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للبيع باملزاد العلني

برج رقم ()11

مبجــمــع إســـكان املـــعــــذر

عدد ()48

شقة  -الرياض

يوم الخميس 1440/08/27هـ
الـمـــوافـــــــق 2019/05/02م
يف مـوقــع إسكان املعذر
بعــــد صـــــالة الــعــــــصــر

شروط دخول المزاد:
 -1حضور املشرتي أو وكيله الرشعي.
 -2تسليم شيك مصدق بإسم

( صنــــدوق التـــنـمـــيـة العـــقـــاريـــة ) مببلغ :

مائة ألف ريال ( )١٠٠،000عن كل شقة ويعترب
الشيك جزءاً من الثمن
ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له اسرتداده.

 -3يلتزم املشرتي بدفع باقي مثن العقار بعد رسو املزاد
عليه مبوعد أقصاه تاريخ 1440 / 10 / 10هـ
 -4حال عدم السداد يحق للصندوق فسخ البيع ويتم إعادة
البيع عىل مسؤولية املشرتي ويلزمه ما نقص من
الثمن ومرصوفات املزاد .
 -٥اإلفــــــراغ خــــاضــــــــــع إلجــــــــراءات الصـــــــنــــــــــــدوق.
 -٦يســـقـــــط خـــــيار املــجــــلس حـال رســو املـزاد .
 -٧يحرر من يرسو عليه املزاد شيك السعي بنسبة %2.5
من مثن العقار .
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يقــع الــرج يف نطــاق عامئــر اإلســكان باملعــذر بوســط
منطقــة الريــاض وموقعــه يف الجهــة الشــالية بجــوار

الجامــع الكبــر للمجمــع ويُطــل عــى شــارع الخزاعــي
املتفــرع مــن شــارعي األمــر مســاعد بــن عبــد العزيــز بــن

جلــوي وشــارع األمــر منصــور بــن عبــد العزيــز.

3

يتكون الربج من عدد (  ) 48شقة ويتكون كل دور من ( ) 6
شقة مبساحة  230م  .2يحتوي الربج عىل خزان مياه علوي بسعة (  ) 94م .3

وحدات سكنية عبارة عن وكل

يقوم عىل خدمة املجمع جهات متخصصة ألعامل التشغيل والصيانة بدوام ( )24ساعة
عىل مدار اليوم كام توجد رشكة لألمن والحراسة كذلك.

تتكون الشقة الواحدة من ( )3غرف ومجلس رجال ومجلس نساء وعدد ()3
ومستودع ومطبخ وصالة وعدد ( )2بلكونة .

حاممات

تــم تحديــث الــرج بالكامــل مــن حيــث
التشــطيبات والدهانــات واألعــال الصحيــة
والكهربــاء وذلــك يف العــام 1435هـــ عــن
طريــق رشكــة متخصصــة وتحــت ارشاف
صنــدوق التنميــة العقاريــة وأحــد املكاتــب
االستشــارية.
تــم عمــل مــروع إزالــة لطبقــات عــزل
األســطح القدميــة وإعــادة عــزل وتبليــط
األســطح بالكامــل يف العــام 1437هـــ.
تــم عمــل مــروع تركيــب شــبكة إنــذار
للحريــق بالــرج تشــمل جميــع األدوار
الســكنية وتركيب كواشــف دخان وصافرات
انــذار مــع فــارش وكارسات ولوحــة جرافيــك
فرعيــة تتصــل باللوحــات املعنونة الرئيســية
بغرفــة األمــن والحراســة مببنــى االدارة.
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مسقط أفقي للشقق ذات األرقام الزوجية

الدور الثــانـي26 – 24 – 22 :
الدور الثـــالـث36 – 34 – 32 :
الدور الرابــــــــع46 – 44 – 42 :

الدور الخامـــس56 – 54 – 52 :
الدور السادس66 – 64 – 62 :
الدور الســـــابــع76 – 74 – 72 :

الدور الثــامــن86 – 84 – 82 :
الدور التـاســع96 – 94 – 92 :
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مسقط أفقي للشقق ذات األرقام الفردية

الدور الثــانـي25 – 23 – 21 :
الدور الثـــالـث35 – 33 – 31 :
الدور الرابــــــــع45 – 43 – 41 :

الدور الخامـــس55 – 53 – 51 :
الدور السادس65 – 63 – 61 :
الدور الســــــابـع75 – 73 – 71 :

الدور الثــامــن85 – 83 – 81 :
الدور التـاســع95 – 93 – 91 :
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