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استــــثـــمـــار و ِجــــــــوار



تحــت إشــراف مركز اإلســناد و التصفيــة ‘‘ إنفاذ ‘‘ و بقــرار محكمة التنفيذ 

ــزاد  ــاركة بالم ــم للمش ــارات ندعوك ــة إلدارة العق ــركة بصم ــم ش و تنظي

العلنــي لعــدد 3 عقارات بالمدينة المنورة تتضمــن العقارات المطروحة 

للمزايــدة العلنيــة  قطعتيــن أرض تجاريــة و ســكنية  و فيــا ســكنية 

العقارات

2 السكب والشهباءأرض سكنية1 787.52 م

2 الملك فهدأرض تجارية - سكنية2 1585.07 م

2 شرق جبل عيرفيال3 1077.18 م

3 4 0 1 070 0 2 1 6 9

4 4 0 1 1 0 0 1 2 6 8 2

5 4 0 1 070 0 8 1 63

المساحةالحيرقم الصكالعقار
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الحدود واألطوال

قطعة رقم 6 شارع محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة - بطول: 20م شمااًل

شارع محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب عرض 25م  - بطول: 7,07 ثم 15مجنوبًا

شارع محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة عرض 25م   -  بطول: 35مشرقًا

قطعة رقم 4 شارع محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب  - بطول: 40م غربًا
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100,000  ريال  مبلغ المشاركة : 
مـائة الف ريال

الموقع

340107002169 صك رقم : 
1431هـ  /01 /03 تاريخه : 

 

2 787,52م

قطعة أرض 
رقم 8 من مخطط رقم 844/ت/1419

حي السكب والشهباء
طريق الهجرة

العقار : أرض سكنية 
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https://goo.gl/maps/MMjW8FF5sgy9V8Ue8


االستخدام األمثل 

ري مقترح تصوَّ
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ــه  ــة فإن ــع بالمنطق ــة الموق ــى دراس ــاء عل بن

ــة  ــات الدراس ــة معطي ــع كاف ــال جم ــن خ وم

ــكني. ــى س ــة مبن ــرح إقام نقت

مجمــوع مســطحات البنــاء تقريبــا 900 م 2 

بتصريــح بنــاء دوريــن وملحــق

 مــن خــال المتابعــة و االطــاع علــى أســعار 

الســنوي  الدخــل  فــإن  بالمنطقــة  التأجيــر 

التقريبــي ســيتجاوز 80,000  ثمانــون  ألــف 

ــار . ــار العق ــة ايج ــي حال ــال ف ري



الحدود واألطوال

شارع بعرض 20م -  بطول: 15مشمااًل

شارع مشاه بعرض 10م -  بطول: 44,80مجنوبًا

بعض من قطعة رقم 581 والبعض من قطعة رقم 580 -  بطول: 50مشرقًا

شارع بعرض 25م  - بطول: 21,45مغربًا
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الموقع

540107008163 صك رقم : 
1432هـ   /11 /11 تاريخه : 

1,077,18م

مكونة من دورين- ملحق

حي شرق جبل عير– بالقرب من 
طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز

العقار : فيا

موقف7 دورات مياه9 غرف نوممطبخ2صالة
 سيارات

مسبحغرفة حارس 7,20 كم
من الحرم النبوي 

100,000  ريال  مبلغ المشاركة : 
مـائة الف ريال
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https://goo.gl/maps/ZRhoYvBVxk8kXBih6


االستخدام األمثل 

صورة واقعية

بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال 

ــتخدام  ــرح اس ــة نقت ــات الدراس ــة معطي ــع كاف جم

العقــار علــى وضعــه الحالــي حيــث أن حالــة العقــار 

جيــدة ويصلــح للســكن بعد القيــام ببعــض عمليات 

الترميــم البســيطة 

ــر  ــق التأجي ــن طري ــار ع ــتثمار العق ــة اس ــي حال وف

ــل  ــإن الدخ ــة ف ــار بالمنطق ــعار االيج ــة أس و بدراس

الســنوي التقريبــي ســيكون فــي حــدود  70,000  

ــال . ســبعون  ألــف ري
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الحدود واألطوال

قطعة رقم 7 - بطول: 40م شمااًل

قطعة رقم 11  - بطول: 40م جنوبًا

طريق الدائري الثالث بعرض 100م  -  بطول: 40م شرقًا

قطعة رقم 10  -   بطول: 40م غربًا
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الموقع

440110012682 صك رقم : 
1435هـ  /05 /16 تاريخه : 

1,585,07م

قطعة أرض رقم 9 من مخطط 
رقم 4/ت/1407 

حي الملك فهد – طريق الملك خالد

العقار : أرض تجارية    

100,000  ريال  مبلغ المشاركة : 
مـائة الف ريال
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https://goo.gl/maps/WPpAZs5LgbovuQ3n6


ري مقترح تصوَّ

االستخدام األمثل 

موقع األرض على الطريق الرئيسي 

ــاء  ــث اإلنش ــط حدي ــد (  بمخط ــك خال ــق المل ) طري

بمنطقــة اســتراحات و وحــدات فندقيــة ويتميــز 

بحداثــة التخطيــط و البنيــة التحتيــة وأيضــا أحــد 

امتــداد عمرانــي شــرق  التــي تشــهد  المواقــع 

المدينــة المنــورة و تشــهد المنطقــة نمــو فــي 

أســعار العقــارات علــى المــدى الطويــل 

بعــد دراســة الموقــع بالمنطقــة فإنــه ومــن خــال 

ــرح  ــرى أن المقت جمــع كافــة معطيــات الدراســة ن

ــات   ــة محروق ــروع محط ــاء مش ــو إنش ــل ه األفض

تشــمل مراكــز خدمــات متنوعــة 

مــن خــال المتابعــة و االطــاع علــى أســعار التأجير 

التقريبــي  الســنوي  الدخــل  فــإن  بالمنطقــة 

ســيتجاوز 200,000 مائتــي ألــف ريــال .

استراتيجية الموقع

مقترح االستثمار 
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التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني 	
سداد مبلغ المشاركة بالقيمة المحددة لكل عقار 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 باسم مركز اإلسناد والتصفية . 	
البيع واالفراغ وفق لقواعد مركز اإلسناد والتصفية ‘‘ إنفاذ ‘‘. 	
العقارات خاضعة لضريبة التصرفات العقارية . 	

شروط المزاد

0580401751 0580432440 0580424478

GOBUSSMA

 التواصل

WWW.GOBUSSMA.COM

المشاركة عبر منصة المزاد االلكتروني

يبدأ - األربعاء

09:00
07:30

صــباحًا
مساًء

الســـاعة :

1442/08/04هـ - 2021/03/17م

ينتهي - الخميس

1442/08/05هـ - 2021/03/18م

موعد المزاد

EMAZAD.SA
مساًء07:00 من الساعة :

الى الساعة :
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http://www.emazad.sa
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