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ــازان ــجـ ــذ بـ ــي ــف ــن ــت مــحــكــمــة ال
دائــــــــرة التـــنـــــفـــيـــــذ األولـــــى

يـــــوم األربعاء
11 / ٠٦ / 1441 هـ

بعــد صـــــالة الـــعـــصـر
يف موقع العقـار )١( 

)١( فيال بحي املطار مبساحة ) ٤٨٧.5م2 (
)2( قطعة األرض بحي السويس )٤٠٠ م2( للبيع بالمـزاد العـلـنـي

من يرغب المشاركة يقدم شيك مصدق بمبلغ  -1 
•    أربعون ألف ريال )4٠.٠٠٠( للعقار أواًل  ،   
•    عشرون ألف ريال )2٠.٠٠٠( للعقار ثانيًا .   

بإسم )فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بجازان(  ويسلمه لوكيل البيع 
أو لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءاً من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال 

يحق له استرداده. 
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فوراً وإذا تعذر فيمهل عشرة  أيام   -2
عمل وإذا لم يسدد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته 

بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة.
يسقط خيار المجلس حال ترسية المزاد.  -3

اإلفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.  -4

الهيئة العامة لإلحصاء 

المديرية العامة للمياه 

الموقع (٢)الموقع (٢)

الواقعة  487.5م2  المقامة على قطعة األرض رقم 6 من المخطط رقم 66/ج بمساحة  أواًل: الفيال  
في حي المطار     بمدينة جيزان ، والمملوكة بالصك رقم 372010000680 وتاريخ 1440/08/17 هـ الصادر من كتابة 

العدل بجازان.
 ، جيزان  بمدينة  في حي السويس       الواقعة  4٠٠م2  بمساحة  أ  المخطط  من   372 رقم  ثانيًا: قطعة األرض  

والمملوكة بالصك رقم 372001002386 وتاريخ 1440/02/22هـ.   
في يوم األربعاء 11 / ٠٦ / 1441هـ    بعد صالة العصر   بالمزاد العلني الذي سيقام إن شاء الله  وذلك 

في موقع العقار ) أواًل (  تنفيذا ألمر البيع رقم 41839911 في 1441/05/04 هـ عن بيع العقار بالمزاد العلني   
وفقا للشروط التالية:

الحدود واألطوال : ) ثانيًا ( 

المقسم رقم 374 بطول 20م شمااًل
المقسم رقم 370 بطول 20مجنوبًا
المقسم رقم  371 بطول 20 مشرقًا
شارع عرض 15 م بطول  20مغربًا

ُتعلـن دائرة التنفيذ األولى بمحكمة التنفيذ بجازان   عن بيع اآلتي:

الحدود واألطوال : )أواًل(

قطعة رقم 5 بطول 18.75مشمااًل
شارع عرض 10م بطول 18.75مجنوبًا
قطعة رقم 7 بطول 26 مشرقًا
قطعة رقم 8 بطول 26 مغربًا

هوندا جازان 

مصرف الراجحي 

المتوسطة الخامسة
والثانوية السادسة 

الموقع(١)الموقع(١)

موقع املزاد

https://goo.gl/maps/51XofJ27D98xnzvD8
https://goo.gl/maps/GiWNzDhpD4QkDiUh9

