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مقدمة
معلومات عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – مدن
الرؤية  :بيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة ومساهمة في تنمية االقتصاد الوطني.
الرسالة :تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية.
القيم:
التمكين :نمكن موظفينا لتعزيز دور مدن نحو تمكين الصناعة في المملكة
االلتزام :نلتزم بأداء رسالتنا ونشر الثقافة الصناعية في المجتمع
العطاء :عطاؤنا متواصل لتحقيق رضا شركائنا
المبادرة :نبادر بابتكار وتطوير أفضل المنتجات والخدمات للمجتمع الصناعي
سياسة الجودة :
تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بصورة منتظمة على تقديم الخدمات التي
تلبي متطلبات عمالئها وتوقعاتهم ،أو التفوق عليها ،وتواصل بنشاط مستمر تطوير جودة الخدمات من
خالل البرامج التي من شأنها تمكين الموظفين من القيام بمهامهم على نحو صحيح.
نبذة عن الهيئة :
منذ تأسيسها عام  ،2001تضطلع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بتطوير األراضي
الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية ،وهي تشرف اليوم على  35مدينة صناعية قائمة
وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة باإلضافة إلى إشرافها على المدن الصناعية الخاصة ،وقد
تجاوزت األراضي الصناعية المطورة  194,6مليون م ²حتى اآلن ،وتضم المدن الصناعية القائمة  3,474مصنع ًا
منتِج ًا و 6,190عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا ولوجستياً ،ويعمل فيها أكثر من  435ألف موظف.
كل مزايـا شراكة الدولـة مـع
ترتكز "مدن" علــى هيكلة مؤسسية محددة؛ وذلك لالستفادة القصوى من ِ ِّ

القطـاع الخــاص ،وفاعليــة توفيــر األراضــي الصناعيــة ،ويكــون ذلــك عبر بيئة عمل تمتاز بالشفافية في توزيع
ِّ
ويتمثل ذلك في التمييز بين مهمات التخطيط واإلشـراف والرقابـة التـي
األدوار بين "مدن" والقطــاع الخــاص،
بأســلوب
تقـوم بهـا "مدن" ومهمـات التمويـل واإلنشاء والتشـغيل التـي عـادةً مـا يتوالها القطــاع الخــاص
ٍ
تنافسي.
وقد نجحت "مدن" في تسويق المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية ،ما أدى إلى استقطاب
شركات عالمية رائدة في المجال الصناعي ،والعديد من االستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة
لالستثمار الصناعي السعودي ،بجانب إحرازها تقدم ًا كبير ًا في مجال شراكاتها الداخلية وجذبها الستثمارات
تفوق  500مليار ريال حتى اليوم ،من خالل  6,271عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا ولوجستي ًا شملت مختلف األنشطة
الصناعية واالستثمارية.
وتسعى "مدن" إلى توفير مناخ استثماري مثالي يستقطب استثمارات نوعية تسهم في بناء االقتصاد
الوطني ،وتحقيق طموحات قيادة المملكة الرشيدة ،مع الحرص الكامل على تعزيز وتطوير واحات "مدن"
ومناطق التقنية في مختلف مناطق المملكة ،وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة؛ مثل :الغاز،
والطاقة ،والتعدين وغيرها ،وهي تدعم مدنها الصناعية بكافة الخدمات اللوجستية الالزمة ،وتعمل على
ربطها بمختلف شبكات النقل البري والجوي ،وأن تكون مدن ًا مختارة ومناطق سكنية متكاملة الخدمات.

تحرص "مدن" على تطوير مدنها الصناعية بأساليب توفر فرص ًا استثمارية لكل رؤوس األموال حول العالم،
وتكفل إيجاد قوة اقتصادية وفرص عمل وتطور ًا في األيدي العاملة ،من خالل تسهيل اإلجراءات المتبعة،
وتقديم الضمانات المتعددة ،ويشمل ذلك قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال ،باإلضافة
إلى الشركات الكبرى المحلية ،كما تعمل "مدن" على استقطاب الشركات العالمية بما يسهم في تحقيق
رؤية  2030من حيث تنويع االقتصاد الوطني وتحفيز عملية توطين القطاع الصناعي بالمملكة ،عبر بيئة
تنافسية تسهم في رفع معايير الجودة وتحسين األيدي العاملة.

قاموس المصطلحات
المصطلح

التعريف

CRM

Customer Relationship Management

وظائف العمل
مراجعة طلبات المتابعة الشهرية
مراجعة طلبات تقرير البناء
مقدمة
يقوم هذا القسم بارشاد المستخدم حول كيفية مراجعة طلبات البناء

المستخدمون
مسئول المدينة الصناعية

الشروط
يقوم المستخدم المصرح له بالدخول علي النظام ومراجعة طلب تقرير البناء

الخطوات
.1

يقوم المستخدم بالدخول علي بوابة مدن وتسجيل الدخول

الشكل  :1تسجيل الدخول

.2

يقوم المستخدم بالدخول علي "مساحة العمل" واختيار رقم السجل التجاري/المنشأة ثم الدخول علي "المهام"

الشكل  :2إدارة المهام

.3

يقوم المستخدم بفتح طلب "متابعة البناء" وتسجيل نسبة كل مرحلة

الشكل  :3تعديل نسبة كل مرحلة

.4

يقوم المست خدم باضافة "نسبة كل مرحلة من المشروع ( ")%و"مدة التنفيذ (يوم)" تم الضغط علي "تعديل"

الشكل  :4اضافة نسبة كل مرحلة

.5

يقوم المستخدم بإضافة "نسبة كل مرحلة من المشروع ( ")%و"مدة التنفيذ (يوم)" علي كل مراحل االنشاء تم
الضغط علي "حفظ"

الشكل  :5حفظ الطلب

النتيجة المتوقعة
يتم تحقيق النتيجة المتوقعة التالية:
يتم اضافة نسبة كل مرحلة من المشروع ومدة التنفيذ علي كل مراحل االنشاء ويكون الطلب قيد بدء األنشاء وتقرير المتابعة
الشهرية

تقديم التقرير الشهري
مقدمة
يقوم هذا القسم بارشاد المستخدم حول كيفية تقديم التقرير الشهري لنسبة البناء علي بوابة مدن

المستخدمون
المكتب االستشاري

الشروط
يقوم المستخدم المصرح له بالدخول علي بواية مدن بتقديم التقرير الشهري لنسبة البناء

الخطوات
.1

يقوم المستخدم بالدخول علي بوابة مدن وتسجيل الدخول

الشكل  :6تسجيل الدخول

.2

يقوم المستخدم بالدخول علي "مساحة العمل" واختيار رقم السجل التجاري/المنشأة ثم الدخول علي "المهام"

الشكل  :7إدارة المهام

.3

يقوم المستخدم بفتح طلب "متابعة البناء" وتعديل النسبة التي تم تنفيذها حاليا

الشكل  :8تعديل النسبة التي تم تنفيذها حاليا

.4

يقوم المستخدم بأضافة "النسبة التي تم تنفيذها حاليا" ثم الضغط علي "تعديل"

الشكل  :9بأضافة النسبة التي تم تنفيذها حاليا

.5

يقوم المستخدم بإضافة النسبة التي تم تنفيذها حاليا لكل مراحل البناء ثم الضعط علي "حفظ"

الشكل  :10حفظ الطلب

النتيجة المتوقعة:
يتم تحقيق النتيجة المتوقعة التالية:
يتم اضافة النسبة التي تم تنفيذها حاليا لكل المراحل وارسال التقرير الشهري لمسئول المدينة الصناعية
للمراجعة

