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شارع عاصم بن سليامن
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 بحي اإلسكان باملدينة املنورة

حضور املشرتي أو وكيله الرشعي.  -1

تسليم شيك مصدق بإسم ) صندوق التنمية العقارية ( مببلغ  :  -2

مائة ألف ريال )١٠٠،٠٠٠( عن كل فيال ويعترب الشيك جزءاً من الثمن    
ملن يرسو عليه املزاد وال يحق له اسرتداده.

يلتزم املشرتي بدفع باقي مثن العقار بعد رسو املزاد عليه مبوعد   -3

أقصاه تاريخ ١٠ / ١٠ / ١44٠هـ .

حال عدم السداد يحق للصندوق فسخ البيع ويتم إعادة البيع عىل   -4

مسؤولية املشرتي ويلزمه ما  نقص من الثمن ومرصوفات املزاد .

٥- اإلفــــــراغ خــــاضـــــــــع إلجــــــــراءات الصــــنــــــدوق.

يســـقـــــط خـــــيار املــجــــلس حـال رســو املـزاد .  -٦

يحرر من يرسو عليه املزاد شيك السعي  بنسبة 2.5% من مثن العقار .  -٧

شروط دخول المزاد:

جمــيــــع الفــــلل دور واحــــد

موقـــع المــــزاد

للبيع باملزاد العلني
عدد 15فيال

الحرم  طريق الملك عبد العزيز
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يف قاعة نيارة بحي الخالدية
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1

فيال رقم )8( شارع األسود بن عبس

موقع 
العقار

مكتب التعليم 
األهيل

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 6 بطول 20مشامالً

شارع عرض 20م بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 20م بطول 20مشــرقاً

طريق غري نافذ بطول 20م بطول 20مغــــــــرباً

بند رقم )1(

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/h9oMY3bGVfVHRZVX7


2

فيال رقم )١2( شارع السائب بن عبد الله

موقع 
العقار

مكتب التعليم 
األهيل

ش

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 2 بطول 20مشامالً

وحدة رقم 10 بطول 20مجنـــوباً

وحدة رقم 11 بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 20م  بطول 20مغــــــــرباً

بند رقم )2(

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/S1Kt64P137XFZ3Ly9


3

فيال رقم )3( شارع برش الخثعمي

حـــدود وأطــــوال
وحدة  رقم 5 بطول 20مشامالً

وحدة  رقم 1 بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 20م بطول 20مشــرقاً

وحدة رقم 4 بطول 20مغــــــــرباً

--
--
--
--
رع 

شا
موقع 
العقار

جامع الشيخ عبد
اللطيف آل الشيخ

ثانوية امللك عبد الله 

بن عبد العزيز

 مكتب تعليم
رشق املدينة

 مستشفى
املدينة الوطني

املساحة

400م2

بند رقم )3(

مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/k6VJndVycvW4v9gf7


4

فيال رقم )3( شارع تاج األصفهنجي

--
--
--
--
رع 

شا
موقع 
العقار

جامع الشيخ عبد
اللطيف آل الشيخ

ثانوية امللك عبد الله 

بن عبد العزيز

 مكتب تعليم
رشق املدينة

 مستشفى
املدينة الوطني

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 5 بطول 20مشامالً

وحدة رقم 1 بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 15م بطول 20مشــرقاً

وحدة  رقم 4 بطول 20مغــــــــرباً

بند رقم )4(

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/mS7ushsMm6tN9sEQA


5

فيال رقم )3( شارع تقي الدين بن عبد الله

موقع 
العقار

ثانوية امللك عبد الله 

بن عبد العزيز

 مستشفى
املدينة الوطني

مكتب تعليم
 
رشق املدينة 

جامع الشيخ عبد

اللطيف آل الشيخ

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 5  بطول 20مشامالً

وحدة  رقم 1بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 40م  بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 15م  بطول 20مغــــــــرباً

بند رقم )5(

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/zeyaTiFYEbzrwUc58


6

فيال رقم )3( شارع خليل بن هارون

ثانوية امللك عبد الله 

بن عبد العزيز

 مستشفى
املدينة الوطني

مكتب تعليم
 
رشق املدينة 

جامع الشيخ عبد

اللطيف آل الشيخ

موقع 
العقار

بند رقم )6(

حـــدود وأطــــوال
امتداد طريق الهجرة عرض 80م بطول 20مشامالً

شارع عرض 20م بطول 20مجنـــوباً

وحدة رقم 4 بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 15م بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/9gBe25Lsk4xrPKeU6


7

فيال رقم )4( شارع حنظلة بن أيب سفيان

ثانوية امللك عبد الله 

بن عبد العزيز

 مستشفى
املدينة الوطني

مكتب تعليم
 
رشق املدينة 

جامع الشيخ عبد

اللطيف آل الشيخ

موقع 
العقار

بند رقم )7(

حـــدود وأطــــوال
 امتداد طريق الهجرة عرض 80م بطول 20مشامالً

 شارع عرض 20م بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 15م بطول 20مشــرقاً

وحدة رقم 3 بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/VLCnKH5LGmFjrbAB7


8

فيال رقم )8( شارع مالك بن عبد الرحمن

موقع 
العقار

بند رقم )8(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 6 بطول 20مشامالً

منطقة خرضاء  بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 15م بطول 20مشــرقاً

وحدة رقم 5 بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/effyvyPceKi4v8cv8


9

فيال رقم )7( شارع مالك بن عبد الرحمن

موقع 
العقار

بند رقم )9(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 5 بطول 20مشامالً

منطقة خرضاء بطول 20مجنـــوباً

وحدة رقم 12بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 15م بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/4ao1vdFurVNxsSj69
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فيال رقم )١2( شارع كعب بن حباب

موقع 
العقار

بند رقم )10(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 10 بطول 20مشامالً

منطقة خرضاء بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 15م بطول 20مشــرقاً

وحدة رقم 7 بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/efgbnajmQFZVtwoN7
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فيال رقم )9( شارع شارع الحارث بن سويد

موقع 
العقار

بند رقم )11(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 7 بطول 20مشامالً

مالعب أطفال  بطول 20مجنـــوباً

وحدة رقم 10بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 20م بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/g28L9bPt5JJZ35MS8
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فيال رقم )١٠( شارع قيسة بن مختوم

موقع 
العقار

بند رقم )12(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 8 بطول 20مشامالً

مالعب أطفال  بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 15م  بطول 20مشــرقاً

وحدة رقم 9 بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/pHPrQPUWpxd7kAsv6
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فيال رقم )3( شارع عبد الله بن أيب سليامن

موقع 
العقار

بند رقم )13(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 1 بطول 20مشامالً

أرض فضاء بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 20م بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 15م بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/jCpNosrVth1TZmMv5


14

فيال رقم )4( شارع شارع سيف بن سليامن

موقع 
العقار

بند رقم )14(

حـــدود وأطــــوال
شارع عرض 15م بطول 20مشامالً

وحدة رقم 33 بطول 20مجنـــوباً

وحدة رقم 6 بطول 20مشــرقاً

وحدة رقم 2 بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/D24Qn7nA94EkfrL19


15

موقع 
العقار

فيال رقم )24( شارع شارع حبان بن مرشد

بند رقم )15(

حـــدود وأطــــوال
وحدة رقم 22 بطول 20مشامالً

شارع عرض 30م  بطول 20مجنـــوباً

شارع عرض 15م بطول 20مشــرقاً

شارع عرض 30م بطول 20مغــــــــرباً

املساحة

400م2 مكونات كل فيال
 دور واحد مكون من )5 غرف وصالة ومطبخ 

و3 دورات مياه وحوش خلفي(

https://goo.gl/maps/vcbdMJe8XiBdcTJ16
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املسقط األفقي للدور األريض

بند رقم )1(، بند رقم )2(، بند رقم )5(، بند رقم )6(، 

بند رقم )9(، بند رقم )12(، بند رقم )14(
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املسقط األفقي للدور األريض

بند رقم )3(، بند رقم )4(، بند رقم )7(، بند رقم )8(

بند رقم )10(، بند رقم )11(، بند رقم )13(، بند رقم )15(
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