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وا��ت ا����ق

Real Estate للـعقـــــــارات

تعلـــن شركـــة بصمـــة إلدارة العقـــارات عــــن البيـــع بالمـــزاد 
ــاذ"   ــة "إنفـــــ ــراف مركــز اإلســناد والتصفي ــت إشـ ــي  تحـ العلنـ

عبـــــر منصــــــة المـــــزاد اإللكتـــــروني 

 واحــات المشــرق
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02
الصك

المدينة

الحي

المساحة/م2
نصيـب البيع 3.88 % - بمساحـة : 365.92م2

المخطط

شيك الدخول

632509013920

أبو موسى االشعري 

مجمع تجاري 

ريــــال20,000 

حفر الباطن

9,431

26/816

نوع العقار

الصك

المدينة

الحي

المساحة/م2

المخطط

شيك الدخول

930117002453

العدامة

عمارة سكنية

ريــــال20,000 

الدمام

325.22

-

نوع العقار

الصك

المدينة

الحي

المساحة/م2

المخطط

شيك الدخول

230114002855

العدامة

مبنى شعبي

ريــــال20,000 

الدمام

325.22

-

نوع العقار

الصك

المدينة

الحي

المساحة/م2

المخطط

شيك الدخول

230102014515

العدامة

مبنى شعبي

ريــــال20,000 

الدمام

140.21

-

نوع العقار

الصك

المدينة

الحي

المساحة/م2

المخطط

شيك الدخول

432403003438

الفناتير / الفردوس

فيال

ريــــال100,000

الجبيل

633.7

ها م / د ه

نوع العقار

الثالثــــاء
م2022/03/01

هـ 1443/07/28

العقــــــــــــار

01
الصك

المدينة

الحي

المساحة/م2

المخطط

شيك الدخول

332802008112

قرية المنيزله 

مزرعة

ريــــال20,000 

االحساء

2,934.83

-

نوع العقار



ي
 قنــــــــــــــــاة  ر

332802008112
الصك

المساحة
2,934.83 م2

االحساء – قرية المنيزلة 
العنوان

شمـــــاال

مقترح االستثمار
بعد دراسة الموقع بالمنطقة ومن خالل ما تم جمعه من بيانات نرى أن� المقترح 

األمثل لالستثمار ھو استخدام العقار على وضعه الحالي 

مزرعة نخيل تحدها مجموعة مزارع ذات واجهه 
شرقية تتميز باإلنتاجية وعائد استثماري متميز 

العقــــــــــــار

01

مبلــــــــــــغ المشاركـــــــــة

20,000 الف ريال 

أضغـــــــــــــــــط
للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/x7GqC6DT9j5rDAhV7


يحده ملك ورث بطول منكسر يبدأ من الغرب للشرق بطول 25.13 م ثم ينكسر جنوب شرق 
بطول 10.25 م ثم ينكسر شماال بطول 4.54 م ثم ينكسر شرقا بطول 19.50 م ثم يميل قليال 

شمال شرق بطول 9 م 

يحده القرو بينھم رسمة جزء منھا مدفون بطول منكسر يبدا من الشرق للجنوب الغربي 
بطول 10.23م ثم ينكسر غرب بطول 15.23م ثم يميل قليال جنوب غرب بطول 9.10 م ثم 

يميل في نفس االتجاه بطول 18.90م ثم ينكسر غربا بطول 8.42م 

طريق غير منتظم عرض 2م بطول منكسر يبدا من الشمال للجنوب بطول 13.73م ثم يميل 
قليال جھة الجنوب الشرقي بطول 5.60م ثم يميل في نفس االتجاه بطول 3.70م ثم ينكسر 
جنوب  غرب بطول 7.95م ثم يميل في نفس االتجاه بطول 3.50 م ثم يميل في نفس االتجاه 

بطول 8.50 م 

ينكسر  8.47م ثم  الشرقي بطول  للشمال  الجنوب  يبدا من  البر بطول منكسر  مزارع  يحده 
شماال بطول 38.98م

شمـــــاال

الحدود واألطوال

جنــــوباً

شــــرقاً

غــــــرباً

المشاركـة عبــر المنصـــة اإللكترونيــة

مســـــــــــاء2:00الثالثاء 2022م  /03 /01
1443م  /07 /28

البــــــــــداية

مســـــــــــاء4:00 األربعاء
2022/03/02م 
1443/07/29م 

النھايــــــــة

التفاصيل
العقــــــــــــــــــار  01



شمـــــاال

632509013920
الصك

المساحة
9,431 م2

حفر الباطن –حي أبو موسى االشعري 
العنوان

مجمع تجاري من بلك رقم 34 من مخطط  26/816 
وسط المدينة 

نصيـــب البيــع 3.88 % 
بمساحـــة : 365.92م2

مقترح االستثمار
بعد دراسة الموقع بالمنطقة ومن خالل ما تم جمعه من بيانات 
نرى أن� المقترح األمثل لالستثمار ھو استخدام العقار على وضعه 

الحالي واالستفادة من القيم اإليجارية    

العقــــــــــــار

02

مبلــــــــــــغ المشاركـــــــــة

20,000 الف ريال 

أضغـــــــــــــــــط
للوصول للموقع

ك عبد العـــــزيز
ق الملــــ

طريـــ

طريـــق الملــــك خــــالد

https://g.page/alqaysarihsa?share


مــــــلك الغيـــــر - بطــــول يبــــدأ مــــــن الشــــرق 36.81م ثـــــم1م 

شــــــــــــــــــارع عـــــــــــــــــــــــرض 20م - بطـــــــــــــــــــول : 127.19م

شــارع عــرض  20 وجــار - بطـول يبـدأ مـن الشمـال 49.77م ثـم2م 

شــارع عــرض 20 وجــار - بطــول يبـدأ مــن الشمـال 33.7م ثـم 3م

شمــــــــــاال

الحدود واألطوال

جنـــــــــوباً

شـــــــــــرقاً

غــــــــــــرباً

تفاصيل العقار
مؤجر بالكامل بمدة عقد طويلة  بمساحة 9,431م2 بموقع متميز بوسط المدينة تشھد كثافة 

تجارية وترتفع نسبة الطلب على التأجير 

المشاركـة عبــر المنصـــة اإللكترونيــة

مســـــــــــاء2:00الثالثاء 2022م  /03 /01
1443م  /07 /28

البــــــــــداية

مســـــــــــاء4:30 األربعاء
2022/03/02م 
1443/07/29م 

النھايــــــــة

التفاصيل
العقـــــــــــــــــــار  02



شمـــــاال

930117002453
الصك

المساحة
325,22م2

مدينة الدمام – حي العدامة
العنوان

عمارة سكنية مقامة على قطعة أرض رقم 28 من 
بلك 2713 تتكون من : دورين – 4 شقق 

العقــــــــــــار

03

شــــارع المــلك خالــــد

شــــارع المــستشفـــــى

شــــارع األمير منصــــور

شــــارع األميـــر ناصــر بــن عبـــد العزيـــز

 بالقرب من طريق ملك خالد

نظــام  خــالف  ومــن  بالمنطقــة  الموقــع  دراســة  علــى  بنــاء 
البنــاء المتبــع، نقتـرح بھـدم المبنـى وبنـاء عمـارة تتكـون مـن 

أربعـة أدوار بنسـبة بنـاء 100% بحــد أقصــى لالرتفاع 19 م

مقترح االستثمار

مبلــــــــــــغ المشاركـــــــــة

20,000 الف ريال 

أضغـــــــــــــــــط
للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/P9hkYqsMoLJcZL6M7


المشاركـة عبــر المنصـــة اإللكترونيــة

مســـــــــــاء2:00الثالثاء 2022م  /03 /01
1443م  /07 /28

البــــــــــداية

مســـــــــــاء5:00 األربعاء
2022/03/02م 
1443/07/29م 

النھايــــــــة

التفاصيل
العقـــــــــــــــــــار  03

قطعــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــم 27  -  بطـــــــــــــــــــول : 21,34م

قطعـــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم 29 -  بطـــــــــــــــــــــــــــــول : 21,34م

نافـــــــــــــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــرض 6,10م  - بطــــــــــــــــــــول : 15,24م

قطعـــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــم 39 - بطــــــــــــــــــــول : 15,24م

شمــــــــاال
جنـــــــوباً
شــــــــرقاً
غــــــــــرباً

الحــدود واألطــــوال

كــل دور يتكــون مــن شقتين مكونــة مــن : 

2 دورة مياه 4 عداداتغرفة طعامصالة-مجلس2 غرفة نوم
كهـــــرباء

عداد مياة



شمـــــاال

330114002855
الصك

المساحة
325,22 م2

مدينة الدمام  - حي العدامة
العنوان

مبنى شعبي مقام على قطعة أرض رقم 17 من بلك 
2614 مكون من دورين ومدخل مستقل لكل دور

العقــــــــــــار

04

بالقــرب مــن شــارع المستشفــى

مقترح االستثمار

شــــارع المــستشفى

شــــارع األمير منصــــور

شــــارع األميـــر ناصــر بــن عبـــد العزيـــز

مبلــــــــــــغ المشاركـــــــــة

20,000 الف ريال 

بنــاء علــى دراســة الموقــع بالمنطقــة ومــن خــالل نظــام البنــاء 
المتبــع، نقتـرح بھـدم المبنـى وبنـاء عمـارة تتكـون مـن أربعـة أدوار 

بحـد أقصـى 19 م و بنســبة بنــاء 100% مــن مســاحة  األرض   

أضغـــــــــــــــــط
للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/2khAb2vJuUTp4kFw8


المشاركـة عبــر المنصـــة اإللكترونيــة

مســـــــــــاء2:00الثالثاء 2022م  /03 /01
1443م  /07 /28

البــــــــــداية

مســـــــــــاء5:30 األربعاء
2022/03/02م 
1443/07/29م 

النھايــــــــة

التفاصيل
العقـــــــــــــــــــار  04

قطعـــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــم 16 - بطـــــــــــــــــول : 21,34م

قطعــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــم 18 - بطـــــــــــــــول : 21,34م

قطعــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــم 6 - بطـــــــــــــــــــــول : 15,24م

شـــــــــــــــــــارع عـــــــــــــــــرض6,10م - بطــــــــــــــــــول : 15,24م 

شمــــــــاال
جنـــــــوباً
شـــــــــرقاً

غــــــــــرباً

الحــدود واألطــــوال

كــل دور يتكــون مــن  : 

عداد ميــــاة2 عدادات كهــرباء5 غــــــرف



شمـــــاال

230102014515
الصك

المساحة
140,21 م2

مدينة الدمام  - حي العدامة
العنوان

مبنى شعبي مقام على الجزء الغربي من قطعة األرض 
رقم 29 من بلك رقم 2415 مكون من دورين

العقــــــــــــار

05

بالقــرب مــن شــارع المستشفــى

مقترح االستثمار

شــــــارع المستشفـــى

بنــاء علــى دراســة الموقــع بالمنطقــة ومــن خــالل  نظــام البنــاء 
مـن  تتكـون  وبنـاء عمـارة سـكنية  المبنـى  بھـدم  نقتـرح  المتبــع، 
أربعـة أدوار بحـد أقصــى لالرتفاع 5.15 م و نســبة بنــاء 100% مــن 

مســاحة األرض   

مبلــــــــــــغ المشاركـــــــــة

20,000 الف ريال 

أضغـــــــــــــــــط
للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/rzGM2xyVTCKc2h9Y9


المشاركـة عبــر المنصـــة اإللكترونيــة

مســـــــــــاء2:00الثالثاء 2022م  /03 /01
1443م  /07 /28

البــــــــــداية

مســـــــــــاء6:00 األربعاء
2022/03/02م 
1443/07/29م 

النھايــــــــة

التفاصيل
العقـــــــــــــــــــار  05

قطـعــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم 28 - بطـــــــــــــول : 9.20م

نافــــــــــــــذ عـــــــــــــــرض 7,62م -  بطـــــــــــــول :9.20 م

قطعـــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم 50  - بطـــــــــــــول : 15,24م

طريـــــق مشتـــــرك عــــــرض 1,00م - بطـــــــول : 15,24م

شمـــــــــاال
جنــــــــوباً
شــــــــــرقاً
غـــــــــــرباً

الحــدود واألطــــوال

كــل دور يتكــون مــن : 

عداد ميـــاة عداد كهــرباء دورة ميـــاه صالـــــة3 غرفــة نــوم



432403003438
الصك

المساحة
633.7م2

مدينة الجبيل – الفناتير /الفردوس/الدفى
العنوان

فيال مقامة على قطعة أرض رقم 86 مربع 15 من 
مخطط رقم ها م / د ه

العقــــــــــــار

06

مقترح االستثمار

طريــــق النخيـــــل

طريــــق الؤلــــؤ

يـــــل
ق النخ

ريــــ
ط

فــــردوس
ق ال

ريــــ
ط

شمـــــاال

بنــاء علــى دراســة الموقــع بالمنطقــة ومــن خــالف نظــام البنــاء المتبــع، 
نقتــرح صيانــة العقــار وتحســين تصميــم الفيـال بطريقــة عصريــة مكونــة 

مــن دور أرضــي و دور أول و ملحــق علــوي

مبلــــــــــــغ المشاركـــــــــة

100,000 الف ريال 

أضغـــــــــــــــــط
للوصول للموقع

https://goo.gl/maps/WNe1pFza4fAjWsBR7


المشاركـة عبــر المنصـــة اإللكترونيــة

مســـــــــــاء2:00الثالثاء 2022م  /03 /01
1443م  /07 /28

البــــــــــداية

مســـــــــــاء6:30 األربعاء
2022/03/02م 
1443/07/29م 

النھايــــــــة

التفاصيل
العقـــــــــــــــــــار  06

قطعــــــــة رقــــــــــم 87 منتـــــــــــزه - بطـــــــــــول : 25م

قطعـــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم 85 - بطــــــــــــــــــول : 25م

شـــارع الفــردوس 35 بعـــرض 18,60م - بطــول : 25,35م

قطعــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــم 81 - بطــــــــــــول : 25,35م 

شمـــــــاال
جنــــــوباً
شــــــــرقاً
غــــــــــرباً

الحــدود واألطــــوال

الفيـــال تتكــون مــن : 

مسبــــحمدخل سيارة بغرفة مغلقة  خيمــــــــة مساحة خارجية (حوش)   

الــــدور األول  الــــدور األرضــــي   

5 غرف 3 دورة ميـاه 2دورة ميـاه مستودع مقلطمجلس مطبخصالـــة



المــــــــــزاد 
اإللكتروني

www.emazad.sa

استعـــراض المــــزادات

شحـن المحفظـة اإللكترونيـة بقيمـة 

العقــار  ( المبلــغ قابــل لالستـــرداد )

المشاركـــة بالمـــزاد 

الترسيــــة و الفـــوز بالمـــزاد  

03

05

02

04

01
تسجيـــل الدخــول بالمنصــة

 اإللكترونـيـــة

طريقـــة المشاركــــة بالمــــزاد



شـــــــروط 
المـــــــزاد

التسجيــل فــي منصــة المــزاد اإللكترونــي

ســداد مبلــغ الدخــول عــن طريــق منصــة المــزاد اإللكترونــي ويعتبــر المبلــغ جــزءاً 

مــن الثمــن لمــن يرسـو عليــه المــزاد وال يحــق لــه استــرداده فــي حالــة رســو المــزاد 

و يحــرر المشتــري شيــك بباقـي قيمــة العقــار مركــز اإلسنــاد والتصفيــة.

المبلــغ فــورا و فـي حــال تعــذر  المشــتري يتـم ســداد  المــزاد علــى  عنــد رســو 

الســداد خــالل عشــرة أيــام عمــل يعــاد المــزاد  علــى حســاب المشتــري و يتحمــل 

جميــع ما نقــص مــن المبلــغ و تكاليــف إعــادة المــزاد 

المعاينــة للعقــار خــالل فتــرة اإلعــالن .

يسقـط خيـار المجـلس حــال رسـو المـزاد وفـق قواعد عمليات مركز اإلسناد والتصفية 

يحــرر مــن يرســو عليــه المــزاد شيـك السعــي %2.50 باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة 

المضافــة باســم مركــز اإلسنــاد والتصفيــة.

يلتــزم المشتــري بســداد ضريبــة التصــرفات العقاريــة %5  مــن ثمــن البيـع.  

البيــع و اإلفــراغ وفــق قواعــد مركــز اإلسنــاد والتصفيــة ‘‘ إنفــاذ ‘‘. 

للمشاركة

الثالثــــاء
م2022/03/01

هـ 1443/07/28

األربعــاء
م2022/03/02

1443/07/29هـ

053299004405803796010558804439

للتواصــــــل

رقـــم المعلــــن :  6752634 - رقـــــــم الترخيــــــــص :  41020048 -  رقــــــــم التصنيف : 26

https://api.whatsapp.com/send/?phone=966558804439&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966580379601&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=966532990044&text&app_absent=0
https://emazad.sa/home/running



