
المســوق المصفي





مدينة جدة
مكـة  بيـن  الوصـل  وحلقـة  والجمـال،  السـحر  مدينـة 
والمدينة، ومنطقة استقبال الحجيج والمعتمرين والزوار، 
مينائهـا  السـعودي..  الوطنـي  االقتصـاد  روافـد  وإحـدى 
البحري والجوي زادا من أهميتها االتصالية مع العالم، ما 
جعل منها وجهة االقتصاديين والمسـتثمرين، ومنطقة 
جـذب للسـياح المحلييـن والخارجييـن ضمـن رؤيـة 2030 
الطموحـة أن تصبح "جـدة" ضمن أفضل 100 مدينة على 
مسـتوى العالـم مـن خـالل مشـروع تطويرهـا وتنميتهـا 

في كافة المجاالت.
تهيئتها برفع طاقتها االسـتيعابية السـتقبال أكثر من 

30 مليون حاج ومعتمر وفق رؤية المملكة 2030 .
وتحويلها  جدة  بكورنيش  البحرية  الواجهة  تطوير 
وسكنية  سياحية  ووجهة  حيوية  منطقة  إلى 

وتجارية ذات بيئة جاذبة.  
أن تكون «وجهة ذكية» تعتمد على التقنيات المبتكرة، 
ومنها  االستدامة  تقنيات  أفضل  استخدام  واعتماد 

الطاقة المتجددة.
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1
عمـــارة مشرفــة

م2 525

2

أرض الواجهة البحرية
الجديدة

م2 9273.99

3
شقة برج فارسي سفن

م2 374.16 

مجموعة من العقارات المميزة
تطرحها شركة إتقان العقارية

في مدينة جدة

المسوق
الحصرى

للمزاد

شروط
المشاركة

بالمزاد

خطوات
المشاركة

بالمزاد

https://maps.app.goo.gl/NZQA2McYX2qJBT6b7
https://maps.google.com/?q=21.610338,39.108406
https://goo.gl/maps/jnuSXxaWDWXB4pMy5


شروط المشاركة بالمزاد

موعد المزاد

قاعـــة ليلتــي بمدينــــة جـــــدة

��������هـ��
م ��������� عصــــــــر�

ا�حــــــــد

موقـــع
القاعـــة

المسوق
الحصرى

للمزاد
الرئيسية

خطوات
المشاركة

بالمزاد

الحضور الشخصي للمشتري ، أو الوكيل الشرعي له
 (200٫000) بقيمة  العقارية)  إتقان  (شركة  باسم  مصّدق  شيك    إحضار 

مائتي ألف ريال
له يحق  وال  المزاد  عليه  يرسو  لمن  العقار  قيمة  من  جزء  الشيك   يعتبر 

استرداده
يلزم المشتري السداد خالل 10 أيام عمل

 في حال تخلف من رسى عليه المزاد عن توقيع عقد البيع أو دفع باقي
ُيعاد أيام،   10 ومدتها  المحددة  الفترة  خالل  ل¨فراغ  الحضور  أو   الثمن، 

إقامة المزاد على العقار على حسابه الخاص، ويتحمل كافة التكاليف
ُيسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم
البيع ثمن  من   (2.5%) بنسبة  السعي  شيك  المزاد  عليه  يرسو  من   يحرر 
إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (% 15) ، باسم شركة إتقان العقارية

يلتزم المشتري بسداد قيمة التصرفات العقارية (% 5) من ثمن البيع
المعاينة النافية للجهالة للعقار خالل فترة ا°عالن

https://www.google.com/maps/place/Leylaty/@21.5644939,39.1271363,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c3dacf5f9050a1:0xa0160ea2803686c6!8m2!3d21.5644939!4d39.1271363?hl=en-SA


عمـــارة مشرفــة
جدة - حي مشرفة -شارع الفداء

فرصة لالستثمار السكني

العقــــــار ا�ول
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حي مشرفة

مميزات الحي

المعالم والخدمات

1

2

3

المسافة المعلم أو المنشأة

كم14  مطار الملك عبدالعزيز الدولي

كم5 محطة قطار الحرمين

كم6  جامعة الملك عبدالعزيز

كم5كورنيش الحمراء

جدة،  مدينة  شمال  االستراتيجي  بموقعه  يمتاز  حي 
وبالقرب منه عدد من ا�حياء المشهورة مثل حي الحمراء، 

وحي العزيزية، وحي الشرفية، وحي الرويس.

وأخرى  ومتنوعة،  مناسبة  سكنية  عقارات  توفر 
تجارية مناسبة لالستثمار المتعدد.

توفر جميع الخدمات وتنوعها من مدارس، ومراكز 
رعاية صحية، وأسواق تجارية وغيرها. 

حٍد  على  والكبار  لªطفال  ترفيهية  مرافق  وجود 
متنزهات  ومنها  محيطه  وفي  الحي  داخل  سواء 

أرامكو السعودية. 
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الموقع
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https://maps.app.goo.gl/NZQA2McYX2qJBT6b7


حي مشرفة

حـــٌي سكنــــي تجـــاري

توفـــــر الخدمـــــات وتنوعهــــا

مهيأ كفرصة لالستثمار السكني والتجاري
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بيانــــات ا�رض

الحدود وا�طوال

الحداالتجاه

 شارع عرض  12 مالشمـــــــــــــــــال

 قطعـــة رقم 11الجنـــــــــــــــــوب

 شارع عرض  12 مالشـــــــــــــــــــرق

قطعــة رقم  10الغــــــــــــــــــــرب

م21 

م

م

م

21

25

25

  بطول

عمارة سكنيةنــــــــوع العقـــار

الحي

رقــــــــم الصــــك

رقــــــــم المخطط

رقم القطعة

المساحــــــة (م2)

مكونات العقار

استخدامات العقـار

مشرفة

320218018394

ب/1400 /122

9

525 

عمارة سكنية (5 أدوار ، و13 وحدة)

سكني

م2مساحــة العقار 525
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عمارة مشرفة

م2 525
 المساحة

غرناطة

الفداء

ق المكرونة
طري

سامح
الت

صفة
اله

البهجة

موقـــع
يقـــع علـــى شـــارع الفـــداء

م2بحــــى مشرفــــــة

المساحة

525

عمـــارة
مشرفــة
عمـــارة سكنية

9

https://maps.app.goo.gl/NZQA2McYX2qJBT6b7


صـــــــور العقــــــار

المسوق
الحصرى

للمزاد

خطوات
المشاركة

بالمزاد

شروط
المشاركة

بالمزاد الرئيسية



أرض الواجهة البحرية الجديدة
جدة - حي الشاطئ - طريق الكورنيش

استثمار سكني تجاري

العقــــــار الثانى
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حي الشاطئ
يقـع الحـي شـمال جـدة، وُيعـد واحـًدا مـن أرقـى ا�حيـاء 

السكنية والسياحية فيها. 
المثاليـة  ومقوماتـه  االسـتراتيجي،  بموقعـه  الحـي  يتميـز 
للسـكن حيـث ُيعـد منطقـة جـذب للسـكن، ولالسـتمتاع 
والنظـرة  بإطاللتهـا،  تتميـز  التـي  السـياحية  بمعالمـه 
البانوراميـة الُمباشـرة على البحر، ومعالم جـدة الترفيهية 
الشـهيرة التـي تجـذب العائـالت وأطفالهـم ل�قامـة فـي 
الحـي، وامتـالك وحـدات عقاريـة فيـه إمـا بهـدف ا£قامـة 
الدائمـة، أو كمصيـف سـنوي دائـم، إضافـًة إلـى قربـه مـن 

طريق الملك عبد العزيز.
الخدمـات  مـن  وفخـم  راٍق  مسـتوى  الحـي  فـي  ويتوفـر 
والمرافـق وأماكـن الترفيـه، مـع وحدات فندقيـة ترفيهية 
أنيقـة مـن فئة 5 نجوم حيث تتوسـط ا�رض المسـافة بين 

فندق هيلتون وفندق شيراتون.

يتميز حي الشاطئ الراقي في جدة

موقعه الممّيز على الكورنيش.
بنيته التحتية المتكاملة. 

تنظيم الشوارع الواسعة. 
توفر فرًصا تجارية وخدمية متنوعة. 

تنوع الخدمات والمرافق التجارية وتوفرها.
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ويحيط به عدٍد من أفخم أحياء جدة، ويمتاز ببيئته الراقية 
والوحدات  والمرافق  الخدمات  كامل  فيها  تتوافر  التي 

العقارية الفخمة المتنّوعة ما بين:
تجاري وسكني. 

شقق أو مجمعات سكنية.
فلل مستقلة ذات بناء حديث وتصميم عصري بعدد 
جميع  احتياجات  تناسب  ُمختلفة  ومساحات  غرف 
ا¥فراد والعائالت، والباحثين عن االستثمار في السوق 

العقاري للمنطقة.

يحيط به مجموعة من أهم معالم
جدة السياحية الترفيهية

دّوار النورس                                                         فقيه أكواريوم
نادي اليخوت                                                       حلبة فورموال 1

المعالم والخدمات
المسافة المعلم أو المنشأة

كم8 مطار الملك عبد العزيز

كم17 محطة قطار الحرمين

كم1.5 الردسي مول

تقع مباشرة على الواجهة الواجهة البحرية
البحرية طريق الكورنيش

كم1.5 حلبة فورموال 1
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الموقع

14

https://maps.google.com/?q=21.610338,39.108406


مدينة جدة
خيارات االستثمار في بّرها وبحرها

فرٌص واعدة ... وخيارات متعددة
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بيانــــات ا�رض

الحدود وا�طوال

م2مساحــة ا�رض 9,273.99 

أرض سكني تجارينــــــــوع العقـــار

رقــــــــم الصــــك

رقــــــــم المخطط

 عـــــــدد البلكــات

عـــــــدد القطــــع

استخدامات العقـار

220212003343

2525

 ال يوجد

قطعة واحدة

أرض سكني تجاري

الحداالتجاه

 جارالشمـــــــــــــــــال

الجنــــــــــــــــوب جار

الشـــــــــــــــــرق

الغــــــــــــــــــرب

م167.8 

172.6م

54م

55.4م

  بطول

 يحـده شـماال مدخـل عـرض 10م
 ثـم شـارع ا�ميـر فيصل بـن فهد
 عـرض 52 م و جنوبـــــــا شريحـــة
 تجميلية بمتوسط عرض 17.45 م

 ثم شارع ا�مير فيصل بن فهد

 يحده شريحة تجميلية بمتوسط
 27 م ثم طريق الكورنيش عـرض

 52م
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الموقـــع
يقـــع علـــى طريق
م2الكورنيش الفرعى

المساحة

9,273.99

أرض الواجهة
البحرية الجديدة

أرض سكني تجاري
ي

ش الفرع
ق الكورني

طري

بحر جدة

صل بن فهد
المير في

ا

أرض الواجهة
م2 9273.99البحرية الجديدة

 المساحة
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https://maps.google.com/?q=21.610338,39.108406


صـــــــور العقــــــار

المسوق
الحصرى

للمزاد

خطوات
المشاركة

بالمزاد

شروط
المشاركة

بالمزاد الرئيسية



شقة برج فارسي سفن
مجمع أبراج فارسي سفن

شقة سكنية

العقــــــار الثالث

جدة - حي أبحر الجنوبية - طريق الملك عبد العزيز الفرعي
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أبحـر  كورنيـش  شـاطئ  طريـق  علـى   ، جـدة  شـمال  يقـع 
الجنوبيـة ويحيـط بـه عـدد مـن ا�حيـاء السـكنية الفاخـرة  
با�ضافة إلى منطقة البسـاتين والمرجان، كما يقع الحي 
علـى مجموعة من الطرق الحيوية في جدة ومنها طريق 
المدينـة المنورة، طريق الملـك عبدالعزيز وطريق كورنيش 

أبحر. 
ويتميـز السـوق العقـاري فـي أبحـر الجنوبيـة بالكثيـر مـن 
الصفقـات العقارية كصفقات الشـقق الفاخرة في ا�براج 
المطلـة علـى شـرم أبحـر، و القصـور والفلـل ممـا يوضـح 
الكبيـر علـى المنطقـة كونهـا منطقـة سـياحية  ا�قبـال 

قريبة من الكورنيش و مكتملة المرافق والخدمات.
تمتـاز عقـارات المنطقـة بالتنـوع وا�سـعار المناسـبة حيث 
العقـاري نظـر®  المناسـبة لالسـتثمار  المناطـق  ُتعتبـر أحـد 
للعوائـد االسـتثمارية الجيـدة فـي المنطقـة ال سـيما علـى 
شـقق التمليك الفاخرة والشاليهات، أما بالنسبة للعقارات 
السـكنية فـإن فلـل أبحـر الجنوبيـة تشـهد إقبـاًال جيد® من 

ِقَبل العائالت الباحثة عن االستقرار في المنطقة.

حي أبحر الجنوبية وعقاراته
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شقة برج فارسي سفن

تتألف الشقة من :

      136    135    132    131 تقع شقة أبحر المقامة على القطع

م2مساحــة الشقة 374.16

غــرف نـــوم 5

حمــامـــــات 5

صالون وصالـة

غــرفـة شغالـة
حمــــــــــام مع 

مستقـــــــل

غرفـة سائــــق

موقف سيـارات
لسيـارتيــن

في الطابق السـادس والعشـرين من مجمع "أبراج فارسي 
سـفن" وفي حٍي راٍق وهادئ ذي إطاللة جاذبة على شـرم 

أبحر، بمناظر بحرية مريحة وخالبة.
الـذي ُيعـد واحـًدا مـن ا�حيـاء  الجنوبيـة  أبحـر  وفـي حـي 
المشـاريع  أهـم  مـن  واحـد  وسـط  تقـع  التـي  المميـزة 
السـياحية العالميـة الفاخـرة فـي مدينة جـدة والتي تطل 
علـى شـرم أبحر، ما جعـل الحي واجهة سـياحية وواجهة 
سكنية واستثمارية أيًضا، وتحتوي على الكثير من المرافق 
والخدمـات التـي تجـذب السـكان والسـياح و المسـتثمرين 
المقاهـي  الشـهيرة،  التجاريـة  المّحـال  المطاعـم،   : مثـل 
، الرياضــــات البحـــرية،  النــــوادي   ، الحديثـة (كافيهــــات) 
الحدائـق   الطبيـة،  العيـادات  المستشـفيات،  المسـاجد، 

والمنتزهات.
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حيث تقع الشقة في مجمع أبراج فارسي فإنه يتميز

بإطاللته الساحرة والمميزة على شرم أبحر
بخدماته المتنوعة بمواصفات عالية المستوى

 صاالت: بخار ، ساونا ،
جاكوزي ، مساج 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 نواٍد رياضية للرجال
 والسيدات

بمواصفات عالية

 صالة ألعاب
الكترونية ل�طفال

 مساحة ل�لعاب
 الرياضية المختلفة

حدائق

 مساحات لممارسة
 أنشطة الرحالت

المختلفة

 قاعة مناسبات تستوعب
 300 شخص يحق للمالك

استخدامها مرتين سنويا

 خدمات جميع
 المرافق على مدار

الساعة

نظام أمني عالي

 وغيرها من مميزات
أخرى متنوعة

مجمع أبراج فارسي
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المعالم والخدمات

الحدود وا�طوال

المسافة المعلم أو المنشأة

كم6 مطار الملك عبد العزيز

كم28 محطة قطار الحرمين

كم3

م500 مرسى جدة لليخوت

 مدينة الملك عبدا� الرياضية

م100 كورنيش أبحر

الحداالتجاه

الشمـــــــــــــــــال

الجنــــــــــــــــوب

الشـــــــــــــــــرق

الغــــــــــــــــــرب

 ارتداد متغير العرض بين 5.16 م شرقا و 7.2م
 غربا يليه قطعة رقم 137 بطول 8.55 + 1.00

 7.33 + 1.18+ 5.15 +

 ارتداد متغير العرض بين 52.42م شماال
 و 55.62 م جنوبا يليه شارع عرض 20 م

 بطول 5.72 9.01+ + 2.53 + 4.90 + 4.40 +
4.15 + 2.90 

 ارتداد متغير العرض بين 10.86 م شماال
 و 11.70 م جنوبا يليه شارع بعرض 35 م

 بطول 15.95 م

يحده سلم الهروب  ومناور ومصاعد  وبهو 
المصاعد،  شرقا وحدة رقم (ب/2603) ، غربا 

 12.35 + 1.83 + 2.07 + 2.40  بطول
  5.65 + 3.02 

+ 7.21+
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الموقع
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https://goo.gl/maps/jnuSXxaWDWXB4pMy5


بيانــــات العقار

 جدةالمدينـــــة

الحـــــــي

اســـم الشـــارع

نـــوع العقــــار

رقــــم الصــــك

أرقــام القطــــع

 حي أبحر الجنوبية

  طريق الملك عبد العزيز الفرعي

 شقة

398490002070

مقامة على   131 / 132 / 135 / 136

الوصـــــــفالبيـــــان

م2المســاحـــة 374.16

374,16
م2 

 المساحةشقة برج فارسي سفن

طريق الملك عبد العزيز الفرعي

طريق الكورنيش

ي
ق عبيد الله الهذل

طري
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https://goo.gl/maps/jnuSXxaWDWXB4pMy5


صـــــــور العقــــــار

المسوق
الحصرى

للمزاد

خطوات
المشاركة

بالمزاد

شروط
المشاركة

بالمزاد الرئيسية



خطوات المشاركة فى مزاد أرواد
البحر عن بعد .. برنامج زوم

الربط المباشر للمزايدة
حضوريا فى مكتبنا وعن

بعد عبر برنامج

للراغبين
بالحضـور
لمكتبنــا

الموقع ا�لكترونىالصفحة التفاعلية

مكتب الرياض
053 996 2000

الوصول للموقعالوصول للموقع

المسوق
الحصرى

للمزاد
الرئيسية

شروط
المشاركة

بالمزاد

https://etqaan.sa/wa-arwad/
https://etqaan.sa/
https://www.google.com/maps/place/King+Fahd+Rd,+Al+Olaya,+Riyadh+Saudi+Arabia/@24.6911749,46.6823698,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f1b5ab2e599c1:0x58ab1ee4e94e9c89!8m2!3d24.6911749!4d46.6823698?hl=en


05500530000550052000

على ضفــاف الخيــال

قاعــــة ليلتـــي بمدينـــة جـــدة

��������هـ��
م ��������� عصــــــــر�

ا�حــــــــد

موقـــع
القاعـــة

الرئيسية
شروط

المشاركة
بالمزاد

خطوات
المشاركة

بالمزاد

رقم ترخيص المزاد : 5464/22التصنيف : 597رقم المعلن : 4138433

920001019
المسوق المصفي

https://www.google.com/maps/place/Leylaty/@21.5644939,39.1271363,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c3dacf5f9050a1:0xa0160ea2803686c6!8m2!3d21.5644939!4d39.1271363?hl=en-SA



