
في قاعة القصر على طريق األمير 
سلطان بن عبدالعزيز في الخرج
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مـــوعد المـــــزاد

دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج
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بحي الخزامى     العمارة التجارية  المقامة على قطعة األرض رقم ٧٧ وقطعة  األرض رقم ٧٨ من المخطط رقم ٩21 الواقعة  أواًل:  

في     31150600131٨ رقم  الصك  و   ٩1150٧000٩٩2 رقم  بالصك  والمملوكة  )2331.6م2(    إجمالية  بمساحة  الخرج  بمحافظة 
143٧/03/25ه الصادرة من كتابة عدل محافظة  الخرج . 

)364م2(   بحي المنتزه     بمحافظة الخرج البالغة مساحتها   العمارة التجارية  الُمقامة على قطعة األرض رقم 40 الواقعة   ثانيًا:  

والمملوكة بالصك رقم ٧115050043٨٧ في 143٩/12/22هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الخرج.
ــع ــ ــواق ــ ال  ٩21 رقــــــم  ــط  ــطـ ــخـ ــمـ الـ ــن  ــ مـ  131 رقــــــم  األرض  ــة  ــعـ قـــطـ عـــلـــى  عقد اإليجار )منفعة العقار(   ثالثًا:  

بحي الخزامى )مدة العقد 25 سنة المتبقي 1٨ سنة تقريبًا (  

في حي طريق حرض   بمحافظة الخرج البالغة مساحتها   قطعة األرض  السكنية رقم ٧٨6 من المخطط رقم 112٩ الواقعة  رابعًا:  

)630م2(  والمملوكة بالصك رقم 311512006٧3٨ في 143٩/12/2٩هـ.

إعالن دوائر الحـجـز والتــنفيــذ بمـحافظة الخـرج

على  القصر  قاعة  في  مباشرة  العصر  صــاة  بعد  يوم الثاثاء  1440/0٧/1٩ هـ    اهلل    شــاء  إن  سيقام  ــذي  ال بالمزاد العلني    ــك     وذلـ
طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز في الخرج وقد صدر منا أمر البيع رقم 406٩٩035 في 1440/04/24ه تنفيذًا لصك الحكم رقم 401025٨٨4 

في 1440/03/16ه الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الخرج وفقاً للشروط التالية:
من لديه رغبة في دخول المزاد يحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:  -1

أربعمائة ألف ريال )400.000( للبند أواًل ،  •
مائة وخمسون ألف ريال )150.000( للبند ثانيًا ،  •

مائة ألف ريال )100.000( للبند ثالثًا ،  •
الـــخـــرج(  بــمــحــافــظــة  ــذ  ــفــي ــن ــت وال ــز  ــج ــح ال ــر  ــ ــ دوائ ــس  ــيـ )رئـ بـــإســـم  رابـــعـــًا  لــلــبــنــد   )5.000( ــال  ــ ريـ آالف  خــمــســة   • 

ويسلمه لمأمور 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 يعاد البيع على   -2

مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.  -3
اإلفـــراغ وفــق أحـــكــام نظــام التــنفـيذ.  -4

فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاه وحسب الكروكي 
الموضح علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5%  للمسوق العقاري القائم بأعمال المزاد.

ــان  ــ ــزم ــ ــان وال ــكـ ــمـ ــي الـ ــ ــور ف ــضـ ــحـ ــي الــــشــــراء الـ ــ ــه رغـــبـــة ف ــ ــن كـــانـــت ل ــ ــى م ــل ــع ف
ــأن الــســعــي  ــ ــح أدنـــــــاه عـــلـــمـــًا بـ ــوضـ ــمـ ــب الـــكـــروكـــي الـ ــسـ ــاه وحـ ــ ــ الـــمـــحـــدديـــن أع
الـــمـــزاد. بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم  ــاري  ــقـ ــعـ الـ ــمــســوق  ــل ل   %2.5 بـــواقـــع  الــمــشــتــري  لــاســتــفــســار:عــلــى 
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ُتعلـن دائرة التنفيـذ األولى بالمحكمة العامة بالخرج عن بيع العقارات التالية: 
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الموقع (أوًال)الموقع (أوًال) عمارة تجارية بحي الخزامى بمساحة )2331.6م2( 
عـقار
)1(

العمارة التجارية  المقامــة على قطعة األرض رقم ٧٧ وقطعة  األرض  أواًل 
بحي الخزامى    بمحافظة الخرج  رقــم ٧٨ من المخطــط رقم ٩21 الواقعــة 
)2331.6م2(   والمملوكة بالصك رقم ٩1150٧000٩٩2  بمســاحة إجمالية 
و الصــك رقم 31150600131٨   فــي 143٧/03/25ه الصادرة من كتابة عدل 

محافظة  الخرج . 

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 30م بطول:   )30م(شمااًل

قطعة رقم 79   بطول:   )30م(جنوبًا

شارع عرض 15م  بطول : )38.9م(شرقًا

قطعة رقم 78 بطول : )38.9م(غربًا

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 30م  بطول:   )29.8م(شمااًل

قطعة رقم 80  بطول:   )30م(جنوبًا

قطعة رقم 77  بطول : )38.9م(شرقًا

شارع عرض 20م بطول : )39م(غربًا

يحضر شيك مصدق بمبلغ أربعمائة ألف ريال )400.000( 
بإسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://maps.app.goo.gl/65r1K
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شارع األمير ناصر بن عبد العزيز

الموقع (ثانيًا)الموقع (ثانيًا)

عمارة تجارية بحي المنتزة بمساحة )364م2( 
عـقار
)2(

الواقعــة    40 رقــم  األرض  علــى قطعــة  الُمقامــة  العمارة التجارية   ثانياً 

)364م2(   مســاحتها   البالغــة  الخــرج  بمحافظــة  بحي المنتزه     

والمملوكــة بالصــك رقــم ٧115050043٨٧ في 143٩/12/22هـــ الصادر من 
كتابة عدل محافظة الخرج.

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 39 بطول:   )20م(شمااًل

شارع رقم 11 شرق غرب عرض40م  بطول:   )20م(جنوبًا

قطعة رقم 28 بطول : )18.2م(شرقًا

شارع رقم 20 عرض 20م  بطول : )18.2م(غربًا

يحضر شيك مصدق بمبلغ مائة وخمسون ألف ريال )150.000( 
بإسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/zG8eLYS7xFH2
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الموقع (ثالثًا)الموقع (ثالثًا)

عقد اإليجار )منفعة العقار(
عـقار
)3(

عـــــقد اإليـــــجـــــــار )منـــفــــعة العـــــــــقار(  ثالثًا 

الواقــع   ٩21 رقــم  المخطــط  مــن   131 رقــم  األرض  قطعــة  علــى   
بحي الخزامى )مدة العقد 25 سنة المتبقي 1٨ سنة تقريبًا ( 

يحضر شيك مصدق بمبلغ مائة ألف ريال )100.000( 
بإسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://maps.app.goo.gl/temgs


الموقع (رابعًا)الموقع (رابعًا)

مصنع قطر للبلك

شاليهات الريان

قطعة أرض سكنية بحي طريق حرض بمساحة )630م2( 
عـقار
)4(

الواقعــة   112٩ رقــم  المخطــط  مــن   ٧٨6 رقــم  قطعة األرض السكنية  رابعاً 

)630م2(   في حي طريق حرض   بمحافظــة الخــرج البالغــة مســاحتها  

والمملوكة بالصك رقم 311512006٧3٨ في 143٩/12/2٩هـ.

الحدود واألطوال : 

قطعة رقم 785  بطول:   )21م(شمااًل

شارع عرض 25م   بطول:   )21م(جنوبًا

شارع عرض 20م بطول : )30م(شرقًا

قطعة رقم 788  بطول : )30م(غربًا

يحضر شيك مصدق بمبلغ خمسة آالف ريال )5.000( 
بإسم )رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

موقع
المزاد

https://goo.gl/maps/588jwJu6ntu
https://maps.app.goo.gl/fVR8k
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R e a l  E s t a t e  &  A u c t i o n s
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