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استثمار عقاري سكني وتجاري

مکة املکرمة- حي العتیبیة





معين الخير فيها كان ومازال نبٌع دائم وِمعطاء 

ومستقّرها...ومهوى  ومقرها  الرسالة  ومنشأ  الوحي،  مهبط 
ُتطل   .. والمتعاظم  الدائم  والخيرات  الثمرات  ومنبع  األفئدة.. 
علينا دوًما بخيراتها، واستثماراتها ُمجّددًة فيها المستقبل كل يوم 
وتمدًدا،  قيمًة،  فيها،  االستثمار  حجم  بازدياد  وتزدهر  لتنمو 

وتنوًعا... 

األرض  هذه  من  جعل  الذي  الحرام  الله  بيت  وفيها؛  ال  كيف 
على  العالم  في  لها  نظير  ال  غّناء  استثماريًة  واحًة  القاحلة 

اإلطالق... 

فيها يتجدد الرزق ويتزاحم فيها االستثمار، وتتكاثر فيها الفرص 
وتتعاظم متجددًة...
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العتيبية
ذو  وهو  المكرمة،  مكة  في  القديمة  الشعبية  األسواق  أشهر  أحد 
الحركة  في  وأكثرها  التسوق  في  المكرمة  مكة  أهالي  لدى  أهمية 

التجارية، ويرتبط بذكريات الزمن الماضي الجميل. 

يحتفظ سوق العتيبية بمكانته بين األهالي في التسوق، حيث يشهد 
شهر  مثل  المواسم  في  االزدحام  كثافة  وتزيد  السنة  طوال  ازدحاًما 
رمضان وموسم الحج؛ بسبب توافد الحجاج والمعتمرين والزوار. فهو 
السوق المفضل  لمعظم أهالي مكة لشراء االحتياجات في األعياد 

والمناسبات.
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مساحته اإلجمالية 15,462م٢
عقار سكني على 3 واجهات

وسط منطقة تجارية نشطة وحيوية طوال الوقت
يقع في أشهر أسواق مكة " سوق العتيبية 

تغص بالحجاج و المعتمرين، إقامًة وحركًة

 19
معرًضا ومحًال تجارًيا 

 7
عمائر 

60
وحدة سكنية 
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ُينّظم اقتصادها ويحكمه معادالٌت ال نظير لها 
والمعتمرين  الحجاج  قلوب  تجدده  العالم  في 
أقدامهم  وتزاحم  إليه  وتهوي  له  تتجه  التي 

مكة المكرمة
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التوسعة السعودية الثالثة 
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التوسعة السعودية الثالثة 
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الخدمات  و  بالمعالم  يمتاز 
محط  يجعله  ما  به  المحيطة 
اهتمام المستثمرين وعنايتهم 
في  لوقوعه  عديدة  العتبارات 
على  وسيطة  مركزيٍة  منطقٍة 
إلى  المؤدي  الحجون  شارع 

الحرم المكي،،،، 
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الحدود واألطوال
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خيار استثماري
مثالي حيث الموقع التجاري المتميز

وتتزاحم حوله األسواق

وتعج فيه الحركة 

فتزدحم في الحجيج والمعتمرون

فالرزق عند تزاحم األقدام
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عقار الحجونتملك عقارك ، في أشرف بقاع األرض ،،،










