
يــــــــــوم اإلثــــــنــــيـــــن  ٢٦ / 1 / 143٩هـ
في قاعة الريان الواقعة على طريق خريص

يـــــوم الـمـــزاد

مجمع تجاري بأكثر من 160 معرض 
للبيع بالمزاد العلني

محكمة التنفيذ بالرياض

موقــع المــزادالمــــوقـــع
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إعــــالن مــــحـكـــمــة   التــنفـــيــذ بــالــريــاض

موقع
المزاد

موافقة وكالة التنفيذ رقم 853 تاريخ 6/ 1438/3 هـ

الكروكي  وحسب  أعــاه  احملــدديــن  ــان  ــزم وال املــكــان  يف  احلــضــور  الــشــراء  يف  رغبة  لــه  كانت  مــن  فعلى 
املــزاد. بأعمال  القائم  العقاري  للمسوق   %2.5 بواقع  املشتري  على  السعي  بــأن  علمًا  ــاه  أدن املوضح 

مــن لديه رغبــة يف دخول املزاد يحضـــر شــيكًا مصدقــًا مببلغ 1
تســعة مايــن ريــال )٩.٠٠٠.٠٠٠ ريــال( بإســم )رئيس 
محكمــة التنفيذ بالريــاض(  ويســلمه لوكيل البيــع أو مأمور 
التنفيــذ ويعتبر الشــيك جزءًا من الثمن ملن يرســو عليه املزاد وال 

يحق له استرداده.

من رســا عليه املزاد وجب عليه ســداد الثمن فورًا وإذا تعذر فيمهل 2
خمســة أيــام عمــل وإذا لــم يســدد الثمــن يف املوعد احملــدد يعاد 
 البيع على مســؤوليته مبزايدة جديدة ويلــزم مبا نقص من الثمن 

ومبصروفات املزايدة.

يســـقط خيـــار املجلس حـــال ترســـية املـــزاد.٣

التــــنفيذ. ٤ نظـــــام  أحــكــــــام  وفـــــق  اإلفـــــراغ 

بيــع  مجــمع معــارض  ) أكثــر من 16٠معرض (  ــن  ــة عـــشـــرة عـ ــادسـ تــعــلـــــن دائــــــرة الــتــنــفــيـــــذ الـــسـ
)٤7.5٤7م2(   فقط  مــربــع  متر  ــون  ــع أرب و  وسبعة  وخمسمائة  ــف  أل ــون  ــع أرب و  سبعة  مساحته  الــبــالــغ 
ــة يف جــنــوب الــريــاض  ــدمي ــق ــرق مــنــفــوحــة ال ــ ــقـــدمي ش ــرب مـــن حــــراج بـــن قــاســم الـ ــق ــال ــع ب ــ ــواق ــ  وال
األولـــى  ــدل  ــع ال كــتــابــة  ــن  م ــادر  ــص ال 1٤28/1/٩هـــــــ  ــخ  ــاري وت  51٠1٠1٠٠1176 رقـــم  بــالــصــك  املــمــلــوك  و 
يوم اإلثنن 26 /1٤٣٩/1هـ  اهلل   شـــــاء  إن  ســـيـــقـــام  الــــــذي  باملــزاد الــعلـنــي    وذلــــــك  ــاض  ــ ــري ــ ــال ــ  ب
يف قاعة الريان الواقعة  على طريق خريص وقد صدر منا أمر البيع رقم  ٣8٣858٣1  بعد صاة العصر مباشرة  
يف 1٤٣8/5/٣٠هـ  تنفيذًا لصك احلكم رقم ٣61٠5٠822 يف 1٤٣6/2/15هـ الصادر من احملكمة العامة بالرياض 

وفقًا للشروط التالية :
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الطريق الدائري اجلنوبي
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كريستال بالزا

املوقع
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حـــدود وأطــــــوال 
.شمااًل : مــــتــــر  وسبعـــــــــون  ستـــــــــة   )76( بطــــــــــــــول  م   15 عـــــــــرض  شــــــارع 
.جنوبًا : منكســر  17٤مـــ  متــر+  وتســعون  خمســة   )٩5( بطــول  متــر   15 عــرض  شــارع 
جــار بطول )61.٠٤( واحد وســتون متر وأربعة ســنتمتر + 1٩مـــ +78.5٠ مـ +1٣2مـ .شــرقُا :

شــارع عــرض 15مـ+ حــوش + شــارع +بناء قائــم بطــول )1٤7( مائة وســبعة واربعون غـــربًا :
. +25مـــ  +22مـــ  +٩٣.5٠مـــ  +15.1٠مـ+11.75مـــ  ٩.٠5مـــ  +12مـ+2٠.٠٤مـــ+  متــر 

ومساحتها )٤75٤7( سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون متر





مجمع يفتح على أربعة شوارع  )جميع االجتاهات األربعة(.



املــجـــمـع قــــريـــــب
من الطرق الرئيسية. 

الوصــــول للــمـــجمع
بـعــــــــــدة طــــــــرق .

تـــوفـــر املـــــواقـــــف 
واخلدمات األساسية.

املجـــمع قـــريـــب من
 املــــراكـــز التـجاريـة. 
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