محكمة التنفيذ بالرياض

دائرة التنـفيـذ الـسادسة عـشرة

للبيع بالمزاد العلني

مجمع تجاري بأكثر من  160معرض بمساحة (47.547م)2
المــــوقـــع

موقــع المــزاد

يوم الثالثاء 14٤٠ / ٠٦ / ١٤هـ
المــوافـــــق  2019 / 02 / 19م
في قاعة الريان الواقعة على طريق خريص
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إعالن محكمة التنفيذ بالرياض
تُعلـن دائرة التنفيـذ السادسة عشرة عن بيع مجمـع معـارض ( أكـثـر من 160معرض )

البالغ مساحته سبعة و أربعون ألف وخمسمائة وسبعة و أربعون متر مربع فقط (47.547م)2
الواقع بالقرب من حراج بن قاسم القديم شرق منفوحة القديمة بجنوب الرياض و المملوك بالصك
رقم  510101001176وتاريخ 1428/1/9هـ الصادر من كتابة العدل األولى بالريـاض.

وذلــك بالمـــــزاد الــعــلـنــي الــذي سيقام إن شــاء اهلل يـوم الثــالثــاء ١٤٤٠/٠٦/ ١٤هـ
بعد صالة العصر مباشرة في قاعة الريان الواقعة على طريق خريص وقد صدر منا أمر البيع رقم
 ٣٨٣٨٥٨٣١في ١٤٣٨/٥/٣٠هـ تنفيذاً لصك الحكم رقم  361050822في 1436/2/15هـ الصادر من
المحكمة العامة بالرياض وفقاً للشروط التالية :

1

مــن لديــه رغبة فــي دخول المزاد يحضـــر شــيكاً مصدقــاً بمبلغ
خمســة مليــون ريــال ( )٥,٠٠٠,٠٠٠بإســم (رئيس محكمة
التنفيذ بالرياض) ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر

٢

من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فوراً وإذا تعذر فيمهل
عشــرة أيــام عمــل وإذا لم يســدد الثمن فــي الموعد المحــدد يعاد
البيــع على مســؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بمــا نقص من الثمن
وبمصروفات المزايدة.

٣

يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.

٤

اإلفــراغ وفــق أحــكـــام نظــام التـنفيذ.

الشيك جزءاً من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده.

فعلى مــن كانت لــه رغبة يف الــشــراء احلــضــور يف املــكــان والــزمــان احملــدديــن أعــاه وحسب الكروكي
املــوضــح علم ًا بــأن السعي على املــشــتــري بــواقــع  %2.5للمسوق الــعــقــاري الــقــائــم بــأعــمــال املـــزاد.
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حـــدود وأطــــــوال

شــــــارع عـــــــــرض  15م بطــــــــــــــول ( )76ستـــــــــة وسبعـــــــــون مــــتــــر .
شــارع عــرض  15متــر بطــول ( )95خمســة وتســعون متــر174 +مـــ منكســر .
جــار بطول ( )61.04واحد وســتون متر وأربعة ســنتمتر 19 +مـــ  78.50+مـ 132+مـ .
شــارع عــرض 15مـ +حــوش  +شــارع +بناء قائــم بطــول ( )147مائة وســبعة واربعون
متــر 12+مـ20.04+مـــ9.05 +مـــ 15.10+مـ11.75+مـــ 93.50+مـــ 22+مـــ 25+مـــ .
ومساحتها ( )47547سبعة وأربعون ألف ًا وخمسمائة وسبعة وأربعون متر

مجمع يفتح على أربعة شوارع (جميع االتجاهات األربعة).

تـــوفـــر المـــــواقـــــف
والخدمات األساسية.

المجـــمع قـــريـــب من
المــــراكـــز التـجاريـة.

المــجـــمـع قــــريـــــب
من الطرق الرئيسية.

الوصــــول للــمـــجمع
بـعــــــــــدة طـــــــــــرق .
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