
 يترامى الخير في أرجائها

تعلــن شــركة بصمــة إلدارة العقــارات 
البيــع بالمــزاد العلنــي لعقــارات المدينــة المنــورة  عــن 
 تحــت إشــراف مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« وبقــرار مــن محكمــة التنفيــذ.
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جزع السيح بيت شعبي  10340112017702 50,000بدونبدون84.37

جزع قربان ارض خام340103013690 3,000,000بدونبدون121456.86

حمراء األسد /حعمارة 05240122000251 150,000/ف/600771411

الخالدية عمارة سكنية  03340109016783 2650,000/ 103/ ت375 473.45

ارض07240112008633
السالم

البيداء مخطط 
األمير سلطان 

74850,000/ ت/ 211416 /341.442

السكة الحديد عمارة 04340103003067
بالبيداء 

650,000 / ت / 7006931405

ارض06340116004272
السالم

مخطط األمير 
محمد الفيصل 

74850,000/ ت/81416 /301.922

السكبارض08340103012765
الشهباء 

150,000 / ف /1572.43751407

عمارة 09240104025374
المبعوث  

الحرة الشرقية 304.2211406 /1 /1550,000

02
440104013811

سلطانة 
478.4518

30/ع/1402
240104013810

مجمع سكني 

44116

500,000

المساحة نوع العقاررقم الصك
م2

رقم الحي
القطعة

رقم 
المخطط 

شيك 
الدخول

عقارات المزاد
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 أرض خام زراعية تشــمل اســتراحة 

و قاعــة احتفاالت   

   

صك رقم : 340103013690

المســاحة :  121,456.86 م2

العنوان :

المدينــة المنورة – جزع قربان 

على شــارع  األمير عبد المحسن 

بالقرب من الدائري الثاني 

وشارع االمير عبدالمجيد 

مميزات العقار  :

يبعــد عــن الحرم 5 كيلو وعن قباء  2 كيلو 

يتميز بقربة من مشــاريع وزارة األسكان 

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 3,000,000 ريال 

بطول : مجموع االنكسارات  635,6 م                                                                            الشريعةشمااًل

بطول : مجموع االنكسارات   573.1 م                                         البعض بالحرة والبعض بالشريعةجنوبًا

بطول : من قبلة إلى شمال 184,80 م                                                                                 الحرةشرقًا

 بطول : 191 م                    ) شارع عرض 30 م ) طريق األمير عبد المحسنغربًا

الحدود واألطوال

العــــقـــار األول

لالطالع على تفاصيل الحدود و األطوال كاملة 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://drive.google.com/file/d/19RNzi-piRuYRTvIr_X6Ncubtperdxtgi/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/DsG9cB4GVcd7QFio6


مجمــع ســكني مكــون مــن عمارتين علــى قطعتي أرض رقم 18 و 16 
مــن مخطط رقم 30/ع/1402 

 بدروم     4 ادوار      18 شقة      ملحق علوي       2 مصعد    

الدور االرضي                                                    

عبارة عن 4 شــقق مكونة من : 

3 شــقق مكونة من 4 غرف - 3 دورات مياه - مطبخ 

1 شــقة مكونة من غرفتين - 2 دورة مياه - مطبخ 

 األدوار الثالثة المتكررة                             

عبارة عن 12 شــقة مكونة من :

 4 غــرف - صالــة - 3 دورة مياه - مطبخ (

الملحق العلوي                                         

عبارة عن شــقتين مكونة من :

 4 غــرف - 3 دورات ميــاه   - مطبخ 

تفاصيل العقار

العــــقـــار الثاني    

أرقــام الصكوك  :  440104013811 

240104013810 :                          

المســاحة اإلجمالية   :  919,45 م2

العنوان :

المدينة المنورة –  حي سلطانة 

بالقــرب من الدائري الثاني والقبلتين 

مميزات العقار  :

المجمعــات  مــن  بقربــه  العقــار  يتميــز  

ذات  مناطــق  و  ســلطانة  بحــي  التجاريــة 

مرتفعــة ســكانية   كثافــة 

دخل العقار
 	 ) ) المنــورة  بالمدينــة  العلــم  طــالب  رعايــة  جمعيــة   (( لصالــح  مؤجــر   العقــار 

م   2022 يونيــو   حتــى  ية  ســار إيجــار  بعقــود 
يــال تســدد علــى دفعــة واحــدة  	  300,000   ثالثمائــة ألــف ر قيمــة عقــد اإليجــار 

قــــطـــعـــــة رقــــــــــــم 16قــــطـــعـــــة رقــــــــــــم 18

اًل  بطول 21مقطعة رقم 14        بطول 21 م  قطعة رقم 16     شــما

بــًا شارع بعرض 15 م    جنو
بطول : من الشــرق إلى غرب 18 م 

ثم شطفة 4.24 م
 بطول 21 مشارع عرض 18 

قًا  بطول 21 مقطعة رقم 17    بطول :23 مقطعة رقم  19           شــر

بـــًا  بطول 21 م :شارع عرض 16م    بطول : 20 مشارع بعرض  16   غـر

الحدود واألطوال

مبلغ شيك الدخول: 500,000 ريال 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/W8vyZgAxKdqbzfWR9


عمــارة ســكنية مقامــة على قطعة أرض رقــم 375 من مخطط  26/103/ت
يــن و ملحق علوي  تتكــون  مــن 5 شــقق   على دور

الدور األول                                                    

 شقه رقم 1

4 غرف - صاله - مطبخ - 2 دورة مياه

  شقه رقم 2

3 غرف - صاله - مطبخ - 2 دورة مياه 

الدور الثاني                                                 

 شقه رقم 3

3 غرف - صاله - مطبخ - 2 دورة مياه 

شقه رقم 4

4 غرف - صاله - مطبخ - 2 دورة مياه

الملحق العلوي                                         

شقه رقم 5

4 غــرف - 2 صاله - 2 مطبخ - 2 دورة مياه

تفاصيل العقار

العــــقـــار الثالث    

صك رقم : 340109016783

المســاحة :  473.45 م2

العنوان :

المدينة المنورة –  الخالدية 

بالقــرب من الدائري الثاني - طريق الهجرة 

مميزات العقار  :

ــكني  ــي س ــي   - ح ــري الثان ــن الدائ ــه م قرب

مميــز بتوافــر الخدمــات التجاريــة و المرافــق 

بطــول    4,4 م شارع عرض 15 م      شمااًل

بطول  20 م  قطعة رقم 377       جنوبًا

بطول 20 م شارع عرض 12 م      شرقًا

بطول  23 م  قطعة رقم 376      غربًا

الحدود واألطوال

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

موقع العقار 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/MvXvQq6F8phJhydn6


ية ســكنية  ارض تجار

قطعــة أرض رقم 693 مــن مخطط رقم 

6/ت/ 1405  مقــام عليهــا معارض 

صك رقم : 340103003067

المســاحة :  700 م2

العنوان :

المدينة المنورة – حي السكة الحديد بالبيداء 

على شارع االمام البخاري 

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

بطول 20م  شارع عرض 12.6م        شمااًل

بطول 20مشارع عرض 64م            جنوبًا

بطول 35مقطعة رقم 694            شرقًا

بطول 35مقطعة رقم 692           غربًا

الحدود واألطوال

العــــقـــار الرابع

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/39YQAfujjycr96Bu8


عمــارة  مقامــة على قطعة أرض

 رقــم 77 من مخطط  1/ف/1411

   

صك رقم : 240122000251

المســاحة :  600 م2

العنوان :

المدينة المنورة – حمراء األســد/ح 

 بالقــرب مــن األمير نايف بن عبدالعزيز )الجامعات( 

مميزات العقار  :

يتميــز بقربه من الدائري الثالث  

يبعد عن مستشــفى التخصصي 2.5كم 

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

بطول 20 مشارع بعرض 20 م                        شمااًل

بطول 20 مالقطعة رقم 78                                جنوبًا

بطول 30 مالقطعة رقم 79                                 شرقًا

القطعة رقم 75                               غربًا
بطول 30 م  

الحدود واألطوال

العــــقـــار الخامس

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/tFTimKgDhvQhvMkN8


قطعــة أرض  رقم 8/2 

مــن مخطط رقم 748/ت/ 1416

صك رقم : 340116004272

المســاحة :  301.92 م2

العنوان :

المدينة المنورة – حي السالم 

مخطط األمير محمد الفيصل 

بالقرب من شارع السالم

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

بطول  26 م قطعة رقم 1-8 شارع االشجعي    شمااًل

جنوبًا
البعض غرفة كهرباء والبعض قطعة رقم 10 

شارع االشجعي  

بطول : من شرق لغرب 5 م 

ثم خرجه 2 م ثم يعتدل 21 م

بطول : 10 مشارع االشجعي عرض 18 م    شرقًا

بطول : 12 مقطعة رقم 7 شارع كعب بن عمير   غربًا

الحدود واألطوال

العــــقـــار السادس 

للموقع - أضغط هنا 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/JRtsqqs8fbsws1PbA


أرض  قطعة 

رقم 21/2 مــن مخطط رقم 748/ت/1416

صك رقم : 240112008633

المســاحة :  341.44 م2

العنوان :

المدينة المنورة – حي الســالم 

بالقــرب من طريق الملك خالد

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

بطول : 12,4 م  القطعة رقم 59 شارع يوسف بن يعقوب               شمااًل

بطول : 12.44 م شارع عمارة بن حمزة عرض 18 م                            جنوبًا

بطول : 28.01 م القطعة رقم  21/1  شارع عمارة بن حمزة               شرقًا

بطول 27.05 مالقطعة رقم 19  شارع عمارة بن حمزة               غربًا

الحدود واألطوال

العــــقـــار السابع

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/zQLJi9oULvHJNmor6


أرض   قطعة 

 رقــم 75 مــن مخطط رقم 1/ف/ 1407

صك رقم : 340103012765

المســاحة :  1572.43 م2

العنوان :

المدينة المنورة – حي الشهباء 

بالقرب من طريق الهجرة

مميزات العقار  :
وعــن  كيلــو   3 الميقــات  عــن  يبعــد 
مســجد قبــاء 9كيلــو وعــن الحــرم 11 كيلــو
يبعــد عــن مستشــفى التخصصــي 4.5كيلــو

بالقرب من طريق الهجرة 

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

بطول   35مجــزء من القطعة رقم 77 والبعض مواقف ســياراتشمااًل

بطول 70مجــزء مــن القطعة رقم 70والقطعة 71ورقم 72جنوبًا

شرقًا
شــارع بعرض 20م                                                            

بطول  0 يميل نحو الغرب فقط 46م

بطول  30مقطعة رقم 76                                                                غربًا

الحدود واألطوال

العــــقـــار الثامن  

للموقع - أضغط هنا 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/JJJNCFaoTJ8EuBPr8


عمــارة ســكنية مقامــه علــى قطعة أرض  رقم 1 مــن مخطط رقم 15/1/1406
تتكــون من دورين  بإجمالي  4 شــقق ســكنية 

الدور األول                                                    

 شقه رقم 1

3 غرف - صاله - مطبخ 2- دورة مياه

  شقه رقم 2

3 غرف - صاله - مطبخ 2- دورة مياه 

الدور الثاني                                                 

 شقه رقم 3

4 غرف - صالة- مطبخ 2- دورة مياه

شقه رقم 4

3 غرف -صاله - مطبخ 2- دورة مياه 

تفاصيل العقار

العــــقـــار التاسع    

صك رقم : 240104025374

المســاحة :  304.22 م2

العنوان :

المدينة المنورة –  حي المبعوث 

بــن  عبدالمجيــد  األميــر  طريــق  مــن  بالقــرب 

عبدالعزيــز  )الحــزام( و طريــق الملــك عبدالعزيــز

مميزات العقار  :

يبعـد عـن الحرم 3.5 كيلـو وعـن مسـجد قباء 4 كيلو

موقــــع متميــــز بوســــط المدينــــة باإلضافــة 

الدوائــــر  مقــــرات  مــــن  قربـــه  إلــــى 

كيلــو  11 المطــار  وعــن  كيلــو   9 الحكوميــــة 

بطول :   27.45مبالد فالح النخلي شمااًل

بطول : 27.2مقطعة رقم 2جنوبًا

بطول : 10مشارع بعرض 8م شرقًا

بطول : 13 مشارع بعرض 12م غربًا

الحدود واألطوال

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/3kho4XQzU9K3hX3s6


بيت شعبي

مكون من دورين

الدور األول 

 3 غرف     مطبخ     دورة مياه 

الدور الثاني  

 3 غرف     مطبخ     دورة مياه 

   

صك رقم : 340112017702

المساحة :  84.37 م2

العنوان :

المدينة المنورة – جزع السيح 

بالقــرب مــن طريق الملك فيصل ) الدائري األول (

تفاصيل العقار

مبلغ شيك الدخول: 50,000 ريال 

 جبل سلع   بطول : من الشرق إلى الغرب 11.25 مشمااًل

جنوبًا
ملك البائع السيد احمد رضوان قديما وحديثا ملك الحاج بشير المغربي

 بطول : من الشرق إلى الغرب 11.25 م 

 زقاق المحدث بعرض 3.75 م   بطول : من قبلة إلى شمال 7.50 مشرقًا

 ملك البائع السيد احمد رضوان قديما وحديثا بملك منيرة العنبقي بطول من قبلة الى شمال 7.50مغربًا

الحدود واألطوال

العــــقـــار الــعاشــر

للموقع - أضغط هنا 

للموقع - أضغط هنا 

موقع العقار 
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https://goo.gl/maps/QF7aUCostBDbZzgS6


تقديــم شــيك مصــدق باســم مركــز اإلســناد والتصفيــة بقيمــة الشــيك 	 
المحــددة لــكل عقــار 

حضور المشتري أو وكيله الشرعي لصالة المزاد.	 

ــال 	  ــي ح ــورًا، وف ــغ ف ــداد المبل ــم س ــتري يت ــى المش ــزاد عل ــو الم ــد رس عن
تعــذر الســداد خــالل عشــرة أيــام عمــل يعــاد المــزاد علــى حســاب المشــتري 

ويتحمــل مــا نقــص مــن المبلــغ وجميــع تكاليــف المــزاد. 

المعاينة للعقارات خالل فترة اإلعالن .	 

يســقط خيــار المجلــس حــال رســو المــزاد، وفــق قواعــد عمليــات مركــز 	 
اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ”.

يحــرر مــن يرســو عليــه المــزاد شــيك الســعي بقيمــة 2.5 % مــن ثمــن البيــع 	 
شــامل ضريبــة القيمــة المضافــة  باســم مركــز اإلســناد والتصفيــة  “إنفــاذ” 

يلتــزم المشــتري بســداد ضريبــة التصرفــات العقاريــة بقيمــة %5 مــن ثمــن 	 
البيــع.

البيع واالفراغ وفق لقواعد مركز اإلسناد والتصفية “إنفاذ”.	 

مـوقــع المــزاد: 
طــيـبـــــــة  قـاعــــــة 
فنــــدق المــريــديـــان

للــوصـــول - أضــغــط هــنــا 

موعـد المــزاد: 
الــثـــــــــــــــــــــــالثـــــــاء 
2022/03/15م - 1443/08/12هـــ

الســــــــــاعـــــــــة  04:00 مـــســــــــــــاءا 

يبدأ تسليم الشيكات الساعة  02:00 مساءا

لمزيد من المعلومات 

0580432440               0580401751

شروط المزاد:   

G o b u s s m a . c o m

G O B U S S M A

9 2 0 0 0 2 0 3 3

https://goo.gl/maps/yu4vYYXUX6cQjmkf7
http://wa.me/966580401751
http://wa.me/966580432440

