
Real Estate للـعقـــــــارات



تحــت إشــراف مركــز اإلسنــاد والتصفيــة "إنفـاذ" تعلـن 

بالمـــزاد  البيـــع  عـــن  العقــارات  إلدارة  بصمــة  شركــة 

العلنـي لمجموعـة مــن العقــارات  التجاريـة والسكنيـة  

فـي المنطقـة الشرقيـة

Real Estate للعــقــــــارات

الشيكالصكالعقار المخططالقطعةالمساحة الحي م
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يستعــرض مــزاد درة الخليج  مجموعــة متميــزة مــن العقــارات 

تتميــز  التــي  و  الشرقية  المنطقة  فــي  والسكنيــة  التجاريــة 

باختــالف مواقعهــا و تنــوع المساحــات واالستخدامــات التــي 

تلبــي احتياجــات المستثمريــن   
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ســــريع
ل ال

ن الجبيـــ
هرا

ظــــ
ق ال

طريـــ شماًال : قطعة رقم  45 -  بطول : 52 م. 

جنوبًا : قطعة رقم 49 - بطول : 52 م. 

غربًا : قطعة رقم 48 -  بطول : 30 م.

شرقًا : شارع عرض 30م ومواقف
سيارات - بطول :  30 م.

20,000 ريال730107026979 الشيك

الدمــام – حــي 
الواحـــة  

1,560م2
المساحة

نطــاق  الســريع وســط  الجبيــل  الظهــران  بقربــه مــن طريــق  يتمّيــز 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــية والتجاري ــات األساس ــر الخدم ــث تتوف ــي حي عمران

تخصيص مواقف خاصة بالواجهة الشرقية . 

قطعــة أرض سكنيــة رقــم 47 مــن المخطــط 
رقــم 1/264

الصك

العقار

الموقع

المميزات

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

3

1
أرض

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/et2kwin69iHXeXa48


132.87م2

شرقًا : شارع عرض 30 م-  بطول : 12.19م.شماًال : قطعة رقم 12 - بطول : 10.9 م

غربًا : قطعة رقم 1/14 - بطول : 12.19م.جنوبًا : قطعة رقم 16 - بطول :  10.9م. 

شرقًا : شارع عرض 30 م - بطول : 12.19 مشماًال : قطعة رقم 10- بطول19.81 م

غربًا : نافذ عرض 4.57 م- بطول : 12.19 مجنوبًا : قطعة رقم 14 +1/14 - بطول: 19.81 م

طريـــق المـــلك فــــهد

530113014647

الدمام – حي مدينة 
العمال 

عمــارة تجاريــة/ ســكنية مقامة علــى قطعة أرض رقــم14 من مخطط 
رقم  2140 تتكون من 3 معارض تجارية وغرف للعزاب.

الصك

العقار

241.48م2
المساحة

عمارة مقامة على قطعة أرض رقم12  مخطط رقم  2140 عبارة عن معرضين 
وغرف للعزاب. العقار

الموقع

330105019054

100,000 ريال الشيك

الصك

المميزات

يقع العقار في نطاق تجاري متميز و يحتوي على غرف سكنية 
مما يوفر الدخل المناسب للعقار باإلضافة إلى قربه من طريق 

الملك فهد بمنطقة تجارية حيوية بحي مدينة العمال  

2
عمارتين

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

الحدود واألطوال

المساحة

4

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/R5L8tdTHp7qCqbCM9


3

50,000 ريال930106022813 الشيك

عمارة

الدمام –   ابن خلدون 

هـــد
مــــلك ف

ق ال
ريـــ

ط

شماًال : شارع عرض 21.34 م -  بطول : 21.34 م.

جنوبًا : قطعة رقم 20 - بطول : 21.34 م. 

غربًا : شارع رقم 14 عرض 21.34م - بطول : 15.24م.

شرقًا : قطعة رقم 13 - بطول : 15.24م.

325.22م2
المساحة

ــة و  ــة تتوفــر فيهــا كافــة الخدمــات التجاري العقــار فــي منطقــة حيوي
ــاطات  ــة للنش ــة جاذب ــر منطق ــة و تعتب ــة والتعليمي ــق ، الصحي المراف

التجارية .

عمــارة مقامــة علــى قطعــة أرض رقــم 19 البلــك 
2425، تقع على شارعين 

الصك

العقار

الموقع

المميزات

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

أربعــــة  (علــــى  شقــــق   4
عـــدادات منفصــــلة ) 

مكونــات الشــقق : 2 غرفتين 
نــــوم، 1 صالــــة 

ــة  ــس، 1 غرف ــخ، 1 مجل 1 مطب
طعـــام، 2 دورة ميــــاه

ملحـــق - مجلــس - مخــزن

تتكــون مــن : 

5

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/Myx8EJoNzGMrLTKi8


4

730108013082

900م2
500,000 ريالالمساحة

عمارة

الدمام – حي  الشاطئ

شماًال : شارع عرض18 م بطول : (30) م.

جنوبًا : قطعة رقم 43 بطول : (30) م.

غربًا :  قطعة رقم 46 بطول :  ( 30) م.

شرقًا : قطعة رقم 42 بطول : (30) م.

العقــار يقــع فــي منطقــة ســكنية تعتبــر 
وجهــة لــزوار مدينــة الدمــام  و تتمتــع 
بكافــة الخدمــات األساســية بالقــرب مــن 
مــن  قريبــة  و  عبــدهللا  الملــك  طريــق 

كورنيش الدمام   

عمــارة تجاريــة/ ســكنية مقامــة علــى أرض رقــم   44 البلــك 5 المجــاورة 
األولى الحي األول من المخطط رقم 337  / 1، تتكون من 5 أدوار وشقق 

مفروشة لإليجار ، 28شقة .

الصك

العقار

الموقع

المميزات

الشيك

هللا
ـد

عبـ
ك 

ــل
مـ

 ال
ق

يــ
طر

 مكــونة مـن 28 شقـة تفاصيلهـا كالتالـي :
 19 شقـة : غرفتــين وصــالة -  9 شقــق : غرفــة وصالــة 

الـدور األول : لوبـي- مكتب اسـتقبال - كوفـي شـوب – غـرفة تحكـم – 4 شقـق 
الدور الثاني : 6 شقــق 

الـدور الثالـث : 6 شقــق 
الــدور الرابــع : 8 شقــق 

الــــدور الخــــامس : 4 شقــــق وسكــــن عمــال يتكون من  (3 غــــرف ، مطبــخ ، 2 
دورات ميــاه) و ســطح - مصــعد واحــد - 9   مــواقف أماميــة 

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

6

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/NqTWmuz5pDY3PmRJ7


5

525 م2
المساحة

100,000 ريال

عمارة

الدمام – حي ضاحية 
الملك فهد 

شماًال : قطعة رقم  699 -  بطول : 25م.  

جنوبًا: نافذ عرض 8م  - بطول : 25م.

غربًا :   قطعة رقم 700 -  بطول : 21 م.

شرقًا : شارع عرض 32 م - بطول21م. 

ســكني  نطــاق  وســط  العقــار  يقــع 
حديــث البنيــة العمرانيــة يتميــز بتوفــر  
الخدمــات العامــة و العقــارات الســكنية  

بالقرب من طريق أبو حدريه.   

عمــارة مقامــة علــى قطعــة أرض رقــم 701 المجــاورة السادســة الحــي 
الرابع من المخطط رقم 1/294 ، تتكون من  4 شقق. 

الصك

العقار

الموقع

المميزات

الشيك

تفاصيــل الشقــق

مجلس 2 غرفة نوم                   صالة

مخزن                   3 دورات مياه مطبخ

غرفة طعام

ع أبــــو حــــــدرية
شــــار

330107023625

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

7

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/P7C7QMreVUFDH56z9


6

500 م2
المساحة

50,000 ريال

فيــال

الدمام – حي الجلوية 

شماًال : قطعة رقم 245 -  بطول : 20م

جنوبًا : شارع عرض 15 م - بطول : 20م

غربًا : قطعة رقم 248 - بطول : 25م

شرقًا : قطعة رقم 244 - بطول : 25م

حيويــة  منطقــة  فــي  العقــار  يقــع 
بالقــرب مــن طريــق الملــك خالــد، داخــل 
العامــة  بالخدمــات  يتمّتــع  نطــاق 

والبنية التحتية المتكاملة.  

فيال مقامة على قطعة أرض رقم 246/ب من المخطط رقم 1/85  

الصك

العقار

الموقع

المميزات

الشيك

تفاصيــل الفيـــال

530103005472

تتكون من دور أرضي وشقتين 
الــدور األرضــي : 2 مجلــس ، 1 صالة، غرفة طعــام، مطبخ، 3 غرف نوم، 

3 دورات مياه، مساحة خارجية (حوش)، موقف سيارة.
تفاصيــل الشــقق : 2 غرفــة نــوم، 1  صالــة، 1 مجلــس، 2 دورة ميــاه، 1 

مطبخ.

ن عبــدالعــزيز
ف بــ

ق األميــر نايــ
طــري

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

8

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/CTsi9CTkg7JbKZRT6


7

153.65م2
المساحة

20,000 ريال

عمارة

الدمام – حي القزاز 

يقــع العقــار فــي منطقــة وســط امتــداد 
الســكانية  بالكثافــة  يتميــز  عمرانــي 
وارتفــاع الطلــب علــى ســكن األفــراد 

بالقرب من طريق الملك خالد.  

عمــارة مقامــة علــى أرض رقــم 2 - بلــك  3014، تتكــون مــن دوريــن 
وتحتوي على 13 غرفة. 

الصك

العقار

الموقع

المميزات

الشيك

تفاصيــل العمــارة

330114006594

الــدور األول : 5 غـرف ، 3 دورات ميــاه 
الــدور الثاني  :  5 غــرف، 2 دورات ميــاه

الملحــق : 3 غــرف ، 2  دورات ميــاه   

فـــــهد
مـــلك 

ق ال
ريـــ

ط
شماًال : قطعة رقم 1 - بطول : 10,67م

جنوبًا : نافذ عرض 3,10 م - بطول : 10,67م

غربًا :  قطعة رقم 63 - بطول : 14,4م

شرقًا : قطعة رقم 50 - بطول : 14,4م

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

9

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/D4r2ZK1m6nGELusv6


8

2,787.09م2
المساحة

100,000 ريال

قصر

الدمام – حي الروضة 

القــرب مــن طريــق الملــك عبــدهللا (طريــق الريــاض الدمــام )، وســط امتــداد 
عمرانــي حيــوي ومتكامــل الخدمــات بمنطقــة ســكنية راقيــة كمــا يمكــن 

إعادة استثمار العقار بأوجه متعددة 

قصر مقام على أرض رقم 1 من المخطط رقم 1/365 

الصك

العقار

الموقع

المميزات

الشيك
330107009439

الدور األرضي : 
قسم النساء: (1 صالة، 1 مجلس، 1 غرفة طعام، 1  دورة مياه)
قسم الرجال: (1 صالة، 1 مجلس، 1 غرفة طعام، 1  دورة مياه)

غرفــة متعــددة االســتخدام - غرفــة ضيــوف + دورة الميــاه -
مطبخ داخلي - مطبخ خارجي + مخزن

الدور األول : 
ــة،  ــاه، صال ــوم ، دورة مي ــة ن ــن: (غرف ــون م ــوم مك ــاح ن جن
ــة،  ــن: (صال ــون م ــوم مك ــاح ن ــس) - جن ــل مالب ــة تبدي غرف
غرفــة تبديــل مالبــس، دورة ميــاه، بلكــون)  - غرفتيــن نوم +
دورة ميــاه مشــتركة  - صالــة  - دورة ميــاه - غرفــة خادمــة +

دورة مياه + غرفة غسيل
الملحق السطح  : 

صالة - غرفة  - دورة مياه

ل
ن االـــجبي

ق الزهــرا
طــري

شرقًا: قطعة رقم 2 - بطول : 64.28مشماًال: شارع عرض 30 م - بطول : 56م

غربًا: طريق راس تنورة القديم -  بطول : 50مجنوبًا : طريق الدائري عرض 100 م  - بطول : 47.71م

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

الفناء الخارجي : 
مســاحة خارجيــة ( حــوش ) : تحتــوي علــى مســطحات خضــراء + ملحــق خارجــي 

كبير مع الملحقات. 

10

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/W1NBFyZNxYd9BRH99
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100,000 ريال330205012434 الشيك

أرض

الخبر – حي العزيزية 

875م2
المساحة

ــع  ــوي يتمّت ــاق حي ــي نط ــا ف ــكنية بوقوعه ــة األرض الس ــز قطع تتمي
بكافــة الخدمــات األساســية ذات واجهــة علــى شــارع عشــرين غربــي 

بمنطقة سكنية راقية بالقرب من طريق الملك فهد. 

أرض سكنيــة رقــم 436/أ مـن المخطــط رقم 2/92 

الصك

العقار

الموقع

المميزات

شماًال: قطعة رقم - 434 - بطول : 35 م.

جنوبًا: قطعة رقم 438 - بطول : 35 م

غربًا : شارع عرض 20 م  - بطول :  25 م.

شرقًا :  قطعة رقم 435 - بطول : 25 م.

ـد
هــ

 ف
ك

ــل
مــ

 ال
ق

ـــ
ري

ط

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

11

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/bLoXc6oaFdbEHbwP9
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100,000 ريال230609003070 الشيك

أرض

المساحة

تقــع قطعــة األرض بالقــرب مــن طريــق الملــك عبدالعزيــز وســط نطــاق 
عمرانــي راقــي و متميــز بكافــة الخدمــات األساســية و مكتمــل البنيــة 

التحتية، كما يسمح البناء إلى 4 وحدات سكنية .  

قطعة أرض سكنية رقم 146 من البلك رقم 19/أ من 
المخطط رقم 1 / 422 تقع على شارعين. 

الصك

العقار

الموقع

المميزات

شماًال : قطعة رقم 145 - بطول : 25.4م. 

جنوبًا : شارع عرض 20م-  بطول : 25.6 م.

 غربًا :  قطعة رقم 148 - بطول : 30 م.

شرقًا : شارع عرض 20م - بطول : 30 م.

ظــهران الجبيــل
طريــق ال

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

سيهات - الزهور

12

757م2

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/nmLNUJiCm5Mxfzvr5


11
عمارة

196.42م2
المساحة

20,000 ريال القطيف – أم الحمام 

شــماًال : بيت قائم - بطول :11.05 م.

جنوبــًا: بيت قائم بطول: 9.3 م.

شرقًا: شارع مسفلت عرض مابين 27.90م
 إلى 28م بطول : 19.35 م.

غربًا: ممر مشاه عرض مابين 2.30م 
الى 3.30م - بطول : 19.3 م.

يقــع العقــار وســط منطقــة ذات كثافــة 
الطلــب  يعــزز  ممــا  مرتفعــة  ســكانية 
ــات  ــر الخدم ــك لتوف ــكن وذل ــى الس عل
(التموينيــة، الصحيــة، التعليميــة) كمــا 
فــي  أدوار   3 بنــاء  صالحيــة  يعطــى 

المنطقة. 

عمــارة مكونــة مــن دوريــن لــكل دور عــداد منفصــل ومدخليــن للعمــارة 
على شارع وممر خلفي مقامة على أرض رقم 13 من مخطط الصحن

الصك

الشيك

330608003429

الدور األرضي (قسمين) 
القسم األول : غرفة ، غرفة نوم، صالة، دورة مياه. 

القسم الثاني: غرفتين نوم، 2 دورة مياه، مطبخ، صالة
الدور األول (قسمين) 

القسم األول: 3 غرف ، صالة، دوره مياه.
القسم الثاني: غرفتين نوم، صالة، مطبخ، دوره مياه، مجلس، 

ل
ظــهران الجبيــ

ق ال
طريــ

العقار

الموقع

المميزات

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

13

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/VnsN65nzRv5ZT2kg7
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63,200 م2
المساحة

1,000,000 ريال الخبر - حي العزيزية 

يقــع العقــار بالقــرب مــن طريــق الملــك 
بــن عبدالعزيــز وتعــد منطقــة  فيصــل 

واعدة لالستثمار التجاري و السكني.

قطعــة أرض خــام رقــم 121 فــي حــي جنــوب غــرب العزيزيــة خاضعــة 
للتخطيط بنسبة %33

الصك

الشيك

230202009184

طــــريق المـــلك فــــهد

شــماًال :  أرض مملوكــة غيــر مخططــة 
رقم 120 بطول :  180 م

جنوبًا : أرض مملوكة غير مخططة
 بطول :  140 م

غربًا : شارع عرض 40 م - بطول :  398 م

شرقًا : شارع عرض 25م - بطول : 395 م

العقار

الموقع

المميزات

تفاصيـل العقــار

الحدود واألطوال

14

المـــوقــــع

https://goo.gl/maps/ekRhWuAhJFsCpyXX9


ــة بحســب  ــم شــيك مصــدق باســم مركــز اإلســناد والتصفي تقدي
القيمة الموضحة لكل عقار.

حضــور المشتــري أو وكيلــه الشرعــي لصالــة المــزاد. 
عنــد رســو المــزاد علــى المشــتري يتــم ســداد المبلــغ فــورًا، 
ــام عمــل يعــاد المــزاد  وفــي حــال تعــذر الســداد خــالل عشــرة أي
علــى حســاب المشــتري ويتحمــل جميــع مــا نقــص مــن المبلــغ 

وجميع تكاليف المزاد. 
المعاينــة للعقــار خــالل فتـرة اإلعــالن.

ــد  ــق قواع ــزاد، وف ــو الم ــال رس ــي ح ــس ف ــار المجل ــقط خيـ يسـ
عمليــات مركــز اإلســناد والتصــفية "إنفــاذ". 

يحــــرر مــــن يرســــو عليــــه المــــزاد شيــــك سعــــي بقيمــــة %2.5 
مــــن ثمـــن البيـع شامـل ضريبـة القيمـــة المضافــة باســم مركــز 

اإلسنــاد والتصفيــة. 
البيــع واإلفــراغ وفـق لقواعـد مركز اإلسناد والتصفية "إنفاذ". 

يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة %5

شــروط المــزاد

0580401734 - 0532990044
للتواصــــــل

www.gobussma.com
9 2 0 0 0 2 0 3 3

Real Estate للعــقــــــارات

موعـــد المــزاد

2021م /12 /15  - 1443هـ   /05 /11
يــــوم األربعــــــاء 

مســــــــــاًء

طريـق الخبـر الدمـام السريــــع

4:00

قاعـــــة الجوســــق ( القاعـــة الذهبيــة )

goBussma

موقــع القاعــة

https://goo.gl/maps/NyKs4xJJHNGV2zyM8
https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401734



