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 Km                  كم 

الدمــام قطــار  محطــة 

Dammam train station

 Km                  كم 32

شاطئ نصف القمر 

Half moon beach
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 Km                  كم 

مطار الملك فهد الدولي

 King Fahad
International Airport

 Km                  كم 55

ميناء الملك عبدالعزيز 
بالدمام

King Abdulaziz
Port in Dammam
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Damam -The second industrial area

  25000000
) M2 ( total areaالمساحة الكلية للمدينة  ) م2 (

الموقع
تقــع المدينــة الصناعيــة الثانيــة بموقع اســتراتيجي 
غــرب مدينــة الظهــران علــى طريــق »الظهــران 
– بقيــق«  شــرق مدينــة الملــك فهــد العســكرية

Location
The second industrial city is located in a strategic 
location west of Dhahran city »Dhahran - 
Abqaiq« road, east of King Fahd Military City.

   2nd   industrial city locationموقع المدينة الصناعية الثانية  

Press here 
اضغط هنا

ــي ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــات معالج ــة محط طاق
40,000 م3 

الشــرب ميــاه  طاقــة 
27,000 م3

الطاقــة الكهربائيــة

(MVA) 134 

main informationsالبيانات األساسية 

المميزات
الخدمات األساسية والبنية التحتية 

الصحــي  والصــرف  الميــاه    - الكهربائــي  التيــار   - الطبيعــي  الغــاز 

الوقــود  محطــات   - الخامــس)  (الجيــل  الخليويــة    الشــبكة 

و مراكــز خدمــات الســيارات -  مقــرات الهيئــات الحكوميــة – البنــوك - المراكــز 

التجاريــة  - المطاعــم

الخدمات المساندة 
مركــز للدفــاع المدنــي – مركــز طبــي -   مجمعــات ســكنية -  ومناطــق تجاريــة 

- فنــادق و دور إيــواء ســياحي

الخدمات الترفيهية 
مناطق الترفيه -  بحيرة مدن - المراكز التجارية  - المطاعم

Features

Basic services and infrastructure

Natural gas - electric - water and sewage - cellular network (5G)

petrol stations and car services - government branches  - banks - 

commercial service  - restaurants

Additional  Services

Civil defence - medical services - housing - commercial areas - hotels 

Entertainment Services

Entertainment areas - cafes – Modon Lake
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https://goo.gl/maps/RsUzYCfeSejGN48g6


تعلــن شــركة بصمــة إلدارة العقــارات تحــت إشــراف الهيئــة 
الســعودية للمــدن الصناعيــة و مناطــق التقنيــة (( مــدن ))  
عــن إقامــة المــزاد العلنــي للمســتثمرين بالمجــال الصناعــي  
لطــرح منشــأة صناعيــة بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة  بمدينــة 
ــة  ــر منص ــة عب ــدة العلني ــق المزاي ــن طري ــك ع ــام  و ذل الدم

ــي    المــزاد اإللكترون

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 the second  
industrial area in Damam city through a public bidding via 
Electronic Auction Platform  (( E-mazad )) .

 Aboutعــن الفرصة

Electric meterعداد  كهرباء 

Fiber opticألياف بصرية 
 cables

مضخات  إطفاء 
الحريق 

Fire pumps

Phone lineهاتف أرضي

مـنـــشأة صـنـاعـيـــة تتكــون مــن
 I n d u s t r i a l  p r o p e r t y

: Square metersالمساحة :

 2 م  25002500 M2  

مبنى إداري
( مكون من طابقين )

Administrative building
 ( 2 floors )

ين  مســتودع تخز
Warehouses

صالــة إنتاج 
Production site

حارس غرفة 
Security room

2 بوابة رئيســية 
main Gates 

مياه دورات 
Bathrooms
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  الدمــام - المدينــة الصناعيــة الثانيــة

Damam  -  2nd  industrial city

Locationالمـــوقـع

 موقع استراتيجي متميز 
بالقرب من طريق الملك عبدالعزيز

واجهة  )  شرقية (

استـراتيجـيـــة الـمــــوقع

Excellent strategic location in the 
heart of the industrial city 

frontages ) East (

 Location

للموقع أضغط هنا
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https://goo.gl/maps/stWbyKxgezmPupam6


Photos صور للمنشــأة

Air drone التصويــر الجوي للمنشــأة 

ــنشأة  ــوي للمـ ــوير الجــ ــد التصـــ شاهـــ

Watch the Facility Aerial videography
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https://drive.google.com/file/d/1RG_6Glaaqu5sAPyujXr2CkrHAtMt2Kog/view


Contract periodمـــدة التـعـــاقـــد

المقابل المالي السنوي

ريال/ المتر المربع 4 

Annual rental price

 4  SR/ M 2

رســـوم تخـــصـيـــص

 50
تدفع مره واحدة خالل التعاقد 

ريال/ المتر المربع

Allocation Fee

Paid once during the
entire contract period

 50  SR/ M 2

Up toعـــــــام 20  20  years تصل الى   

التقنيــة  ومناطــق  الصناعيــة  للمــدن  الســعودية  الهيئــة  لشــروط  يخضــع  األراضــي  إيجــار 

 Land lease is subject to the terms of the Saudi Authority for Industrial Cities and

Technology Zones

6



 يلتزم المتقدم للمزاد  باألنشطة المستهدفة والمحددة في الجدول أدناه والمصنفة وفق الدليل الصناعي الوطني: 

رمز النشاط
المالحظةالنشاط

 13ُصنع المنسوجات

 14ُصنع الملبوسات

ماعدا الدباغة15ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات

16صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث، صنع أصناف من القش  ومواد الضفر

 17ُصنع الورق ومنتجات الورق

20ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ماعدا صنع األسمدة والمركبات األزوتية و إعادة تدوير البالستيك 

و صنع مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى و 

صناعة المتفجرات والمنتجات النارية (مشعالت اللهب) والثقاب ، 

وصمامات التفجير واأللعاب النارية ، صنع الزيوت االساسية

21صنع المنتجات الصيدالنية األساسية  والمستحضرات الصيدالنية

ماعدا إعادة تدوير اإلطارات المستعملة فقط22صنع منتجات المطاط واللدائن

23صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

ماعدا صنع المنتجات الحرارية و صنع المنتجات الطفلية 

اإلنشائية، صنع األسمنت والجير والجص، صنع أصناف من 

الخرسانة واألسمنت والجص ، قطع وتشكيل وصقل األحجار، صنع 

المنتجات األخرى من البورسلين والخزف.

ماعدا الصهر و الدرفلة24صنع الفلزات القاعدية

 25صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء اآلالت والمعدات )

 26صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

ماعدا إعادة تدوير البطاريات والمراكم27صنع المعدات الكهربائية

 28صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر

 29صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

 30صناعة معدات النقل األخرى

 31صنع األثاث

 32الصناعة التحويلية األخرى

 The applicant shall abide by the targeted activities specified in the table below and classified
according to National Economic Activities

Economic Activity Description division Except

Manufacture of textiles 13

Manufacture of wearing apparel 14

Manufacture of leather products and related products 15 Except for Tanning

Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture manufacture of 
articles of straw and plaiting materials 16

Manufacture of paper and paper products 17

Manufacture of chemicals and chemical products 20

Except : Fertilizers and nitrogenous compounds manufacture, 
Plastics recycling Manufacture of pesticides and Other 
agricultural chemical products, Manufacture of Explosives 
and pyrotechnics (Flames igniters) , Matches Detonation 
valves, Fireworks.

Manufacture of pharmaceutics and basic pharmaceutical products 21

Manufacture of rubber products and plastics 22 Except  : Used tires Recycling 

Manufacture of non-metallic products 23

Except  : Refractory products Manufacturing, Clay 
construction products Manufacturing, Cement, lime, and 
plaster Manufacturing, Kinds of concrete, cement, and plaster 
Manufacturing, Stone cutting, shaping, and polishing, Other 
products of porcelain and earthenware Manufacturing.

Manufacture of basic metals 24 Except for smelting and rolling

Manufacture of fabricated metal products (except machinery and equipment) 25

Manufacture of computer, electronic and optical products 26

Manufacture of electrical devices 27 Except for  batteries recycling  and accumulators

Manufacture of equipment and not elsewhere classified products 28

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29

Manufacture of other transport equipment 30

Manufacture of furniture 31

Other Transformative Industries 32  
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ســداد مبلــغ 100,000 مائــة ألــف ريــال عــن طريــق منصــة . 1

ــو  ــدم رس ــة ع ــي حال ــترداد ف ــة لالس ــي قابل ــزاد اإللكترون الم

المــزاد علــى المشــارك و يعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لمــن 

ــزاد. ــه الم ــو علي يرس

يقــر المزايــد بأنــه قــد عاين العقــار معاينــة تامة نافيــة للجهالة . 2

شرعًا.

يلتــزم مــن يرســو عليــه المــزاد باســتكمال اإلجــراءات الخاصــة . 3

التقنيــة  ومناطــق  الصناعيــة  للمــدن  الســعودية  بالهيئــة 

 خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ إقامــة المــزاد والمتضمنــة 

( االيجــار  فواتيــر  ســداد   ، تعاقــد  طلــب  علــى  التقديــم   ) 

 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

عالقــة مــع مــدن .

وجــود ســجل تجــاري صناعــي علــى أن يكــون النشــاط الخــاص . 6

وجــود  ويشــترط  المســتهدفة  االنشــطة  ضمــن  بالمصنــع 

ــة  ــات صناعي عملي

ــن . 7 ــن ثم ــة %15م ــة المضاف ــة القيم ــة لضريب ــأة خاضع المنش

ــع البي

المرفقــة.. 8 التعاقــد  وأحــكام  شــروط  علــى  الموافقــة 

شروط المزاد 

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

5. (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

6. 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 .

7. 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.

8.  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.

9. The property is subject to VAT of 15% of the selling 
price

10.  Acceptance of the attached contract terms and 
conditions.

Auction Terms

W W W . G O B U S S M A . C O M
GOBUSSMA

92000 20 33

Click here            أضغط هنا
نـسـخـــة الــعـقـــد الصـناعـــي
contract  terms Agreement

موعد المزاد

 25 / 10 / 1443 هـ - 26 /05 /2022 م
الســاعة 2:00 مساًء   

 03 / 11 / 1443 هـ - 02 /06 /2022 م
الســاعة 7:00 مساًء   

Auction date

0580401734                   0532990044Contact us  للتواصل

Start:

End :   

          Thursday may 26, 2022

 Thursday   june  02, 2022

  02:00 pm

 07:00 pm

يــبـــــدأ  الخميس

ــي الخميس  ينته

https://drive.google.com/file/d/1o4I7Kk5oFM7yd2ufIyMRPKA4RPLOGlV5/view
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401734
https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044

