
فرصة بالمزاد العلني

مـنـشأة صـنـاعـيـة
الرياض – المنطقة الصناعية الثانية 

صالة إنتاج          مكاتب إدارية  مستودعات تخزين      مبنى إداري  غرف حراسة      



المنشأة: 

مصنع يتكون من : 

المبنى اإلداري يتكون من دورين 
الــدور األول : 4 غرف  -  دورة مياه

الدور الثاني : 8 غرف - 2 دورة مياه -  مطبخ

24 سنةعمر العقار: 5516م2المساحة: 

مبنى اداري 	 
صالة انتاج	 

منطقة تخزين	 
غرفة حراسة	 

الموقع

للوصول اضغط هنا

https://goo.gl/maps/bVuN8Uk6JLRBDHnb9


أنظمة التهوية 

خزانات مياه 

الـــتـأجـــير  سـعـــر 

بالمــدن الصناعية  :

رســوم تخصيــص 

تدفــع مــره واحدة 

 : التعاقــد  خــال 

مدة التعاقد لاستثمار  : 20 سنة 
ــة  ــدن الصناعي ــة الم ــروط هيئ ــع لش ــي يخض ــار األراض إيج

 4 ريال/ المتر 50ريال/ المتر



صور المصنع



 يلتزم المتقدم للمزاد  باألنشطة المستهدفة والمحددة 
في الجدول ادناه والمصنفة وفقا الدليل الصناعي الوطني 

النشاط
رمز 

النشاط
الماحظة

10ُصنع المنتجات الغذائية

11ُصنع المشروبات

13ُصنع المنسوجات

14ُصنع الملبوسات

ماعدا الدباغة15ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات

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

الضفر
16

17ُصنع الورق ومنتجات الورق

18، الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة

20ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

األزوتيــة  والمركبــات  األســمدة  صنــع  ماعــدا 
مبيــدات  صنــع  و  البالســتيك  تدويــر  إعــادة  و 
الزراعيــة  الكيميائيــة  والمنتجــات  اآلفــات 
والمنتجــات  المتفجــرات  صناعــة  و  األخــرى 
 ، والثقــاب  اللهــب(  )مشــعالت  الناريــة 
الناريــة واأللعــاب  التفجيــر  وصمامــات 

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية 
والمستحضرات الصيدالنية

21

ماعدا إعادة تدوير اإلطارات المستعملة فقط22صنع منتجات المطاط واللدائن

ماعدا الصهر والدرفلة و الجلفنة 24صنع الفلزات القاعدية

صنع منتجات المعادن المشكلة ) باستثناء 
اآلالت والمعدات (

25

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 
والبصرية

26

ماعدا إعادة تدوير البطاريات و المراكم27صنع المعدات الكهربائية

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 
موضع أخر

28

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 
المقطورة ونصف المقطورة

29

30صناعة معدات النقل األخرى

31صنع األثاث

32الصناعة التحويلية األخرى



التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني 	
ســداد مبلــغ الدخــول بقيمــة 100,000 مائة ألــف ريال عن طريــق منصة المزاد  	

اإللكترونــي قابلــة لالســترداد فــي حالــة عــدم رســو المــزاد علــى المشــارك و 
يعتبــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لمــن يرســو عليــه المــزاد.

معاينة المنشأة خالل فترة اإلعالن.  	
بالهيئــة  	 الخاصــة  اإلجــراءات  باســتكمال  المــزاد  عليــه  يرســو  مــن  يلتــزم 

الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة خــالل عشــرة أيــام عمــل مــن 
تاريــخ إقامــة المــزاد والمتضمنــة ) التقديــم علــى طلــب تعاقــد ، ســداد فواتيــر 
االيجــار( واذا تخلــف عــن ذلــك يعــاد المــزاد علــى حســابه و يتحمــل مــا نقــص 

مــن الثمــن
إلــى ضريبــة القيمــة المضافــة  	 يلتــزم المشــتري بدفــع %2.50 باإلضافــة 

للســعي مــن قيمــة المنشــأة لـــشركة بصمــة إلدارة العقــارات بمجــرد البيــع.
يشــترط ســالمة العالقــة مــع مــدن للمزايديــن الذيــن تربطهــم عالقــة مــع مدن  	

.
وجــود ســجل تجــاري صناعــي علــى أن يكــون النشــاط الخــاص بالمصنــع ضمــن  	

االنشــطة المســتهدفة ويشــترط وجــود عمليــات صناعية 
المنشأة خاضعة لضريبة التصرفات العقارية %5 من ثمن البيع. 	

شــــروط الــمــزاد

ــد الــمــزاد  مــوعــ

األحـــد يـــوم  يــبــــدأ 
1442/12/15هـ - 2021/07/25م

ينتهــي يـــوم الثاثــاء
1442/12/24هـ - 2021/08/03م

الساعة 02:00 مساء

الساعة 06:00 مساء



GOBUSSMA WWW.GOBUSSMA.COM

0580401734           للتواصل 0532990044

شاهد التصوير الجوي
Drone shot

أضغط هنا

ــي   ــزاد اإللكترون ــة الم ــر منص عب

NOWاآلن

أضغط هنا

http://www.gobussma.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=966580401734
https://api.whatsapp.com/send?phone=966532990044
https://twitter.com/gobussma/status/1414154796697853953?s=20
https://emazad.sa/home/Details/gRsXzR9gNUfI07RG%2BdDJIw%3D%3D

