رقم  1٣6:

الحدود واألطوال : )أواًل(

شارع عرض 5٠م بطول 1٠٠٠م شمااًل

شارع عرض 5٠م وقطعة رقم ٢ بطول منكسر جنوبًا
٨٣5م +٢٣٣.79م +1٠٢.٣5+٣6٣.79م 

شارع عرض 5٠م بطول 65٠م شرقًا
شارع عرض 5٠م بطول 1٢75مغربًا

العثيم مول 

حـديـقـة 

سعود العجمي مسجد منيرة بنت

مخفر شرطة الهياثم 

موقع العقارات (٢ - ٧)
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شارع عرض ٣٠م

شارع عرض 15م

الحدود واألطوال : )أواًل(
المساحة غربًاشرقًاجنوبًاشمااًلرقم القطعةرقم البند

قطعة رقم ٢٢5 بطول قطعة رقم ٢٢٢7
٢٨.٨5م

قطعة رقم ٢٢9 بطول 
٢4.67م

قطعة رقم ٢٢6 بطول 
٢٠م

طريق نساح عرض٣٠م 
5٣5م٢بطول ٢٠.4٣م

قطعة رقم ٢٢7 بطول قطعة رقم ٣٢٢9
٢4.67م

قطعة رقم ٢٣1 بطول 
19.٣9م

قطعة رقم ٢٢٨ بطول 
٢٠م

طريق نساح عرض٣٠م 
44٠.55م٢بطول ٢٠.69م

قطعة رقم ٢٢9 بطول قطعة رقم 4٢٣1
٢5.٣9م

قطعة رقم ٢٣٣ بطول 
1٨.٠٣م

قطعة رقم ٢٣٠ بطول 
٢5م

طريق نساح عرض ٣٠م 
54٢.6م٢بطول ٢6.٠6م

قطعة رقم ٢٣1 بطول قطعة رقم 5٢٣٣
1٨.٠٣م

قطعة رقم ٢٣4 بطول 
1٠.65م

قطعة رقم ٢٣٢ بطول 
٢6م

طريق نساح عرض٣٠م 
٣5٨.45م٢بطول ٢6م 

قطعة رقم ٢٢٨ بطول قطعة رقم 6٢٣٠
19م

قطعة رقم ٢٣٢ بطول 
19م

شارع عرض15م بطول 
٢5م

قطعة رقم ٢٣1 بطول 
475م٢5٢م

قطعة رقم ٢٣٠ بطول قطعة رقم 7٢٣٢
19م

قطعة رقم ٢٣4 بطول 
19م

شارع عرض15م بطول 
٢6م

قطعة رقم ٢٣٣ بطول 
494م٢6٢م

يـوم اإلثنين 1441/٠٣/٢٨هـ 

إعالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B012'56.6%22N+47%C2%B051'30.9%22E/@24.2157715,47.8587008,946m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.2157154!4d47.8585911?hl=en
https://maps.app.goo.gl/gXZxqJgqHT8U52Fq5

