1

المزاد حضوري فقط
2

م

نوع العقار

قيمة شيك الدخول

رقم الصك

املدينة

الحي

عدد
العقارات

املساحة

املوقع

1

مزرعة

 300,000ريال

840121002629

املدينة املنورة

العيون

1

7408.79

اضغط هنا

2

عامرة

 300,000ريال

440111007781

املدينة املنورة

العزيزية شارع اإلمام البخاري

1

846.41

اضغط هنا

3

عامرة

 300,000ريال

340108013552

املدينة املنورة

الرانوناء

1

876.37

اضغط هنا

4

عامرة

 300,000ريال

340112004596

املدينة املنورة

الفردوس بجوار مخطط باقدو

1

939.61

اضغط هنا

5

عامرة

 100,000ريال

740110010047

املدينة املنورة

باقدو بالحره الرشقية

1

620.00

اضغط هنا

6

عامرة

 100,000ريال

340111007870

املدينة املنورة

السالم بالبيداء

1

611.89

اضغط هنا

7

عامرة

 100,000ريال

340104002041

املدينة املنورة

الدفاع منطقة البيداء

1

688.04

اضغط هنا

8

بيت
شعبي

 50,000ريال

340112007711

املدينة املنورة

العزيزيه مبنطقة البيداء

1

683.87

اضغط هنا

9

أرض

 50,000ريال

740119003304

املدينة املنورة

الدفاع منطقة البيداء

1

500.00

اضغط هنا

10

أرض

 50,000ريال

540106008271

املدينة املنورة

السالم بالبيداء

1

748.00

اضغط هنا

3

بيان العقارات المطروحة للمزاد :
م

نوع العقار

قيمة شيك الدخول

رقم الصك

املدينة

الحي

عدد
العقارات

املساحة

املوقع

11

أرض

 50,000ريال

440111005431

املدينة املنورة

الدفاع منطقة البيداء

1

422.16

اضغط هنا

12

أرض

 50,000ريال

340116004271

املدينة املنورة

السالم

1

312.00

اضغط هنا

13

أرض

 50,000ريال

640106010436

املدينة املنورة

ابو مرخة يف العزيزية

1

367.81

اضغط هنا

14

أرض

 50,000ريال

540115010261

املدينة املنورة

عروة

1

1492.07

اضغط هنا

15

أرض

 50,000ريال

840120002932

املدينة املنورة

حمراء االسد

1

600.00

اضغط هنا

16

أرض

 50,000ريال

740108016149

املدينة املنورة

البيداء حى السالم

1

424.17

اضغط هنا

17

أرض

 50,000ريال

240118005346

املدينة املنورة

العيون

1

495.00

اضغط هنا

18

أرض

 50,000ريال

440106010435

املدينة املنورة

أبو مرخه العزيزية

1

374.18

اضغط هنا

19

أرض

 50,000ريال

440106017035

املدينة املنورة

العزيزية

1

600.00

اضغط هنا

20

أرض

 50,000ريال

440115011955

املدينة املنورة

مخطط ولد محمد طريق تبوك

1

490.00

اضغط هنا

4

وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  300,000 :ريال

الموقع األول :
حي العيون
الحدود واألطوال

مزرعة
املساحة  7408.79 :مرت مربع

شـامالً :

مزرعه محمود أحمد السييس بطول () من رشق اىل غرب مبيل اكرث اىل قبله بطول  65.60مرت ثم يعتدل إىل غرب بطول  36.60مرت

جــنوباً :

مسيل ودى الحمض بعرض  85.36مرت بطول  85.36مرت

شــرقاً :

شارع مختلف العرض من  9.40مرت إىل  15.40مرت يفصل مزرعة حمزة جعفر جعفر بطول  146مرت

غـــربـاً :

مزرعة نعيم حسن أغا بطول () من قبله إىل شامل ومبيل لرشق بطول  25.72مرت ثم دخله إىل رشق

مسورة ويوجد بها:
 7غرف  8دورات مياه  4مطابخ  200نخلة عجوة
صالة ميز بسعة  250شخص
صالة نسائية بسعة  400شخص
صالة طعام رجال بسعة  200شخص
 30نخلة متنوعة
برئ  4بوصة

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

بطول  5.65مرت ثم يعتدل لشامل مع ميل لغرب بطول  12.67ثم ينفس االتجاه بطول  22.25مرت

وصف ومكونات العقار

 70نخلة روثانا

صك رقم 840121002629 :

مميزات العقار
تقع يف منطقة العيون
داخل حد الحرم
متكاملة الخدمات

أفضل استخدام
خيار أمثل للعقاريني
إقامة مناسبات خاصة وعامة
إنتاج التمور

5

وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  300,000 :ريال

الموقع الثاني :
شارع اإلمام البخاري بالعزيزية
الحدود واألطوال

املساحة  846.41 :مرت مربع

شـامالً :

القطعه رقم  254بطول  29.85مرت

جــنوباً :

شارع بعرض  40مرت بطول  20.5مرت

شــرقاً :

قطعه رقم  257بطول  30مرت

غـــربـاً :

شارع بعرض  40مرت بطول  20مرت

وصف ومكونات العقار
 10شقق
 5معارض تجارية
دورين
ملحق علوي

عامرة

صك رقم 440111007781 :

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مميزات العقار
عىل شارعني رئيسيــني  40جنويب
االمام البخارى و 40غريب

أفضل استخدام
فندق
مكاتب تجارية
معارض

6

وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  300,000 :ريال

الموقع الثالث :
حي الرانوناء
الحدود واألطوال

عامرة عظمه
املساحة  876.37 :مرت مربع

شـامالً :

شارع مشاة  6مرت بطول  35.27مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  1530بطول  35.27مرت

شــرقاً :

شارع سهل بن سعد رىض الله عنه بعرض  54مرت .بطول  25.04مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  1529بطول  25.04مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

عامره عظمه تتكون من  ٣ادوار  +بدروم  ١١ +شقه

داخل حد الحرم

و ٤محالت

صك رقم 340108013552 :

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

عىل شارع  52مرت تجاري رئييس

أفضل استخدام
عامرة تجارية
مركز تجاري
فندق
مكاتب
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  300,000 :ريال

الموقع الرابع :
حي الفردوس جوار مخطط باقدو بالحرة الرشقية

الحدود واألطوال

فله دورين درج داخيل

صك رقم 340112004596 :

املساحة  939.61 :مرت مربع

شـامالً :

شارع املقداد بن عمرو ريض الله عنه بعرض  20مرت وبطول  21.3مرت

جــنوباً :

القطعة رقم  277بطول  25.35مرت

شــرقاً :

القطعة رقم  276بطول  37.24مرت

غـــربـاً :

شارع القفطي بعرض  20مرت وبطول  33.6مرت

وصف ومكونات العقار
 6غرف
 3حاممات
ملحق
غرفة +حامم
مجلس رجال  +مقلط
3حاممات

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مميزات العقار
يف منطقة راقية
متكاملة الخدمات
عىل واجهتني

أفضل استخدام
سكن خاص

مجلس نساء
صالتني كبرية  +مصعد  +مطبخ  +ملحق أريض

8

وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  100,000 :ريال

الموقع الخامس :
حي باقدو الحرة الرشقية
الحدود واألطوال

فله دورين درج داخيل

صك رقم 740110010047 :

املساحة  620.00 :مرت مربع

شـامالً :

القطعة رقم  794بطول  25مرت

جــنوباً :

القطعة رقم  798بطول  25مرت

شــرقاً :

القطعة رقم  795بطول  24.8مرت

غـــربـاً :

شارع بعرض  24وبطول  24.8مرت

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

القسم األريض:

قريب من الحرم

مجلس كبري  +مقلط  +صالة

حى راقي جدا

القسم العلوي:

قريب من مدينه املعرفه

صالة كبرية +مطبخ  +جناح كبري  +حامم  +غرفة

يتوفر بالحي جميع الخدمات

نوم كبرية بالحامم
 3غرف بحامماتها الخاصة

أفضل استخدام

ملحق غرفتني

سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  100,000 :ريال

الموقع السادس :
حي السالم
الحدود واألطوال

عامرة سكنية
املساحة  611.89 :مرت مربع

شـامالً :

شارع يزيد بن حاتم عرض  18مرت بطول  25.02مرت

جــنوباً :

القطعة رقم  26شارع يحي البرصي بطول  25مرت

شــرقاً :

مشاة عرض  6مرت بطول  33.99مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  5شارع زرعة بن عبد الله األنصاري بطول  24.96مرت

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

 5شقق بخدماتها

قريب من جامعة طيبة

 2دور و ملحق

صك رقم 340111007870 :

أفضل استخدام
سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  100,000 :ريال

الموقع السابع :
حي الدفاع منطقة البيداء
الحدود واألطوال

سكني فله درج داخيل

صك رقم 340104002041 :

املساحة  688.04 :مرت مربع

شـامالً :

شارع ميرسة بن حبيب عرض  15مرت بطول ( ) مرت شطفة  5.66مرت ثم  20مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  31شارع أحمد بن املقدام بطول  24مرت

شــرقاً :

شارع أحمد بن املقدام عرض  15مرت بطول  25مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  7شارع ميرسة بن حبيب بطول  29مرت

وصف ومكونات العقار
الدور االرىض
مجالس وصاله ومطبخ
ودورات مياه ومغاسل رجال ونساء
يوجد مساحة كبرية خلف الفله تفتح عىل الشارع
الرشقي
الدور العلوى أجنحة نوم مع منافعها

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مميزات العقار
موقع العقار عىل شارعني
داخل حي سكنى
تحيط به الفلل من كل جانب

أفضل استخدام
سكن خاص
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع الثامن :
حي العزيزية منطقة البيداء
الحدود واألطوال

بيت سكن

صك رقم 340112007711 :

املساحة  683.87 :مرت مربع

شـامالً :

شارع عرض  20مرت بطول  25مرت

جــنوباً :

القطعة رقم  1088بطول  25مرت

شــرقاً :

القطعة رقم  1085بطول  27.36مرت

غـــربـاً :

مشاة عرض  10مرت بطول  27.35مرت

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

بيت دور ارىض

موقع العقار داخل حى سكنى
قربه من مسجد الحي
شارعني شامىل وغريب

أفضل استخدام
سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع التاسع :
مخطط املحيسن حي الدفاع جنوب كارفور الواقع عىل
شارع اإلمام البخاري

الحدود واألطوال

أرض سكنية

صك رقم 740119003304 :

املساحة  500 :مرت مربع

شـامالً :

قطعة رقم  32شارع عبد الرحيم بن محمد الشافعي بطول  25مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  7من شارع يونس بن الخطيب الدولعي بطول  25مرت

شــرقاً :

شارع عبد الرحيم بن محمد الشافعي بعرض  16مرت بطول  20مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  11من شارع يحيى بن محمد الغرناطي بطول  20مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض عىل واجهه واحدة رشقية

خيار امثل للعقاريني واملطورين

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مخطط راقي جدا وتحيط الفلل الراقيه
باملوقع من جميع الجهات

أفضل استخدام
سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع العاشر :
حي السالم
الحدود واألطوال

أرض سكن

صك رقم 540106008271 :

املساحة  748 :مرت مربع

شـامالً :

قطعة رقم  15شارع عبيد الله بن عمرو بطول  22مرت

جــنوباً :

شارع بديل بن كلثوم ريض الله عنه عرض  18مرت بطول 22مرت

شــرقاً :

قطعة رقم  84شارع بديل بن كلثوم ريض الله عنه بطول  34مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  88شارع بديل بن كلثوم ريض الله عنه بطول  34مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

مخطط سكني جديد

خيار امثل للعقاريني واملطورين

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

املنسوب العام لالرض مستوى
ميكن تقسمها اىل قطعتني
بعد اخذ املوافقة من الجهات املختصه

أفضل استخدام
سكني
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

الموقع الحادي عشر :
حي الدفاع
الحدود واألطوال

شيك الدخول  50,000 :ريال
أرض مسورة
املساحة  422.16 :مرت مربع

شـامالً :

شارع ميرسة بن حبيب بعرض  15مرت بطول  9مرت ثم  7.98مرت

جــنوباً :

القطعة رقم  31شارع أحمد بن املقدام بطول 9مرت ثم  3.17مرت

شــرقاً :

القطعة رقم  35شارع أحمد بن املقدام بطول  29مرت

غـــربـاً :

القطعة رقم  2/7بطول 29.02مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

ديوانية

داخل حي سكنى قائم

حوش

صك رقم 440111005431 :

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مسوره االرض
املنسوب العام لالرض مستوى
خيار امثل للعقارين واملطورين

أفضل استخدام
سكني
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع الثاني عشر :
حي السالم
الحدود واألطوال

أرض سكنيه

صك رقم 340116004271 :

املساحة  312 :مرت مربع

شـامالً :

قطعة رقم  6شارع االشجعي بطول 26مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  2-8شارع االشجعي بطول  26مرت

شــرقاً :

شارع االشجعي عرض  18مرت بطول  12مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  7شارع كعب بن عمري بطول12مرت

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض بيضاء

حى راقي
املنسوب العام لالرض مستوى
خيار امثل للعقاريـــني واملطورين

أفضل استخدام
سكن خاص
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع الثالث عشر:
حي أبو مرخه بالعزيزية
الحدود واألطوال

أرض

صك رقم 640106010436 :

املساحة  367.81 :مرت مربع

شـامالً :

القطعة رقم  28شارع سعيد بن جمهان بطول  15مرت

جــنوباً :

شارع عبيد بن الحسن املزين عرض  18مرت بطول من رشق اىل غرب شطفه  5.65ثم يعتدل  11.06مرت

شــرقاً :

شارع سعيد بن جمهان عرض  20مرت بطول  21مرت

غـــربـاً :

القطعة رقم  2 - 30شارع عبيد بن الحسن املزين بطول  25مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض

منطقة راقية

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

املنسوب العام لالرض مستوى
خيار امثل للعقاريـــني واملطورين

أفضل استخدام
سكني
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع الرابع عشر :
حي عروة
الحدود واألطوال

أرض

صك رقم 540115010261 :

املساحة  1492.07 :مرت مربع

شـامالً :

شارع بعرض مرت  10بطول  46مرت

جــنوباً :

شارع بعرض  18مرت وبطول  25.15مرت

شــرقاً :

مخطط خالد شندي بطول من قبلة اىل شامل مبيل نحو الرشق  45مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  28بطول 43مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض

أرض كبرية بجوار مسجد

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

ميكن تقسيمها إىل ثالث قطع
بعد موافقة الجهات املختصة
املنسوب العام لالرض مستوى

أفضل استخدام
سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع الخامس عشر :
مخطط حمراء أسد
الحدود واألطوال

سكن

صك رقم 840120002932 :

املساحة  600 :مرت مربع

شـامالً :

مواقف سيارات بطول  20مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  390بطول  20مرت

شــرقاً :

قطعة رقم  391بطول  30مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  387بطول  30مرت

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض

متكاملة الخدمات
املنسوب العام لالرض مستوى

أفضل استخدام
سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع السادس عشر :
حي السالم
الحدود واألطوال

سكن
املساحة  424.17 :مرت مربع

شـامالً :

شارع حسان بن متيم عرض  18مرت بطول من رشق اىل غرب  14.14مرت

جــنوباً :

مواقف سيارات بطول من رشق اىل غرب  14.14مرت

شــرقاً :

قطعة رقم  19حسان بن متيم عرض 18مرت بطول من قبله إىل شامل 30مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  2 / 21حسان بن متيم عرض  18مرت بطول من قبله إىل شامل 30مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

يقع داخل منطقة سكنية راقية

تحيط به الفلل الراقيه من جميع الجهات

عىل شارع شاميل
موقف جنويب

صك رقم 740108016149 :

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

املنسوب العام لالرض مستوى
يعترب خيار امثل للعقاريني واملطورين

أفضل استخدام
سكني
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع السابع عشر :
حي العيون
الحدود واألطوال

أرض مسورة
املساحة  495 :مرت مربع

شـامالً :

قطعة رقم  96بطول 22مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  100بطول 22مرت

شــرقاً :

قطعة رقم  99بطول  25.5مرت

غـــربـاً :

مواقف سيارات يليه شارع بعرض  16مرت وبطول  22.5مرت

وصف ومكونات العقار
حوش
اسرتاحة

صك رقم 240118005346 :

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مميزات العقار
سكني
املنسوب العام لالرض مستوى

أفضل استخدام
اسرتاحة
سكن
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

شيك الدخول  50,000 :ريال

الموقع الثامن عشر :
حي أبو مرخه
الحدود واألطوال

سكن

صك رقم 440106010435 :

املساحة  374.18 :مرت مربع

شـامالً :

قطعة رقم  28شارع سعيد بن جمهان بطول  15مرت

جــنوباً :

شارع عبيد بن الحسن املزين عرض  18مرت بطول  14.94مرت

شــرقاً :

قطعة رقم  1 - 30شارع عبيد الحسن املزين بطول  25مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  29شارع عبيد الحسن املزين بطول  25مرت

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض

يقع يف حي سكنى راقي

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

شارعني رشقي جنويب
املنسوب العام لالرض مستوى
خيار أمثل للعقاريــني واملطورين

أفضل استخدام
سكني
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

الموقع التاسع عشر :
حي العزيزية
الحدود واألطوال

أرض

أرض – تجاري – سكني

صك رقم 440106017035 :

املساحة  600 :مرت مربع

شـامالً :

شارع عرض  18.60مرت وبطول  20مرت

جــنوباً :

شارع عرض  64مرت وبطول  20مرت

شــرقاً :

قطعة رقم 7وبطول  30مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  5وبطول  30مرت

وصف ومكونات العقار

شيك الدخول  50,000 :ريال

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

مميزات العقار
وقوع االرض عىل شارعني متظاهرات
شارع  64تجارى من الجنوب
شارع  18.60سكنى من الشامل
املنسوب العام لالرض مستوى
خيار امثل للعقاريــني واملطورين

أفضل استخدام
سكني تجاري
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وكالة سلطان محمد للمزادات العقارية

الموقع العشرون :

شيك الدخول  50,000 :ريال

مخطط ولد محمد طريق تبوك
الحدود واألطوال

أرض

صك رقم 440115011955 :

املساحة  490 :مرت مربع

شـامالً :

شارع عرض  20مرت وبطول  20مرت

جــنوباً :

قطعة رقم  1292وبطول  20مرت

شــرقاً :

قطعة رقم  1293وبطول  24.5مرت

غـــربـاً :

قطعة رقم  1289وبطول  24.5مرت

اضغط عىل الرمز لفتح املوقع

وصف ومكونات العقار

مميزات العقار

أرض

وقوع االرض داخل مخطط سكنى
املنسوب العام لالرض مستوى
خيار أمثل للعقاريني واملطورين

أفضل استخدام
سكن خاص
اسرتاحة خاصه
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شروط الدخول بالمزاد
1.تقديم شيك مصدق بإسم مركز اإلسناد والتصفية  ،بقيمة الشيك املحدد لكل عقار.
2.حضور املشرتي أو وكيله الرشعي لصالة املزاد.
3.عند رسو املزاد عىل املشرتي يتم سداد املبلغ فورا ً  ،ويف حال تعذر السداد خالل عرشة أيام عمل ،
يعاد املزاد عىل حساب املشرتي ويتحمل جميع ما نقص من املبلغ وجميع تكاليف املزاد.
4.املعاينة للعقار خالل فرتة اإلعالن.
5.يسقط خيار املجلس حال رسو املزاد وفق قواعد عمليات مركز اإلسناد والتصفية.
6.يحرر من يرسو عليه املزاد شيك السعي بقيمة (  ) %2.50من مثن البيع شامل رضيبة القيمة املضافة
باسم  /مركز اإلسناد والتصفية.
7.يلتزم املشرتي بسداد رضيبة الترصفات العقارية (  ) % 5من مثن البيع .
8.البيع واإلفراغ وفق قواعد عمليات مركز اإلسناد والتصفية.
لسالمة الجميع  :الرجاء االلتزام باإلجراءات االحرتازية.
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