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مركز الرعاية الصحية األولية 

بوابة الميناء 

الشركة السعودية لألسماك

 فعلى من كانت له رغبة في الشراء الحضور في المكان والزمان المحددين أعاله وحسب الكروكي
 الموضح أدنــاه علــمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% )لوكيل البيع( القائم بأعمال المزاد.
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بيـــــع العــــقـار    ــذ بــــجــــازان عــــــن    ــي ــف ــن ــت ــة ال ــم ــك ــح ُتــعــلـــــن م
)173.72م2 ( العائد لمجموعة من الورثة  في حي الساحل  بجازان      بمساحة   الواقع    
والمملوك  بالصك رقم 472001002072 وتاريخ 06 / 08 / 1439هـ الصادر من كتابة العدل 

يوم االثنين  1440/02/20 هـ    ــذي سيقام إن شــاء اهلل  بالمزاد العلني   ال بــجــازان وذلـــك   

محكمة  من  الصادر  القضائي  للقرار  تنفيذًا  في موقــع العــقـار    وذلك   مساًء  الرابعة  الساعة 
بالمزاد  المذكور  العقار  ببيع  القاضي  وتاريخ 1440/01/22هـ  برقم 40120412  التنفيذ بجازان 

العلني وفقاً للشروط التالية :

قدره  بمبلغ  بجازان  التنفيذ  محكمة  رئيس  فضيلة  باسم  مصدقًا  شيكًا  يحضر  المزاد  دخــول  في  رغبة  لديه  من   .1 
عشرة  آالف ريال )10.000 (  ويسلمه لوكيل البيع أو لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءا من الثمن لمن يرسو عليه 

المزاد وال يحق له استرداده.     
الثمن فورًا  المزاد وجب عليه سداد بقية   من رسا عليه   .2
وإذا تعذر فيمهل عشرة  أيام عمل من تاريخ المزاد فإذا 
لم يسدد بقية  الثمن خالل المدة المحددة  فيعاد المزاد 
من  نقص  بما  ويلزم  جديدة  بمزايدة  مسؤوليته  على 

الثمن وبمصروفات المزايدة الجديدة.
المزاد  رسو   حال  المجلس  وخيار  الشفعة  حق  يسقط    -3

ويتم اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.
السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي   -4

القائم بأعمال المزاد.

إعالن محكمة التنفيذ بجازان

يـــوم اإلثنين 1440/02/20هـ 

الحدود واألطوال : 

شارع الملك فيصل عرض12م بطول: 12 م  شمااًل

شارع عرض 3م بطول: 8 م جنوبًا

جار بطول: 6،80 م وينكسر غربًا 5م وينكسر جنوبًا 5.80م شرقًا

جار بطول: 10،50مغربًا

https://goo.gl/pf56qJ

