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

يـوم األربعاء 1441/٠2/1٠هـ 

info@alnwisher.comwww.alnwisher.com @alnwisher

إعالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

ُتعلـن دائرة التنفيـذ األولى بالمحكمة العامة بالخرج عن بيع العقارات الواقعة 
بالقرب من حي فرزان من المخطط رقم 573:

العقار المقام على قطعة األرض رقم 1٠  بمساحة 559.76م2  -1
العقار المقام على قطعة األرض رقم 12  بمساحة 512.73م2  -2

قطعة األرض السكنية رقم 1 بمساحة 45٠م2  -3
قطعة األرض السكنية رقم 2 بمساحة.45٠م2  -4
قطعة األرض السكنية رقم 3 بمساحة 45٠م2  -5

يــوم األربــعــاء 1٠ / ٠2 / 1441هـ  اهلل  شــاء  إن  سيقام  ــذي  الـ بــالمـــزاد العــلـني     وذلـــك 
في استراحة الرامس للمناسبات بحي العفجة  وقد صدر منا أمر البيع رقم  بعد صالة العصر مباشرة 

4٠1384784 بتاريخ 144٠/٠8/٠4هـ وفقا للشروط التالية:
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جامع الرفيعة
ابتدائية ومتوسطة الرفيعة 

موقع العقاراتموقع العقارات

1

10
12

23

123

10

12

شارع عرض ١٢م

شارع عرض ١٢م

شارع عرض ١٢م

منتزه البعيجان الترفيهي

موقع المزادموقع المزاد

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:  .1
خمسة عشر ألف  ريال )15.٠٠٠( لكل بند من 1، 2	 
خمسة آالف ريال )5.٠٠٠( لكل بند من 3 ، 4 ، 5 	 

باسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(  ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور 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   -2
وفي حال عدم السداد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.

يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.  -3
اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.   -4

https://maps.app.goo.gl/NXaKPKHjVWU6vcRr6
https://maps.app.goo.gl/8hmudf5Tor7WrJq9A
https://goo.gl/maps/SUVsSvznVcGZvgVS6

