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دوائر التنفيذ مبحافظة الخرج
دائــــــــرة التـــنـــــفـــيـــــذ الثانية

اإلثــنين يــــوم 
23 / ٠٦ / 1441 هـ
الموافق 2٠2٠/٠2/1٧م

بـــعـــد صـــــــالة الـــــعـــــصــر
يف قــاعـة القرص بالــخرج 

منتزه مشتل القصرقاعــة 

موقع
المزاد



ُتعلـن دائرة التنفيـذ الثانية بالمحكمة العامة بالخرج عن بيع مجموعة  من العقارات التجارية والسكنية:

في حي حطين   ــع  ــ ــواقـ ــ الـ  188 رقـــــم  الـــمـــخـــطـــط  ــن  ــ م  10-9-8-4-3-2 رقـــــم  األراضـــــــــي  قـــطـــع  ــلـــى  عـ عــــقــار مقام علــيه محـالت تجــاريــة   أواًل:  
3000م2  والمملوك بالصك رقم 911523003672 في 1441/03/06 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج. ) ملف عواد ( البالغ مساحته  

في حي حطين   الـــــواقـــــع   188 رقــــــم  ــط  ــطـ ــخـ ــمـ الـ ــن  ــ مـ  12-11-6-5 رقــــــم  األراضــــــــــي  قـــطـــع  عـــلـــى  عــــقــار مقام علــيه محـالت تجــاريــة   ثانيًا: 
2000م2  والمملوك بالصك رقم 811507005896 في 1441/02/18 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج. ) ملف عواد ( البالغ مساحته  

) ملف عواد ( البالغة  في حي حطين   عــــقــار مقام علــيه محـالت تجــاريــة  على قطع األراضي رقم 63-64-65-72-73-74 من المخطط رقم 188 الواقع   ثالثًا: 
2560م2  . مساحتها 

البالغ  ) ملف عواد (  في حي حطين   الواقع     188 رقم  المخطط  من   17-16-15-14-13 رقم  األراضــي  قطع  على  عقار مـقام علـيه مجموعة مستودعـات   رابعًا: 
2926م2  والمملوك بالصك رقم 911524001573 في 1441/02/21هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج. مساحته 

في حي حطين ) ملف عواد (    البالغ مساحته 546.25 م2  والمملوك بالصك رقم  عـــقــار مـــقام عــلـيه مــــــســـتـــــودع  على قطعة األرض رقم 7 الواقعة  خامسًا: 
511511005733 في 1441/03/07 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

بالصك رقم  4000م2  والمملوك  البالغ مساحته    في حي العالية    الواقع    2 األرض رقم  عــــقــار مقام علــيه محـالت تجــاريــة  على جزء من  قطعة  سادسًا: 
911511005709 في 1441/03/06 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

بالصك رقم 311511005625 في 1441/02/18 هـ  10800م2  والمملوك  البالغ مساحته    في حي اليمامة     الواقع  عــــقــار مقام علــيه محـالت تجــاريــة   سـابعًا: 
الصادر من كتابة العدل بالخرج.

11265م2  والمملوكة بالصك رقم 711518004470 في 1441/02/18 هـ الصادر من  البالغة مساحتها  في حي اليمامة     قطعة األرض المسورة   الواقعة   ثـامـــنـًا: 
كتابة العدل بالخرج.

753.75م2  والمملوكة بالصك رقم 311523003758 في  في حي البرج     البالغة مساحتها   قطعة األرض التـجـاريـة  رقم 98 من المخطط رقم 829 الواقعة    تاسـعًا: 
1441/03/17 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

725م2  والمملوكة بالصك رقم 511507006202 في  في حي البرج     البالغة مساحتها   قطعة األرض السكنية  رقم 99 من المخطط رقم 829 الواقعة  عاشـرًا: 
1441/03/17 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

760م2  والمملوكة بالصك رقم 311511005734  في حي البرج     البالغة مساحتها   قطعة األرض السكنية  رقم 138 من المخطط رقم 829 الواقعة   أحـــد عشر: 
في 1441/03/07 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

950م2  والمملوكة بالصك رقم 311512008954  في حي البرج     البالغة مساحتها   قطعة األرض التـجـاريـة  رقم 139 من المخطط رقم 829 الواقعة  أثني عشر: 
في 1441/03/07 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

في قاعة القصر بالخرج  مـــبـــاشـــرة  ــر  ــعـــصـ الـ صـــــالة  ــد  ــعـ بـ يوم اإلثنين 1441/06/23 هـ  اهلل  شـــــاء  إن  ــام  ــقـ ــيـ سـ الــــــذي  بالمزاد العلني   وذلــــــك 
الــصــادر  هـــ   1440/03/11 فــي   401044206 رقـــم  الــحــكــم  لــصــك  تنفيذا  1441/06/05هــــــــ  فــي   411050849 رقـــم  الــبــيــع  أمـــر  مــنــا  صـــدر   وقـــد 

من محكمة األحوال الشخصية بالرياض وفقًا للشروط التالية:
من لديه رغبة في دخول المزاد ُيحضـر شيكًا مصدقًا بمبلغ:  -1

)100.000( لكل بند من البند سابعًا - ثامنًا ، مائــــــــــة ألف ريال   v
)50.000( لكل بند من البند أواًل - ثانيًا- ثالثًا- رابعًا - سادسًا ،  خمسون ألف ريال   v

)30.000( لكل بند من البند تاسعًا - عاشرًا- حادي عشر- ثاني عشر، ثالثــــــون ألف ريال   v
)10.000( للبند خامسًا.  عشــــرة آالف ريال   v 

 بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج( 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   -2 
الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.

يسقط خيار المجلس حال ترسية  المزاد.  -3

اإلفـــراغ وفــق أحــكـام نظـام التــنـفـيذ.  -4

إعـالن دوائر التنفيذ بمحافظة الخرج

05454777190545377719 0504119117@ a l n w i s h e r
w w w . a l n w i s h e r . c o m

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



 على قطع األراضي رقم 2- 3-4-8-9-10 من المخطط رقم 188 الواقع في حي حطين 
)ملف عواد( بمحافظة الخرج ، البالغ مساحته )3000 م2( والمملوك بالصك رقم 911523003672 

في 1441/03/06 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

عقار مقام عليه محالت تجارية 1

الموقع

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م بطول 60مشامالً

شارع االسفلت عرض 30م بطول 60مجنوباً

قطعة رقم 1 و7 بطول 50م رشقاً

قطعة رقم 5 و11 بطول 50م غرباً

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسون ألف ريــال ) 50.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

العقود سنوية
القيـمة اإليــجاريـة
228.000 ألف ريال

https://goo.gl/maps/Z8VpKxoeZD4RoSbcA


2

الموقع

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م بطول 40مشامالً

شارع االسفلت عرض 30م بطول 40مجنوباً

قطعة رقم 4 و 10 بطول 50م رشقاً

شارع عرض 8م بطول 50م غرباً

 على قطع األراضي رقم 5-6-11-12 من المخطط رقم 188 الواقع في حي حطين 
)ملف عواد( بمحافظة الخرج ، البالغ مساحته )2000 م2( والمملوك بالصك رقم 811507005896 

في 1441/02/18 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

عقار مقام عليه محالت تجارية

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسون ألف ريــال ) 50.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

العقود سنوية
القيـمة اإليــجاريـة
145.000 ألف ريال

https://goo.gl/maps/uiP8REJsejn4btft8


3

الموقع

الحدود واألطوال : 

قطعة األرض رقم 62- 71 بطول 40مشامالً

شارع االسفلت عرض 30م بطول 40مجنوباً

شارع عرض 8م بطول 64م رشقاً

شارع عرض 15م بطول 64م غرباً

 على قطع األراضي رقم 63-64-65-72-73-74 من المخطط رقم 188 الواقع 
في حي حطين )ملف عواد( بمحافظة الخرج ، البالغ مساحته )2560 م2(.

عقار مقام عليه محالت تجارية

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسون ألف ريــال ) 50.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

العقود سنوية
القيـمة اإليــجاريـة
160.000 ألف ريال

https://goo.gl/maps/31nRmjB39VnjfJAE8


4

الموقع

الحدود واألطوال : 

قطعة األرض رقم 18- 19- 20- 21 بطول 99.6مشامالً

شارع عرض 12م بطول 109.4مجنوباً

شارع عرض 20م بطول 29.80مرشقاً

شارع عرض 12م بطول 28م غرباً

 على قطع األراضي رقم 13-14-15-16-17 من المخطط رقم 188 الواقع في حي حطين
)ملف عواد( بمحافظة الخرج ، البالغ مساحته )2926 م2( والمملوك بالصك رقم 911524001573 

في 1441/02/21هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

عقار مقام عليه مستودعات 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسون ألف ريــال ) 50.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

العقود سنوية
القيـمة اإليــجاريـة
22.000  ألف ريال

https://goo.gl/maps/KB8G4itG5a1YztCB8


5

الموقع

الحدود واألطوال : 

شارع عرض 12م بطول 27.5م شامالً

قطعة رقم 1 بطول 26.25مجنوباً

شارع عرض 20م بطول 26.5م رشقاً

قطعة رقم 8 بطول 25م غرباً

على قطعة األرض رقم 7 الواقعة في حي حطين )ملف عواد( بمحافظة الخرج ، البالغ 
مساحته  )546.25 م2( والمملوك بالصك رقم 511511005733 في 1441/03/07 هـ الصادر من 

كتابة العدل بالخرج.

عقار مقام عليه مستودع 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ عشــــــرة آالف ريــال ) ١0.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/CccunRVwch6xFEeK9


٦

الموقع

الحدود واألطوال : 

طريق حرض عرض 40م بطول 40.5م شامالً

جار بطول 39.5مجنوباً

محطة محروقات بطول 100م رشقاً

الجزء املتبقي رقم 3 بطول 100م غرباً

على جزء من قطعة األرض رقم 2 الواقع في حي العالية بمحافظة الخرج ، البالغ مساحته 
)4000 م2( والمملوك بالصك رقم 911511005709 في 1441/03/06 هـ الصادر من كتابة العدل 

بالخرج.

عقار مقام عليه محالت تجارية 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ خمسون ألف ريــال ) 50.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

العقود سنوية
القيـمة اإليــجاريـة
85.000   ألف ريال

https://goo.gl/maps/32NY1Lq8TpKSdHzx8


٧

الموقع

الحدود واألطوال : 

طريق حرض عرض 40م بطول 108م شامالً

جزء من القطعة رقم 3 بطول 108مجنوباً

الجزء املتبقي بطول 100م رشقاً

قطعة رقم 6 بطول 100م غرباً

الواقع في حي اليمامة بمحافظة الخرج ، البالغ مساحته )١0800 م2( والمملوك بالصك رقم 
311511005625 في 1441/02/18 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

عقار مقام عليه محالت تجارية 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ مــــائــة ألـف ريــال ) ١00.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

العقود سنوية
القيـمة اإليــجاريـة
200.000 ألف ريال

https://goo.gl/maps/bPkwNK5aie3hNNPDA


8

الموقع

الحدود واألطوال : 

محطة محروقات قطعة رقم 2 بطول 40م شامالً

شارع عرض 8م  بطول 52مجنوباً

رشقاً
جار بطول منكرس من الشامل متجه جنوب رشق بطول 65م 

ثم ينكرس رشقاً بطول 9م ثم ينكرس جنوباً بطول 86م

جار بطول 134م غرباً

الواقعة في حي اليمامة بمحافظة الخرج ، البالغة مساحتها )١١265 م2( والمملوكة بالصك 
رقم 711518004470 في 1441/02/18 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

قطعة األرض المسورة

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ مــــائــة ألـف ريــال ) ١00.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/gkVsNZr8Kty5bGY96


9

الموقع

الحدود واألطوال : 

ممر مشاة عرض 4.75م بطول 29م شامالً

قطعة رقم 96 بطول 31.3مجنوباً

قطعة رقم 99 بطول 25م رشقاً

شارع عرض 40م بطول 25م غرباً

رقم 98 من المخطط رقم 829 في حي البرج بمحافظة الخرج ، البالغة مساحتها )753.75 م2( 
والمملوكة بالصك رقم 311523003758 في 1441/03/17 هـ الصادر من كتابة العدل بالخرج.

قطعة األرض التجارية 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ثالثـــون ألــــف ريـال ) 30.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/fPC2mAkQ4egSJZw1A


1٠

الموقع

الحدود واألطوال : 

ممر مشاة عرض 12.90م بطول 29م شامالً

قطعة رقم 97 بطول 29مجنوباً

شارع عرض 15م بطول 25م رشقاً

قطعة رقم 98 بطول 25م غرباً

رقم 99 من المخطط رقم 829 الواقعة في حي البرج بمحافظة الخرج ، البالغة مساحتها 
 )725م2( والمملوكة بالصك رقم 511507006202 في 1441/03/17 هـ الصادر 

من كتابة العدل بالخرج.

قطعة األرض السكنية 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ثالثـــون ألــــف ريـال ) 30.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/a9Gk9pUsnNhrGrZJ6


11

الموقع

الحدود واألطوال : 

ممر مشاة عرض 15.50م بطول 38م شامالً

قطعة رقم 136 بطول 38مجنوباً

قطعة رقم 139/ 137 بطول 20م رشقاً

شارع عرض 15م بطول 20م غرباً

رقم 138 من المخطط رقم 829 الواقعة في حي البرج بمحافظة الخرج ، البالغة مساحتها 
 )760م2( والمملوكة بالصك رقم 311511005734 في 1441/03/07 هـ الصادر 

من كتابة العدل بالخرج.

قطعة األرض السكنية 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ثالثـــون ألــــف ريـال ) 30.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/oKvRpGcYNW8iW7GB8


12

الموقع

الحدود واألطوال : 

ممر مشاة عرض 8.70م بطول 38م شامالً

قطعة رقم 137 بطول 38مجنوباً

شارع عرض 20م بطول 25م رشقاً

قطعة رقم 138 بطول 25م غرباً

رقم 139 من المخطط رقم 829 الواقعة في حي البرج بمحافظة الخرج ، البالغة مساحتها 
 )950م2( والمملوكة بالصك رقم 311512008954 في 1441/03/07 هـ الصادر 

من كتابة العدل بالخرج.

قطعة األرض التجارية 

ُيحضر شيك مصدق بمبلغ ثالثـــون ألــــف ريـال ) 30.000 ( 

بإسم )دوائر الحجز والتنفيذ بمحافظة الخرج(

https://goo.gl/maps/UpHP3JbQAakKawgG8



