
من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا باسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ   .1
أو  البيع  لوكيل  ويسلمه   )50.000( ريال  ألف  خمسون  قدره  بمبلغ  الخرج(  بمحافظة 

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   -2
يسدد الثمن في الموعد المحدد 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
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 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 األحد 1441/03/20هـ 

info@alnwisher.comwww.alnwisher.com @alnwisher
0 5 4 5 4 7 7 7 1 9 0 5 4 5 3 7 7 7 1 9

دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 20م بطول 26.6 ستة وعشرون متر  وستون سنتمترشمااًل
جار بطول 26.55 ستة وعشرون متر وخمسة وخمسون سنتمتر جنوبًا
شارع عرض 14.30 بطول 20.55 عشرون متر وخمسة وخمسون سنتمتر شرقًا
جار بطول  20.1 عشرون متر وعشرة سنتمترغربًا

بيــع العـــــقـــــــار      المقام على  ُتعلـن دائرة التنفيـذ الثانية بالمحكمة العامة بالخرج عن  
في حي السالم                                     بمحافظة الخرج بمساحة  قطعة األرض بدون  من المخطط رقم 61 الواقع   
538.68م2 والمملوك بالصك  خمسمائة ثمانية وثالثون متر مربع وثمانية وستون سنتمتر مربع 

رقم 311508006257 وتاريخ 1441/01/05 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج .
يوم األحد 1441/03/20 هـ     اهلل  شــــــاء  إن  ســـيـــقـــام  الــــــــذي  بالمزاد العلني     وذلــــــــك 
في   41371660 رقــم  البيع  أمــر  منا  صــدر  وقــد  في موقــع العــقـار    مباشرة  العصر  صــالة  بعد 
1441/02/24هـ تنفيذا لصك الحكم رقم 401064135 في 1440/05/24 هـ الصادر من محكمة 

التنفيذ بالخرج وفقا للشروط التالية:

https://goo.gl/maps/JmSTHqS7BLFiUH9s9

