
يقـع فـي مكـة المكرمـة فـي قلـب العاصمـة المقدسـة  

علـى طريـق الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيـز مـع تقاطـع 

الدائـري الثالـث بمنطقـة الفنادق والحجـاج والمعتمرين 

و المراكـز التجاريـة.

تمتاز األرض بوقوعها على شارع تجاري حيوي ونشط.	 
أمام سوق مكة مول وبجوار حديقتين عامتين.	 
قربها من المشاعر المقدسة )منى ومزدلفة(.	 
المتعلقة 	  والخدمات  الفنادق  منطقة  في  تقع 

بالحجاج والمعتمرين.
يتوفر في الموقع جميع الخدماتأرض تجارية متعددة األدوار.	 

صرف صحيهــاتفكـهـرباءمـــاء

المسجد الحرام
 10 دقــائـق

محطة القطار
 15 دقــائـق

 طريق المدينة المنورة
 15 دقــائـق

محطة منــى
 4 دقــائـق

الجروشي مول
األهلة مول

مدرسة جعفر بن الزبير االبتدائية

رية
صو

من
ع ال

شار

ف
عري

ه 
الل

بد
 ع

رع
شا

شارع األمير ناصر بن مسعود

ث
ي الثال

ق الدائر
طري

ال

ث
ق الدائري الثال

الطري

متوسطة عتاب بن أسيد

أرض الرصيفة

N

أرض الزهراء
مجمع دار الشفاء 

مدرسة النزهة االبتدائية للبنين

طريق مكة جدة القديم

مسجد النزهة

شارع السراء

شارع السراء

N

تقع األرض المسماة بالسدان في منطقة الهدا  السياحية والواقعة على رأس كرا بالهدا  باتجاه الطائف وتبعد 

عن الطائف 10 كلم وعن مكه 40 كلم ومطله شماال بطول 438 م مباشرة علي  خط الهدا )طريق مكة، الطائف 

المزدوج السريع(.

مقومات سياحية استثنائية على قمم جبال الهدا : تخلق فرص عقارية مميزة في مدينة الطائف. 	 

بارتفــاع يزيــد عــن 2800 متــر تتألــق درر العقــد الســياحي االســتثماري بالطائــف علــى قمــم جبــال الهــدا فــي محيــط 	 
اســتثنائي جــذاب بأجــواء بديعــة ممطــرة تميزهــا الغيــوم الكثيفــة المتراكمــة وكتــل الضبــاب الســاحرة. 

ممــا يجعــل مــن هــذه المنطقــة مقصــدًا ســياحيًا اســتثماريًا اســتثنائيًا إلطــاق نخبــة مــن المشــاريع الســياحية 	 
االســتثمارية ضمــن مشــاريع تطويــر الســياحية فــي المملكــة الســتقطاب 100 مليــون ســائح ســنويًا بحلــول عــام 
2030 م ويتوقــع أن تحظــى محافظــة الطائــف بنصيــب كبيــر منهــا حيــث أنهــا الوجهــة الســياحية األبــرز فــي غــرب 
المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تتأهــب الحتضــان مجموعــة مــن المشــاريع العماقة مثل منتزه الهدا والشــفا 
الوطنــي بمســاحة تزيــد عــن 95 مليــون متــر مربــع ومجموعــة مــن المشــاريع الســياحية االســتثمارية الكبيــرة تحــت 
اإلنشــاء تغطــي مســاحات تزيــد عــن 170 الــف متــر مربــع قــرب مــزارع الــورد الطائفــي الفاخــر منتجــة أكثــر مــن 300 

مليــون وردة ســنويًا تتســابق لشــرائها أشــهر دور العطــور العالميــة. 

وتعــد منطقــة الهــدا وجهــة ســياحية مفضلــة العتــدال أجوائهــا صيفــًا حيــث ال تتجــاوز درجــات الحــرارة العشــرينات 	 
المئويــة كمــا تتميــز بقربهــا مــن الحــرم الشــريف حيــث ال تبعــد ســوى 50 دقيقــة عــن المســجد الحــرام و5 دقيقــة 

عــن ميقــات وادي محــرم بالهــدا  و45 دقيقــة عــن ميقــات الســيل.

يتوفر في الموقع جميع الخدمات

صرف صحيهــاتفكـهـرباءمـــاء

المسجد الحرام
 10 دقــائـق

محطة القطار
 15 دقــائـق

 طريق المدينة المنورة
 15 دقــائـق

محطة منــى
 4 دقــائـق

المدينــة

رقـم الصـك

إستخدامات العقـار

المساحـة )م2(

الحـــي

رقـم المخطط

نـوع العقــار

رقم القطعة

أرض تجارية العزيزية الغربية مكة المكرمة

720103002803

تجاري

6/21/1ج/د

324

 9,772.68

موقع العقار:بيانات العقار:

المميزات:

شارع عرض 9,8 م

حديقة

شارع عرض 15مـ

61,49 م + 5 م

11,40 م

252,88 م

شماال

جنوبا

جنوبا

بطول

بطول

بطول

الحدود واألطوال :

261,80 مطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطولشرقا

تسعة آالف وسبعمائة وإثنين 
وسبعون مترا وثمانية وستون 

سنتمترًا مربعًا فقط.

مدينة جدة 

عقاراتمدينة مكة المكرمة

عقار

عقار مدينة الطائف 

المزاد المرئي الثالث 
مجموعة من العقارات 
في المنطقة الغربية 

4

1

1

عقارات مدينة مكة المكرمة

أرض العزيزية الغربية

أرض الرصيفة

أرض الـزهـــراء

حوش العزيزية

1

2

3

4

عـقــار

عـقــار

عـقــار

عـقــار

عـقــار

عـقــار

1

2

3

4

5

6

أرض العزيزية الغـربيـة

أرض الرصيفة

أرض الـزهـــراء

حوش العزيزية

أبراج شارع فلسطين  

أرض أعالي الـهــدا

طريق مزدلفة

طريق مزدلفة

ي الثالث
الطريق الدائر

ي الثالث
الطريق الدائر

ك عبدالله
ق المل

طري

طريق الملك عبدالله

طان بن عبدالعزيز
سل

ق األمير 
طري

N

المدينــة

رقـم الصـك

المساحـة )م2(

استخدامات العقـار

الحـــي

رقـم المخطط

نـوع العقــار

أرضالرصيفةمكة المكرمة

قطعة 1991 )320116002391(

قطعة 1991 
مساحتها 1611,08 م2

قطعة 1993 )220116002390( 

قطعة 1993 
2615,58 م2مساحتها 1004,5 م2

7/29/1سكني

بيانات العقار:

الحدود واألطوال للقطعة رقم 1993 :الحدود واألطوال للقطعة رقم 1991 :

قطعة رقم 1991 شارع عرض 11.59  م شرقا و 12 م غربا

قطعة رقم 1995                     قطعة رقم 1993 

شارع تحت التنفيذ 
شارع عرض 12 م                     بعرض 25.09 م شماال و 22.11 م جنوبا

قطعة رقم 1989 وتمام الحد القطعة
قطعة رقم 1992                       رقم 1990

40 م52,37  م

42 م57,49 م

12.8325 م + 5 م شطفه

يبدأ من الجنوب باتجاه الشمال 26,39 م 
25ثم يميل قليا باتجاه الغرب  17,19 م

شماالشماال

جنوباجنوبا

غرباغربا

شرقاشرقا

بطولبطول

بطولبطول

بطولبطول

بطولبطول

+=

بالقـرب مـن تقاطـع شـارع األميـر ناصـر بـن مسـعود مـع 

الدائـري  الطريـق  مـن  جـدا  قريبـه   ، المنصوريـة  شـارع 

. الثالـث 

تمتاز األرض بقربها من بعض المنشآت الحكومية .	 
تتميــز األرض بأنهــا تقــع بالقــرب مــن محطــة قطــار الحرميــن 	 

الســريع بمكــة المكرمــة .
ال يفصل ساكن األرض اال ُبعد دقائق عن الحرم المكي .	 
تتميز األرض ومحيطها بوفرة جميع الخدمات .	 
تقــع فــي منطقــة اســتثمارية إلقامــة شــقق تمليــك ســكن 	 

ــن . للحجــاج والمعتمري

موقع العقار:

المميزات:

الجروشي مول، والذي يضم عدد 

من فروع الدوائر الحكومية مثل: 

المعالم والخدمات المحيطة 

فرع الغرفة التجارية بمكة

فرع البريد السعودي

فرع األحوال المدنية

نجم للحوادث

للذهاب للموقع

المدينــة

رقــــم الصــــك

استخدامات العقـار

الحـــي

رقـــم المخطط

المساحـة )م2(

نـوع العقــار

رقــم القطعــة

مكة المكرمة

320116002856

الزهراء

2/18/1

أرض

120

569,32 م2تجاري سكني

بيانات العقار:

الحدود واألطوال :

شارع عرض 20 م

ممر مشاه بعرض 2.90 م شرقا 
و 2.95م غربا

ممر مشاه بعرض 2.15 م شماال 
و 1.63 م جنوبا

سكة نافذة بعرض 10 م

24.83 م

23.45 م + شطفه 
بطول 2.6م

23.24م

21.34 م

شماال

جنوبا

غربا

شرقا

بطول

بطول

بطول

بطول

تقـع فـي حـي الزهراء بجـوار دار الرعاية االجتماعية بمكة 

المكرمة . بالقرب من تقاطع طريق أم القرى مع شارع 

الرصيفة .

تقــع األرض فــي حــي الزهــراء فــي قلــب العاصمــة 	 
المقدســة.

ممــا يميــز األرض وقوعهــا بمنطقــة إســكان للحجــاج 	 
والمعتمريــن.

 	 5 تبعــد  المكــي  الحــرم  مــن  بقربهــا  األرض  تتميــز 
. الحــرام  المســجد  عــن  دقائــق 

موقــع األرض الجيــد يربطهــا بشــارع المنصــور أشــهر 	 
طــرق مكــة تجاريــا .

موقع العقار:

المميزات:

المعالم والخدمات المحيطة 

مكتب العمل الرئيسي 
بمكة المكرمة 

الكلية التقنية بمكة المكرمة 
) بنات ( 

مركز صحي المنصور 

للذهاب للموقع

المدينــة

رقــــم الصــــك

الحـــي

المساحـة )م2(

نـوع العقــار

مكة المكرمة 

420136000653

 أرض فضاءحي العزيزية 

29594.04  م2

بيانات العقار:

قربه من المشاعر مما يجعله وجهة للحجاج و المعتمرين 	 
قربه من مدينة الملك عبد الله الطبية 	 
قربه من طريق مزدلفة 	 
قربه من قطار المشاعر 	 

المميزات:

استخدامات العقـار

سكني تجاري 

مكة المكرمة حي العزيزية .

موقع العقار:
المعالم والخدمات المحيطة 

370 متر  مستشفى علوي تونسي  

500 متر  مجمع الطبيب زاهر قضيب البان 

350 متر  كلية التصاميم للطالبات بالعزيزية 

160 متر  فندق برج الوليد   

حوش العزيزية

كلية التصاميم للطالبات بالعزيزية

فندق برج الوليد

مستشفى علوي تونسي

لد
 خا

ك
مل

ق ال
طري

N

للذهاب للموقع

عقارات مدينة جدة

أبراج شارع فلسطين 1

المدينــة

رقــــم الصــــك

الحـــي

رقـــم المخطط

المساحـة )م2(

نـوع العقــار

رقــم القطعــة

مكونات العقــــــار

جدة 

325410000811

حي مشرفة 

353/3/ع  

3 مباني
 سكني تجاري

 هيكل خرساني  

510-509

يتكــون المشــروع مــن 3 أبــراج مــن 9 طوابــق ومدخــل خــاص ومخــرج طــوارئ 
لــكل بــرج يحتــوي المشــروع علــى 140 وحــدة ســكنية تتكــون مــن: 

1. 3 غرف وحمامين ومطبخ. 
2. 2 غرفة وحمام ومطبخ. 

تجــاري  معــرض   25 علــى  المشــروع  يحتــوي  ومطبــخ  وحمــام  غرفــة   .3
بمســاحات متنوعــة وميزانيــن لــكل معــرض يوجــد 3 ماحــق علويــة لــم 
يتــم االنتهــاء مــن إنشــائها عــدد 9 مصاعــد حمولــة 750 كيلــو لــكل مصعــد 
يوجــد مصلــى ودورات ميــاه لخدمــة األدوار مواقــف ســيارات أماميــة 

وخلفيــة علــى مســاحة 1500م مــع إمكانيــة إنشــاء مواقــف علــى .

4138,5 م2

بيانات العقار:

استخدامات العقـار

تجاري

المعالم والخدمات المحيطة 

سوق الذهب ) بني مالك ( 

المؤسسة العامة للتقاعد 

البنك األهلي 

تقع األبراج بحي مشرفة على شارع فلسطين بالقرب من طريق 

المكرونة وما بين طريق األمير ماجد وطريق الملك فهد. 

موقع العقار:

أبراج شارع فلسطين  

بــنــــده

شارع فلسطين

ك فهد
ق المل

طري

ق األمير ماجد
طري

فندق ماريوت جدة

آوت ليت اكسترا

مـكـتـبـة جــريــر 

شارع المكرونة

شارع العروبة

N

للذهاب للموقع

عقارات مدينة الطائف

أرض أعالي الهدا 1

المدينــة

رقـم الصـك

استخدامات العقار 

المساحــة )م2(مكونات العقـار

نـوع العقــارالحـــي

أرض فضاءالهداالطائف 

620703005305

سكني - تجاري - سياحي

62,648 م2أرض فضاء 

بيانات العقار:

الحدود واألطوال :

موقع العقار:

المميزات:

طريق الهدا العام يليه ملك سمو 
األمير مشعل بن عبدالعزيز آل 

سعود وتمام الحد مخطط الطيار 

أرض الراجحي

مخطط الحمراني 

شارع اسفلت 12 متر 
يليه أرض الراجحي 

طول منكسر 
398.00 م

طول منكسر
 438 م

طول منكسر  
156.60 م

 146.20 م

شماال

جنوبا

جنوبا

شرقا

بطول

بطول

بطول

بطول

طريق الهدا الدائري

سوق الخضار
طريق الكرا - الهدا

N المعالم والخدمات المحيطة

سوق الفواكه بالهدا 

مصانع الورد الطائفي 

فندق رمادا الهدا 

منطقة المنتزهات والتلفريك 

للذهاب للموقع

للذهاب للموقع

جامع عائشة الراجحيمدينة الملك عبدالله الطبية 

هيئة الهالل األحمر السعودي

مـكــــة مــــول

أرض العزيزية الغـربيـة

مــوعــــد الــمــزاد:

يقـام الـمـزاد يـــوم األربـعـــاء  1442/11/27 هـ - 2021/7/7 م

للراغبـــــيــن بالحـضـــور لمكـاتـبــــنا 

الريــــــاض 
طريق األمير محمد بن سعد

053 996 2000

جـــدة 
شارع فلسطين

055 005 3000

الخـبـر 
توقيع المزايد على كراسة طريق األمير سلطان

الشروط قبل موعد المزاد 050 010 6030

موقع الحضور موقع الحضور موقع الحضور 

خــدمة العــمــالء: 
عقارات مكة المكرمة :

0550053000 - 0550052000
عقارات مـديـنــة جـدة :

0550052000 - 0550053060 
عقارات مـديـنــة الطائف :

0550053000 - 0550052000

الساعة الرابعة والنصف عصرًا

الحدود واألطوال :

سكة موصله لعلو الجبل بعرض 1.85م وتمام 
الحد أرض جبلية فضاء.

أرض فضاء جبلية.

أرض جبلية فضاء منسوبة للمنهي.

ضلع منكسر متعدد .  

الـشــرح :
نافــذة بعــرض 18.05م شــماال و 16.85 جنوبــا 
وتمــام الحــد القطــع ذات األرقــام 809/7 ورقــم 
809/8 ورقــم 809/9 وتمــام الحــد شــارع عــرض 
12م وتمــام الحــد القطعــة رقــم 809/10 ورقــم 
809/11 مــن مخطــط العزيزيــة الفضــة الغربيــة 
ارض  الحــد  وتمــام  1/21/6/ج  رقــم  باللوحــة 
جبليــة فضــاء ، يبــدأ مــن الشــمال بطــول 80م ثــم 
ينعطــف نحــو الجنــوب الغربــي بطــول 28.90م 
يســتمر  ثــم  63ســم  بطــول  شــماال  يتجــه  ثــم 
ثــم  70.96م  بطــول  الغربــي  الجنــوب  باتجــاه 
يتجــه نحــو الجنــوب الشــرقي علــى شــكل منحنــى 
ثــم  5.22+م  43.79م  10.01+م  28م  بطــول 

يتجــه نحــو الجنــوب بطــول 72.49م .

شماال

جنوبا

غربا

شرقا

140 م

120 م

بطول

300 م

340 م

الحدود واألطوال :

شارع عرض 10م 

شارع فلسطين بعرض 52م 

قـطـعـة رقــم 507
وقطعة رقم 508

قطـعـة رقــم )511( 
وقطعة رقم )512( 

46.50 م 

46.50 م

89 م

89 م

شماال

جنوبا

غربا

شرقا

بطول

بطول

بطول

بطول

https://maps.app.goo.gl/R6ym5nkqBiMuHuxJ6
https://maps.app.goo.gl/aec2qCZpgCfvxmMs8
https://maps.app.goo.gl/ap28NgMcDnLmy6MD9
https://maps.app.goo.gl/fa2CYnRFKK3B3Moi9
https://goo.gl/maps/sUvDjGEBQt6VmZf5A
https://goo.gl/maps/ya1HbZyhADDSS1SV8
https://goo.gl/maps/uMcUb3sC64r1baW78
https://goo.gl/maps/uMcUb3sC64r1baW78
https://goo.gl/maps/uMcUb3sC64r1baW78
https://maps.app.goo.gl/R6ym5nkqBiMuHuxJ6
https://maps.app.goo.gl/aec2qCZpgCfvxmMs8
https://maps.app.goo.gl/ap28NgMcDnLmy6MD9
https://maps.app.goo.gl/fa2CYnRFKK3B3Moi9
https://goo.gl/maps/sUvDjGEBQt6VmZf5A
https://goo.gl/maps/ya1HbZyhADDSS1SV8
https://goo.gl/maps/uMcUb3sC64r1baW78
https://goo.gl/maps/uMcUb3sC64r1baW78
https://goo.gl/maps/uMcUb3sC64r1baW78
https://etqaan.sa/
https://twitter.com/etqaan_sa?s=21
https://instagram.com/etqaan_sa?igshid=1cts8qm5894b9
https://youtube.com/channel/UC1GadeE34FE17CbnHj4N_Qw
https://www.snapchat.com/add/etqaan.sa
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