إعالن محكمة التنفيذ بالرياض
للبيع باملزاد العلني
يـوم األربعاء 14٤٠/٠٩/٠٣هـ

تُعلـن دائرة التنفيـذ الثانية عن بيع (مركز الصناعية للتجارة والتسويق) المتوزعة على عدة مواقع ويشمل
البيع التنازل عن عقود اإليجار وبيع الموجودات من قطع غيار وأصول منقولة وهي على النحو التالي:
أوالً :عقد اإليجار والموجودات والواقعة جوار صناعية القديمة على مساحة (٣١١م )2مكون من صالة بيع ومستودع قطع غيار.
ثانياً :عقد اإليجار والموجودات والواقعة جوار صناعية النسيم على مساحة (80م )2مكون من صالة بيع ومستودع قطع غيار.

ثالثاً :عقد اإليجار والموجودات والواقع في صناعية األمير فواز على مساحة (80م )2مكون من صالة بيع ومستودع قطع غيار.
رابعاً :عقد اإليجار والموجودات والواقع في صناعية أم الحمام على مساحة (40م )2مكون من صالة بيع ومستودع قطع غيار بضائع.
وذلـــــك بالمــزاد العــلــنــي الـــــذي ســيــقــام إن شــــاء اهلل

يوم األربعاء  1440/09/03هـ

بــعــد صــاة

التراويح الساعة العاشرة مساءاً في صالة الريان على طريق خريص وقد صدر منا أمر البيع رقم 401463136
في  1440/08/17هـ تنفيذا لصك الحكم رقم  361083605في  1436/03/13هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض
وفقا للشروط التالية:

 1مــن لديه رغبة فــي دخــول الــمــزاد يحضـر شيكاً مصدقاً بمبلغ مائة ألــف ريــال ()١٠٠،٠٠٠
بإسم (رئيس محكمة التنفيذ بالرياض) ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءاً من

الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده.

 2من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فوراً 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.
 3يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد .ـ
 4اإلفــراغ وفـــق أحـــكام نظــام التـــنفيذ.

موقع
المزاد

فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
الموضح علــماً بأن السعي على المشتري بواقع ( %2.5لوكيل البيع) القائم بأعمال المزاد.
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مركز الصناعية للتجارة والتسويق (عقد اإليجار والموجودات)
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