محكمة التنفيذ بالرياض

مجمع تـجـاري

للــبــــــيـــع
بالمـــــــزاد
العـــلــنـي

بحي الملك فهد بالرياض

(  9،555م) 2
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ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ 60م
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ﻣﺼﺮف
اﻟﺮاﺟﺤﻲ
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مسـترد لمـن لــم
يرســو عـليه المــزاد
اليوم

التاريخ

يــــبــــدأ األربعــاء 1442 / 09 / 09هـ
 2021 / ٠٤ / 21م
ينتـهي االثــنيــن 1442 / 09 / 14هـ
 2021 / ٠٤ / 26م

الساعة

 09 : ٠٠مساء ًا
 12 : ٠٠صبـاح ًا

مجمل أيام المزاد

5
تطوير وتشغيل

لالستفسار:

0545477719

0545377719

معلومات عن العقار :
الحــي  /حي الملك فهد بالرياض

عقد اإليجار :
مدة العقد

بداية العقد

نهاية العقد

 15سنة هجرية 1437/01/01هـ 1452/01/09هـ

القيمة اإليجارية
من 1442/01/01هـ
إلى 1447/01/01هـ

القيمة اإليجارية
من 1447/01/01هـ
إلى 1452/1/09هـ

 3,500,000عن كل سنة
على دفعتين

 4,000,000عن كل سنة
على دفعتين

متبقي من العقد  ١٠سنوات تقريباً.

حدول وأطوال :
ال
شما ً

شارع عرض 60م بطول 147م

جنوب ًا

شارع عرض 12م بطـول 147م

شرق ًا

ممــر مشــاة 8م بطـــول 65م

غرب ًا

شــارع عـرض 10م بطـول 65م

نوع العقار

تجاري

الـشـــــروط :
مــن لــديــه رغــبــة فــي دخــــول الـــمـــزاد يــقــوم بــشــحــن الــمــحــفــظــة اإللــكــتــرونــيــة بمبلغ
ثالثة ماليين ريال ( )3,000,000عن طريق سداد ويعتبر المبلغ جزء ًا من الثمن لمن يرسو عليه
المزاد وال يحق له استرداده .
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فور ًا وإذا تعذر فيمهل عشرة أيام عمل وإذا لم يسدد
الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن
وبمصروفات المزايدة .
المشاركة في المزاد تعني اإلقرار بمعاينة العقار ومعرفة حالته الراهنة.
يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية . %5
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .
اإلفـراغ وفـق أحـكـام نظـام التـنـفـيذ .
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الموقع
ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ 60م

ﻃﺮ ﻳ

ﻖ اﻟﻤﻠ

ﻚ ﻋﺒﺪ ا
ﻟﻌﺰ ﻳﺰ

( )

يلتزم المشتري بدفع السعي  %15( + %2.5ضريبة القيمة المضافة)
لوكيل البيع القائم بأعمال المزاد .

0545477719
0545377719
@alnwisher

www.alnwisher.com

تطوير وتشغيل

خطوات المشاركة
المزادﺎرﻛﺔ
فيت اﻟﻤﺸ
ﺧﻄﻮا
اإللكتروني :

ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :
1

2

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

3

ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد(

اﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻤﺰادات
5

اﻟﻔﻮز
ﺑﺎﻟﻤﺰاد

3

4

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺰاد
واﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ

Emazad.sa
الدعم الفني:

9 2000 0782
تطوير وتشغيل:

للتواصل مع وكيل البيع:

0545477719
0545377719

تطوير وتشغيل

