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المــدن الصناعيــة اســتثمارات 

للمــدن  الســعودية  الهيئــة  إشــراف  تحــت  العقــارات  إلدارة  بصمــة  شــركة  تعلــن 

للمســتثمرين  العلنــي  المــزاد  إقامــة  عــن    )) مــدن   (( التقنيــة  مناطــق  و  الصناعيــة 

بمدينــة  الثانيــة  الصناعيــة  بالمدينــة  صناعيــة  منشــأة  لطــرح  الصناعــي   بالمجــال 

اإللكترونــي    المــزاد  منصــة  عبــر  العلنيــة  المزايــدة  طريــق  عــن  ذلــك  و  الريــاض 

Bussma Real Estates Management Co.  Under the supervision of the Saudi 

authority for industrial cities and technology zones )MODON( announcing the  

holding of a public auction for selling an industrial investment  opportunity 

located in the second industrial city , Riyadh , ksa,  through the electronic  

Auction platform  Emazad .

عــن الـــمـــــزاد

About  

رقم الترخيص  : 41020048
رقم المعلن : 6752634

رقم التصنيف : 26

License No: 41020048 
Advertiser No: 6752634
Classification No. 26



total space 2المساحة م  23.216
23,216
Square meters

 Age of theعمر العقار
property:  2121 ســنة  years

 الـريـــاض   - المدينة الصناعية الثانية
Riyadh - the second industrial city 

Locationالمـــوقـع

للموقع أضغط هنا

https://goo.gl/maps/rfcapDDyQ3gmXXJK8


Boundaries and lengths

North

South

East

West

Nearby factory, with 150 meter tallمصنع مجاور بطول 150م

Street  with 25 meter wide and 150 meter tallشارع عرض 25م بطول 150م

 Street with  20 meter wide and 150 meter tallشارع عرض 20م بطول 150م

Street with 20 meter wide and 150 meter tallشارع عرض 20م بطول 150م



مصلىمستودعات تخزين

صالة استقبال مكـاتب ادارية

غرف حراسةصالة انتاج

رســوم تخصيــص
تدفع مره واحدة خالل التعاقد 

ريال/ المتر المربع   50

Allocation  Fees

50 SR/ M 2 

20 Years 

4 SR/ M 2 

مــدة تعاقــد تصــل إلى

عام  20

Leasing Contract period  
up to

التأجيــر  ســعر 
بالمدن الصناعية

ريال/ المتر المربع   4

Rent Price

WarehousesMosque

Administrative officesReception Area

Production spaceSecurity Room

Paid once during the entire 
contract period



ــة  ــق التقني ــة ومناط ــدن الصناعي ــعودية للم ــة الس ــروط الهيئ ــع لش ــي يخض ــار األراض إيج

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

عدادات كهرباء
 Electric Meters

عدادات مياه
Water Meters

تصريف داخلي
 Internal Sanitation

3 بوابات
Three Gates



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 food products 10

Manufacture of beverages  11

Manufacture of textiles 13

Manufacture of wearing apparel 14

Manufacture of leather products and related products 15 Except for Tanning

Manufacture of woods, wood products and cork except 
furniture, kinds of straw 16

Manufacture of paper and paper products 17

Printing and reproduction of registered media materials 18

Manufacture of chemicals and chemical products 20

"Except for: Fertilizers and nitrogenous compounds man-
ufacture, 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 pharmaceutics and basic pharmaceuti-

cal products 21

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

Manufacture of non-metallic products 23

“Except for: 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 ma-
chinery and equipment( 25

Manufacture of computer, electronic and optical prod-
ucts 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 manufacturing industries 32

 يلــتزم المتقــدم للمـــزاد  باألنشــطة المســتهدفة و المــــحددة فـي الجدول ادناه والمصنفة وفق الدليل 
الوطني لألنشطة االقتصادية

المالحظةالقسموصف النشاط االقتصادي

10ُصنع المنتجات الغذائية

11ُصنع المشروبات

13ُصنع المنسوجات

14ُصنع الملبوسات

ماعدا الدباغة15 ُصنع المنتجات الجلدية

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

17ُصنع الورق ومنتجات الورق

18الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسّجلة 

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

 صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات
21الصيدالنية

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 والدرفلة24صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن المشكلة ) باستثناء االالت
25)والمعدات

26صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

ماعدا إعادة تدوير البطاريات و المراكم27صنع المعدات الكهربائية

28صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر

 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة
29ونصف المقطورة

30صناعة معدات النقل األخرى

31صنع األثاث

32الصناعات التحويلية األخرى



التسجيل في منصة المزاد اإللكتروني 	

ــو  	 ــدم رس ــة ع ــي حال ــترداد ف ــة لالس ــي قابل ــزاد اإللكترون ــة الم ــق منص ــن طري ــال ع ــف ري ــي أل ــغ 200,000 مائت ــداد مبل س

ــه المــزاد. ــر المبلــغ جــزءًا مــن الثمــن لمــن يرســو علي المــزاد علــى المشــارك و يعتب

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 اإليجــار( وإذا تخلــف عــن 

ذلــك يعــاد المــزاد علــى حســابة و يتحمــل مــا نقــص مــن الثمــن.

ــة إلدارة  	 ــركة بصم ــأة لش ــة المنش ــن قيم ــعي م ــة للس ــة المضاف ــة القيم ــة لضريب ــع %2,50 باإلضاف ــتري بدف ــزم المش يلت

ــع. ــرد البي ــارات بمج العق

يشترط سالمة العالقة مع مدن للمزايدين الذين تربطهم عالقة مع مدن. 	

ــود  	 ــترط وج ــتهدفة ويش ــطة المس ــن األنش ــع ضم ــاص بالمصن ــاط الخ ــون النش ــى أن يك ــي عل ــاري صناع ــجل تج ــود س وج

ــة. ــات صناعي عملي

المنشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة %15من ثمن البيع 	

الموافقة على شروط وأحكام التعاقد المرفقة. 	

شروط دخول المزاد

 	 Register in  the online auction platform E-MAZAD .sa
 	 The participant should pay the auction participation amount of 200,000 two 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.

 	 The participant confirms acknowledges that he has fully inspected 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 
fulfill 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 previusely 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.

 	 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.

مــوعــد الــمــزاد 

بداية المزاد

األحـد          2021/12/05م

الساعة 02:00 مساء

نهاية المزاد

اإلثنين      2021/12/13 م

الساعة 07:00 مساء

Auction date

From

Sunday      05/12/2021          

02:00 PM

To

Monday     13/12/2021       

07:00 PM

Auction Terms

GOBUSSMA WWW.GOBUSSMA.COM

CONTACT 0532990044 0580401734 للتواصل

الصـناعـــي الــعـقـــد  نـسـخـــة 
contract  terms Agreement

أضغط هنا

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



