




ــان العقاريــــــة عــن بيــــع بالمــزاد ــة إتقــ  تعلــن شركــ
العلنــي اإللكترونـــــي 3 عقـــــارات بمكـــة المكرمــة

المـــــــــــــزاد موعــــــــــــد 

 مــــــــــــــــزاد شمايــــــــــــــــل مكــــــــــة علــــــــــى
اإللكترونيـــــة للمـــــزادات  الــــدال  منصــــــــــــــة 

األربعـــــــــــــــــــــــــــــــاء

2023 م مـــــــــــــارس  12 مــــــــــــارس 2023 م1 
م  1444 شعبـــــــــان  م9   1444 شعبــــــان   20

األحــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المــــــــزاد بدايـــــــــة 

صباحــً  10 الســاعة  المــزاد  عصــرًايفتتــح   5 الســاعة  المــزاد  ينتهــي 

المــــــــزاد نهايــــــــة 



 3  فرص ذهبية ُتثري

قفــزات المكرمــة  مكــة   تعيــش 
استثنائيــــة استثماريـــــة  و   تنمويــة 
لمشــاريع الهائــل  التدفــق   بفعــل 
التوجهــــات و  التحتيـــــــة   البنيــــــة 
 التطويريــة التــي أطلقتهــا المملكــة
لتحفيــــــز السعوديـــــــة   العربيــــة 
 الســياحة و زيــادة أعــداد المعتمريــن
ســنويًا معتمــر  مليــون   30  إلــى 
خــادم رؤيــة  مســتهدفات   ضمــن 
 الحرميــــــن الشريفيـــــن، و لتعزيـــز
استثماريـــة كوجهـــــة   مكانتهــــا 
الدينيـــــــة العاصمــــــة   باعتبارهـــــا 
 للمملكــة العربية الســعودية و قبلة
ــة ــا ببني ــى و تمتعه ــلمين األول  المس
ــا ــق بمكانته ــتية تلي ــة و لوجس  تحتي
الفـــــرص مــن  العديــــــد   وتخلــــق 
مطمعــًا تجعلهــا  التــي   الواعــدة 
ــدرة و ــن الن ــث ع ــتثمر يبح ــكل مس  ل
ــة ــة العالي ــدات الربحي ــز و العائ التمي
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عمارة ريع بخش
العقار األول

 بيانات العقار

فيــه تتميــز  لمــا  تطلعاتهــم  و  المســتثمرين  شــغف  المتميــزة  الفرصــة  هــذه   تحفــز 
مكــة أحيــاء  أهــم  أحــد  الروابــي  حــي  فــي  موقعهــا  منهــا  فريــدة  مقومــات   مــن 
الطــرق نــادرة  علــى  الــذي يتمتــع بإطاللــه  المكــي و  الحــرم  القريبــة مــن   المكرمــة 
ــاد ــارع أجي ــه ش ــر ب ــز و يم ــد العزي ــك عب ــق المل ــمال طري ــة الش ــن جه ــده م ــة فيح  الحيوي
الحــرم إلــى قربــه مــن  باإلضافــة  المســفلة،  لــه حــي  األحيــاء  أقــرب  و مــن   الشــهير 
 المكــي الــذي يبعــد عنــه )2( كــم ، و هــذه الميــزات تجعلــه فرصــة رائــدة لإلســتثمار
ــة ــات الفندقي ــى الخدم ــع عل ــب مرتف ــهد طل ــة تش ــي منطق ــكني ف ــاع الس ــي القط  ف

المدينة 

رقم الصك

الحـــي 

المساحة

نوع العقار

 استخدام العقار

ريع بخش أجيادمكة المكرمة

405 م3201210183982

عمارة سكنية

سكني
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الحدود و األطوال : 

المعالم والخدمات المحيطة :

بطولالحداالتجاه

الشمــال

الغـــرب

الجنـوب

الشـــرق

23.8  م 

16.15 م 

25.4  م 

16.8 م 

السكة الغير نافذة وبها الباب 

ملك جار 

عــرض الســكة النافــذة و بهــا البــاب مــن جهــة الغــرب خمســة 
امتــار و ثمانــون ســم و مــن جهــة الشــرق علــى قــرار المحــدود 

و عمــر الدهلــوي خمســة امتــار و  خمســون ســم 

عــرض الســكة النافــذة و بهــا البــاب مــن جهة الشــمال تســعة 
ــار و ال  ــة امت ــوب ثماني ــة الجن ــن جه ــم و م ــون س ــار و أربع امت

يعــرف عــرض الســكة الشــمالية الغيــر نافــذة 
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موقع العقار

شارع الحج

https://maps.app.goo.gl/6edvUhKtguiwvUYV6?g_st=iw
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صور العقار
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أرض الحسينية
العقار الثاني

البالغــة و  الفريــدة  اإلســتثمارية  الفرصــة  هــذه  بهــا  تتمتــع  التــي  الرحبــة  المســاحة 
3481.99 م2 تفتــح األفــق أمامــك للنهــوض بخيــارات اســتثمارية نوعية في مكــة المكرمة 
قبلــة المســلمين و العاصمــة المقدســة للمملكــة العربيــة الســعودية و وجهــة الســياحة 
األولــى فيهــا، و يســاهم الموقــع اإلســتراتيجي االســتثنائي لــأرض فــي منطقة الحســينية 
ــة  ــار فرص ــذا العق ــل ه ــدا، بجع ــف اله ــق الطائ ــى طري ــه عل ــي بإطاللت ــي العوال ــف ح خل
ذهبيــة للراغبيــن فــي تنويــع اســتثماراتهم ال ســيما وأن المنطقــة التــي يقــع فيهــا العقــار 
ــكني.      ــاع الس ــي القط ــة ف ــتثمارات متنوع ــات، و اس ــة الخدم ــة مكتمل ــة تحتي ــع ببني تتمت

 بيانات العقار

المدينة 

رقم الصك

الحـــي 

المساحة

نوع العقار

 استخدام العقار

مكة المكرمة

سكني

أرض فضاءجنوب وادي الحسينية

3,481.99 م3201260110932
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الحدود و األطوال : 

بطولالحداالتجاه

الشمــال

الغـــرب

الشـــرق

49.4   م 

51.3  م 

حوش جار 

يحده جار

ســكة نافــذة بعــرض  10.74 م شــماال و 
ــا 16.79 م جنوب

68.01   م الجنـوب حوش جار 

يبــدأ  مختلــف  الشــرقي  الضلــع 
و  ســبعة  بطــول  الشــمال  مــن 
ــرا و خمســين ســم ثــم  ســتين مت
ينحــرف جنوبــا مائــال قليــال للغــرب 

بطــول أربعــة امتــار 

المعالم والخدمات المحيطة :

مستشفى  السعودي 
األلماني
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موقع العقار

https://maps.app.goo.gl/TSSMNwcKV3T5XjgB9?g_st=iw
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صور العقار
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معارض شارع الحج
العقار الثالث

تضفــي هــذه الفرصــة التجاريــة الرائــدة طابعًا خاصــًا على اســتثمارك العقــاري لكونها تقع 
فــي شــارع الحــج أحــد أكثــر الشــوارع حيوية إذ يقطع شــرق و شــمال مكــة، و يمــر من خالل 
11 حيــًا ســكنيًا تعــد مــن أهــم نقــاط الجذب الســكني و التجــاري في مكــة، و يميز الشــارع و 
صولــه إلــى مشــعر منــى الــذي يقع فــي نهايتــه و يكثر فيــه األبــراج الفندقية التي تســتقبل 
الحجــاج و المعتمريــن علــى مــدار العــام، باإلضافة إلى قــرب العقار من العديــد من مناطق 
الجذب التجاري و السكني مثل سوق الدواس و مستشفى الملك فيصل و الحرم المكي، 
ليشــكل فرصــة تجاريــة متألقــة فــي محيــط ملــيء بالمحفــزات االســتثمارية و التجاريــة. 

 بيانات العقار

المدينة 

رقم الصك

الحـــي 

المساحة

نوع العقار

 استخدام العقار

مكة المكرمة

تجاري

 خريق العشر من محلة
معارض  المعابدة

1,381.82  م3201210022492



الحدود و األطوال : 

بطولالحداالتجاه

الشمــال

الغـــرب

الجنـوب

الشـــرق

46  م 

34 م 

50.8  م 

23.1  م 

سكة نافذة وبها بابان للدار بعرض  5 م شرقا و غربا 

ملك جار

شارع االسفلت و به ثالثة أبواب وال يعرف عرضه 

ملك جار 
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المعالم والخدمات المحيطة :

مستشفى  الملك فيصل
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موقع العقار

شارع الحج

https://maps.app.goo.gl/H8Vh5cxpbzhyFGDi9?g_st=iw 
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صور العقار
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 التســجيل فــي منصــة الــدال للمــزادات اإللكترونيــة و الموافقــة علــى الشــروط و
األحكام

 ســداد مبلــغ المشاركـــــة فــي المــزاد و ذلــك بتقديــــم شيـــك مصــدق  باســم
 )شــركة الــدال للخدمــات العقاريـــة( أو تحويــل بنكــي علــى حســاب الشركـــــة
 في مصرف اإلنمـــــاء  حســــــاب رقم                                                                                          و
إرفــاق صــورة الحوالــة و يعــد مــن ضمــن قيمـــة العقـــــار  فــي حــــال رســـو المــزاد

 فــي حــال رســو المــزاد يلتــزم المشــتري بســداد كامــل مبلــغ العقــار خــالل
خمســة عشــر يــوم عمــل

الضريبــة لقيمــة  باإلضافــة  الشــراء  مبلــغ  مــن   )%2.5( عــن  عبــارة   الســعي 
 المضافــة علــى الســعي، و يحــرر بشيـــــك مســتقل مــن قبــل المشــتري باســم
ــركة ــاب الش ــى حس ــي عل ــل بنك ــة( او تحوي ــات العقاري ــدال للخدم ــركة ال  )ش
 فــي مصــرف اإلنمــاء حســاب رقــم                                                                                     و

ــة ــورة الحوال ــاق ص إرف

يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية

في حال عدم الترسية يتم إرجاع مبلغ المشاركة خالل ثالثة أيام عمل

يتم البيع و إكمال اإلفراغ و فقَا لقواعد و إجراءات وزارة العدل

المعاينة النافية للجهالة للعقار خالل فترة اإلعالن

شــروط المشــاركة بالمزاد

)SA3005000068203320897000(

)SA3005000068203320897000(
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مبلـــغ المشاركة المخصصــة لكــل عقـــار حســب اإلتــي

200٫000 ريالعمـــارة ريــــع بخـــش

100٫000 ريال

500٫000 ريال

أرض الحسينيــــــة

معــارض شــارع الحــج

�



https://etqaan.sa/shamael

