
لإلستفسار

رقم المعلن 3122812
رقم التصنيف 1063

ترخيص وكيل البيع
القضايئ   38020012

054 3548 222
054 750 3444

موقع المزاد

قاعة جلوريا
جدة - حي المروة

موقع القاعة
أضغط هنا

أضغط لالتصال

جــــــــدة
رد زاد الزمُ مَ

يوم المزاد

األربعـــــــــــــــــــــــاء
مســــــــــاءً  4 : 0 0 عـــة  لســـا ا

2 0 2 3

1 1
ينـــــــــــــــــــــــــــــاير 01

1 4 4 4

1 8
جمادى الثانية 06

تعلن شركة طيبة الخري عن البيع بالمزاد العلين لمجموعة عقارات 
يف جدة تحت إشراف مركزاإلسناد والتصفية ( إنفاذ ) وبقرار من 

محكمة التنفيذ

https://goo.gl/maps/WkRTt3CStWPj9ZiR7
tel:0547503444
tel:0543548222


العقــــــــــــــارات
الجموم

أم حبلين

شيك الدخولالمساحة / م2الحيالعقاررقم الصك

شيك الدخولالمساحة / م2الحيالعقاررقم الصك

جـــــــــدة
شيك الدخولالمساحة / م2الحيالعقاررقم الصك

500200,000

200,000

820221012335

485.99 720219026862

المروة عمارة

الحمراءعمارة

01

02

03

04

06

07

08

09

101,250 الزمرد920220005130

870 920211026747

17,006.72 320224009184

1,085 920211029531

الرحاب

أم حبلين

الرحاب

1,932 920208030805

949,999.52 321004000417

المحمدية

مدسوس

فيال

فيال

أرض

فيال

مجمع فلل

 أرض مقام عليها
مستودعات

100,000

100,000

500,000

200,000

500,000

3,000,000

600 325420000196
220214009830

المحمدية 100,000فيال

292.5 البساتين620211020461
 فيال

50,000دوبلكس

100,000 462 الياقوتفيال520217005582

الصفحة 01

05

11



العقــــــــــــــارات

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

3,312 920232002330

2,220.5 320228019834

2,919.18 720211015702

800 320215033981

1,155.06 320206029414

 مجمع
ورش

حوش

حوش

عمارة

فيال وعمارة
عظم 

الرغامة

الرغامة

بريمان

 الزنهة

طيبة

13

15

شيك الدخولالمساحة / م2الحيالعقاررقم الصك

16

17

18

19

20

21

22

23

1,890.37 بريمان420205032162 100,000حوش

50,000

100,000

50,000

50,000

829.64 720211001297

400 320217003705

801.5 520203001304

801.5 920203001305

أرض

عمارة

أرض

أرض

جوهرة العروس

األجواد

جوهرة العروس

جوهرة العروس

810.65 بريمان320216018711 50,000حوش

14

900 واحة الخليج720212020904 100,000أرض

12

الصفحة 02



الصفحة 03

شيك الدخول

3,000,000 ريال

الموقع عبارة عن أرض مقام عىل جزء منها 5 مستودعات 

الموقع يقع عىل طريق مكة القديم مباشرة وقريب من طريق هدا الشام 

الموقع يعد فرصة إستثنائية لإلستثمار    

الحدود واألطوال

رقم الصك

949,999.52
المساحة / م2

321004000417

األرض العائدة ملك جار وتمام الحد ملك جار وتمام الحد ملك جار 
بطول 950 م 

األرض العائده لجار بطول 950 م 

طريق المدينه المنورة مكة المكرمة القديم بطول 1000 م األرض العائده لجار بطول 1000 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

أرض مقام عليها مستودعات 
بحي مدسوس

01

https://goo.gl/maps/a8PEdjcHGnbhJBPG7


الصفحة 04

شيك الدخول

500,000 ريال

الموقع عبارة عن أرض مسفلتة و محوشة بسور ومقام به غرفة واحدة 

الموقع بمنطقة مصانع ومستودعات بما يضيف أهمية مكانية للموقع 

لراغيب اإلستثمار  

الحدود واألطوال

أرض بحي أم حبلين

رقم الصك

17,006.72
المساحة / م2

320224009184

شارع ترايب بعرض 8.40 م ثم ملك جار بطول 109 م ملك جار بطول 128.5 م 

ملك جار بطول 164 م شارع ترايب عرض 6 م ثم ملك جار بطول 119 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

02

https://goo.gl/maps/55wF3o4pT7TbLL3i8


الصفحة 05

شيك الدخول

500,000 ريال

الموقع عبارة عن مجمع فلل مكون من 5 فلل بإطاللة مباشرة عىل طريق المدينة  

الموقع بجوار أبراج سكنية وإدارية وأبراج فندقية بما يجعل الموقع فرصة 

إستثنائية لإلستثمار باإلضافة لقربه من مطار الملك عبد العزيز الدويل   

الحدود واألطوال

رقم الصك

1,932

329/ب 220  218  216
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

920208030805

قطعة رقم 214 بطول 28 م قطعة رقم 222 بطول 28 م 

يحده القطع رقم 221 ورقم 219 ورقم 214 بطول 69 م شارع عرض 20 م بطول 69 م 

وصف العقار

مجمع فلل بحي المحمدية

موقع العقار
أضغط هنا

03

https://goo.gl/maps/UZGxLrptejU8Yd4Q7


الصفحة 06

شيك الدخول

100,000 ريال

الموقع عبارة عن فيال سكنية بحي المحمدية وهو من االحياء الراقية بمدينة جدة 

والمرغوبة للسكن   

يتمزي الموقع بالهدوء وقربه من طريق المدينة شرقاً وطريق األمري سلطان غرباً 

الحدود واألطوال

فيال بحي المحمدية

رقم الصك

600

329/ب 111
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة 

325420000196
220214009830

قطعة رقم 110 ورقم 112  بطول 24 م شارع عرض 20 م بطول 24 م 

قطعة رقم 113 بطول 25 م قطعة رقم 109 بطول 25 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

04

https://goo.gl/maps/cdsxrG9vc3gFNxPU7


الصفحة 07

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن فيال سكنية مكونة من دورين وملحق بحي الرحاب وهو 

من االحياء الممزية والمرغوبة للسكن بمدينة جدة

الموقع يتمزي بقربها من شارع فلسطين وطريق الحرمين وبالقرب من 

منزته أرامكو

الحدود واألطوال

فيال بحي الرحاب

رقم الصك

1,085

منح/2 453
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

920211029531

قطعة رقم 460 بطول 31 م شارع عرض 25 م بطول 31 م

قطعة رقم 454 بطول 35 م قطعة رقم 452 بطول 35 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

05

https://goo.gl/maps/FMdeTjZva4QtN3Ks6


الصفحة 08

شيك الدخول

100,000 ريال

الموقع عبارة عن فيال سكنية  بحي الرحاب وهو من االحياء الممزية 

والمرغوبة للسكن بمدينة جدة  

الموقع يتمزي بقربها من شارع فلسطين وطريق الحرمين وبالقرب من 

منزته أرامكو

الحدود واألطوال

فيال بحي الرحاب

رقم الصك

870

منح/4 50/601
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

920211026747

شارع عرض 15 م بطول 29 م قطعة رقم 595 بطول 29 م 

قطعة رقم 602 بطول 30 م قطعة رقم 600 بطول 30 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

06

https://goo.gl/maps/yQHYkgE6ef3SLpfr6


الصفحة 09

شيك الدخول

50,000 ريال

الحدود واألطوال

الموقع عبارة عن فيال دوبلكس تتكون من دورين وملحق وبها مسبح  

الموقع بحي البساتين وهو احد االحياء الراقية المرغوبة للسكن بمدينة جدة 

الموقع قريب من طريق المدينة المنورة وطريق الملك عبد العزيز  باإلضافة 

لقربه من مطار الملك عبد العزيز الدويل بما يضيف للعقار اهمية مكانية 

فيال دوبلكس بحي البساتين

رقم الصك

292.5

298/ب 1506/أ
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

620211020461

شارع عرض 15 م بطول 11.25 م جزء من القطعة رقم 1505 بطول 11.25 م 

قطعة رقم 1506/ب بطول 26 م قطعة رقم 1504 بطول 26 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

07

https://goo.gl/maps/gnRkmEWsT9szLnMh8


الصفحة 10

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن عمارة سكنية عىل شارعين بحي الحمراء وهو من 

االحياء الراقية بمدينة جدة والمرغوبة للسكن   

يتمزي الموقع بقربه من شارع فلسطين وكورنيش الحمراء ومركز 

الجمجوم التجاري 

الحدود واألطوال

رقم الصك

485.99

11
 رقم القطعة

المساحة / م2

720219026862

قطعة رقم 14 بطول 23 م شارع عرض 8 م بطول 23 م 

قطعة رقم 12 بطول 21.13 شارع عرض 8 م بطول 21.13 م 

وصف العقار

عمارة بحي الحمراء 

موقع العقار
أضغط هنا

08

https://goo.gl/maps/sXqFhG6R4b9aXENH7


الصفحة 11

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن عمارة سكنية مكونة من دور أرضي + دورين علوي + ملحق بحي 

المروة وهو من األحياء الممزية المرغوبة للسكن واالستثمار بمدينة جدة نظرا لتوفر 

جميع الخدمات   

الموقع قريب جدا من شارع حراء احد اهم الشوارع  الرئيسية بمدينة جدة بما يضيف 

ألهمية الموقع المكانية
الحدود واألطوال

عمارة بحي المروة

رقم الصك

500

336/3/ع 37/ط
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

820221012335

وصف العقار

قطعة رقم 39 بطول 25 مقطعة رقم 35 بطول 25 م 

قطعة رقم 38 بطول 20 م شارع عرض 12 م بطول 20 م 

موقع العقار
أضغط هنا

09

https://goo.gl/maps/qJDkEvKn8rUwWwkT9


الصفحة 12

شيك الدخول

100,000 ريال

الموقع عبارة عن فيال سكنية  مقامة عىل قطعتين ومطلة عىل شارعين   

الموقع قريب من شارع عابر القارات  وشارع الملك سعود شماال وشارع األمري 

عبد المجيد جنوبا  

الموقع بمنطقة حديثة ومرغوبة للسكن واإلستثمار

الحدود واألطوال

فيال بحي الزمرد

رقم الصك

1,250

272/ب 242/ح 241/ح 
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

920220005130

شرقا القطعة رقم 244 و غربا القطعة رقم 243 بطول 50 م غربا القطعة رقم 239 وشرقا القطعة رقم 240 بطول 50 م 

شارع عرض 15 م بطول 25 م شارع عرض 15 م بطول 25 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

10

https://goo.gl/maps/KWBJpdtTsNGfiFgc6


الصفحة 13

شيك الدخول

100,000 ريال

الموقع عبارة عن فيال سكنية  عىل شارعين بحي الياقوت وهو من 

االحياء الممزية المرغوبة للسكن واإلستثمار   

الموقع بمنطقة حديثة ومرغوبة للسكن واإلستثمار

الحدود واألطوال

فيال بحي الياقوت

رقم الصك

462

243/ب 239
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

520217005582

شارع عرض 15 م بطول 21 م قطعة رقم 238 بطول 21 م 

شارع عرض 8 م (مشاة) بطول 22 م قطعة رقم 237 بطول 22 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

11

https://goo.gl/maps/HZdMzgVvkTs2NyAD6


الصفحة 14

شيك الدخول

100,000 ريال

الموقع عبارة عن فيال سكنية وعمارة ( عظم )   

الموقع قريب من طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق 

الملك سعود 

الحدود واألطوال

فيال وعمارة عظم بحي طيبة 

رقم الصك

1,155.06

ب 249/ج/س/المكمل  344/ب
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

320206029414

قطعة رقم 345 بطول 28.89 م شارع عرض 25 م بطول 28.89 م 

قطعة رقم 346 بطول 40 مممر مشاة عرض 6 م بطول 40 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

12

https://goo.gl/maps/vim4rX4tcHjE8cEh7


الصفحة 15

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن مجمع ورش بحي الرغامة  

الموقع قريب من موقع تشاليح قويزة  ويعترب فرصة ممزية ذات 

عائد سنوي

الحدود واألطوال

مجمع ورش بحي الرغامة

رقم الصك

3,312

99
 رقم القطعة

المساحة / م2

920232002330

قطعة رقم 80/أ ورقم 81/أ بطول 92 م شارع عرض 22 م ثم القطعة رقم 77/أ ورقم 78/أ بطول 91.5 م 

شارع عرض 20 م ثم القطعة رقم 66/أ بطول 36 م شارع عرض 32 م ثم القطعة رقم 9/ب بطول 36 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

13

https://goo.gl/maps/X5xgBTPaLHqED9dVA


الصفحة 16

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن حوش بحي الرغامة بالقرب من طريق 

الحرمين خلف قاعة السلطان

الحدود واألطوال

حوش بحي الرغامة

رقم الصك

2,220.5

1/85
 رقم القطعة

المساحة / م2

320228019834

قطعة رقم 83 بطول 44.5 م 
شارع عرض 11.50 م بطول 41.5 يبدأ من الشرق للغرب ثم ينكسر 

بشطفة للشمال الغريب بطول 4.24 م 

شارع عرض 20 م بطول 47 م قطعة رقم 84 بطول 50 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

14

https://goo.gl/maps/Pz1XuVngtMVMF1ma8


الصفحة 17

شيك الدخول

100,000 ريال

الموقع عبارة عن عمارة سكنية بحي االجواد وهو من االحياء الهادئة 

الموقع قريب من الشوراع والطرق وقريب من الياسمين مول وكوبري بريمان  

الحدود واألطوال

عمارة بحي األجواد

رقم الصك

400

223/ب 193
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

320217003705

قطعة رقم 192 بطول 20 مقطعة رقم 196 بطول 20 م

قطعة رقم 194 بطول 20 مشارع عرض 15 م  بطول 20 م

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

15

https://goo.gl/maps/uueL7MEVVMzXmn9N6


الصفحة 18

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن عمارة سكنية بحي الزنهة  

يتمزي الموقع بقربه من مطار الملك عبد العزيز الدويل ومول العرب  

العقار يعترب فرصة ممزية لالستثمار أو السكن

الحدود واألطوال

عمارة بحي الزنهة

رقم الصك

800

477/3/ع 111/ب
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

320215033981

قطعة رقم 113 بطول 32 مقطعة رقم 109 بطول 32 م 

قطعة رقم 110 بطول 25شارع عرض 12 م بطول 25 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

16

https://goo.gl/maps/vhhhTgJ2pb1TXTgt8


الصفحة 19

شيك الدخول

200,000 ريال

الموقع عبارة عن حوش مقام داخله بيت عظم ومستودع ومجموعة غرف 

يتمزي الموقع بقربه من طريق الحرمين  ويعترب فرصة ذهبية لالستثمار 

الحدود واألطوال

حوش  بحي بريمان

رقم الصك

2,919.18
المساحة / م2

720211015702

ممر عرض 8 م شرقاً و 7.60 م غرباً بطول 57.75 م 
ممر عرض 6.06 م وتمام الحد جار بطول 15.05 م مختلف يبدأ من 

الشرق ثم ينكسر جنوباً 2.10 م ثم ينكسر غربا 37.40 م 

ملك جار بطول 57.3 م ممر عرض 4.10 م بطول 47.3 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

17

https://goo.gl/maps/24ZeBjgxH85apr1t6


الصفحة 20

شيك الدخول

100,000 ريال

الحدود واألطوال

حوش بحي بريمان

رقم الصك

1,890.37
المساحة / م2

420205032162

يحده ملك جار بطول 29.9 م شارع ترايب عرض 12 م ثم ملك جار بطول 29.5 م 

شارع ترايب عرض 10 م ثم ملك جار بطول 63.5 م 
شارع ترايب عرض 13 م ثم ملك جار وشارع ترايب عرض 10 م 

متعامد مع الموقع بطول 63.5 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

الموقع عبارة عن حوش مقام عىل جزء منه بيت  

الموقع قريب من الطرق الرئيسية المؤدية لمطار الملك عبد العزيز الدويل 

ووسط المدينة

18

https://goo.gl/maps/LGdnrPR9CQBoM6bV7


الصفحة 21

شيك الدخول

50,000 ريال

الموقع عبارة عن حوش بحي بريمان مقام عىل جزء منه غرفتين 

الموقع قريب من الطرق الرئيسية المؤدية لمطار الملك عبد العزيز الدويل 

ووسط المدينة 

الحدود واألطوال

رقم الصك

810.65
المساحة / م2

320216018711

شارع عرض 8.70 م بطول 41.1 م يحده جار بطول 41.2 م 

شارع عرض 10.50 م بطول 19.8 م شارع عرض 9.80 بطول 19.6 م 

وصف العقار

حوش  بحي بريمان

موقع العقار
أضغط هنا
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https://goo.gl/maps/CK3ukcEDFKcFV49cA


الصفحة 22

الموقع عبارة عن أرض فضاء بحي واحة الخليج 

تتمزي األرض بموقعها االسرتاتيجي حيث قربها من شارع المللك سعود جنوباً 

والشاليهات والمنتجعات السياحية المطلة عىل البحر شرقاً 

شيك الدخول

100,000 ريال

الحدود واألطوال

أرض بحي واحة الخليج

رقم الصك

900

99/ج/س 442/أ
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

720212020904

قطعة رقم 441 بطول 30 م شارع عرض 16 م بطول 30 م 

قطعة رقم 444 بطول 30 م قطعة رقم 440 بطول 30 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا
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https://goo.gl/maps/G6hALWFhinUbYKun9


الصفحة 23

شيك الدخول

50,000 ريال

الموقع عبارة عن قطعة ارض سكنية بحي جوهرة العروس وهو من 

االحياء المرغوبة لالستثمار حيث المستقبل الواعد 

الموقع قريب من طريق ذهبان المؤدي لشاليهات درة العروس

الحدود واألطوال

رقم الصك

829.64

244/ج/س 2/1547/م
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

 

قطعة رقم 1549 بطول 31 م قطعة رقم 1545 بطول 31 م 

قطعة رقم 1548 بطول 24.51 م عىل شكل قوسشارع عرض 25 م بطول 29.01 م عىل شكل قوس 

720211001297

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

أرض بحي جوهرة العروس

1547
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https://goo.gl/maps/b6mnhnFLJ9753bxk9


الصفحة 24

شيك الدخول

50,000 ريال

الموقع عبارة عن قطعة ارض سكنية بحي جوهرة العروس وهو من االحياء 

المرغوبة لالستثمار حيث المستقبل الواعد 

الموقع قريب من طريق ذهبان المؤدي لشاليهات درة العروس

الحدود واألطوال

أرض بحي جوهرة العروس

رقم الصك

801.5

244/ج/س 1/282/و
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

520203001304

شارع عرض 32 م بطول 28 م يمتد من الغرب للشرق يليه شطفة 
بطول 4.24 م

قطعة رقم 280 بطول 31 م 

قطعة رقم 281 بطول 26 م شارع عرض 16 م بطول 23 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

282
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https://goo.gl/maps/5tpQaTZoLFbckYiW6


الصفحة 25

شيك الدخول

50,000 ريال

الموقع عبارة عن قطعة ارض سكنية بحي جوهرة العروس وهو من 

االحياء المرغوبة لالستثمار حيث المستقبل الواعد  

الموقع قريب من طريق ذهبان المؤدي لشاليهات درة العروس

الحدود واألطوال

أرض بحي جوهرة العروس

رقم الصك

801.5

244/ج/س 1/281/و
رقم المخطط رقم القطعة

المساحة / م2

 

شارع عرض 32 م بطول 28 م يمتد من الشرق للغرب يليه شطفة 
بطول 4.24 م 

قطعة رقم 279 بطول 31 م 

شارع عرض 16 م بطول 23 م قطعة رقم 282 بطول 26 م 

وصف العقار

موقع العقار
أضغط هنا

920203001305

281
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https://goo.gl/maps/5tpQaTZoLFbckYiW6


شــــروط المــــــزاد

TaibetAlkhair2

TaibetAlkhair Taibet.Alkhair شركة طيبة الخري

لإلستفسار

المكتب الرئييس
 جدة - حي الصفا أمام كتابة العدل

رئيس مجلس اإلدارة
م. فهد عليان الردادي  

 وكيل البيع القضايئ
www.taibetalkhir.comشركة طيبة الخري للمزادات العلنية   

أضغط لإلنتقال
لمتابعتنا

أضغط لالتصال

054 750 3444
054 3548 222

@taibetalkhairtaibetalkhair 

تقديم شيك مصدق بإسم مركز اإلسناد والتصفية بقيمة الشيك المحددة 

لكل عقار.

حضور المشرتي أو وكيلة الشرعي لصالة المزاد.

، ويف حال تعذر السداد  عند رسو المزاد عىل المشرتي يتم سداد المبلغ فوراً

خالل عشرة أيام عمل، يعاد المزاد عىل حساب المشرتي ويتحمل جميع ما 

نقص من المبلغ وجميع تكاليف المزاد.

المعاينة للعقار خالل فرتة اإلعالن.

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد، وفق قواعد عمليات مركز اإلسناد 

والتصفية.

يحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بقيمة 2.5 % من ثمن البيع شامل 

ضريبة القيمة المضافة باسم/ مركز اإلسناد والتصفية.

البيع واإلفراغ وفق لقواعد مركز اإلسناد والتصفية إنفاذ.

يلزتم المشرتي بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 5% من ثمن البيع.
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tel:0547503444
tel:0543548222
https://twitter.com/taibet_alkhair
https://t.me/taibetalkhair2
https://www.youtube.com/@user-uo5zw3hm1f
https://www.snapchat.com/add/taibetalkhair?share_id=DVjpkIdFIvE&locale=ar-SA
https://www.tiktok.com/@taibetalkhair/video/7158554756351413505?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7158554756351413505
https://www.instagram.com/taibet.alkhair/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D



