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خيارات
استثمارية
عقارية
متنوعة

كبيرا
تطورا
يشهد النشاط العقاري يف المملكة العربية السعودية
ً
ً
على مستوى األنظمة واإلجراءات ،وتنظيم العالقة بين القطاع العام،

المعني بالشأن العقاري ،وبين القطاع الخاص ذي العالقة بالعقار من
كافة جوانبه سواء استثمار ًيا ،أو إنشائ ًيا ،أو وساطة وتطوير ،إلى غير
ذلك من جوانب

أرض المعذر

عقارات مدينة
الرياض

العقار
األول

أرض طريق الدائري الشمالي
الرياض -طريق عثمان بن عفان رضي هللا عنه

حي الفالح

ُيعد من األحياء الهادئة والراقية التي توفر كافة أنواع الخدمات
واملرافق لسكانها ،ويقع شمال الرياض ،ويتميز بموقعه
االستراتيجي ،لقربه من العديد من املعالم البارزة يف العاصمة.
ويجاوره عددًا من األحياء السكنية الفاخرة مثل حي الوادي
غر ًبا ،وحي االزدهار جنو ًبا ،وقرطبة ً
شرقا .كما يحد الحي عدد
من الطرق الحيوية والرئيسية ،منها؛ الطريق الدائري الشرقي،
وجنو ًبا الطريق الدائري الشمالي باإلضافة إلى طريق األمير
محمد بن سلمان وطريق عثمان بن عفان رضي اهلل عنه و ُيعد
من األحياء ذات اإلقبال العالي ىلع العقارات السكنية نظرًا
لوجود مزيج عقاري متنوع ما بين شقق وفلل وعقارات تجارية
متعددة من محالت ومعارض وغيرها ،ولكونها منطقة وفيرة
بالخدمات

رقــــــــم الصــــك

710110047233 – 210122047245 :

رقــــــــم المخطط :
رقم البلك

2924

:

144

أرقـــــام القطــــع

:

1778-1779-1780-1781-1782-1783

المساحــــــة

 21 790 :م2

عـــــــدد القطــــع

:

14

1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791 -1784

,

استخدامات العقـار  :سكني تجاري

مميزات العقار

وجود العقار يف منطقة تجارية وطريق تقاطع الطريق الدائري الشمالي الذي يربط شرق
الرياض بغربها مع طريق عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

يقع العقار يف منطقة طلب كبير ىلع املكاتب التجارية ما يوفر فرصة استثمارية ذات
عائد استثماري مستمر
موقع العقار يجعله من األصول التي تحافظ ىلع قيمة شرائها ملوقعه املميز
ً
فرصة الستثمارها يف مشاريع مميزة كالفنادق
تتيح مساحة مجموع القطع (البلك كامل)
واملوالت
تتيح منطقة العقار األفكار االستثمارية للمشاريع املتميزة ىلع املساحات املتوسطة
طبيعة األراضي صلبة وأضالعها متناسقة

جامعة اإلمام محمد بن سعود

 ٢٢كم

 ٣كم

 ٩كم

الحدود واألطوال حسب الصك األول
بطول 80م

الشمال

شارع عرض  20متر

الجنوب

الطريق الدائري الشمالي عرض 100

بطول 52.98+30.88

الشـــرق

قطعة رقم 1788/1و1787و1798

بطول 99.24م

الغــــرب

شارع عرض  80متر

بطول 86.54م

الحدود واألطوال حسب الصك الثاني
بطول 140م

الشمال
الجنوب

شارع عرض  20متر

الطريق الدائري الشمالي عرض 100

بطول 140م

الشـــرق

شارع عرض  15متر

بطول 100م

الغــــرب

قطعة رقم  1788و 1791

بطول 99.24م

موقع األرض

إضغط هنا

مشروع افتراضي

االستخدام األمثل للعقار
مجمع تجاري مكتبي
ستريب مول
فندق

العقار
الثاني

معارض تجارية
الرياض -حي المنار  -طريق خريص

حي المنار

أحد أحياء شرق الرياض التي تسعى إليها عدد من شرائح
املجتمع للبحث عن عقار سكني أو تجاري فيه ،لوفرة العقارات
املتكاملة املقبولة األسعار ىلع الرغم من موقعه املميز
القريب من أهم األماكن الحيوية والطرق الرئيسية
ويقع الحي بجوار ك ً
ال من حي األندلس ،وطريق خريص شماالً ،
والذي يعتبر من الطرق الرئيسة ذات املؤشرات التجارية العالية،
باإلضافة إلى مجاورته حي السالم بالرياض وطريق اإلمام أحمد
بن حنبل ىلع حدود الحي الجنوبية .أما ىلع الحدود الغربية
الحي فيقع حي الريان ،وطريق اإلمام الشافعي ،كما يوجد
ىلع الحدود الشرقية ك ً
ال من حي النسيم الغربي الرياض
وطريق عبد الرحمن بن عوف

رقــــــــم الصــــك

:

610120046644

رقــــــــم المخطط

1671 :

عـــــــدد القطــــع

1 :

المساحــــــة

 3,185 :م2

رقم البلك

أرقـــــام القطــــع

144 :

5 :

استخدامات العقـار  :تجاري – صاالت مكاتب

مميزات العقار
العقار عبارة عن معرض للسيارات مجهز ومستودع يمكن تحويله إلى مكاتب ومعارض
تجارية
وقوع العقار يف منطقة جذب حيوية؛ حي املنار ،وطريق خريص حيث املقار الرئيسة
ً
خاصة شركات بيع السيارات ،والشركات املتخصصة
للعديد من الشركات التجارية الكبرى
بمنتجات السيارات واكسسواراتها
اكتظاظ املنطقة بالصاالت التجارية؛ مثل صاالت عرض السيارات املخصصة للبيع ،وصاالت
ً
إضافة لصاالت عرض املنتجات املختلفة وبيعها
لبيع املالبس و اكسسوارات املنازل،
املبنى تجاري يتألف من صاالت عرض يف الدور األرضي ومكاتب يف الدور األول
مبنى استثماري لراغبي االستثمار والتأجير ،ومهيأ مقارنة بالعقارات املجاورة لالستثمار
سهولة الوصول لوقوع العقار ىلع تقاطع طرق مهمة يف املنطقة
مساحة األرض جيدة وأطوال أضالعها متساوية ومتناسقة
يسمح بالبناء إلى أربعة طوابق تجارية ،مع ضرورة مراجعة جهات االختصاص
مساحة األرض وموقعها ُيتيح العديد من األفكار والفرص االستثمارية املتعددة
ارتفاع مؤشر الطلب ىلع منطقة العقار مما يوازن املؤشر يف املحافظة وارتفاع قيمة
املتر

م

الحدود واألطوال
بطول  49م

الشمال

طريق خريص

شارع عرض  20متر

بطول  49م

الشـــرق

قطعة رقم 6

بطول  65م

الغــــرب

شارع مشاة عرض  10متر

بطول  65م

الجنوب

أفضل استخدام للعقار

مبنى تجاري صاالت مؤجر على شركات كبيرة

إضغط هنا

موقع العقار

العقار
الثالث

فيال الملز
الرياض -حي الملز

حي الملز

أحد أحياء شرق الرياضُ .يعد أحد أقدم األحياء السكنية يف
العاصمة ،وأحد أهم مناطق العاصمة باعتباره مرك ًزا للوزارات
الحكومية واملنشآت الخاصة يف مدينة الرياض .يمتاز بوفرة
الخدمات واملرافق،كما يمتاز بنشاط عقاري متنامي يوفر
مساحات لالستثمار العقاري ،كما أنه من أكثر املناطق طلبًا
لاليجار واالستقرار
ويمتاز الحي بموقعه الوسطي النموذجي حيث يجاور مجموعة
من أبرز أحياء الرياض السكنية ومنها حي الصفا الذي يحد الحي
من الناحية الشرقية واملربع الذي يحد امللز من الناحية الغربية
باإلضافة إلى حي الزهراء من الناحية الشمالية للحي
كما يقع الحي ىلع عدد من الشوارع الحيوية البارزة ومنها
طريق عمر بن عبد العزيز وطريق علي بن أبي طالب من الجهة
الشرقية

رقــــــــم الصــــك

:

860618000307

رقــــــــم المخطط 1048 :

عـــــــدد القطــــع

أرقـــــام القطــــع

1 :

6/3 :

مكونات العقــــــار  :فيال سكنية دورين  -زاوية شمالية غربية

المساحــــــة

 502.70 :م2

استخدامات العقـار  :سكني فيال

مميزات العقار
وقوعه يف منطقة مكتظة باملقار الحكومية والشركات التجارية الكبرى
قربه من كافة الخدمات واملرافق؛ كاملدارس ،واملنتزهات ،ومراكز التسوق و املستشفيات
أسعار العقارات يف املنطقة تعتبر مناسبة لشريحة كبيرة من الطبقة الوسطى من
املجتمع
فيال سكنية مهيئة للسكن الفوري ملن يريد السكن الفوري
العقار مهيأ لالستثمار مقارنة بالعقارات املجاورة له

الحدود واألطوال
بطول 20.35م

الشمال

شارع عرض  15م

الشـــرق

جار قطعه رقم 6/2

بطول  25م

الغــــرب

شارع عرض 15م

بطول 25.9م

الجنوب

جار قطعة رقم 8

بطول  19م

أفضل استخدام للعقار

سكن للمشتري

تأجيره كاستثمار

يمكن استثمار العقار ببناء عمارة سكنية لراغبي االستثمار بعد الرجوع
للجهات ذات االختصاص

إضغط هنا

العقار
الرابع

أرض املعذر
الرياض – حي المؤتمرات

حي المعذر

ُيعد من األحياء الحيوية يف مدينة الرياض لوجود العديد من
املرافق الحكومية  ،واملستشفيات مثل مستشفى ومركز
الدارة الطبي ،وجامعة الفيصل ومستشفى امللك فيصل
التخصصي وحديقة الناصرية .والعديد من مباني الوزارات
واملؤسسات الحكومية الرئيسة واملهمة .الخدمات فيه
متنوعة.

رقــــــــم الصــــك

710113068203 :

عـــــــدد القطــــع

1 :

رقم المخطط
المساحــــــة

2172 :

 1,332 :م2

استخدامات العقـار  :سكني حسب امانة مدينة الرياض

مميزات العقار
يقع العقار ظهير طريق مكة املكرمة والذي يعتبر شريان رئيسي يف مدينة الرياض
بالقرب من التقاطع مع طريق امللك فهد الذي يصل شمال الرياض بجنوبها ،ويشتهر
بالحركة التجارية العالية
قرب العقار من عدة أبراج وصاالت ومقاّر الشركات الكبرى ما يمنحه ميزة استثمارية
قلة العروض وضعف املعروض العقاري يف الحي واملنطقة املحيطة بشكل عام
سهولة الحركة املرورية والوصول إلى العقار
يتميز العقار بمساحته واستواء أرضه وأضالعه وتوافر الخدمات

طريق الملك فهد

طريق مكة المكرمة
امتداد طريق خريص
 150م

 800م

مستشفى الهالل
األخضر

مستشفى الملك
فيصل التخصصي

1000م

جامعة الفيصل
 2.5كم

 1.5كم

الحدود واألطوال
الشمال
الجنوب

بطول  40م

"شارع عرض  15متر " سهل بن العطار
مرفق حديقة عمومية

بطول  40م

حديقة المؤتمرات لألطفال

الشـــرق

"شارع عرض 10متر "مالك النظري

بطول  33.3م

الغــــرب

"شارع عرض  10متر " سيار النحوي

بطول  33.3م

أفضل استخدام للعقار

حسب تصنيف االستخدام (سكني ).

إضغط هنا

طريـ

ــــ
قم

ك

ـــة ا

سه
حديقة
المؤتمرات
لألطفال

سيار النحوي

مالك النظري

موقع األرض

ل بن العطار

لم
كرمــ

ــة

عقارات الدمام
والخبر

العقار
الخامس

أرض طريق
الملك فهد
الدمام -طريق الملك فهد

الدمام

حاضرة املنطقة الشرقية ومركزها اإلداري ومن أهم مدنها؛ تقع
ىلع ساحل الخليج العربي وامليناء الرئيسي يف املنطقة
ً
وشرقا،
حيث يحيط بها الخليج العربي من ثالث جهات شماالً،
وتعد مركزًا سكنيًا وتجاريًا وتضم الهيئات اإلدارية
وجنو ًبا،
ّ
للمنطقة والدوائر الحكومية

وتتميز الدمام بأنها مرك ٌز لألنشطة االقتصادية املتنوعة ،ما
يجعلها من أهم مدن اململكة الصناعية والتجارية .تتصدرصناعة
النفط هذا النشاط ،وتأتي بعدها صناعة العديد من الصناعات
التي تعتمد عليها الكثير من األسواق املحلية والعاملية
وتشهد مدينة الدمام نشاطًا تجاريًا كبيرًا تتطلبه الحركة
الصناعية الواسعة ،و ُتشجع عليه سهولة املواصالت وكثرة
الطرق ووجود امليناء ،وكذلك العمل املتواصل يف االستيراد
والتصدير ،وخدمات السكك الحديدية

رقــــــــم الصــــك

:

230104021599

رقم البلك

:

33

رقــــــــم المخطط :

1/239

عـــــــدد القطــــع

:

المساحــــــة

 13,758.5 :م2

أرقـــــام القطــــع

ثالث قطع  ،قطعة تجارية وقطعتين مستودعات

540-541-542 :

استخدامات العقـار  :تجاري -مستودعات

مميزات العقار
تقع األرض ىلع طريق امللك فهد الذي يصل الخبر بالدمام والذي يشتهر بالحركة التجارية
املعروفة والقرب من الطرق الرئيسية واملخارج واملحاور مثل طريق امللك عبدالعزيز
وطريق امللك سعود
تتمتع األرض بأنها عبارة عن ثالث قطع أحدها تجارية ُيسمح بها البناء  15طابقًا ،إضافة إلى
مجاورتها قطعتين مستودعات ،كما يمكن دمجها إلقامة أفكار استثمارية عديدة
سهولة الحركة املرورية والوصول إلى األرض
قرب وتوسط العقار للعديد من األبراج والصاالت ومقرات الشركات الكبرى
منطقة العقار تجاورها مستودعات للكثير من املنشآت التجارية والخدمية

الحدود واألطوال
بطول 161.62م

الشمال

شارع عرض  30متر

قطعة رقم 543+544

بطول 150م

الشـــرق

شارع عرض  30متر

بطول  122.07م

الغــــرب

شارع عرض  60متر

بطول 61.89م

الجنوب

أفضل استخدام للعقار

حسب تصنيف االستخدام فإن القطعة التجارية الواقعة على طريق

ً
طابقا ،مما يتيح إمكانية
الملك فهد ُيسمح بالبناء عليها خمسة عشر
الدمج إلقامة أي مشروع استثماري

إضغط هنا

موقع األرض

العقار
السادس

أرض مستودعات

الدمام -طريق الملك فهد  -الخالدية الجنوبية

رقــــــــم الصــــك

:

330105023146

رقم البلك

:

34

رقــــــــم المخطط :

1/239

عـــــــدد القطــــع

 :قطعة واحدة

المساحــــــة

 5,091.62 :م2

أرقـــــام القطــــع

570 :

استخدامات العقـار  :مستودعات

مميزات العقار
تقع األرض ظهيرة طريق امللك فهد الذي يصل الخبر بالدمام والذي يشتهر بالحركة التجارية
املعروفة والقرب من الطرق الرئيسية واملخارج واملحاور مثل طريق امللك عبدالعزيز
وطريق امللك سعود ،وطريق سعود الفيصل
سهولة الحركة املرورية والوصول إلى العقار
قرب العقار من عدة أبراج وصاالت تجارية ومقرات الشركات الكبرى
تجاور منطقة العقار مستودعات للعديد من الشركات الكبرى واملنشآت التجارية والخدمية
أرض تصنيف مستودعات دور واحد واملنطقة متوسطة الكثافة والحركة التجارية

الحدود واألطوال
بطول 94.34م

الشمال

قطعة رقم 568

قطعة  572و 573

بطول 118.11م

الشـــرق

شارع عرض  30متر

بطول  40.1م

الغــــرب

جزء من قطعة  569وقطعة 571

بطول 60م

الجنوب

أفضل استخدام للعقار

حسب تصنيف االستخدام مستودعات فقط

إضغط هنا

موقع األرض

العقار
السابع

أرض تجارية

الخبر -الخبر الجنوبية ظهير طريق خادم الحرمين الشريفين

ُ
الخبَر

ُ
الخ َبر تقع جنوب الدمام ،وتبعد عنها مسافة  17كم ،وتبعد
عن مدينة الظهران  10كم تقري ًبا .يتكامل النشاط االقتصادي
يف مدن املنطقة بين الخبر والدمام والظهران .فهناك
منطقتان صناعيتان كبريان ،إحداها يف الظهران ،والثانية بين
الدمام والخبر .وأغلب النشاط االقتصادي يف الخبر يعتمد ىلع
التجارة ،حيث أنشئت املجمعات املركزية والفنادق واملصارف.
أما الزراعة فتقتصر ىلع البساتين والحدائق يف األطراف
الشمالية والغربية ،وفيها مزارع للدواجن والخضراوات والفواكه.
وهناك بعض الصناعات االستهالكية ،مثل :مواد البناء واملياه
الغازية واملالبس واأللبان والغازات الصناعية
تتميز ُ
الخبر بأنها أبرز املدن الجاذبة للسياح يف اململكة ،لذلك
فإنها ُتعد وجهة سياحية جاذبة ومتنوعة حيث يوجد فيها
الواجهة البحرية ُ
بالخبر ،وكورنيش الخبر أثناء الغروب .وتحفل
الخبر بالحدائق واملتنزهات ،وتتميز بشواطئها الجميلة ىلع
الخليج العربي ،التي من أهمها شاطئ الغروب ،وشاطئ
العزيزية

رقــــــــم الصــــك

:

عـــــــدد القطــــع

 :ثالث قطع وجزء

المساحــــــة

 1,220.57 :م2

رقم البلك

أرقـــــام القطــــع

:

530217001421
/1704د

 2 :و  4و  6وجزء من 8

استخدامات العقـار  :تجاري

مميزات العقار
يقع العقار ظهير طريق خادم الحرمين الشريفين بالقرب من التقاطع مع طريق امللك فهد
الذي يصل الخبر بالدمام والذي يشتهر بالحركة التجارية
منطقة العقار من املناطق ذات الحركة التجارية النشطة لقربها من منشآت مستشفى
الدوسري وأبراج الدوسري للكمبيوتر والرحمانية مول وشرطة الخبر وقرب تقاطع طريق
الكورنيش
قرب العقار من عدة أبراج وصاالت ومقرات الشركات الكبرى يمنحه ميزة استثمارية
ُيسمح البناء ىلع أرض العقار أربعة أدورا تجارية تتيح عوائد أكبر
سهولة الحركة املرورية والوصول إلى العقار إضافة إلى مساحته املناسبة ،واستواء مستوى
األرض

الحدود واألطوال
بطول  22.87م

الشمال

شارع عرض  15متر

قطعة رقم  8النصف الجنوبي منها

بطول  22.87م

الشـــرق

شارع القطيف عرض 21.35م

بطول  53.37م

الغــــرب

قطعة رقم 1و2و3و7

بطول  53.37م

الجنوب

أفضل استخدام للعقار

حسب تصنيف االستخدام  -تجاري  /أربعة طوابق

إضغط هنا

موقع األرض

055 005 3000

050 010 6030

