
26  : التصنيــف  رقــم  رقم المعلن : 6752634       رقم الترخيص  : 41020048                  

بالـمـزاد 
الـعــــــلـني 

فرصة استثمارية



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 ــاض و ذل الري

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 riyadh city through a public bidding via 
Electronic Auction Platform  )) E-mazad (( .

 Aboutعــن الفرصة
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عداد  كهرباء 

1000 أمبيــر  ســعة 

Electric meter
1000 amp

يــة أليــاف بصر

Fiber optic
cables

هاتــف أرضي 

Phone line

مضخة  إطفاء الحريق 

Fire pumps

مبنــى إداري ) مكــون مــن طابقين (
Administrative building  ) 2 floors (

1

ين  مســتودع تخز
Warehouses

1

صالــة إنتاج 
Production site

1

حارس غرفة 
Security room

2

مواقف ســيارات
parking

غرفــة تحكم 
Control room 

1

بوابات 
Gates 

2

ــن ــون م ــة تتك ــشأة صـنـاعـيـ مـنـ
 I n d u s t r i a l  p ro pe r ty

3



 Property Ageعمر المنشأة :

ســنة   3030  years

:Square metersالمساحة :

 2 م  25002500 M 2  

Riyadh  - 2nd. Industrial City الريــاض – المدينــة الصناعيــة الثانيــة

Locationالمـــوقـع

الصــناعــــية المــدينــــة  يتوســط  متميــز  استراتيــجـــي   موقــع 
Excellent strategic location in the heart of the industrial city

للموقع أضغط هنا
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https://goo.gl/maps/QqEkcvvnyX1F5wrz9
https://goo.gl/maps/eeNytwxehCWNBvJ68


Photos صور للمنشــأة
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Contract periodمـــدة التـعـــاقـــد

سعر التأجير بالمدن الصناعية

ريال/ المتر المربع 4 

Rent Price

 4  SR/ M 2

رســـوم تخـــصـيـــص

 50
تدفع مرة واحدة خالل التعاقد 

ريال/ المتر المربع

Allocation Fee

 Paid once during the entire
contract period

 50

yearsعـــــــام 20  20 

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

 SR/ M 2
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أضغط هنا

خدمة التجول االفتراضي بالمنشأة

شاهد التصوير الجوي للمنشأة 

أضغط هنا
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https://drive.google.com/file/d/1kgIGu88i8PINH4e9y2CNAffvEY7iaxYF/view
https://app.lapentor.com/sphere/msnaa-2


 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

 17ُصنع الورق ومنتجات الورق

20ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

 ماعدا صنع األسمدة والمركبات األزوتية و إعادة تدوير البالستيك 
و صنــع مبيــدات اآلفــات والمنتجــات الكيميائيــة الزراعيــة األخــرى 
اللهــب(  الناريــة )مشــعالت  المتفجــرات والمنتجــات  و صناعــة 
والثقــاب ، وصمامــات التفجيــر واأللعــاب الناريــة ، صنــع الزيــوت 

االساســية

ماعدا إعادة تدوير اإلطارات المستعملة فقط22صنع منتجات المطاط واللدائن

23صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

الطفليــة  المنتجــات  صنــع  و  الحراريــة  المنتجــات  صنــع  ماعــدا 
اإلنشــائية، صنــع األســمنت والجيــر والجــص، صنــع أصنــاف مــن 
الخرســانة واألســمنت والجــص ، قطــع وتشــكيل وصقــل األحجــار، 

صنــع المنتجــات األخــرى مــن البورســلين والخــزف.

24صنع الفلزات القاعدية

ماعدا الصهر والدرفلة25صنع منتجات المعادن المشكلة ) باستثناء اآلالت والمعدات (

 26صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

ماعدا إعادة تدوير البطاريات والمراكم 27صنع 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 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, And Essential oils Manufacture.

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.

Manufacture of basic metals 24 Except for smelting

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 transformer  industries 32

Manufacture of furniture 31  

Other manufacturing industries 32

Manufacture of other transport equipment 30

Manufacture of furniture 31  

Other manufacturing industries 32  
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موعد المزاد

1443/10/11 هـ -  2022/05/12م
الســاعة 2:00 مساًء   

1443/10/18 هـ - 2022/05/19م
الســاعة 7:00 مساًء   

Auction date

يــق منصــة المــزاد . 1 يــال عــن طر ســداد مبلــغ  100,000 مائــة ألــف ر

اإللكترونــي قابلــة لالســترداد فــي حالــة عــدم رســو المــزاد علــى 

المشــارك و يعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لمــن يرســو عليــه 

المــزاد.

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

شــرعًا.

الخاصــة . 3 اإلجــراءات  باســتكمال  المــزاد  يرســو عليــه  مــن  يلتــزم 

بالهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة خــالل 

يــخ إقامــة المــزاد والمتضمنــة ) التقديــم  عشــرة أيــام عمــل مــن تار

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

يعــاد المــزاد علــى حســابة و يتحمــل مــا نقــص مــن الثمــن

القيمــة . 4 يبــة  إلــى ضر باإلضافــة   2.50% بدفــع  المشــتري  يلتــزم 

لـــشركة بصمــة إلدارة  المنشــأة  المضافــة للســعي مــن قيمــة 

البيــع. بمجــرد  العقــارات 

يشــترط ســالمة العالقــة مــع مــدن للمزايديــن الذيــن تربطهــم . 5

ــدن . ــع م ــة م عالق

وجــود ســجل تجــاري صناعــي علــى أن يكــون النشــاط الخــاص . 6

بالمصنــع ضمــن االنشــطة المســتهدفة ويشــترط وجــود عمليــات 

صناعيــة 

يبــة القيمــة المضافــة %15مــن ثمــن البيــع. 7 المنشــأة خاضعــة لضر

الموافقــة على شــروط وأحــكام التعاقــد المرفقة.. 8

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

0580401734                   0551663322 Contact us  للتواصل

Start:

End:

Thursday May 12, 2022

Thursday May 19, 2022

02:00 pm

07:00 pm

يــبـــــدأ  الخميس    

ينتهــي الخميس   

https://drive.google.com/file/d/1o4I7Kk5oFM7yd2ufIyMRPKA4RPLOGlV5/view
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551663322
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401734

