


تحــت إشــراف مركــز اإلســناد و التصفيــة ”إنفــاذ” و بقــرار محكمة 
التنفيــذ بالمدينــة المنــورة و بتنظيــم و إدارة  شــركة بصمــة 
ندعوكــم للمشــاركة بمــزاد درة الجــوار لعــدد 10 عقــارات بالمدينة 
المنــورة تتضمــن العقارات المطروحة للمزايدة العلنية 4 أراضي

 و 6 عقارات تجارية وسكنية .



ِعْنَدَما َتَضيٌف قيَمة اْلَمَكان  

االِســتثَمار لقيَمــة  أثَمــٍن  ُبْعــَدًا     

ِجــــــــــوار و  استــــثـــمـــــار 
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العقارات

مميزات االستثمار 

فلل بأحياء سكنية راقية , مناطق متوفرة الخدمات 	 
العمائر السكنية بأحياء ذات كثافة سكنية  جيدة 	 
عقارات تجارية و سكنية تلبي كافة االحتياجات 	 
تنوع و اختالف مساحات العقارات	 

2مذينبشقة دوبلكس1 161 م .20

2وعيرةعمارة سكنية2 798.67 م

2الحرة الشرقيةعمارة3 296.65 م

2الجرفبيت شعبي4 884.25 م

2اإلسكانفيال5 400.00 م

2شوران /د أرض سكنية6 800.00 م

2الملك فهد عمارة سكنية7 625.00 م

2 حي الجشمأرض8 440.00 م

2الحرة الشرقيةأرض9 915.00 م

2حي شوران / صأرض10 800.00 م

3 4 0 1 1 0 0 1 1 5 1 1

3 4 0 1 0 3 0 1 2 5 76

840103009743

24 0 1 07 0 2 1 4 5 8

8 4 0 1 1 4 0 0 0 1 2 2

340102009735

340205000567

3 4 0 1 0 1 0 0 3 1 5 3

340103002745

740106000592

المساحةالحيرقم الصكالعقار
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الحدود واألطوال

ارتداد 3,80م يليه شارع عمر ابن اسعد عرض 20م   بطول 9,20مشمااًل

البعض الوحدة رقم 3 والبعض منطقة خدمات    بطول : 10,4م جنوبًا

ارتداد 2,02م يليه القطعة رقم 32_ 1 شارع عمر بن اسعد  بطول: 12,10مشرقًا

ارتداد 2,01م يليه القطعة رقم 30 شارع عمر بن اسعد  بطول: 10,90م غربًا

01

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

- صالة – مجلس
- ملحق

7,20 كم2 دورة مياهغرفتين نوممطبخ
من الحرم النبوي 

340110011511 صك رقم : 
1434هـ  /09 /24 تاريخه : 

161,2م

شقة
دوبلكس مكونة من دورين 

حي المذينب – طريق الرياض 

العقار : شقة دوبلكس

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/kRya1FzEeU8uTrga6


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

مــن بقربــه  وتميــزه  الموقــع  دراســة  علــى  بنــاءًا 

3 شــوارع رئيســة بالمنطقــة - طريــق شــيبه بــن عثمــان 

- طريــق حميضــة بــن رقيــم  - طريــق بكــر بــن الشــداخ 

و بدراســة مميــزات المنطقــة كونهــا منطقــة ســكنية 

حديثــة العمــران 

تتمتــع بكثافــة ســكنية متوســطة باإلضافــة إلــى توفــر 

الخدمــات  والحدائــق والمســاجد و مناطــق الترفيــه 

منطقة المخطط بين طريقين رئيسين 

- طريق الملك خالد  - طريق الملك عبد هللا 

االستخدام األول    السكن
يعتبــر اســتخدام العقــار كمســكن أحــد الخيــارات الجيــدة 

مــن  بالمنطقــة  الرئيســية  الخدمــات  لتوفــر  وذلــك 

مــدارس متعــددة المراحــل و التمويــن  باإلضافــة إلــى 

عــدم وجــود تكاليــف باهظــة لصيانــة و ترميــم العقــار 

 

االستخدام الثاني     اإليجار 
ــره   ــق تأجي ــن طري ــتثمار ع ــار كاس ــتخدام العق ــر اس يعتب

ــي  ــو العمران ــك للنم ــا و ذل ــدة أيض ــارات الجي ــد الخي أح

ــة  ــارات بالمنطق ــى العق ــب عل ــادة الطل وزي

بــأن  القــول  يمكننــا  المجــاورة  المناطــق  وبدراســة 

للعقــار قيمــة اإليجاريــة بحــدود 15000 إلــى 16000 ريــال 

ســنويا 
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الحدود واألطوال

شارع بعرض 8م       بطول: 17,7م شمااًل

شارع بعرض 6م      بطول:40,9مجنوبًا

البعض دار يدعي بها جار      بطول: 54,22مشرقًا

شارع بعرض 20م يليه جزيرة تفصل شبك الحرس الوطني  بطول: 29,57م غربًا

02

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

8,24  كم 
من الحرم النبوي 

5,00   كم 
من المطار 

340103012576 صك رقم : 
1441هـ   /02 /21 تاريخه : 

798,67م

عمارة سكنية
مكونة من دور وملحق

حي وعيرة
بالقرب من طريق المطار

العقار : عمارة سكنية  

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/fjThiVzwqcn6R6VR8


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

بنــاءًا علــى دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن 

خــال جمــع كافــة معطيــات الدراســة نقتــرح إقامــة 

عمــارة تجاريــة ســكنية.

مجمــوع مســطحات البنــاء تقريبــًا 700 م 2 بتصريــح 

ــق ــن وملح ــاء دوري بن

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و اإلط ــال المتابع ــن خ  م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي التقريبــي ســيتجاوز 

ــال . ــف ري ــبعون أل 70,000  س
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الحدود واألطوال

دار للجار          بطول:15,85مشمااًل

دار للجار          بطول:20,6مجنوبًا

أرض بيضاء    بطول:15,25مشرقًا

شارع بعرض من 21,28م  إلى 23,70م ومنه الباب واالستطراق  بطول: 17,8م غربًا

03

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

840103009743 صك رقم : 
1439هـ  /10 /24 تاريخه : 

296,65م

عمارة سكنية وتجارية 

حي الحرة الشرقية )األعمدة(

العقار : عمارة  

1,40   كم4 محالت تجارية 8 شقق3 أدوار
من الحرم النبوي 

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/u7WRUc7VHqhisc7cA


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

استراتيجية الموقع    
بنــاءًا علــى دراســة الموقــع وتميــزه بقربــه مــن الحــرم 

النبــوي والمنطقــة المركزيــة حيــث يبعــد 1.4 كــم عــن 

ــى  ــع عل ــار يق ــى أن العق ــة إل ــوي باإلضاف ــرم النب الح

شــارع رئيســي و هــو طريــق أســماء بنــت أبــي بكــر  

اخــر وهــو   رئيســي  تقاطــع  طريــق  بالقــرب مــن  و 

طريــق المهاجــر بــن أبــي أميــة  المــؤدي إلــى طريــق 

الملــك عبــد العزيــز . 

 

مقترح االستثمار     
بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال جمع 

ــرج فندقــي  ــرح إقامــة ب ــات الدراســة نقت كافــة معطي

مكــون مــن 5 أدوار و 4 معــارض تجاريــة 

.

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و اإلط ــال المتابع ــن خ م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي ســيتجاوز 400,000  

ــال . ــف ري ــة أل أربعمائ
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الحدود واألطوال

ملك للجار       بطول: 28مشمااًل

شارع عرض 9,40م يفصل دار للجار      بطول: 31,65مجنوبًا

شارع عرض 8,30م       بطول: 30,80م شرقًا

دار للجار        بطول: 25مغربًا

04

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

240107021458 صك رقم : 
1442هـ  /02 /14 تاريخه : 

884,25م

بيت شعبي
مكونة من دور وملحق

حي الجرف– طريق الجامعات

العقار : بيت شعبي

6,22  كم6 غرف نوم2 صالة 4 شقق
من الحرم النبوي 

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/1YStuVbp7hhWr3z79


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال 

جمــع كافــة معطيــات الدراســة نقتــرح الهــدم وإعــادة  

بنــاء عمــارة مكونــة مــن دوريــن وملحــق وذلــك لزيــادة 

ــة. ــكن بالمنطق ــي الس ــب ف الطل

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و اإلط ــال المتابع ــن خ م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي التقريبــي ســيتجاوز 

ــال . ــف ري ــبعون أل ــس وس 75,000  خم
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الحدود واألطوال

شارع بعرض 20م          بطول: 20مشمااًل

شارع بكير بن عبدهللا بعرض 15م      بطول:20مجنوبًا

الوحدة رقم 3             بطول: 20مشرقًا

شارع حسان بن ثابت بعرض 30م            بطول: 20مغربًا

05

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

- 2صالة – مجلس 
- مقلط

3,63 كم4 دورات مياه5 غرف نوم2 مطبخ
من الحرم النبوي 

840114000122 صك رقم : 
1433هـ  /06 /24 تاريخه : 

400م

فيال 
مكونة من دورين

حي اإلسكان– طريق الهجرة

العقار : فيال   

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/ns1rq8mKGeDudL8c9


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال جمع 

كافــة معطيــات الدراســة نقتــرح إعــادة ترميــم العمــارة 

بالكامــل فقــط  حيــث أن حالــة العقــار جيــدة ومناســب

الترميــم  عمليــات  ببعــض  القيــام  بعــد  للســكن 

لبســيطة  ا

وفي حالة استثمار العقار عن طريق التأجير و بدراسة 

أسعار اإليجار بالمنطقة فإن الدخل السنوي التقريبي 

سيكون في حدود  40,000  أربعون ألف ريال .
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الحدود واألطوال

القطعة رقم 2709       بطول: 40م شمااًل

القطعة رقم 2716        بطول: 40م جنوبًا

القطعة رقم 2715        بطول: 20م شرقًا

مواقف سيارات           بطول: 20م غربًا
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100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

7,78   كم 
من الحرم النبوي 

340102009735 صك رقم : 
1440هـ  /01 /06 تاريخه : 

800م

قطعة أرض رقم 2710 
من مخطط رقم 634/ت/1413

حي شوران /د
طريق صالح الدين

العقار : أرض سكنية  

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/J3rnF8LmRe3CRaNYA


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

استراتيجية الموقع    
تتواجــد األرض بموقــع ســكني مميــز بمخطــط ســكني 

تتوفــر فيــه جميــع الخدمــات ، و تشــهد المنطقــة نمــو 

ــع  ــرب الموق ــى ق ــة ال ــارات باإلضاف ــعار العق ــي أس ف

مــن طريــق صــاح الديــن األيوبــي و طريــق أســماء 

بنــت عمــرو. 

مقترح االستثمار     
بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال جمع 

ــل  ــرح األفض ــرى أن المقت ــة ن ــات الدراس ــة معطي كاف

لاســتثمار هــو بنــاء عمــارة ســكنية مــن 3 أدوار 

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و اإلط ــال المتابع ــن خ م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي التقريبــي ســيتجاوز 

ــال . ــف ري ــعون أل 90,000 تس
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الحدود واألطوال

القطعة رقم 3065          بطول:25مشمااًل

القطعة رقم 3069         بطول: 25مجنوبًا

شارع بعرض 14م             بطول: 25م شرقًا

القطعة رقم 3068         بطول: 25م غربًا

07

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

4 شقق 
إحداهما مستأجرة

- صالة – مجلس
- مقلط في كل شقة

3 غرف نوم
 في كل شقة

2 دورة مياه 
في كل شقة

مطبخ 
في كل شقة

9,83   كم 
من الحرم النبوي 

340205000567 صك رقم : 
1440هـ  /01 /06 تاريخه : 

625م

عمارة سكنية
مكونة من دورين وملحق 

حي الملك فهد
طريق الدائري الثالث

العقار : عمارة سكنية    

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/eEcA52GGTm4yoHLU8


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

استراتيجية الموقع    
العقــار بمخطــط ســكني حديث اإلنشــاء و يتميــز بحداثة 

التخطيــط و البنيــة التحتيــة وأيضــا أحــد المواقــع التــي 

تشــهد امتــداد عمرانــي فــي جهــة الشــمال الشــرقي 

للمدينــة المنــورة و تشــهد المنطقــة نمــو فــي أســعار 

العقــارات علــى المــدى الطويــل 

بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــالل جمــع 

كافــة معطيــات الدراســة نــرى أن المقتــرح األفضل هو 

ــًا  ــة حالي ــة القائم ــى الحال ــار عل ــار لإليج ــتخدام العق اس

حيــث أن العقــار بحالــة جيــدة جــدًا و حديــث التشــطيب 

ويمكــن اســتخدامه للســكن

مــن خــالل المتابعــة و اإلطــالع علــى أســعار التأجيــر 

ــيتجاوز  ــي س ــنوي التقريب ــل الس ــإن الدخ ــة ف بالمنطق

100,000 تســعون ألــف ريــال .
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الحدود واألطوال

قطعة رقم 265          بطول: 20م شمااًل

قطعة رقم 269          بطول: 20م جنوبًا

شارع بعرض 24م        بطول: 22م شرقًا

قطعة رقم 268         بطول: 22مغربًا

08

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

340101003153 صك رقم : 
1441هـ  /05 /26 تاريخه : 

440م

قطعة أرض رقم 267 
من مخطط رقم 1/ع/1402

حي الجشم - طريق الرياض

العقار : أرض

7,13   كم 
من الحرم النبوي 

يبعد 11 كم 
عن مطار  األمير محمد بن عبدالعزيز

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/uxJXb7JhRFXZxefU7


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

استراتيجية الموقع    
األرض  بمخطــط ســكني حديــث اإلنشــاء بيــن ثاثــة 

طــرق رئيســية تطــل علــى إحداهــا و يتميــز بحداثــة 

التخطيــط و البنيــة التحتيــة وأيضــا أحــد المواقــع التــي 

و  المنــورة  المدينــة  امتــداد عمرانــي شــرق  تشــهد 

ــى  ــارات عل ــعار العق ــي أس ــو ف ــة نم ــهد المنطق تش

المــدى الطويــل 

مقترح االستثمار     
بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال جمع 

ــل  ــرح األفض ــرى أن المقت ــة ن ــات الدراس ــة معطي كاف

ــن ٣ أدوار كل دور  ــة م ــكنية  مكون ــارة س ــاء عم ــو بن ه

شــقتين و٣ معــارض تجاريــة علــى الشــارع الرئيســي

 

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و اإلط ــال المتابع ــن خ م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي التقريبــي ســيتجاوز 

ــال . ــف ري ــرون أل ــة وعش 120,000 مائ

20



الحدود واألطوال

قطعة رقم 644          بطول: 30م شمااًل

قطعة رقم 648          بطول: 30م جنوبًا

شارع عرض 40م        بطول: 30,5م شرقًا

قطعة رقم 647         بطول: 30,5مغربًا

09

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

6,19    كم 
من الحرم النبوي 

340103002745 صك رقم : 
1434هـ  /12 /26 تاريخه : 

2 915م

قطعة أرض رقم 
646من مخطط رقم 8/ف/1409

حي الحرة الشرقية )المنح(

العقار : أرض سكنية  

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/xiudndpbTttG3SpV9


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

استراتيجية الموقع    
راقــي لهــا واجهــة علــى  األرض  بمخطــط ســكني 

ســهيل  بــن  حارثــة  طريــق  وهــو  رئيســي  طريــق 

ــرن  ــر مق ــق األمي ــع طري ــن تقاط ــرب م ــاري بالق األنص

بــن عبــد العزيــز و يتميــز الموقــع بحداثــة التخطيــط 

ــهد  ــي تش ــع الت ــد المواق ــا أح ــة وأيض ــة التحتي و البني

تشــهد  و  المنــورة  المدينــة  امتــداد عمرانــي شــرق 

ــدى  ــى الم ــارات عل ــعار العق ــي أس ــو ف ــة نم المنطق

الطويــل 

مقترح االستثمار     
بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال جمع 

ــل  ــرح األفض ــرى أن المقت ــة ن ــات الدراس ــة معطي كاف

ــق كل دور  ــن وملح ــن دوري ــة م ــارة مكون ــاء عم ــو بن ه

4  شــقق و 5 معــارض تجاريــة علــى الشــارع الرئيســي

 

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و االط ــال المتابع ــن خ م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي التقريبــي ســيتجاوز 

ــال . ــف ري ــون أل ــة و خمس 150,000 مائ
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الحدود واألطوال

شارع بعرض 25م        بطول: 20م شمااًل

قطعة رقم 1446          بطول: 20م جنوبًا

قطعة رقم 1448         بطول: 40م شرقًا

قطعة رقم 1450         بطول: 40مغربًا

10

100,000  ريال  مبلغ الشيك : 

6,19    كم 
من الحرم النبوي 

740106000592 صك رقم : 
1441هـ  /03 /06 تاريخه : 

800م

قطعة أرض رقم 1449/ص 
من مخطط رقم 634/ت/1413

حي شوران / ص 
طريق علي بن أبي طالب

العقار : أرض سكنية  

للموقع
 اضغط

هنا
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https://goo.gl/maps/wAxYPpEFw3ZvCsYz8


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ

استراتيجية الموقع    
راقــي لهــا واجهــة علــى  األرض  بمخطــط ســكني 

ســهيل  بــن  حارثــة  طريــق  وهــو  رئيســي  طريــق 

ــرن   ــر مق ــق األمي ــع طري ــن تقاط ــرب م ــاري بالق األنص

ــة  ــة التحتي ــط و البني ــة التخطي ــع بحداث ــز الموق و يتمي

وأيضــا أحــد المواقــع التــي تشــهد امتــداد عمرانــي 

شــرق المدينــة المنــورة و تشــهد المنطقــة نمــو فــي 

أســعار العقــارات علــى المــدى الطويــل 

مقترح االستثمار     
بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال جمع 

ــل  ــرح األفض ــرى أن المقت ــة ن ــات الدراس ــة معطي كاف

ــن ٣ أدوار كل دور  ــة م ــكنية مكون ــارة  س ــاء عم ــو بن ه

4 شــقق 

ــر  ــعار التأجي ــى أس ــاع عل ــة و االط ــال المتابع ــن خ م

بالمنطقــة فــإن الدخــل الســنوي التقريبــي ســيتجاوز 

ــال . ــف ري ــعون أل 90,000 تس
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التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني 	
سداد مبلغ المشاركة  بقيمة مائة ألف ريال )100,000 ريال ( عن طريق منصة المزاد اإللكتروني ويعتبر  	

المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده ، وفي حالة رسو المزاد يحرر شيك 
بباقي قيمة العقار باسم مركز اإلسناد والتصفية .  

عند رسو المزاد على المشتري يتم سداد المبلغ فورَا ، وفي حال تعذر السداد خال عشرة أيام عمل  	
يعاد المزاد على حساب المشتري ويتحمل جميع ما نقص من المبلغ وجميع تكاليف المزاد .

المعاينة للعقار خال فترة اإلعان . 	
يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد، وفق قواعد عمليات مركز اإلسناد والتصفية »إنفاذ«. 	
يحرر من يرسو عليه المزاد شيك بقيمة 2.5 % من ثمن البيع شامل ضريبة القيمة المضافة  باسم مركز  	

اإلسناد والتصفية 
البيع واالفراغ وفقا لقواعد مركز اإلسناد والتصفية »إنفاذ«. 	

شروط المزاد

0580401751 0580432440 0580424478
GOBUSSMA

 التواصل

WWW.GOBUSSMA.COM

يبدأ يوم األحد

صــبــاحــًا
09:00

1442/07/09هـ - 2021/02/21م

ينتهي يوم اإلثنين

مســــاًء
07:00

1442/07/10هـ - 2021/02/22م

موعد المزاد

EMAZAD.SA

يمكنكم المشاركة عبر منصة المزاد االلكتروني
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https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401751
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401751
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580432440
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580432440
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580424478
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580424478
http://emazad.sa



