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Aboutعـن المـزاد
تحــت  العقــارات  إلدارة  بصمــة  شــركة  تعلــن 

إشــراف الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة 

و مناطــق التقنيــة )) مــدن ((  عــن إقامــة المــزاد 

الصناعــي   بالمجــال  للمســتثمرين  العلنــي 

الصناعيــة  بالمدينــة  صناعيــة  منشــأة  لطــرح 

الثانيــة  بالمدينــة المنــورة وذلــك عــن طريــق 

المزايــدة العلنيــة عبــر منصــة المــزاد اإللكتروني.   

Under the supervision of the Saudi Authority 

for Industrial Cities and Technology Zones. 

))MODON((, Bussma Real Estate Management 

Company, Offering one of the industrial 

investment opportunities located in Medina 

2nd industrial city through a public bidding via 

Electronic Auction Platform  )) E-mazad (( 
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مـنـشأة صـنـاعـيـة تحت اإلنشاء
Industrial property under construction

 المساحة : 12,604 م2

  عمر المنشأة
5 سنوات

Area: 12,604 m2

Age of the property 
5 years

صالة إنتاج

 مستودع تخزين

2 غرف حراسة 

مواقف سيارات

2Administrative مبنى إداري 
offices

Production site

Warehouses

 2 Security room

Parking
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https://www.google.com/maps/place/24%C2%B018'58.1%22N+39%C2%B030'56.2%22E/@24.315676,39.5173968,714m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xf83da50bbd720923!8m2!3d24.31614!4d39.51561


Locationاستراتيجية الموقع

بالمدينــة  الصناعيــة  المدينــة 

الرابعــة المنطقــة   – المنــورة 

متميــز  اســتراتيجي  موقــع 

اإلنشــائية  المنطقــة  بوســط 

الصناعيــة  بالمدينــة 

Medina 2ND  industrial city 

Excellent strategic location in 

the heart of the industrial city
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مدة التعاقد:

سعر التأجير بالمدن الصناعية

رسوم التخصيص 

20 عـــــام

4 ريال/ المتر المربع  

1 ريال/ المتر المربع 
في الشهر لمدة 24 شهر او 

الوصول لمرحلة االنتاج
 Maximum 24 months or  Getting To

The production stage

Contract period:

Rent Price

  Allocation Fee

20 Years

4 SR/ M 2 

1 SR/ M 2 

 إيجــار األراضــي يخضــع لشــروط الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعية ومناطــق التقنية

Land lease is subject to the terms of the Saudi Authority for Industrial Cities 
and Technology Zones
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ســداد مبلــغ 00,000	 مائــة ألــف ريــال عــن طريــق منصــة المــزاد . 	

اإللكترونــي قابلــة لالســترداد فــي حالــة عــدم رســو المــزاد علــى 

المشــارك و يعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لمــن يرســو عليــه 

ــزاد. الم

يقــر المزايــد بأنــه قــد عايــن العقــار معاينــة تامــة نافيــة للجهالــة . 2

شــرعًا.

يلتــزم مــن يرســو عليــه المــزاد باســتكمال اإلجــراءات الخاصــة . 	

ــالل  ــة خ ــق التقني ــة ومناط ــدن الصناعي ــعودية للم ــة الس بالهيئ

عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إقامــة المــزاد والمتضمنــة ) التقديــم 

علــى طلــب تعاقــد ، ســداد فواتيــر االيجــار( واذا تخلــف عــن ذلــك 

يعــاد المــزاد علــى حســابة و يتحمــل مــا نقــص مــن الثمــن

يلتــزم المشــتري بدفــع 2.50% باإلضافــة إلــى ضريبــة القيمــة . 4

المضافــة للســعي مــن قيمــة المنشــأة لـــشركة بصمــة إلدارة 

العقــارات بمجــرد البيــع.

يشــترط ســالمة العالقــة مــع مــدن للمزايديــن الذيــن تربطهــم . 5

ــدن . ــع م ــة م عالق

ــاص . 	 ــاط الخ ــون النش ــى أن يك ــي عل ــاري صناع ــجل تج ــود س وج

بالمصنــع ضمــن االنشــطة المســتهدفة ويشــترط وجــود عمليــات 

صناعيــة 

المنشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة 5	%من ثمن البيع. 	

الموافقة على شروط وأحكام التعاقد المرفقة.. 	

1. Register in the online auction platform E-MAZAD .
2.  The participant should pay the auction participation amount of 

100,000 one hundred thousand riyals, which is refundable in the 
event of not awarding the auction, and considered part of the selling 
price in the event of awarding the auction.

3. The participant confirms acknowledges that he has fully inspected 
the property 

4. Auction winner is obligated to complete the Saudi Authority for
Industrial Cities and Technology Zones procedures within ten 
working days from the date of awarding the auction, including 
)submission of a contract request, payment of bills , rental fees, 
and allocation fess( and  If he fails to fulfil so , the auction will be 
re-held on his cost , and he will bear any decrease in the price

5. Auction winner is obligated to pay 2.50% inclusive value added tax 
to the sale broker Bussma Real Estate Management Company, once 
awarding the bid as brooking fees .

6. The investor ) if currently or previously has relation with MODON 
must have acceptable record with MODON including but not limited 
to it, no unpaid debt, no violation to safety requirements ... etc.

7. The existence of an industrial commercial registration , showing that 
the activity of the factory is among the targeted activities, and the 
existence of industrial operations , is required.

8. The property is subject to VAT of 15% of the selling price
9.  Acceptance of the attached contract terms and conditions.
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http://https://drive.google.com/file/d/1o4I7Kk5oFM7yd2ufIyMRPKA4RPLOGlV5/view
https://emazad.sa/home/Details/ENsfXjTikXBreOt0LaDqXg%3D%3D

