
أرض جرول
حي العتیبیة _ مکة املکرمة 

املسّوق

للبیع باملزاد العلني السادس عشر 
يف مدینة جدة





حي جرول - العتيبية

موقع العقار

من القريبة  مكة  أحياء   أحد 
 الحرم املكي، وفيه عدد كبير
لسكن املرغوبة  الفنادق   من 

الحجاج و املعتمرين

جرول حي  يف  األرض   تقع 
 العتيبية بإطاللة ىلع الدائري
ويبعد الحرم،  باتجاه   الثاني 
 عنها نفق جرول 240م، ونفق

السليمانية 500م



مكونات العقار

 العقار عبارة عن أرض ممهدة 
تبلغ مساحتها

4,335.04 م2 

 بيانات العقار

املدينـة    :  مكة املكرمة
الحي         :  جرول - العتيبية

نوع العقار  :  أرض
  رقـم الصك :  6/175/472



فرص اإلستثمار

4,335.04م2 البالغة  األرض   مساحة 
 وموقعها يتميز  بإطالله ىلع الدائري
 الثاني باتجاه الحرم، و الطرق واألنفاق
 املؤدية للحرم املكي  تجعل فرصة
 االستثمار الفندقي ذات عائد ربحي

مستقبلي عالي



الشمـــــــــــــــــال  :  حوش وتمام الحد مسلح وتمام الحد أرض جبلية

الجنــــــــــــــــوب   :  شارع خدمة بعرض 13,40متر متصل بالدائري الثاني

الشــــــــــــــــــرق   :  سكة غير نافذة بعرض 4,50 متر وتمام الحد حوش

الغـــــــــــــــــــرب   :  شارع بعرض 12 متر وتمام الحد أرض فضاء وتمام
                        الحد ملك الغير

بطول 53,80 + 23,60 م

بطول 42,20 م

بطول 13,45
         +34,25+11,35م

4,9+18+25+23,50بطول
4,70+18,20+13 م

الحدود واألطوال

 

للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/JKRGYWmo6indgydQ6


 املعالم والخدمات املحيطة

 3.١ كم

240 م 3 كم مباشرة عالطريق

 ١ كم 500 م

 نفق الحجونقطار الحرمين

سوق الضيافةطريق الدائري الثاني نفق جرول

املسجد الحرام

 

للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/JKRGYWmo6indgydQ6


مميزات العقار

مطل ىلع الدائري الثاني باتجاه الحرم
 قربه من املسجد الحرام

قربه نفق جرول ضمن توسعة الحرم املكي



شروط املشاركة باملزاد

موعد املزاد

 
الساعة الخامسة عصرًا

 
ترخيص المزاد : 22/5464

الحصول على بطاقة المزايدة قبل بدء المزاد.
الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له.

إحضار شيك مصرفي باسم حساب تصفية تركة صالح بن عبدالعزيز الراجحي بقيمة : 
2,500,000 ريال سعودي .

يعتبر الشيك جزء من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد وال يحق له استرداده
يلزم المشتري السداد خالل 35 يوم 

من يرسو عليه البيع بالمزاد ويتخلف عن سداد الباقي فيضمن فارق نقص القيمة في 
المزاد

المعاد على حسابه
ُيسترجع شيك المزايدة مباشرة في حال عدم رسو المزاد على المتقدم

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

قاعة ليلتي لألفراح واملناسبات
مدينة جدة 

  يوم األحد
2٧ -١١-١443هـ  املوافق 2٦-٦-2022م   

 

للوصول للقاعة

https://goo.gl/maps/XTrQbBeLuUsh1WtB9
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