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إضغط للموقع

 أبرز املعالم

الطريق الثمامة

أرض المونسية

جامعة األميرة نوره

مزاد میاسم

جواهر نفیسة

https://goo.gl/maps/5cmcdXjjbyB9uBKZA


إضغط للموقع

الطريق الثمامة

ممیزات العقار
بحي الحیوي  وموقعه  الفریدة  بمیزاته  املزاحمیة"  "منتجع   یجسد 
6337 م2 نمطًا عصریًا لالستثمار يف تبلغ  التي   "الغطغط" ومساحته 
الحیاة أنماط  عن  للباحثین  اآلمنة  املالذات  وتوفیر  الترفیه   قطاع 
یوفرها استثنائیة  إمکانات  مع  الساحرة  الریفیة  واألجواء   الهادئة 
آبار  املنتجع مثل وفرة املیاه التي تروي حیویته واخضراره من خالل 
األعمال صخب  عن  والبعد  لالسترخاء  ممتعة  تجربة  تجعله   ارتوازیة 
 باإلضافة إلی محمیة للطیور واسطبل للخیول تضفیان قیمة وخیارات
 متنوعة الستثمار املکان الذي تجعله إطاللته یلع ثالثة شوارع قریب
 من کافة الخدمات واملنشآت الحیویة يف املزاحمیة التي تتمتع ببیئة

عمرانیة متسارعة النمو وجاذبة لإلستثمار السیاحي والترفیهي

 تتألق املزاحمیة بجمال مزارعها ووفرة املیاه فیها وکثرة بساتینها التي تجعلها لؤلؤة السیاحة يف وسط
 اململکة، وجاذبة لکل مستثمر یبحث عن استثمارات واعدة للمستقبل یعزز من ذلك موقعها اإلستراتیجي
 الذي یعد بوابة الریاض الغربیة ویلع طریقها السریع ولقربها من مشرع القدیة الترفیهي أحد مستهدفات
 رؤیة 2030 للنهوض بالسیاحة والترفیه يف اململکة وجعله أکبر مراکز الجذب العاملیة يف قطاع األلعاب

الریاضیة
 وینتظر املنطقة الکثیر من النمو بعد إطالق " االستراتیجیة الوطنیة للنقل والخدمات اللوجستیة" التي تزید
 من أهمیتها بفعل وقوعها یلع طرق رئیسیة مختلفة باإلضافة یلع طریق (حرض- الخرج) املزمع إنشاؤه
 مرورًا باملزاحمیة حیث یلتقي بطریق الریاض الطائف السریع غربًا، باإلضافة إلی مشروع السکة الحدیدیة
لوجهة الوقت  مرور  مع  تتحول  التي  باملنطقة  مرورًا  الغربیة  املنطقة  باتجاه  الریاض  من  ینطلق   الذي 

مستقبلیة للمشاریع الزراعیة والترفیهیة العمالقة

-

الحدود واألطوال

شارع  13.5 متر بطول 59.2 متر

شارع  15 متر بطول 58 متر

قطعة رقم 4 بطول 102.5 متر

شارع 15 متر بطول 113.8 متر

منتجع المزاحمية

منتجع
املزاحمیة

https://goo.gl/maps/DsvdnkL82S1iQwvk9


إضغط للموقع
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 أبرز املعالم

طريق األمير تركي بن عبدالعزيز الثانيقصر النخيل

11101111

11121113

األمیر ترکي بن عبدالعزیز الثاني

ي
سنهور

عبدالعزیز ال

ل
ي النی

واد

11021103

11041105

11061107

11081109

https://goo.gl/maps/xz6rEpgjYVnHe61SA


إضغط للموقع

 أبرز املعالم
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أرض الريان

https://goo.gl/maps/PE6nAGGRv75BgswR8


إضغط للموقع

 أبرز املعالم

27 786

27 790

24 787

24 36

https://goo.gl/maps/Yv422ptpbjF3iFV68


إضغط للموقع

 أبرز املعالم
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https://goo.gl/maps/Vvt57meUyDovLSwo6


إضغط للموقع

 أبرز املعالم
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https://goo.gl/maps/MvFhm1WA47UpereQ8


إضغط للموقع

 أبرز املعالم
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https://goo.gl/maps/UmphUUC35vM9cQeu8


إضغط للموقع

 أبرز املعالم
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960604000173
2

30 995

30 10

50 998 996

50 10

https://goo.gl/maps/JoBqDVQhA3MBLFv37


إضغط للموقع

 أبرز املعالم
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https://www.google.com/maps/place/24°41'02.8%22N+46°46'24.6%22E/@24.6841111,46.7735,19z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d24.6841111!4d46.7735


إضغط للموقع

أرض
اليرموك

أرض سکني - فیالالیرموك 252510عدة صکوك 10,092.5

الحدود واألطوال

ممر مشاة عرض 10 متر بطول 65 متر

شارع عرض 30 متر بطول 71.21 متر

شارع عرض 20 متر + قطعة رقم 241 بطول 157 متر

شارع عرض 60 متر بطول 142 متر

المساحة/م٢رقم الصكرقم القطعة
233
234

235-237-239
236-238-240

242
243

896
1184
2324
3071
1176

1441.5

710110048044
510110048036
310110048035
210104052617
210110048043
410104052582

صکوك األرض

أرض اليرموك
مجمع نجد السكني

طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي

أطياف مول

شرقي
الطريق الدائري ال

شارع خالد بن الوليد
 

سين بن علي
سن بن ح

شيخ ح
طريق ال

الطريق الدائري الشمالي

شارع أبي جعفر المنصور

شارع األمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز

أرض اليرموك

https://maps.app.goo.gl/hHwPXvJrpJPmcb9F8


مبالغ دخول املزاد

اشتراطات دخول املزاد

حضور املشتري أو وکیله الشرعي
 یقدم املشتري شیك باسم شرکة إتقان العقاریة حسب قیمة

 العقار املطلوب
املعاینة النافیة للجهالة خالل فترة اإلعالن

یعتبر الشیك املقدم جزءًا من قیمة العقار وال یحق استرداده
 من رسا علیه املزاد وجب علیه سداد باقي القیمة واإلفراغ خالل

مدة أقصاها شهر من تاریخ الترسیة
 یحرر من یرسو علیه املزاد شیك السعي 2.5% من ثمن العقار

 وضریبة القیمة املضافة یلع السعي باسم (شرکة إتقان العقاریة)
وقت الترسیة وتوقیع العقد

یلزم املشتري بسداد قیمة التصرفات العقاریة (5%) من ثمن البیع
 یسترجع شیك املزایدة مباشرة يف حال عدم رسو املزاد یلع

املتقدم
یسقط خیار املجلس حال ترسیة املزاد

أرض املونسیة

منتجع  املزاحمیة

قصر النخیل

أرض الریان

عمارة السلي

عمارة النسیم

فلل السعادة

عمارة السعادة

فیال النسیم

فیال الربوة

أرض الیرموك

2,000,000

200,000

2,000,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2,000,000

موعد ومکان املزاد

الـثالثــاء
1444/08/08
يـبدأ  الـمزاد  الرابعة  عصر�2023/02/28

0500106030
0539647777

https://goo.gl/maps/g8EyUpsw3t18HR9t6

