
للتجارة وفور  شركة  مصانع   تصفية 
مزادات مجموعة  خالل  من   والصناعة 
بصفتها العقارات  إلدارة  بصمة  شركة   تقيمها 
 وكيل بيع عن أمين إفالس إجراء تصفية شركة وفور
 مكتب  علي الناصر‘‘ محاسبون و مراجعون قانونيون ‘‘

ترخيص رقم 141035

الصناعي القطاع  في  كبرى  استثمارية  فرصة  المشروع   وُيعّد 
 حيث تميزت المنشآت بتنّوع األنشطة وتعدد خطوط اإلنتاج وتوفّر

 المعّدات الخفيفة والثقيلة الالزمة لعمليات اإلنتاج الصناعي

Real Estate للـعقـــــــارات

أمين إفالس إجراء تصفية شركة وفور

المسوق الحصري تحت إشراف ترخيص رقم 141035

 عن المشروع

معلــن رقـم: 6752634

ترخيص رقم: 41020048

تصنيف رقم: 26



 تفاصيل المنشأة
أرض على  ُمقامة  صناعية   منشأة 

5185م² بمساحة  

النشاط السابق للمنشأة:   مصنع دهان ألومنيوم

تحتــوي المنشأة على معدات وآالت دهان المعادن و األلومينيوم 

كابالت ألياف

 ضوئية

صالة إنتاج

م3300² 

غرفة كهرباء

م50²

بركة مياه

م70²

دورات مياه

م15²

هاتف

 أرضي

مضخة إطفاء

الحريق

عمر العقار 

سنة 28

شماال

 مصنع مجاور  بطول 103.7 م

جنوبا

 شارع 67 بطول 103.7  م

شـرقا

 شارع  بطـول 50  م

غــربـا

 مصنع مجاور  بطول  50  م

الموقعالحدود واألطوال

واجهتين
جنوبية – شرقية

الــريــاض
المدينة الصناعية الثانية

هنـــــــــا  اضغـــــط 
للوصــول  للموقـع

اضغط  لإلطالع على
نموذج العقد الصناعي

 اضغط  لإلطالع على
مواد عقود اإليجار للمصانع

https://goo.gl/maps/qvN2XBcq89vjVoUR7
https://drive.google.com/file/d/1o4I7Kk5oFM7yd2ufIyMRPKA4RPLOGlV5/view
https://drive.google.com/file/d/1I5zcgEZ4UKI3-hB5MLANq2B3epuirQwb/view


إيجار األرض خاضع لشروط وأنظمة الهيئة السعودية للمدن

الصناعية ومناطق التقنية

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

رسوم التخصيص

 50 ريال/ للمتر المربع
ُتدفع مرة واحدة خالل مدة العقد

04 ريال/ للمتر المربع
المقابل المالي السنوي

20 عــــــــــــــــــــــــــام
اقصى مدة التعاقد

اضغط هنا لمشاهدة
التصوير الجوي 

 المديونيةرقم قطعة األرضاسم المصنعرقم العقد الصناعي

ريال 432,734.40ضمن المخطط العام  ( 2ME :13)مصنع  بادي لدهان األلومينيوم20413

ومناطــق الصناعيــة  للمــدن  السعوديــة  الهيئــة  لصالــح  بالمنشــأة   الخاصــة  المديونيــة  بســداد  المشتــري   يلتــزم 
التقنيــة مــدن و الموضحــة علــى النحــو التالــي

https://drive.google.com/file/d/1KPZjUUA-tpo7vx4ZRZFDfeeiaffRkJP7/view


0532990044   -   0558804439   -   920002033للتواصل

المشاركة عبر منصة
EMAZAD.SA

موعد المزاد
بداية المزاد  | الخميس 17  فبراير   2022 م

ا 16 رجب   1443 م 

ا 23  رجب   1443 م 
نهاية المزاد | الخميس 24  فبراير   2022 م

02.00

مساًء

مساًء 

07.00

شروط المزاد

طريق عن  ريال  ألف  مائة   100,000 مبلغ   سداد 
 منصة المزاد اإللكتروني قابلة لالسترداد في حالة
 عدم رسو المزاد على المشارك و يعتبر المبلغ جزءًا

من الثمن لمن يرسو عليه المزاد

 يقر المزايد بأنه قد عاين العقار معاينة تامة نافية
للجهالة شرعًا

اإلجراءات باستكمال  المزاد  عليه  يرسو  من   يلتزم 
الصناعية للمدن  السعودية  بالهيئة   الخاصة 
تاريخ من  عمل  أيام  عشرة  خالل  التقنية   ومناطق 
 إقامة المزاد والمتضمنة ( التقديم على طلب تعاقد ،
المزاد  سداد فواتير االيجار) واذا تخلف عن ذلك يعاد 

على حسابه و يتحمل ما نقص من الثمن

 يلتزم المشتري بدفع %2.50 باإلضافة إلى ضريبة
المنشأة قيمة  من  للسعي  المضافة   القيمة 

لـشركة بصمة إلدارة العقارات بمجرد البيع

الذين للمزايدين  مدن  مع  العالقة  سالمة   يشترط 
 تربطهم عالقة مع مدن

 وجود سجل تجاري صناعي على أن يكون النشاط
المستهدفة االنشطة  ضمن  بالمصنع   الخاص 

 ويشترط وجود عمليات صناعية

 يقر المشتري بأنه قد عاين المعدات معاينة تامة
 نافية للجهالة والغرر

الموافقة على شروط وأحكام التعاقد المرفقة


