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المـجمع الــتـــــجـاري الــمــــكـتـبـي

يـــــوم اإلثنين 1439/٨/٢٨هـ
المــــوافــــــق ٢01٨/٥/14م
 بعــد صالة العــصر مــبــاشرة

مـــوعد المـــــزاد

فنـــدق موفــنـــبيـــك سيـــتي ســـتار
الواقع على طريق المدينة بحي البوادي

مــوقع المـــــزاد
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طريق األمير سلطان بحي النهضة 
بالقــرب مــن دوار التـــاريخ بجدة

مــوقع العــقــار
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موقع المزاد

موقع العقار

سلطان  األمير  طريق  على  الــواقــع  لألعمال(  الحناكي  )مركز  المكـتبي  التجـاري  المجمـع  بيع  عن  جــدة  بمحافظة  التنفيذ  محكمة  تعلن 
مربع  سنتمترا  وخــمــســون  ــد  وواحـ مــربــع  متر  وعــشــرة  وأربــعــمــائــة  ألــفــا  عــشــرة  تسعة  مساحته  الــبــالــغ  الــتــاريــخ  دوار  مــن  بــالــقــرب  النهضة  بحي 
اهلل  بمشيئة  سيقام  ــذي  ال العـلــنـي  بـالمـــزاد  ــك  وذل ـــ  ــ 1434/06/18هـ في   320204011605 رقــم  الصك  بموجب  المملوك  م2   )19,410,51( 
 في فنـدق موفنـبيك سيـتي ستار الواقــع على طريق المدينة المنورة بحي البوادي بالقرب من محكمة التنفيذ يوم اإلثنين 1439/8/28هـ 

الموافق 2018/5/14م  بعد صالة العصر مباشرة بناءًا على القرار القضائي الصادر من الدائرة العاشرة رقم 39908456 في 1439/٧/15هـ.

للبيع بالمزاد العلنيإعالن محكمة التنفيذ بجدة

شروط دخول المزاد:

يحضـر  المزاد  دخــول  في  رغبة  لديه  من 
شيكًا مصدقًا بمبلغ عشرة مليون ريال 
محكمة  )رئيس  بإسم   )١٠.٠٠٠.٠٠٠(
التنفيذ بمحافظة جدة( ويسلمه لوكيل 
البيع أو لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا 
من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق 

له استرداده.

عربون المشاركة
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا ، وإذا  �

الثمن  يسدد  لم  وإذا   ، عمل  أيام  عشرة  فيمهل  تعذر 
في الموعد المحدد فيعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة 
جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد وإفراغ العقار وفق  �
أحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنظيمية. 

ترسية المزاد
١٠

أيــام
ترخيص وكالة التنفيذ لوكيل البيع )شركة  �

سجل  الــنــويــشــر(  وعبدالمحسن  محمد 
الترخيص  برقم    1010393530 تجاري 

)38020008( وتاريخ 1438/06/3هـ .

العقاري(  � )المسوق  البيع  وكيل  يستحق 
2.5% من ثمن البيع، تكون على المشتري.

وكيل البيع القضائي
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بطول  � سلطان  األمــيــر  طريق  على  المبنى  يقع 
الرئيسية  الحركة  محاور  أهم  أحد  وهو   246م2 

بمدينة جدة.
20.000م2   � تتجاوز  بمساحة   السيارات  مواقف 

موزعة على الواجهة  األمامية والخلفية والبدروم.
 المــســـاحات التـــأجــيــرية  قـــرابة   40.000 م2 �

) تجــــــاري، مكــــتـبي (.

المــمـــيــزات:

فنـــدق موفــنـــبيـــك سيـــتي ســـتار
الواقع على طريق المدينة بحي البوادي

مــوقع المـــــزاد
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المعلومات التفصيلية:

الحدود واألطوال : 

شارع عرض شمااًل
12م    

بطول: )59( تسعة وخمسون متر يبدأ من الشرق للغرب 
ثم ينكسر جنوب غرب بطول 4.24م 

شارع عرض جنوبًا
12م    

 بطول: )82( اثنان وثمانون متر يبدأ من الغرب للشرق
ثم ينكسر شمال شرق بطول 4.24م 

شرقًا
شارع األمير 

سلطان عرض 
52م      

بطول: )246( مئتان وستة وأربعون متر يبدأ من الجنوب 
للشمال ثم ينكسر شمال غرب بطول 4.24م

شارع عرض غربًا
12م     

بطول )246( مئتان وستة وأربعون متر يبدأ من الشمال 
للجنوب ثم ينكسر جنوب شرق 4.24م

 بمـســــاحـة )19.410.51( تسعة عشر ألفا وأربعمـائة وعـشرة متر مربعًا 
وواحد وخمسون سنتمتراً مربعًا فقط الجزء المتبقي من البلك رقم 55.

يقع على مجموعة قطع أراضي باألرقام:
-663-662-661-660-659-658-657-656-655
672-671-670-669-668-667-666-665-664

 من المخطط رقم 491/3/ ع/ أ الواقع 
في حي النهضة بمدينة جدة.



A B C

مكونات المبنى:
تجارية  معارض  مجموعة  من  المبنى  يتكون 
10,000م2  من  أكثر  تأجيرية  بمساحات  بميزانين 
C  مكتبي  A و  وكذلك يتكون من ثالث أبراج برج 

وبرج B متعدد االستخدام.
المساحة التأجيرية لألبراج قرابة 30,000م2 ، وكذلك 
يحتوي المبنى على مواقف للسيارات بمساحة أكثر 
األمامية  الواجهة  على  موزعة  20,000م2،  من 

والخلفية والبدروم.



الواجهة األمامية

صورة داخليةصورة داخلية

الواجهة الخلفية مع المواقف
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