
فرصـــة

المعــــــــــــــــــــــــــــلن :  6752634
الترخيـــــــــــــــــــــــص : 41020048  
التصنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف : 26 

بالمـــــــزاد
العلنــــــي

استثمـــــــــــــــــــــــــارية 



ــة  ــن شــركة بصمــة إلدارة العقــارات تحــت إشــراف الهيئ تعل
الســعودية للمــدن الصناعيــة و مناطــق التقنيــة (( مــدن ))  
ــي   ــال الصناع ــتثمرين بالمج ــي للمس ــزاد العلن ــة الم ــن إقام ع
ــة  ــة  بمدين ــة الثاني ــة الصناعي ــة بالمدين ــأة صناعي ــرح منش لط
الريــاض  و ذلــك عــن طريــق المزايــدة العلنيــة عبــر منصــة 

المزاد اإللكتروني   

عـــن المـــزاد

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 )) .

About



أنشأت المدينة الصناعية في مدينة الرياض عام 1976م بمساحة 
إجماليــة 19,000,000 متــر مربــع ،تقــع علــى طريــق الخــرج جنــوب 
مدينــة الريــاض وتبعــد 10كم من تقاطع طريق الخــرج مع الدائري 
والطــرق  التحتيــة  البنيــة  خــالل  مــن  طــورت  .كمــا  الجنوبــي 
واألرصفــة والصــرف الصحــي والكهربــاء، حيــث تضــم مختلــف 
صناعيــة  عقــود  و  والشــركات  والمجمعــات  المدريــات  فــروع 

وخدمية بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء 



مشاهـــــــــــدة 
التصوير الجوي

https://drive.google.com/file/d/1nVCnvQg39m7-TW2K4joMCrAKxSXShoxq/view
https://drive.google.com/file/d/1nVCnvQg39m7-TW2K4joMCrAKxSXShoxq/view




لمشاهـــــــــــــــــــــــدة 
الجولــــة اإلفتراضيـــة

https://app.lapentor.com/sphere/msnaa-3?scene=624437c6dfb5bc0c8b3c15ff
https://app.lapentor.com/sphere/msnaa-3?scene=624437c6dfb5bc0c8b3c15ff


مـنـشأة صـنـاعـيـة 

المساحـــة
م5,0002

عمر المنشأة
30 عام

40م

مبنى
1

25م

مبنى
2

صالــــة إنتــــاجمبانـــي إداريــــة

1,375م

مساحة

عــــداد كهربــــاءمستــودع تخزيــن

النشاط السابقعـــداد ميــــاه
مصنع الفلزات القاعدية



Industrial property

Area
5,000

 Property Age
   M230 years 

40

Building
1

Building
2

 Administrative
offices

Production site

1,375 M2

M2

25 M2

Area

Warehouses electric meter

Water meter Previous activity



 الموقع

موقــــــع استراتيجـــــــي متميــــــز علـــــــى 
شارعـــين بالقــــرب مــــن طريــــق الخــــرج

يقــع علـى واجهتيــــن 
شماليـــــة  - شرقيــــة

عداد  كهرباء 
مضخـات  إطفـاءهاتف أرضي ألياف بصريةسعة 100 أمبير 

الحريق 

19 م
ــارع 

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
شـــ

شــــــارع 10 م

شــــــــــــــــــــــــــــــارع 12 م

الريــــاض
الصناعية الثانية 

https://goo.gl/maps/N6hwjBLvupkRDjM9A


 Excellent strategic location in the
heart of the industrial city

 Two frontages
North - East

Electric meter
  100 amp Fire pumpsPhone lineFire pumps

Location

 Street 12 M

 Stre
et 1

9
M

 Street 10 M Riyadh
 Second industrial

https://goo.gl/maps/N6hwjBLvupkRDjM9A


Rent Priceسعر التأجير  04
SR/ M2 ريال / للمتر المربع

Contract period up to مدة التعاقد تصل إلى

YEARSعــــــام
20

تدفع مرة واحدة خالل التعاقد 

Allocation Feeرســــــوم التخصيـــــص

SR/ M2 ريال / للمتر المربع

Paid once during the
entire contract period

50

إيجــار األرض خاضــع لشــروط وأنظمــة الهيئــة السعوديــة للمــدن 
الصناعيــة ومناطــق التقنيـة

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

نموذج العقد الصناعي
Contract Terms Agreement

https://drive.google.com/file/d/1o4I7Kk5oFM7yd2ufIyMRPKA4RPLOGlV5/view


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

تدوير إعادة  و  األزوتية  والمركبات  األسمدة  صنع   ماعدا 
الكيميائية والمنتجات  اآلفات  مبيدات  صنع  و   البالستيك 
النارية والمنتجات  المتفجرات  صناعة  و  األخرى   الزراعية 
واأللعاب التفجير  وصمامات   ، والثقاب  اللهب)   (مشعالت 

النارية ، صنع الزيوت االساسية

الطفلية المنتجات  صنع  و  الحرارية  المنتجات  صنع   ماعدا 
من أصناف  صنع  والجص،  والجير  األسمنت  صنع   اإلنشائية، 
األحجار، وصقل  وتشكيل  قطع   ، والجص  واألسمنت   الخرسانة 

صنع المنتجات األخرى من البورسلين والخزف
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ماعدا الدباغة

ماعدا إعادة تدوير اإلطارات المستعملة فقط

ماعدا الصهر والدرفلة

ماعدا إعادة تدوير البطاريات والمراكم

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.

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.

Except for Tanning

Except  : Used tires Recycling  

Except for smelting and rolling

Except for  batteries recycling  and accumulators

المالحظةرمز النشاطالنشاط
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ُصنع المنسوجات

ُصنع الملبوسات

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات

ُصنع الورق ومنتجات الورق

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

صنع منتجات المطاط واللدائن

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء اآلالت والمعدات) 

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

صنع المعدات الكهربائية

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر

 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف

المقطورة

صناعة معدات النقل األخرى

صنع األثاث

الصناعة التحويلية األخرى

Economic Activity Description division Except

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

Manufacture of textiles 

Manufacture of wearing apparel

Manufacture of leather products and related products

Manufacture of paper and paper products

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of rubber products and plastics

Manufacture of non-metallic products

Manufacture of basic metals

Manufacture of fabricated metal products

 (except machinery and equipment)

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of electrical devices

Manufacture of equipment and not elsewhere classified products

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Manufacture of other transport equipment

Manufacture of furniture

Other Transformative Industries

جدول األنشطة المستهدفة 

Target Activities Schedule



ســــداد مبـــلغ 100,000 مائة ألف ريال عن طريــــق منصــــة المــــزاد اإللكترونــــي قابلــــة 
لالستـــرداد فــي حالــة عــدم رســو المــزاد علــى المشــارك و يعتبــر المبلــغ جـــزءًا مــن 

الثمـــن لمــن يرســو عليــه المــزاد.
يقر المزايد بأنه قد عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة شرعًا.

يلتــزم مــن يرســو عليــه المــزاد باســتكمال اإلجــراءات الخاصــة بالهيئــة 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 

يعاد المزاد على حسابه و يتحمل ما نقص من الثمن
ــن  ــعي م ــة للس ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــة إل ــع 2.50% باإلضاف ــتري بدف ــزم المش يلت

قيمة المنشأة لـشركة بصمة إلدارة العقارات بمجرد البيع.
يشترط سالمة العالقة مع مدن للمزايدين الذين تربطهم عالقة مع مدن .

وجــود ســجل تجــاري صناعــي علــى أن يكــون النشــاط الخــاص بالمصنــع ضمــن االنشــطة 
المستهدفة ويشترط وجود عمليات صناعية

المنشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة 15%من ثمن البيع
الموافقة على شروط وأحكام التعاقد المرفقة.

Register in the online auction platform E-MAZAD
 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 sell-
ing price in the event of awarding the auction
The participant confirms acknowledges that he has fully inspect-
ed the property 
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
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 
The investor ( if currently or previously has relation with MODON 
must have acceptable record with MODON including but not lim-
ited to it, no unpaid debt, no violation to safety requirements ... etc.
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
The property is subject to VAT of 15% of the selling price
 Acceptance of the attached contract terms and conditions

شـــروط المـــزاد

Auction Terms



29 /10/ 1443هـ 
30 /05/ 2022 م 

مساًء02:00

االثنين
07 /11/ 1443هـ 
06 /06/ 2022 م 

مساًء07:00

االثنين

النهايـــةالبدايــــة

EndStart02:00 PM

Monday
29/10/1443
30/05/2022

07:00 PM

Monday
07/11/1443
06/06/2022

goBussma

0580401734

CONTACTللتواصــــــل

0551663322

920002033


