
info@alnwisher.comw w w . a l n w i s h e r . c o m @alnwisher

للبــيع بالمــزاد العلني
يــوم األربعاء  144٠/٠٨/1٩هـ 

من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:  1
- تسعون ألف ريال )٩٠.٠٠٠( لكل بند من أواًل - رابعًا.

- ستون ألف ريال )6٠.٠٠٠( للـبند ثانيًا.  
- أربعون ألف ريال )4٠.٠٠٠( للبند ثالثًا.  

باسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج( ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك   
جزءا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له . 

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد   2
البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة. 

اإلفـــراغ وفـــق أحـــكــام نظـــام التــنفيذ.                                  4 يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.      3

 0545477719 0 5 4 5 3 7 7 7 1 9 لــاســتــفــســار:

الكروكي وحسب  أعاله  المحددين  والزمان  المكان  في  الحضور  الشراء  في  رغبة  له  كانت  من   فعلى 
. المزاد  بأعمال  القــائم  البـيع  لوكيل   %2.5 بواقع  المشـــتري  على  الســعي  بــأن  علــما  الموضح 

إعالن دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج

ُتعلـن دائرة التنفيـذ الثانية بالمحكمة العامة بالخرج عن بيع العقارات التالية:

شارع خالد بن الوليد

طريق األمير سلطان بن عبدالعزيزطريق الملك فهد

موقع
المزاد

أواًل: العــقار التــجـــاري  على طريق الملك فهد بمساحة إجمالية )752.5م2(.
ثانيًا: العمارة التجارية   بالسوق المركزي بمساحة )323.7٠م2(.

ثالثاً : العمارة التجارية   بالسوق المركزي بمساحة )1٩5م2(.
رابعًا: العـقار التـجــاري   على طريق عمر بن الخطاب بمساحة )555.71م2(.

يوم االربعاء 144٠/٠٨/1٩هـ   اهلل  شــــــاء  إن  ســـيـــقـــام  الــــــــذي  بالمزاد العلني   وذلــــــــك 

في االستراحة بحي العالية حسب الكروكي الموضح وقد صدر منا أمر  بعد صالة العصر مباشرة 
البيع رقم 4٠13٨4٩٩2 بتاريخ 144٠/٠٨/٠4هـ وفقا للشروط التالية:

https://goo.gl/maps/VyoNsTf6VnK2
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للبيع بالمزاد العلني  |  مجموعة عقارات مميزة 
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عقار )١(

عقار )٣(

عقار )٢(

عقار )٤(

يــوم األربعاء  144٠/٠٨/1٩هـ 

ك فهد 
ق المل

طري

شارع سيبويهشارع اإلمام محمد بن سعود

الموقعالموقع

جامع الملك 

عبد العزيز

طريق عثمان ابن عفان 

ق الملك عبد العزيز
طري

طريق الملك عبد هللا 

الموقع
الموقع

جامع الملك 

عبد العزيز

طريق عثمان ابن عفان 

ق الملك عبد العزيز
طري

طريق الملك عبد هللا 

الموقع
الموقع

شارع عمر بن الخطاب 

طريق أبي بكر الصديق

هللا 
ك عبد 

ق المل
طري

سعود
ق الملك 

طري
الموقعالموقع

موقع العقار )١(

موقع العقار )٣(

موقع العقار )٢(

موقع العقار )٤(

https://maps.app.goo.gl/yZrfw
http://bit.do/ePATH
https://maps.app.goo.gl/2mmGm
https://maps.app.goo.gl/XxGQZ

