إعالن رقم ()2019/1
==========
عقددد ت لجندددز دددلك ةلللمندددز لللنفدددـعز ةلعامدددز ة دددـلاعها رقددد  )2019/1يـدددـوم ةلخلدددن
2019/9/26م وقدددد ت دددد رت قرةرهددددا ب قريددددر ةللنفعددددز ةلعامددددز للعقددددار ةلوةقدددد

ب دددداري

دددد

منطقدددز تبدددو فلنفدددز  ،وعلدددث ت دددر ذلدددص ت دددـ ر وزيدددر ةللــالندددـز ةلقدددرةر رقددد ) )2019/1بندددلك
ملمنز هذة ةلعقار .
وبندددا ة علندددإ ددد
ةلعدددد

ةرة دددلك ةلللمندددز ذ لىدددنر لدددث قدددرةر وزيدددر ةللالندددز ةللنىدددور بدددذةت

علدددداح مفمددددام ةلقددددا و رقدددد  64/33دددد

دددد

ددددلك ةلللمنددددز وةحسدددد نال ةللؤقدددد

لللنفعدددز ةلعامدددز ولع ياللدددإ  ،لحدددنل ةلةدددا ة ةللدددال ةللنىدددورة تسدددلاؤه بدددالقرةر ةللىدددار لندددإ
ةل ح يدددد ةلنهددددا

بدددد

مسددددلا مددددال ةلعقددددار يدددد بعدددد لقدددد ي و نقددددز ةل للددددص وةل حقدددد مدددد

ةلللمنز ول قن ةللةافز .
لدددذة ير دددث مددد ت دددحا ةلعالقدددز مرة عدددز ةإل ةرة مصدددطح ن معهددد ت ددد و نقدددز ةل للدددص
رة ةت لك ةلللمنز للهن ة لنق ملمنز ةلعقار لث ةل ولز .

للةنر

لددد لدددإ ةع دددرةل علدددث ةلللمندددز ي قددد م لدددث ةرة دددلك ةلللمندددز إل دددات فقدددإ دددال
م لاري

ىر هذة ةإلعال

عللددددا بدددد

ةلجري ة ةلرسلنز " ةلمـوي ةلنوم " .

عدددد م قنددددام ذوإ ةلىدددد

ب ال دددإ ح يحدددو

بل ابعددددز ددددرة ةت ةسدددد لال عقدددداره وعدددد م ةلقنددددام

و لةدددجن ةلعقدددار باسددد ةل ولدددز ةسددد نا ة لدددث تفمدددام قدددا و

دددلك ةلللمندددز

ةللىار لنإ .
و ةرة لك ةلللمنز ل م م ةلةا ة ةللوةطنن ةل عاو معها

هذة ةلى

...

مدير إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة
ةل اري

 1441/1/27 :هـ .

ةللوة

 2019/9/26 :م .

دددهر

قرار نزع ملكية رقم () 2019/ 1
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( ابوحليفه )
====================================

وزير المالية -:
 بعد االطالع على القانون رقم  33لسنة  1964في شأن نزع الملكية واالستييالالمؤقت للمنفعة العامة ويعدياليه .
 وعلتتتى قتتترار لعنتتتة نتتتزع الملكيتتتة رقتتتم  )2019/1/1الميختتتا باعيماعرتتتا رقتتتم )2019/1المنعقد بياريخ  2019/9/26م والاي يقضي بيقرير المنفعة العامتة
للعقار أدناه.

قــرر -:
مـادة أولى
نتتت زع ملكيتتت ة العقتتتار الواقتتتق بمنطقتتتة ابوحليفتتته) بأستتتم  /شتتتركة معموعتتتة
االوراق الماليتتتتتتة قطعتتتتتتة رقتتتتتتم  )50والموصتتتتتتو بالقستتتتتتيمة رقتتتتتتم 1ج)متتتتتتن
المخطتتتتتط م28158/أ والبتتتتتالا يعمتتتتتالي مستتتتتاحيه 1450م ) 2والصتتتتتادر بتتتتته
صتتتتتيتة استتتتتيمال رقتتتتتم  )20540والتتتتت علتتتتتى ميزانيتتتتتة االستتتتتيمالكات للستتتتتنة
المالية  )2018/2017بميزانية وزارة المالية – اإلدارة العامة .

مـادة ثانية
ينش ر هتاا القترار فتي العريتدة الرستمية ى وعلتى العرتات المعنيتة ينفيتاه وفقتا
ألحك ام القانون رقم  33لسنة 1964م ويعدياليه .
د .نايف فالح مبارك الحجرف
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
ةل اري

 1441/1/27 :هـ .

ةللوة

2019/9/26 :م.

