
شركة إتقان العقارية

 والتزامًا بإجراءات التباعد االجتماعي تعلن عن أولى مزادتها العلنية المرئية 

بطرح عدد من العقارات االستثمارية المميزة

المزادات المرئية







أرض الخالدية

.86





أرض الخالدية

الرياض جنوب  في  والرئيسية  الهامة  الطرق  من  مجموعة  التقاء  عند  االستراتيجي  بموقعها  األرض   تتميز 
 )طريق الخرج ، الطريق الدائري الجنوبي( وبالقرب من طريق علي بن أبي طالب ، كما أن ما تم من إقامة

الجسور الجديدة سهل عملية الوصول وأتاح خيارات المداخل والمخارج والدوران للوصول لألرض

 يتيح الموقع للمستثمرين فرص عدة لتنوع خيارات المشاريع نظرًا لحاجة المنطقة لمشروعات مثل - ستريب
مول ، محطة وقود ، معارض وصاالت تجارية، صالة مفتوحة إلقامة فعاليات وعروض ، قاعة أفراح

يحيط بالموقع أحياء عدة ذات كثافة سكانية عالية مما يرفع من مؤشرات نجاح االستثمار ونمو العوائد الربحية

المميزات





مستودع جدة

 يقع العقار في حي السروات )الخمرة( في مدينة جدة

شماال : قطعة رقم 579 و 580                              بطول  100  مترًا

جنوبا: موقف سيارات ثم شارع عرض 60 م              بطول   100 مترًا

شرقا: شارع                                                        بطول   250 مترًا

   غربا: شارع                                                          بطول  250  مترًا

  منطقة مستودعات تجارية  وخدمات لوجستية

 تبلغ المساحة اإلجمالية  25،000 مترًا مربعًا

الموقع

المساحة

 الحدود واألطوال حسب الصك

مميزات األرض
 تتميز منطقة الخمرة اللوجستية بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها االستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى
 مقربة من ميناء جدة اإلسالمي وتأتي منطقة الخمرة اللوجستية لإلسهام في ترسيخ موقع المملكة كمركز للخدمات
 اللوجستية من خالل توفير بنية تحتية متقدمة وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة 0 وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية

على الصعيدين االستشاري والخدماتي تماشيا مع ركائز وأهداف رؤية السعودية 2030





أرض البغدادية

 جدة - على امتداد شارع االندلس في حي البغدادية

شماال : ملك عبد حسن با سالمه                              بطول  10  مترًا

جنوبا: ملك المذكور بالصك رقم 673                        بطول   17 مترًا

شرقا: شارع عرض 61 م شماال و 64م جنوبا               بطول   21.20 مترًا

   غربا: ملك سمو األمير مشعل بن عبدالعزيز                 بطول  20  مترًا

ارض فضاء

2500 + 270

الموقع

المساحة

 الحدود واألطوال حسب الصك

مميزات األرض
   تمتاز المنطقة بقربها من البحر وطريق االندلس الذي يعد من الطرق الرئيسية النافذة على طريق

مكة المكرمة وكذلك وسط البلد ، وتبعد ١٠٠ متر عن طريق الكورنيش

٢٧٧٠ متر مربع المساحة االجمالية





عمارة البطحاء الجديدة

تقع على شارع البطحاء العام بالقرب من مركز الغرابي
يتكون من 26 مكتب +27 معرض + 70 شقة + 2 مستودع

الموقع

 تبلغ المساحة اإلجمالية  3153.97 مترًا مربعًا

رقم الصك 410113084329  

المساحة

الشمال: شارع عرض 6م                      بطول   43.14م

الجنوب: شارع عرض 20م و17 م           بطول  46.94م

الشرق: شارع عرض 40م                      بطول 34.85م

 الغرب: جار                                          بطول 38م

 الحدود واألطوال حسب الصك

 القيمة اإليجارية
ريال سنويًا5.411.889



رقم الصك 910117048303  

رقم الصك 710119039282  

الشمال: شارع عرض 6م                      بطول   0.86 م

الجنوب: شارع عرض 20م                     بطول   0.86 م

الشرق: شارع البطحاء عرض 40م           بطول 34.85م

 الغرب: ملك صاحب العالقة                 بطول 34.85م

الشمال: شارع عرض 6.40م                بطول   33م

الجنوب: شارع عرض 15.20م               بطول    42م

الشرق: ملك صاحب العالقة                بطول    38م

 الغرب: شارع عرض 10.80م                 بطول   42م

 موقع العمارة في قلب مدينة الرياض وعلى شارع البطحاء العام حيث حركة التجارة العالية
 والمرتادين على مدار العام

القيمة المرتفعة لألصل )األرض( المقام عليها العقار 
 العائد االستثماري الواقعي ونسبة الدخل ذات المؤشرات الربحية الجيدة 

 ارتفاع مؤشر الكثافة السكانية في الحي والمنطقة المحيطة 

مميزات األرض







مجمع العليا

شرق وزارة الداخلية على شارع عبد الملك بن مروان
يتكون من 4 مباني تجارية تضم 17 معرض + 40 شقة + 2 ملحق

الموقع

 تبلغ المساحة اإلجمالية  5965.65 مترًا مربعًا
المساحة

الشمال: شارع عرض 32م           بطول 88.38م

الجنوب: شارع عرض 20م           بطول  88.38م

الشرق: شارع عرض 20م            بطول 67.50م

 الغرب: جار                               بطول 67.50م

 الحدود واألطوال حسب الصك

مميزات األرض
حي العليا من األحياء المرغوبة للسكن وخاصة منطقة المجمع تتسم بالهدوء

الوحدات التأجيرية تم بناؤها بشكل يناسب شريحة كبيرة من راغبي السكن

اكتمال التأجير لجميع الوحدات مؤشر واضح لتميز الموقع

قيمة المجمع ضمن القيم المتوسطة والمناسبة لالستثمار

 القيمة اإليجارية
ريال سنويًا1,782,100



ريال سنويًا





المزادات المرئية




