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إعالن دوائـر التنفيذ باملحكمة العامة بالدرعية
عـــن بيـــع قطـــع األراضـــي الـــزراعـــية اآلتـــيـــة:
بالعامرية مبساحة ثالثون ألف ومئتان وخمسة وسبعون مرت مربعاً وخمسة وعرشون

أوالً :قطعة األرض الزراعية رقم  67/5الواقعة
سنتمرتاً مربعا ً 30.275.25م 2واململوكة بالصك رقم  311607002940وتاريخ  1440/10/23هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الدرعية.

مبساحة ثالثون ألــف ومئتان واثنان مرت مربعاً وسبعة سنتمرتاً مربعاً

ثانياً :قطعة األرض الزراعية رقــم  67/6الواقعة
30.202.07م 2واململوكة بالصك رقم  911603002224وتاريخ  1440/10/24هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الدرعية.
بالعامرية

مبساحة ثالثون ألــف وسبعة مرت مربعاً وأربــعــة عرش سنتمرتاً مربعاً

ثالثاً :قطعة األرض الزراعية رقــم  67/11الواقعة
30.007.14م 2واململوكة بالصك رقم  711603002222وتاريخ  1440/10/24هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الدرعية.
بالعامرية

رابعاً :قطعة األرض الزراعية رقم  67/12الواقعة بالعامرية مبساحة ستة وثالثون ألف وثالمثائة وتسعة وخمسون مرت مربعاً وأربعة
سنتمرتاً مربعاً 36.359.04م 2واململوكة بالصك رقم  311610001062وتاريخ  1440/10/20هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الدرعية.
مبساحة اثنان وعرشون ألف مرت مربعاً وتسعامئة مرت مربعاً

خامساً :قطعة األرض الزراعية رقم  20من القطعة  85الواقعة
22900م 2واململوكة بالصك رقم  911610001063وتاريخ  1440/10/20هـ الصادر من كتابة عدل محافظة الدرعية.
بالعامرية

وذلــك باملــزاد العــلــني الــذي سيقام إن شــاء الله يوم الثالثاء 1441 /03 / 01هـ بعد صــاة العرص مبارشة
يف منتجع ماربيال عىل طريق العامرية حسب الكرويك املوضح أدناه وقد صدر منا أمر البيع رقم  41270580يف
1441/02/10هـ تنفيذاً لصك الحكم رقم  391038106يف 1439/11/05هـ الصادر من محكمة األحوال الشخصية بالرياض
وفقاً للرشوط التالية :
 -1مــن لــديــه رغــبــة يف دخ ــول املـــزاد ُيحضـر شيكاً ُمصدقاً مببلغ مائتان ألــف ريــال ( )200.000عــن كــل بند بإسم
( رئيس دوائر الحجز والتنفيذ باملحكمة العامة مبحافظة الدرعية ) ويسلمه لوكيل البيع أو مأمور التنفيذ ويعترب الشيك
جزءا ً من الثمن ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له اسرتداده.
 -2من رسا عليه املزاد وجب عليه سداد الثمن فورا ً وإذا تعذر فيمهل عرشة أيام عمل وإذا مل يسدد الثمن يف املوعد
املحدد يعاد البيع عىل مسؤوليته مبزايدة جديدة ويلزم مبا نقص من الثمن ومبرصوفات املزايدة.
 -3يسقط خيار املجلس حال ترسية املزاد.
 -4اإلفــراغ وفــق أحـــكام نظــــام التــــنــفــيذ.
فعىل من كانت له رغبة يف الرشاء الحضور يف املكان والزمان املحددين أعاله وحسب الكرويك
املوضح علامً بأن السعي عىل املشرتي بواقع  %2.5لوكيل البيع القضايئ القائم بأعامل املزاد.

الحدود واألطوال  :قطعة رقم 67/5
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قطعة رقم  3بطول مائة واثنين وثمانون متر
شارع عرض20م بطول مائة واثنين وثمانون متر
شارع عرض 50م بطول مائة وتسعة وستون متر
قطعة رقم  67/6بطول مائة وستة وستون متر
30275.25م 2ثالثون ألف ومئتين وخمسة وسبعون متر مربعاً وخمسة وعشرون سنتمتراً مربعاً فقط

الحدود واألطوال  :قطعة رقم 67/6
ال
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جنوباً
شرقاً
غرباً
المساحة

قطعة رقم  3بطول مائة واثنين وثمانون متر
شارع عرض20م بطول مائة وخمسة وثمانون متر
قطعة رقم  67/5بطول مائة وستة وستون متر
شارع عرض 20م بطول مائة وثالثة وستون متر
30202.07م 2ثالثون ألف ومئتين واثنين متر مربعاً وسبعة سنتمتراً مربعاً فقط

الحدود واألطوال  :قطعة رقم 67/11
ال
شما ً
جنوباً
شرقاً
غرباً
المساحة

شارع عرض 20م بطول مائة وستة وسبعون متر.
قطعة رقم  68بطول مائة وخمسة وسبعون متر.
شارع عرض 50م بطول مائة واثنين وسبعون متر.
قطعة رقم  67/12بطول مائة واثنين وسبعون متر
30007.14م 2ثالثون ألف وسبعة متر مربعاً وأربعة عشر سنتمتراً مربعاً فقط.

الحدود واألطوال  :قطعة رقم 67/12
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الرميح لالستثمارات العقارية
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شما ً
جنوباً
شرقاً
غرباً
المساحة

شارع عرض 20م بطول مئتين واثنى عشر متر وعشرة سنتمتر.
قطعة رقم  68بطول مئتين واثنى عشر متر وثمانية وخمسون سنتمتر
قطعة رقم  67/11بطول مائة واثنين وسبعون متر.
قطعة رقم  67/13بطول مائة واثنين وسبعون متر.
36359.04م 2ستة وثالثون ألف وثالثمائة وتسعة وخمسون متر مربعاً وأربعة سنتمتراً مربعاً فقط

الحدود واألطوال  :قطعة رقم 20
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جنوباً
شرقاً
غرباً
المساحة

قطعة رقم  16بطول مائة متر.
شارع عرض 20م بطول مائة متر.
قطعة رقم  85/19بطول مئتين وتسعة وعشرون متر
قطعة رقم  85/24وقطعة رقم  85/25بطول مئتين وتسعة وعشرون متر
30275.25م 2ثالثون ألف ومئتين وخمسة وسبعون متر مربعاً وخمسة وعشرون سنتمتراً مربعاً فقط
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