
المزاد العلني الخامس عشر 
( المزاد المرئي )

٢٧١٤٤٢ ١١
٠٧ ٠٧٢٠٢١

ً

//
/ /

اضغط   
للمواقع

https://goo.gl/maps/pFm2wTRG38LH4vAT7
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https://goo.gl/maps/AHWXQxu1T1rr6dVN8


ــى «  ــه تعال ــه الل ــز الراجحــي » رحم ــن عبدالعزي ــح ب ــارات الشــيخ صال ــز عق تتمي
بالتنــوع والتفــرد فــي مواقعهــا واســتثماراتها ، حيــث المشــاريع ذات العوائــد 
أميــز  فــي  المتعــددة  المجديــة واألراضــي ذات االســتخدامات  االســتثمارية 
المواقــع وأشــهرها فــي مدينــة الريــاض وجــدة ومكــة والقصيــم وغيرهــا مــن 

مــدن المملكــة

واســتمرارا لنجاحــات المــزادات الســابقة لعقــارات مجلــس التصفيــة نضــع بيــن 
ــي  ــزاد العلن ــي الم ــا ف ــي ســيتم طرحه ــارات الت ــك العق ــم بعضــًا مــن تل أيديك

الخامــس عشــر



فلل الحدائق

مجمع سكني - جدة



مميزات العقار

فلل الحدائق

يقع في حي النعيم الذي يعتبر من االحياء الهادئة حيث يتميز بكثرة الكمباوندات المستقلة والفلل و القصور 

الراقية 

قربها من عدة منشاءات حيوية وترفيهية )مطار الملك عبدالعزيز الدولي – مول العرب – واجهة جدة البحرية (

سهولة الوصول عبر شبكة طرق رئيسية تمر قرب الفلل أهمها طريق المدينة المنورة وطريق األمير سلطان

القيمة الجيدة لألصل )األرض( المقام عليها الفلل



طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز

ك عبد العزيز
طريق المل

شارع األمل

فللطريق المدينة المنورة
 الحدائق

مول
العرب

مطار الملك
عبدالعزيز 

الدولي

اضغط للموقع

فلل الحدائق

https://goo.gl/maps/6LRiaMRhq4jupXVu9


فلل الحدائق

شارع األمل

زيز
لع

دا
عب

ن 
ن ب

طا
سل

ير 
ألم

ق ا
طري



ريع بخش

أرض - مكة المكرمة



مميزات العقار

ريع بخش

سكني - تجاريأجياد - مكة المكرمة 1،157 متر مربع

وقوع األرض في منطقة ريع بخش في قلب العاصمة

 المقدسة حيث قربها من المسجد الحرام في منطقة إسكان الحجاج 

والمعتمرين.

مما يخدم العملية االستثمارية المستقبلية  في موقع األرض وصول االدوار 

في المنطقة حسب التصاريح الى 10ادوار .

تتميز محيط األرض بوفرة جميع الخدمات واستكمال جميع مايتعلق في 

البنية التحتية.

ارتفاع المؤشر التجاري بالمنطقة المحيطة يقوي من الحركة االستثمارية.



الطريق الدائري الثاني
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شارع أجياد

ريعانفاق كدي - أجياد
بخش

الحرم
المكي

أجياد

اضغط للموقع

ريع بخش

https://goo.gl/maps/tp7m7bHhpzXK1g5L7


ريع بخشفلل الحدائق



أرض المعابدة

أرض - مكة المكرمة



مميزات العقار

أرض المعابدة

سكني - تجاري المعابدة - مكة 2,368,49 متر مربع

تمتاز األرض بموقعها الحيوي والتجاري الفريد حيث كونها  في منطقة استثمارية ذات النشاط الفندقي 

تطوير استخدام األرض يعطي فرص للعائد االستثماري الناجح

توفر المنشاءات الفندقية العالمية بالقرب من األرض من فئه الخمسه نجوم ) قراند مكة , أبراج نوفتيل ( يجعلها 

الوجهة األكثر حيوية للنشاط الفندقي في مواسم الحج والعمرة.



الطريق الدائري الثاني

شارع الحجون

شارع االبطح
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كدي - أجياد

أرض
المعابدة

الحرم
المكي

أجياد

اضغط للموقع

أرض المعابدة

https://goo.gl/maps/xayFj4D5rR6gPgUZ6


أرض المعابدةفلل الحدائق




