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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
“أيده الله”

“بالنظر نحو المستقبل ،فإننا سنعمل من خالل
تمكين اإلنسان ،والحفاظ على كوكب األرض،
وتشكيل اآلفاق الجديدة ،على إرساء األسس
لتحقيق الهدف العام لنا وهو اغتنام فرص
القرن الحادي والعشرين للجميع”
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صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سـلـمـــان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
“حفظه الله”

“علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى
الشمولية والعدالة ،ولتحقيق أكبر قدر من
الرخاء ،ويظل تمكين المرأة والشباب محورين
أساسيين لتحقيق النمو المستدام ،وكذلك
تشجيع رواد األعمال والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة”
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كلمة معالي
رئيس مجلس اإلدارة

معالي األستاذ
بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس اإلدارة
تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن) مهامها الوطنية
بثقة وثبات نحو بناء مدن صناعية تُواكب
تطلعات رؤية السعودية  ،2030التي تهدف
إلى تشجيع االستثمارات الصناعية من خالل
توفير بنية تحتية جاذبة ومستقرة ،تعزز من
وعالميا.
محليا
تنافسية القطاع الصناعي
ً
ً
وخالل عام  2021م ،شرعت “مدن” في
االرتقاء بأساليب األداء في جميع أعمالها،
من خالل تحديث إستراتيجيتها الحالية ،وإطالق
خدمات ومنتجات صناعية ولوجستية ُمبتكرة
ضمن قطاعات السوق؛ مدعومة بمزايا جاذبة
لالستثمارات المحلية واألجنبية ،كما تضمنت
حلول تمويلية تلبي تطلعات الصناعيين
والمستثمرين.
وفي سيبيل تمكين المرأة ودعم ريادة
األعمال ،أطلقت الهيئة واحتي مدن في
منطقتي القصيم والجوف لدعم عمل المرأة
وتعظيم إنتاج األسر المنتجة في القطاع
الصناعي ،واالستفادة من الثروات الطبيعية
في تلك المجاالت والحفاظ على الصناعات
التقليدية للمملكة ،حيث ساهمت المنتجات
والخدمات والحلول التمويلية التي تقدمها
“مدن” بالتعاون مع شركائها في الجهات
الحكومية والخاصة في زيادة جاذبية القطاع
الصناعي للمرأة السعودية.

وبالتزامن مع ذلك ،تسعى “مدن” نحو
مواكبة التحول الرقمي وتحقيق ريادة
االبتكار واالستثمار األمثل في التفوق
التقني ،بما ُيحقق المزيد من الفرص للقطاع
الصناعي في ظل اقتصاد عالمي متعدد
اآلفاق واإلمكانات الكبيرة التي وفرتها
التقنيات الجديدة ومن أهمها الثورة
الصناعية الرابعة التي تنطوي على ميزة
تنافسية كبيرة.
إن ما وصلت إليه “مدن” اليوم لم يكن
ليتحقق لوال المستوى العالي من الوعي
الذي يتمتع به كل موظف وموظفة  -بجهود
متضافرة من الجميع – فلهم مني كل
أخص بالشكر هنا ،أبطال
الشكر والتقدير ،كما ّ
الصفوف األمامية في المصانع ،الذين وقفوا
على خطوط اإلنتاج وواجهوا أزمة الجائحة
بكل مهنية واقتدار.
وختاما ،إن رعاية حكومة خادم الحرمين
ً
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ،وسمو سيدي ولي العهد صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما
الله -لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية،
جميعا أمام مسؤوليات كبيرة
تضعنا
ً
لمضاعفة الجهد والعمل من أجل تحقيق
التطلعات الوطنية ومستهدفات الرؤية
العظيمة
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كلمة سعادة
الرئيس التنفيذي

سعادة المهندس
خالد بن محمد السالم
الرئيس التنفيذي لـ “مدن”

عاما
بنظرة ٍمِ لؤها التفاؤل واإليجابية ،نُنهي
ً
ٍ
ٍ
مبنية على
بثقة
استثنائيا في تاريخ “مدن”
ً
امتالكنا أفضل الكفاءات والمقومات لصناعة
مستقبل يحقق ما نطمح إليه؛ مؤكدين عزمنا
ٍ
ٍ
مزيد من اإلنجازات.
على إحراز
في عام 2021م كانت تطلعاتنا كبيرة في
ظل المتغيرات التي أحاطت بنا جراء جائحة
وعالميا،
محليا
كورونا ومقتضياتها االحترازية
ً
ً
ٍ
بهدف واحد ،وهو
لنتخطى تلك المرحلة
توفير كل مقومات النجاح والتفرد لمنظومة
صناعية قادرة على القيام بدورٍ ريادي
في رسم مالمح الصناعات التي ستصوغ
المتحققة من
المستقبل؛ عبر تعظيم القيمة ُ
المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف “مدن”،
والتركيز على محور بناء منظومة الثورة
ٍ
عالم
الصناعية الرابعة وتطويرها للتكيف مع
سريع التطور.
إننا اليوم نضع بين أيديكم التقرير السنوي
للهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية “مدن” للعام “2021م /
1443-1442هـ” ونحن نفخر بإنجازات سعينا
لتحقيقهـا ،والتي تكللت بإطالق إستراتيجيتنا
جددا
المحدثة كخطوة مثالية ننطلق منها ُم
ً
ُ
بغايا ٍ
ت أساسية تنقل آمالنا وطموحتنا إلى
واقع في حاضرنا اليوم.
ٍ
وحرصا من “مدن” على تميز إستراتيجيتها
ً
فقد جاءت بأهداف تتواءم مع متطلبات
المرحلة الراهنة ،وما تستهدفه من غايات

وطنية وتطلعات حكومتنا الرشيدة تحت
قيادة موالي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده
الله ،-وولي عهده سيدي صاحب السمو
الملكي األمير محمد بن سلمان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله ،-مع
األخذ بعين االعتبار توجهات رؤية “السعودية
 ”2030أن تكون “مدن” الوجهة االستثمارية
المفضلة والشريك األول للمنظومة الصناعية
ُ
والتقنية ،وذلك بالشراكة مع أصحاب المصلحة
من القطاعين العام والخاص ،وتعظيم فرص
جذب االستثمارات األجنبية.
ففي نهاية عام 2021م ارتفع إجمالي عدد
المنتجة بنسبة  % 8مقارنة مع خط
المصانع ُ
نتجا،
األساس ليصل عدده إلى 3,760
مصنعا ُم ً
ً
كما بلغ عدد الوظائف في المدن الصناعية
 571,850وظيفة بنسبة توطين تزيد عن ،% 30
منتجا بين صناعي وخدمي
ووفرنا أكثر من 12
ً
ولوجستي ،و 4حلول تمويلية تتنوع بين
وحدات مساندة ،ومستودعات ذاتية ،ومصانع
أيضا تم افتتاح عدد من الواحات
جاهزةً ،
الصناعية أبرزها واحتي القصيم والجوف،
لننتقل إلى عام 2022م ونحن نتطلع إلى
تقديم خدمات ذات مستوى تنافسي تُلبي
متطلبات شركائنا الصناعيين وتحقق الغايات
الصناعية.
وال يفوتني أن أتوجه بالشكر لزمالئي
وزميالتي في “مدن” على جهودهم

الدائمة لتمكين القطاع الصناعي ،والعمل
على جذب استثمارات نوعية واعدة ،كما
أتقدم بالشكر الوافر لمعالي رئيس مجلس
اإلدارة وأعضاء المجلس على دعمهم
المتواصل.
والله ولي التوفيق
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي األستاذ
بندر بن إبراهيم
الخريف

معالي المهندس
أسامة بن عبدالعزيز
الزامل

سعادة المهندس
خالد بن محمد
السالم

عبدالرحمن بن مؤيد
القرطاس

سعادة الدكتور

بسام بن عبدالله
البسام

إبراهيم بن محمد
الجميح

رامي بن خالد
التركي

عبدالله بن فهد
الفصام

رئيس مجلس اإلدارة
وزير الصناعة والثروة المعدنية

ممثل وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

الرئيس التنفيذي
لـ “مدن”

ممثل وزارة االقتصاد
والتخطيط

ممثل وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات

ممثل القطاع
الخاص

ممثل القطاع
الخاص

ممثل القطاع
الخاص

رئيس ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

سعادة المهندس

يزيد بن عبدالله
العسكر

سعادة الدكتور

أحمد بن جميل
قطان

عبدالرحمن بن عبدالله
البشر

عبدالسالم بن محمد
المطلق
ُ

عبدالله بن عبدالرحمن
العبيكان

عبدالله بن سعود
الرميح

ممثل وزارة
المالية

ممثل مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

ممثل وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ممثل وزارة
التجارة

ممثل القطاع
الخاص

ممثل القطاع
الخاص

ممثل القطاع
الخاص

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

إياد بن أحمد
البشير

سعادة الدكتور

سعادة الدكتور

سعادة المهندس

سعادة المهندس

سعادة األستاذ

سعادة المهندس

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة المهندس

سعادة المهندس

خالد بن صالح
الحماد

أمين سر
المجلس
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الهيكل
التنظيمي

الرئيس التنفيذي

مكتب الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية

الشؤون القانونية

التسويق واالتصال المؤسسي
العالقات العامة

العناية بالشريك

التسويق

نائب الرئيس التنفيذي للمالية

نائب الرئيس التنفيذي لألداء
المؤسسي والتحول التنظيمي

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات
المؤسسية

الحسابات العامة

االستراتيجية والمبادرات

تقنية المعلومات واالتصاالت

الموارد البشرية

التخطيط المالي والتقارير
المالية

الجودة والتميز المؤسسي

أمن المعلومات

عمليات الموارد البشرية

تطوير الخدمات اللوجستية

عمليات الخزينة

الدراسات واالبتكار المؤسسي

الشبكات والبنية التحتية

تطوير المواهب

تطوير الصناعة والمدن الخاصة

القطاع الشرقي

مكتب إدارة المهام والمتابعة

تطوير األنظمة والتطبيقات

المناطق التقنية واإلنتاجية
الصناعية

المرافق

التخطيط الحضري والمعلومات
الجغرافية

مكتب تحقيق الرؤية

تحليل األعمال

سالمة المنشآت ومتابعة
العقود

توفير الخدمات األساسية

الخدمات المساندة

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير
األعمال

نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل
المدن الصناعية

نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع

تطوير االستثمار

القطاع األوسط

تنفيذ المشاريع

القطاع الغربي

الدراسات والتصاميم

ضبط المشاريع

األمن وسالمة المدن الصناعية

نائب

إدارة عامة

إدارة

قسم

وحدة

الصحة والبيئة
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عشرون
عام ًا من
النجاح
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مسيــــــرة
“مــــــدن”
يقترن اسم “مدن” منذ تأسيسها في عام
2001م بمفهوم التمكين الصناعي ،إذ تتحدد
مسؤوليتها في تطوير األراضي الصناعية
واإلشراف عليها ،باعتبارها أحد ركائز تمكين
الصناعة بالمملكة وجعلها قادرة على
وعالميا.
محليا
المنافسة
ً
ً
وبوصفها جهة مستقلة ،تعمل “مدن”
على تنظيم وتشجيع إقامة المدن الصناعية
ٍ
أراض صناعية تابعة
ومناطق التقنية على
للقطاعين العام والخاص ،وفق ًا لما يتوجب
عليها من مهمة تشجيع القطاع الخاص على
المشاركة في تطوير وتشغيل وصيانة المدن
الصناعية.
بدأت “مدن” مسيرتها منذ أكثر من عشرين
عاما وباشرت أعمالها بثالث مدن صناعية في
ً
كل من الرياض وجدة والدمام ،تتوافر فيها
كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات
أساسية تراعي شروط البيئة ومتطلبات
السالمة ،وتكون عامل جذب للمستثمرين
والمواطنين ،كما تضمن توزيع التنمية بشكل
متوازن بين مناطق المملكة.

2009 - 2001

2018 - 2009

2021 - 2018

مرحلة

مرحلة

مرحلة

الـتـأسـيـس

الـتـوســع

الـتـمـكـيــــن

في عام 2007م تجاوزت “مدن”
بمستهدفاتها الصناعية ليصل عدد المدن
الصناعية الواقعة تحت إشرافها  14مدينة
ٍ
أراض مطورة  40,5مليون
صناعية ،بمساحة
م ،²وبلغت سعات محطات الطاقة الكهربائية
( 1,600م.ف.أ) ،كما تَطور إجمالي أطوال
الطرق ليصل إلى  100كم.

توسعت “مدن” بمدنها الصناعية في جميع
أنحاء المملكة وعززت من خدماتها األساسية
ومنتجاتها ،حيث بلغ عدد المدن الصناعية 34
مدينة صناعية بحلول عام 2018م ،واتسعت
مساحة األراضي المطورة لتصل إلى 190,4
مليون م ،²فيما بلغت سعات محطات الطاقة
الكهربائية ( 6,730م.ف.أ) ،وتطور إجمالي
أطوال الطرق ليصل إلى  255كم.
واستطاعت “مدن” خالل تلك المرحلة تطوير
منتجات جديدة من بينها المصانع الجاهزة
وحاضنات األعمال الصغيرة والمتوسطة ،التي
تلبي احتياجات أصحاب المشاريع متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال،
إلى جانب المشروعات االستثمارية الخاصة
بالمرأة.

خالل السنوات الثالث (2018م – 2021م)،
عملت “مدن” على تمكين القطاع الصناعي
بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية ويواكب
طموحات رؤية (السعودية  ،)2030باستكمال
الخدمات األساسية وتعزيز خطط العمل
بالثورة الصناعية الرابعة الجاذبة لالستثمارات
الجديدة والشركات النوعية ،حيث بلغ عدد
المدن الصناعية  36مدينة صناعية بينهم
خمس “واحات صناعية” مالئمة لعمل
المرأة يطلق عليها اسم “واحات مدن”.
وتجاوزت مساحات األراضي المطورة حاجز
 194,858,030م ،²وبلغت سعات محطات
الطاقة الكهربائية ( 7,400م.ف.أ) ،كما تطور
إجمالي أطوال الطرق ليصل إلى 275كم.

25

24

مسيــــــرة
“مــــــدن”
نمو مساحات األراضي
الصناعية المطورة

النمو في أعداد المدن
الصناعية حول المملكة

( مليون متر) ٢

( مدينة )

التطور
في
اإليرادات
( مليون ريال )

عام >  2009م

SR

عام >  2018م
نهاية عام >  2021م

 174,247,056مليون ريال
 719,978,823مليون ريال
 717,561,350مليون ريال
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“مــــــدن”
في أرقام

36

7,018
571,850

17,000

موظفة
سعودية

1,264

مـــديــنــة
صــنــاعــيــة

3,760

211,130

موظف
سعودي

مـصنع ًا
مـنـتـجــ ًا
العقود الصناعية
واالستثمارية
والخدمية والمصانع
الجاهزة

664
7,400

منشأة
خدمية

مصنعا
ً
جاهزا
ومنتجا
ً
ً

م.ف.أ

123,500

سعات المحطات
الكهربائية

م/ 3يوم

عامل في
المدن الصناعية

طاقة محطات معالجة
مياه الصرف الصحي
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1,025,121,440
م²

“مــــــدن”
في أرقام

المساحة الكلية
للمدن الصناعية

195,658,030

مساحات األراضي
المطورة

161,942,360

مساحات األراضي
المخصصة

م²

9,647

عدد الوحدات
السكنية

م²

75,630

تم زراعتها في
المدن الصناعية

173,000

تم زراعتها في
المدن الصناعية

شجرة

47,344

عامال ً

الطاقة االستيعابية
للوحدات السكنية

شتلة صحراوية

186٫755

م²

175,924

م²

مساحة المرافق
الرياضية
وقاعات التدريب
والمسارح

مساحات المراكز
التدريبية في
المدن الصناعية

1,800,000

م²

مساحة
المسطحات الخضراء
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الملخص
التنفيذي
بين يدي التقرير
يرصد التقرير السنوي لـ “مدن” للعام 2021م
الموافق “1443 – 1442هـ” جهود وإسهامات
مدن باعتبارها أحد األذرع الرئيسة لتمكين
الصناعة في المملكة العربية السعودية،
وتهيئة بيئة صناعية وتقنية ذكية تُساهم
في تنمية االقتصاد الوطني ومواكبة
التحديثات والتطورات في المجاالت الصناعية
لتحقيق مستهدفات رؤية “السعودية ”2030
ويتناول التقرير الدور الذي تضطلع به “مدن”
في إطار إستراتيجيتها لتمكين الصناعة
والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي،
بتهيئة بيئة نموذجية مدعومة بالتقنيات
المتقدمة والخدمات والمنتجات الصناعية
المبتكرة.

وفيما يلي أبرز اإلنجازات
خالل عام التقرير:

ويقدم نبذة عن جهود “مدن” في تحقيق
التكامل المؤسسي والتحول الرقمي بين
مدنها المتعددة؛ للحصول على نظام ُموحد
ُيلبي متطلباتها اإلدارية ،ويضاعف من وتيرة
إستراتيجيتها التسويقية بفاعلية أكبر ،مع
ضمان استمرارية تقديم الخدمات للشركاء
الصناعيين وفق ما هو مرسوم ومخطط.
التزاما بأعلى معايير
ويأتي هذا التقرير
ً
الشفافية ،وعرض ما تم تحقيقه من أعمال
وإنجازات خالل عام 2021م ،وفق المادة
التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء
الصادر باألمر الملكي رقم “أ ”13/وتاريخ 3
ربيع األول 1414هـ.
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اإلستراتيجية
والمبادرات
أطلقت “مدن” خالل العام
إستراتيجيتها المحدثة،
والتي تتماشى مع توجهات
“السعودية  ”2030برؤية
جديدة “أن تكون “مدن” الوجهة
المفضلة والشريك
االستثمارية ُ
االقتصادي األول لتحقيق
النمو بشكل تكاملي ،ولضمان
ذلك تم العمل على عدد من
المبادرات التي تستهدف تطوير
تجربة الشريك واستكمال البنية
التحتية وتبني الثورة الصناعية
الرابعة ،وذلك حسب ما ُأسند
إليها إليها في برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية «ندلب» وهي على
النحو التالي:

% 100

% 57.73

% 50

% 40.3

% 33

% 16.03

منطقة رأس
أبو قميص

المنتجات الجاهزة لدعم رواد
األعمال و أصحاب المنشآت
الصغيرة و المتوسطة

تجمع الصناعات الغذائية
بجدة

تطوير مدينة الطائف
الصناعية

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينة الصناعية
بالمدينة المنورة

استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدينة الصناعية
األولى والثانية والثالثة
بجدة

% 58.12

% 54

% 48

% 37.01

% 29.51

%0

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينة الصناعية
بالخرج

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينة الصناعية
بضرماء

استكمال أعمال البنية
بالمدينة الصناعية الثانية
بالقصيم

إعادة تأهيل واستكمال
البنية التحتية بالمدن
الصناعية الثانية والثالثة
بالرياض

استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدن الصناعية
الثانية والثالثة بالدمام

استكمال مشاريع البنية
التحتية والمرافق للمدن
الصناعية

% 58

% 53.53

% 45

% 36

% 17

إيصال المياه للمدينة
الصناعية بحائل

مبادرة الواحات
الصناعية

برنامج اإلنتاجية
الوطني

تطوير مدينة
عسير الصناعية

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمرحلة الثانية
والمنطقة اللوجستية
بالمدينة الصناعية بسدير
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الجودة
والتميز
المؤسسي

•االنضمام للشبكة الوطنية لدعم
الملكية الفكرية

•شهادات المنظمة الدولية للمعايير
()IOS

الم ّقيم الداخلي
•اجتياز  13موظفً ا برنامج ُ
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

نجحت “مدن” في تحقيق
أعلى درجات الجودة والتميز
المؤسسي ،ونيل شهادات
المنظمات اإلقليمية والدولية
في هذا الجانب وفق أهداف
واضحة تطمح لتحقيقها ،حيث
جاءت النتائج على النحو التالي:

•تدشين نظام تتبع متطلبات شهادات
المعايرة وجوائز التميز وإتاحتها لكافة
إدارات “مدن” بهدف زيادة الوعي حول
شهادات الجودة والتميز المؤسسي.

ISO 9001:2015

ISO 10004:2018

ISO 10002:2018

نظام إدارة الجودة

رضى العمالء

التعامل مع الشكاوى

ISO 56002:2019

ISO 45001:2018

ISO 22301:2019

نظام إدارة االبتكار

نظام إدارة الصحة والسالمة
المهنية

نظام إدارة استمرارية
األعمال

•تقليل المدة الزمنية للعمليات اإلجرائية
لتصل إلى  1327ساعة عمل خالل عام
 2021مقارنة بـ  2,871ساعة في عام
2020م بما يساهم في رفع مستوى
رضى الشركاء.

•تعزيز عمليات الحوكمة داخل “مدن”.
• 55سياسة تنظيمية مستحدثة ومطورة
• 16نموذج عمل معتمد حدي ًثا
جديدا
• 19إجراءً
ً
• 18خدمة إلكترونية جديدة ُمعدة لإلطالق
للشركاء
• 37إجراء عمل محسن
•تحديث سياسة الجودة لتتوافق
مع المتطلبات التنظيمية للمعايير
والمواصفات العالمية

•تفعيل نظام “حل”.
•وسيلة فعالة للتواصل مع مختلف
اإلدارات والمدن الصناعية
•يختص بجميع الطلبات وتحليل األسباب
ٍ
تحد
الجذرية ألي
ً
حلول تصحيحية مقترحة للتحديات
•يضع
التي تؤثر على جودة األعمال

•إنشاء آلية لترميز وثائق “مدن” وتحديث
لوحة بيانات بوابة “وثق” ،إضافة إلى
إعداد دليل للخدمات المقدمة في
“مدن”.

•إنشاء برنامج استمرارية األعمال بما
يتماشى مع الدليل االسترشادي
الستمرارية األعمال في الجهات
الحكومية الصادر عن هيئة الحكومة
الرقمية.
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مركز الوثائق
والمحفوظات
الوثائق المودعة

الوثائق المفهرسة

الوثائق المدققة

الوثائق الممسوحة

األوراق الممسوحة

خدمات مدن

134,200
40,620
40,620
44,381
2,234,760

تخصيص
المنتجات

15
يوم عمل

إصدار
التصاريح

1-3
أيام عمل

تعديل
“عقد شريك”

10
أيام عمل

إصدار رخص التشغيل المتعلقة بإجراءات
السالمة

7
أيام عمل

اعتماد
المخططات

5
أيام عمل

منتجات مدن

األراضي الصناعية

األراضــي الخدمية

المصانع الجاهزة

المصانع الصغيرة

الحلول اللوجستية

أرض وقرض صناعي

مصنع وقرض

منتج أسس
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التطور في
المنتجات

العناية
بالشريك
تيسيرا على الشركاء
موحدا لإلجابة على استفسارات الشركاء هو “ ،”8002499944ولتلقي البالغات “ ،”1920وذلك
رقما
خصصت “مدن”
ً
ً
ً
الصناعيين والمستثمرين المحليين والعالميين وتعزيز التواصل معهم ،وفي هذا السياق ،تلقى مركز اتصال “مدن” خالل عام 2021م ما يلي:

إجمالي عدد
ستقبلة
الم
َ
المكالمات ُ
نسبة
الرد
متوسط
مـــدة المكالمة
متوسط
مـــدة االنتظار
تذاكر
العنـــــاية بالشريك
إجمالي
تـــــــذاكر شركاء “مدن”
نسبة أداء
خدمة شريك “مدن”
بالغات
الطوارئ

47,856
% 96
02:37
11
2,941
14,768
% 96
1,071

ٍ
أراض والتعاقد مع مستثمرين إلنشاء وتشغيل مرافق تعليمية.
شراكة إستراتيجية مع شركة (تطوير للمباني )TBCإلدارة استثمار
اتفاقية مع جمعية (كفو) إلنشاء مركز تدريب وحضانة أطفال في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لدعم سيدات األعمال والموظفات
العامالت في المصانع.

مكالمة

اتفاقية شراكة تضمن استفادة الشركاء من خدمات التأمين على الممتلكات مما يساعد في تقليل المخاطر ويرفع نسبة االستدامة في
القطاع الصناعي.
 5مذكرات تفاهم مع شركات استثمارية تستهدف دراسة جدوى وإعداد تصور الستحداث منتجات جديدة تساهم في خدمة الصناعات النوعية.

دقيقة

اتفاقيات
ومذكرات تعاون

ثانية
اتفاقية مع مركز بناء األسر المنتجة (جنى) لتوفير مساحات تُمكن رواد األعمال من ممارسة أنشطتهم الصناعية.
تذكرة
اتفاقية مع شركة “ثقة” تُمكن “مدن” من طرح المصانع المسحوبة أو غير المستغلة لمستثمرين آخرين عبر منصة المزاد اإللكتروني.
تذكرة

اتفاقيات مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ،وشركة “مزيج” إلنشاء ساحات عمل مشتركة داخل المدن الصناعية
تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مذكرة تعاون مع أمانة منطقة الجوف للتعاون في دعم المشاريع الصناعية بالمنطقة وتعزيز االستثمارات.

ومسرعات األعمال وربطها بجهات التمويل والمستثمرين.
مذكرة تعاون مع “حاضنة الجوف” لتمكين برامج حاضنات ُ
بالغ ًا
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الفرص
االستثمارية

الخدمات
اللوجستية
لوجستيا لتخصيص مساحة  400ألف م.²
طلبا
26
ً
ً

استالم مدينة العكيشية على مساحة  100مليون م ²واعتماد
وتفعيل نموذج األعمال ومراحل التطوير المستهدفة.

إطالق خدمة “أرض وقرض لوجستي” بالتعاون مع صندوق التنمية
الصناعية السعودي.

إنشاء إستراتجية لوجستية تستهدف التركيز على عملية الصناعة
وشركاء مدن بما يؤدي إلى تقليل التكلفة و تحسين الجودة.

عاما وفقً ا
تمديد عقود المستثمرين الجدد لمدة تصل إلى 50
ً
للمحددات التي تضعها “مدن”.

مشاركة “مدن” في مشروع المنصات اللوجستية بعدد  12مدينة
صناعية ،بينها  8مدن ُمشغلة.

إصدار رخصة تشغيل مدينة “بن الدن الصناعية” ببحرة باستثمارات
تتجاوز  8مليارات ريال.

استكمال دراسة الجدوى لمشاريع الربط السكني لعدد من المدن
الصناعية بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية
(سار) وبالتنسيق مع لجنة الخدمات اللوجستية في برنامج تطوير
الصناعة والوطنية والخدمات اللوجستية.

استثمارات
محلية وعالمية

•استقطاب شركة “تكوينات” في واحة
مدن الجوف بتخصيص مصنع جاهز
مساحته 1500م ²لالستثمار في صناعة
التعبئة والتغليف بنحو  32مليون ريال.
•استقطاب شركة “كيربي” للصناعات
الحديدية في مدينة سدير للصناعة
واألعمال بتخصيص أرض صناعية مساحتها
 70ألف م ²لالستثمار في صناعة المباني
سابقة الصنع بنحو  55مليون ريال.
•توقيع عقد توسعة أرض صناعية مع
شركة “إن .أو .في” العربية السعودية
المحدودة في المدينة الصناعية الثالثة
بالدمام بمساحة  26ألف م ²لالستثمار
في صناعة أنابيب الفايبر جالس بنحو 49
مليون ريال.

•استقطاب شركة “ألفا بايوفيز” في
مدينة سدير للصناعة واألعمال إلقامة
أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات
البالزما على مساحة  32ألف م²
واستثمارات تصل إلى  300مليون ريال
•استقطاب مراكز بيانات شركات “تماسك
ومحور البيانات” في المدينة الصناعية
الثانية بالدمام باستثمارات تتجاوز 2
مليار ريال.

•توقيع عقود تطوير واستثمار مصانع
جاهزة مختلفة المساحات في المدينة
الصناعية بعسير ،والمدينة الصناعية
الثالثة بجدة ،والمدينة الصناعية الثالثة
بالرياض لخدمة الصناعيين ورواد األعمال.
ٍ
أراض خدمية الستكمال منظومة
•تخصيص
الخدمات في المدينة الصناعية بوعد

الشمال ،والمدينة الصناعية األولى
بعسير ،والمدينة الصناعية األولى بجدة.
•تخصيص أكثر من  250طلب أرض صناعية
ومصنع جاهز متنوعة األنشطة ذات
القيمة المضافة العالية.
•عقد شراكة إستراتيجية مع شركة “طب
األسرة” لالستثمار الصحي بالمدينة

تمكين
الكفاءات

التحول
الرقمي

استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات المميزة
في سوق العمل ،حيث بلغ عدد الموظفين
 426موظفً ا بزيادة نسبتها  % 10مقارنة بعام
2020م ،بينهم  397موظفً ا و 29موظفة،
وتُوجت الجهود المبذولة خالل العام بحصول
“مدن” على جائزة أفضل فريق الستقطاب
الكفاءات على مستوى القطاع الحكومي
من شبكة “لينكد إن” العالمية المتخصصة.

تقريبا في
حققت مدن زيادة بمقدار % 3.6
ً
نتيجة قياس التحول الرقمي الحكومي
التاسع إذ كانت نتيجتها  ،% 54.52وذلك عن
النتيجة المحققة في قياس التحول الرقمي
الحكومي الثامن إذ كانت نتيجتها .% 50.88

الصناعية الثانية بالرياض.
•إطالق فرص استثمارية إلنشاء
مناطق إيداع في المدن الصناعية
وتوفير معلومات المواقع واألنشطة
واشتراطات الترخيص والتشغيل.
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المدن
الصناعية

عملت “مدن” في عام 2021م على تنفيذ
عدد من المشاريع في غالبية المدن
الصناعية بنسب إنجاز كبيرة .وذلك على النحو
التالي:

2020م

2021م

حالة
المشروع

% 48

تحت التنفيذ

نسبة اإلنجاز

2020م

2021م

إنشاء خزانات مياه الشرب والري

%7

% 72

تحت التنفيذ

تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب للواحة

% 77

% 100

إنشاء بوابات وأسوار

% 19

% 100

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

% 16

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 20
ً

% 11

% 100

تنفيذ شبكة الجهد المتوسط

جديد

% 100

إنشاء  8مصانع جاهزة بمساحة  1,500م²

% 55

% 100

مكتمل

إنشاء مصنع جاهز بمساحة 5,000م²

% 24

% 24

تحت التنفيذ

مشروع تطوير المرحلة األولى من المدينة الصناعية بالطائف

% 37

% 52

تحت التنفيذ

ربط شبكة تصريف مياه األمطار

-

% 18

تحت التنفيذ

جديد

% 100

مكتمل

% 56

% 100

المدينة الصناعية

اسم المشروع

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة السكنية الغربية .شامالً تأهيل الطرق واألرصفة
القائمة وإضافة شبكات لتصريف مياه األمطار وشبكات للري وأعمدة إنارة

% 17

المدينة الصناعية بالخرج

مصنعا جاهزًا بينها
إنشاء عدد 32
ً
مصنعا بمساحة 1,500م²
“12
ً
مصنعا بمساحة 700م”²
و20
ً

% 43

% 99

استكمال أعمال البنية التحتية بالجزء الشمالي والجنوبي بالمدينة الصناعية

%6

% 47

إنشاء محطتين لضخ المياه الصالحة للشرب ومياه الري

% 19

% 37

المدينة الصناعية بضرماء

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية

% 19

% 39

تحت التنفيذ

مدينة سدير للصناعة
واألعمال

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 60
ً

% 30

% 100

مكتمل

المدينة الصناعية بالطائف

المدينة الصناعية الثانية
بالقصيم

استكمال أعمال البنية التحتية شاملة إنشاء شبكات :مياه الشرب ،وتصريف األمطار،
والصرف الصحي ،واالتصاالت ،وشبكة إنارة.

%5

% 22

تحت التنفيذ

المدينة الصناعية األولى
بالدمام

إنشاء بركة تجميع مياه األمطار

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 20
ً

%5

% 39

% 16

% 63

المدينة الصناعية الثانية
بالدمام

واحة مدن بالقصيم

المدينة الصناعية بحائل
المدينة الصناعية األولى
بجدة
المدينة الصناعية الثالثة
بجدة

واحة مدن بجدة

المدينة المنورة

تنفيذ بوابات وأسوار للواحة

المدينة الصناعية

حالة
المشروع

واحة مدن بينبع

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

المدينة الصناعية بجازان

تنفيذ محطة خزانات مياه الشرب والري

%1

% 54

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 24
ً

%34

%100

مكتمل

-

%42

تحت التنفيذ

ذاتيا
إنشاء  16مخزنًا
ً

% 40

% 100

مكتمل

المدينة الصناعية الثالثة
بالدمام

توسعة محطة التحويل المركزية على جهد  33ك.ف

جديد

% 25

-

جديد

تحت التنفيذ

واحة مدن باألحساء

تنفيذ أعمال البنية التحتية الحزمة (أ  -ب  -ج – د)

% 83

% 100

إنشاء مبنى التأجير

% 94

% 94

إنشاء محطة التحويل جهد  110ك.ف

% 68

% 98

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

% 19

% 87

تنفيذ خطوط النقل األرضية جهد " 110ك ف"

% 32

% 90

تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية لمنطقة المصانع الجاهزة

% 83

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء عدد 16
ً

% 43

% 100

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي

% 94

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
استكمال إنشاء 28
ً

% 53

% 60

إنشاء خط المياه الناقل

تنفيذ بوابات و سور

مكتمل

تحت التنفيذ

مكتمل
تحت التنفيذ

المدينة الصناعية بوعد
الشمال

واحة مدن بالجوف

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

مصنعا جاهزًا
إيصال الخدمات لمشروع إنشاء 84
ً
جديدا :مصنع ،ومخزن ،وحدة مساندة بمساحات متعددة
منتجا
إنشاء 86
ً
ً

%6

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة  1,500م ²و 52مصنع ًا بمساحة 700م²
إنشاء 32
ً

% 16

% 80

مكتمل

مكتمل
تحت التنفيذ

تطوير المنطقة (د) من المدينة الصناعية شامالً بإنشاء شبكات :طرق ،ومياه الشرب،
وتصريف األمطار  ،والصرف الصحي.

% 45

% 100

مكتمل

إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع محطة مدن الفرعية األولى :محطة تحويل فرعية
وخطوط نقل هوائية

جديد

% 26

تحت التنفيذ

تنفيذ البنية التحتية للمناطق التجارية
تشمل إنشاء شبكات :طرق ،ومياه الشرب ،وتصريف األمطار ،والصرف الصحي ،والري،
واالتصاالت ،وشبكات الكهرباء.

% 20

% 75

تحت التنفيذ

تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية المرحلة (أ1 -ب)

% 53

% 90

إنشاء محطة التحويل األولى جهد  132ك.ف

% 38

% 68

إنشاء الخطوط الهوائية جهد  380ك.ف

%7

% 95

إنشاء  6مصانع جاهزة بمساحة 1,500م²

% 88

% 100

مشروع تتنفيذ البنية التحتية ،ويشمل :طرق ،ومياه الشرب ،وتصريف األمطار ،والصرف
الصحي ،والري ،واالتصاالت ،والكهرباء ،واإلنارة

% 62

% 100

إنشاء بوابات وأسوار

% 12

% 47

--

جديد

إنشاء خزانات و مضخات المياه

تحت التنفيذ

مكتمل
تحت التنفيذ
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“
طاقة الشباب

هي طاقة
تحقيق رؤية
السعودية 2030

“

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سـلـمـــان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
“حفظه الله”

47

46

الرؤية
اإلستراتيجية

الباب
األول
48

“مدن” في طموحات رؤية 2030

50

إستراتيجية مدن

54

الجودة والتميز المؤسسي

49

48

“مــــــدن” في
طموحات
رؤية 2030
تتضمن رؤية “السعودية ”2030
كبيرا من المستهدفات
عددا
ً
ً
المحددة التي تساهم “مدن”
ُ
انطالقا من
في تحقيقها،
ً
وتطلعا
مكامن القوة فيها،
ً
لمرحلة تنموية جديدة غايتها
إنشاء مجتمع صناعي حيوي
واقتصاد مزدهر.
في هذا اإلطار ،تسعى “مدن”
إلى تطوير اإلمكانيات وتعزيز
الفرص والقدرات في القطاع
الصناعي ،بضخ مزيد من الخدمات
والمنتجات في أوصال الحياة
اليومية داخل المدن الصناعية
عبر إستراتيجية ُكفوءة ذات
هيكلة مرنة تعتمد على ثقافة
األداء في جميع األعمال.

مدن
اليوم
مساهمة إضافية في الناتج المحلي
اإلجمالي
فرص
العمل
استثمارات تراكمية
في القطاع الخاص
عائدات
التشغيل
توفير النفقات الرأسمالية من الشراكة بين
القطاعين العام والخاص
تركيز
القطاع
إستراتيجية المدينة
الصناعية

-

517,000

 393مليار ريال

 0,62مليار ريال

-

 4قطاعات أساسية

-

مدن
2030
 25+مليار ريال

670,000+

 440+مليار ريال

 1.5+مليار ريال

~  2-1مليار ريال
 10قطاعات ذات أولوية وطنية*
*باستثناء الفضاء والجيش.

اإلستراتيجية الجديدة للمدن الصناعية
والمجموعة الموسعة

تخصيص األراضي
اللوجستية

~2.6 km2

+5 km2

تخصيص األراضي
التجارية

~3 km2

+4 km2

تخصيص األراضي
السكنية

1.3 km2

+3 km2

فرص شراكة القطاعين العام والخاص مع
القطاع الخاص
عدد المدن
المدرة لألرباح
المنتجات
والخدمات

-

 10مدن

~20

مايصل إلى  70فرصة مشروع

 +20مدينة

( +45على سبيل المثال  ،I4.0مركز شامل،
منصات  B2Bرقمية ،أنظمة أمان مشددة)...
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رؤيتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا

إيمانًا من “مدن” بضرورة
مراجعة الخطة اإلستراتيجية
وتحديثها وفقً ا للمتغيرات
االقتصادية المستجدة ،تم
تحديث اإلستراتيجية مع
األخذ بعين االعتبار توجهات
“السعودية  ”2030برؤية
جديدة “أن تكون “مدن” الوجهة
المفضلة والشريك
االستثمارية ُ
االقتصادي األول لتحقيق
النمو بشكل تكاملي ،ولضمان
ذلك تم العمل على عدد من
المبادرات التي تستهدف تطوير
تجربة الشريك واستكمال البنية
التحتية وتبني الثورة الصناعية
الرابعة.

أن نكون الوجهة
المفضلة لنمو
ُ
االستثمارات والشريك
األول للمنظومة
الصناعية والتقنية.

رسالتنـ ـ ـ ــا

إستراتيجية
مدن

تطوير وإدارة مدن
صناعية ومناطق تقنية
مميزة ،بما يتماشى
مع األولويات الوطنية،
وبالشراكة مع القطاعين
العام والخاص

األهداف

اإلستراتيجية

•المساهمة في التنمية االقتصادية
•خلق بيئة استثمارية ممكنة
•استدامة األعمال
•توفير خدمات ومنتجات لشركائنا

الركائز

اإلستراتيجية

•مدن صناعية تُسهم في االقتصاد
ومعتمدة على الميزة التنافسية
•نماذج عمل مبتكرة ومستدامة
•قيم مضافة لتحقيق تطلعات الشركاء

الممكنات
اإلستراتيجية

•القدرات الرقمية
•رأس المال البشري
•التميز التشغيلي
•إشراك أصحاب المصلحة
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52

مبادرات
مدن
في إطار إستراتجيتها لتمكين
الصناعة واإلسهام في زيادة
المحتوى المحلي تسعى
“مدن” لتهيئة بيئة صناعية
نموذجية ودعمها بالتقنيات
المتقدمة والخدمات والمنتجات
الصناعية المبتكرة التي تحقق
رضا شركائها بالقطاع الخاص،
وجذب وتوطين االستثمارات
ذات القيمة المضافة لالقتصاد
تماشيا مع دورها
الوطني
ً
المحوري ضمن رؤية السعودية
المسندة
 ،2030والمبادرات ُ
إليها في برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية
«ندلب» وهي على النحو
التالي:

% 100

% 57.73

% 50

% 40.3

% 33

% 16.03

منطقة رأس
أبو قميص

المنتجات الجاهزة لدعم رواد
األعمال و أصحاب المنشآت
الصغيرة و المتوسطة

تجمع الصناعات الغذائية
بجدة

تطوير مدينة الطائف
الصناعية

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينة الصناعية
بالمدينة المنورة

استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدينة الصناعية
األولى والثانية والثالثة
بجدة

% 58.12

% 54

% 48

% 37.01

% 29.51

%0

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينة الصناعية
بالخرج

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمدينة الصناعية
بضرماء

استكمال أعمال البنية
بالمدينة الصناعية الثانية
بالقصيم

إعادة تأهيل واستكمال
البنية التحتية بالمدن
الصناعية الثانية والثالثة
بالرياض

استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدن الصناعية
الثانية والثالثة بالدمام

استكمال مشاريع البنية
التحتية والمرافق للمدن
الصناعية

% 58

% 53.53

% 45

% 36

% 17

إيصال المياه للمدينة
الصناعية بحائل

مبادرة الواحات
الصناعية

برنامج اإلنتاجية
الوطني

تطوير مدينة
عسير الصناعية

استكمال أعمال البنية
التحتية بالمرحلة الثانية
والمنطقة اللوجستية
بالمدينة الصناعية بسدير
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الجودة
والتميز
المؤسسي
تبذل “مدن” الجهود من أجل
الوصول لمكانة رائدة في
تحقيق أعلى درجات الجودة
والتميز المؤسسي كنتاج
لرحلة مستمرة من العمل الجاد
المبني على التخطيط السليم،
وتأتي هذه المرحلة بعد التقييم
الذاتي وفق رؤية صائبة
وأهداف واضحة تطمح “مدن”
لتحقيقها في إطار التطورات
المحلية واإلقليمية والدولية
المتالحقة والسريعة.

وتحقيقً ا لذلك ،نجحت “مدن”
في توثيق العمليات اإلدارية
عبر “بوابة وثق” التي تحوي
جميع اإلجراءات والسياسات
والنماذج التي تُعين الموظف
على أداء عمله بسرعة وجودة
عالية .وجاءت النتائج على النحو
التالي:

•االنضمام للشبكة الوطنية لدعم
الملكية الفكرية

•نيل شهادات المنظمة الدولية للمعايير
()IOS

وقعت “مدن” والهيئة السعودية للمكلية
الفكرية إتفاقية تعاون لتصبح مركزًا لدعم
الملكية الفكرية.

•تقليل المدة الزمنية للعمليات اإلجرائية
لتصل إلى  1,327ساعة عمل خالل عام
 2021مقارنة بـ  2,871ساعة في عام
2020م بما يساهم في رفع مستوى
رضى الشركاء.

خدمات مقدمة لشريك مدن بصورة مباشرة

260

ساعة عمل

خدمات مقدمة لمقاول يخدم شريك

296

ساعة عمل

الم ّقيم الداخلي
•اجتياز  13موظفً ا برنامج ُ
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

ISO 9001:2015

ISO 10004:2018

ISO 10002:2018

نظام إدارة الجودة

رضى العمالء

التعامل مع الشكاوى

781

ساعة عمل

•تدشين نظام تتبع متطلبات شهادات
المعايرة وجوائز التميز وإتاحتها لكافة
إدارات “مدن” بهدف زيادة الوعي حول
شهادات الجودة والتميز المؤسسي.

ISO 56002:2019

ISO 45001:2018

ISO 22301:2019

نظام إدارة االبتكار

نظام إدارة الصحة والسالمة
المهنية

نظام إدارة استمرارية
األعمال

أنشطة معمول بها داخل مدن

•تعزيز عمليات الحوكمة داخل “مدن”.

•تفعيل نظام “حل”.

•استحداث وتطوير  55سياسة تنظيمية
•إنشاء واعتماد  16نموذج عمل
جديدا
•اعتماد  19إجراءً
ً
•اختبار  18خدمة إلكترونية جديدة ُمعدة
لإلطالق للشركاء
•تحسين  37إجراء عمل
•تحديث سياسة الجودة لتتوافق
مع المتطلبات التنظيمية للمعايير
والمواصفات العالمية

•وسيلة فعالة للتواصل مع مختلف
اإلدارات والمدن الصناعية
•يختص بجميع الطلبات وتحليل األسباب
ٍ
تحد
الجذرية ألي
ً
حلول تصحيحية مقترحة للتحديات
•يضع
التي تؤثر على جودة األعمال

•إنشاء آلية لترميز وثائق “مدن” وتحديث
لوحة بيانات بوابة “وثق” ،إضافة إلى
إعداد دليل للخدمات المقدمة في
“مدن”.

•إنشاء برنامج استمرارية األعمال بما
يتماشى مع الدليل االسترشادي
الستمرارية األعمال في الجهات
الحكومية الصادر عن هيئة الحكومة
الرقمية.
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مركز الوثائق والمحفوظات
وفقً ا لتوجهات رؤية
“السعودية  ”2030بأن يكون
هناك جهة عليا تنظيمية تعمل
على وضع الخطط واللوائح
وإجازة أعمال المركز المتعلقة
بوثائق “مدن” من حيث الخطط،
والتطوير ،واإلجراءات ،ووضع
اللوائح الخاصة بشؤون وثائق
“مدن” ،تم تشكيل لجنة دائمة
للوثائق والمحفوظات وفقً ا
لألمر الملكي المنظم لذلك
بحيث تكون اللجنة هي المرجع
األول لشؤون وثائق “مدن”،
باإلضافة إلى إجازة الوثائق
المرحلة للمركز الوطني للوثائق
ُ
والمحفوظات ،والتخلص من
الوثائق التي انتهت الحاجة
إليها وفقً ا لما نصت عليه
األنظمة واللوائح المنظمة لتلك
العملية.

أبرز اإلنجازات في عام

الخدمات اللوجستية:
والسبل
وفي سبيل تم اتخاذ كافة الوسائل
ُ
الممكنة ،ومن ذلك:

إعداد حقول الفهرسة

إعداد اللوائح التنفيذية الالزمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.

تصنيف وفرز الوثائق

اإلشراف على إتالف الوثائق والمحفوظات التي يتقرر إتالفها بموجب الالئحة الخاصة بها.
المسح الضوئي
إعداد دليل تصنيف ُموحد للوثائق والمحفوظات ،ودليل ترميز شامل لقطاعات وإدارات مدن.
تقليل الوقت والجهد في
البحث عن الوثيقة

توفير البيانات والمعلومات عن الوثائق والمحفوظات للمستفيدين منها وفقً ا للوائح
المركز.
جمع الوثائق والمحفوظات ،وفهرستها ،وتصنيفها ،وترميزها ،وحفظها ،وصيانتها ،وتنظيم
تداولها ،وفق ًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية وخطتي التصنيف والترميز.

االنتهاء من تصنيف جميع حقول اإلدارات

2021م:

الوثائق المودعة

الوثائق المفهرسة

نقل جميع الوثائق وملفات اإلدارات والفروع إلى المركز الرئيس لمدن
سعى المركز خالل هذا العام
إلى تنفيذ تلك المهام
والمسؤوليات ،والتي
سيتناولها هذا التقرير بالتفصيل
تباعا من خالل عدد من المحاور.
ً

االنتهاء من فهرسة ومسح ضوئي وضبط جودة لـ 19إدارة بنسبة % 100

الوثائق المدققة

االنتهاء من فهرسة مسح ضوئي وضبط جودة لـ  23مدينة صناعية بنسبة % 100

الوثائق الممسوحة
تحديث نظام وثائقي بما يتماشى مع متطلبات المركز الرئيس لمدن
إطالق نظام وثائقي الذي يساعد في“ :سهولة البحث ،وترميز الوثائق بشكل آلي ،وتحديد
مكان الوثيقة في األرشيف بدقة عالية”.

األوراق الممسوحة

134,200
40,620
40,620
44,381
2,234,760
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“
مهما في
تُعد مدن ركنًا
ً
منظومة الصناعة التي
تعمل بشكل تكاملي
لجعل الصناعة الخيار
األول للمستثمرين
المحليين والدوليين
معالي األستاذ
بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية

“
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تمكين
الصناعة

الباب
الثاني
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القدرات االستثمارية
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•الخدمات والمنتجات
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•الشراكات واألعمال
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•جذب االستثمارات
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القدرات
االستثمارية
تعمل “مدن” وفق إستراتيجية
جاذبة لالستثمارات المحلية
والعالمية تتماشى مع تطلعات
“رؤية السعودية .”2030
وذلك عن طريق االستفادة من
المميزات التنافسية المتوفرة
لديها ،ودورها الرائد في تعزيز
أثرا
اإلنتاج الوطني الذي أظهر ً
إيجابيا خالل جائحة “كورونا”
ً
وانطلق بخطوات سريعة للتغيير
نحو المستقبل.

الخدمات والمنتجات
خدمات “مدن”
تنطلق “مدن” بخدمات ذات
تصنيفات رئيسة ت ِ
ُسهل الوصول
ِ
“المستثمرين ،المقاولين،
لــ
والمكاتب الهندسية” وتوضح
كافة المتطلبات والخطوات
الالزمة والشروط والمستندات
وأزمنة إنجاز األعمال ،حيث
نجحت في تقليل الفترة الزمنية
المقررة إلنجاز األعمال بهدف
تطوير خدماتها ورقمنتها لرفع
مستوى رضى الشركاء بالقطاع
الخاص.

خدمات

التقديم على منتجات
“مدن”
•استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع
صناعي
•استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع
استثماري
•استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع سكني
•استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع
لوجستي
•استئجار مصنع جاهز
•استعالم عن طلب استئجار أرض لغرض
إنشاء مشروع صناعي /استثماري/
سكني /لوجستي عبر الموقع
اإللكتروني وخدمة الرقم الموحد
•استعالم عن طلب استئجار مصنع جاهز
•خدمات المستثمرين الصناعيين
•خدمات العقود
•خدمات انتقال الـملكية
•الخطابات التنسيقية
•خدمات التصاريح
الرخَ ص
•خدمات ُ

تخصيص
المنتجات

15
يوم عمل

إصدار
التصاريح

1-3
أيام عمل

تعديل
“عقد شريك”

10
أيام عمل

إصدار رخص التشغيل المتعلقة بإجراءات
السالمة

7
أيام عمل

اعتماد
المخططات

خدمات

المقاولين

•تأهيل مقاول لمشاريع تنفيذ المصانع
والعقود الصناعية واالستثمارية
•تأهيل مقاول /مورد ألغراض الدخول في
منافسات “مدن”
•تصريح صيانة برج اتصاالت
•رخصة حفر /تمديد خدمات
المنفذة في
•صرف مستخلص للمشاريع ُ
المدن الصناعية

5
أيام عمل

خدمات

المكاتب الهندسية

•تأهيل مكتب هندسي ألغراض اإلشراف
على األعمال الهندسية لعقود
المستثمرين داخل نطاق المدن الصناعية
•تأهيل مكتب هندسي ألغراض اإلشراف
على المشاريع الخاصة بـ “مدن”
•إصدار رخصة بناء
•اعتماد مخططات السالمة
•اعتماد المخططات المعمارية واإلنشائية
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العناية بالشريك

منتجات “مدن”
المصانع الجاهزة
تقدم “مدن” مجموعة منتجات
مبتكرة ومتنوعة ذات موثوقية
عالية ،تدعم ُخطط الحكومة
المتواصلة للنهوض بالقطاع
الصناعي ،وتسهم في تنويع
مصادر الدخل باعتبارها إحدى
ركائز تمكين الصناعة الوطنية
وريادتها ،وهي:

األراضي الصناعية
ٍ
أراض صناعية ُمطورة البنية
توفر “مدن”
التحتية والخدمات بمساحات مختلفة تبدأ
بـــ(1.700م )²تلبية الحتياجات المستثمرين
ودعما ألصحاب المشاريع
الصناعيين،
ً
الصغيرة والمتوسطة لمزاولة أنشطهم
الصناعية.

األراضي الخدمية
ٍ
أراض خدمية لالستثمار
تقدم “مدن”
في المجاالت البنكية والمرافق
الخدمية والمراكز التجارية والسكنية،
ضمن مخططها لتهيئة مجتمع صناعي
واستثماري متكامل وجاذب للشركاء
المستثمرين وأصحاب العالقة.

تُنشئ “مدن” مصانع جاهزة مكتملة
الخدمات بمساحة متنوعة “700م²و
1500م ”²للشركاء المستثمرين أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد
األعمال ،كما تستهدف االستثمارات
النسائية القائمة على المميزات النسبية
لمناطق المملكة ،وتحقق أعلى درجات
المحافظة على البيئة و السالمة
العامة مثل“ :صناعات المواد الغذائية
والحلي والتراث السعودي ،واألدوية،
ُ
والمستلزمات الطبية”.

المصانع الصغيرة
حرصا على تهيئة بيئة استثمارية تُناسب
ً
رواد األعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،وتلبي احتياجات المرأة
ِ
ستثمرة ،طرحت “مدن” منتج المصانع
الم
ُ
الصغيرة بمساحة إجمالية 350م225( ²م²
مبنى المصنع الصغير ،و125م ²خدمات
خارجية للمواقف ومنطقة التحميل
والتنزيل) ،بتصميم مرن من حيث الهيكل
والنظام اإلنشائي.

الحلول اللوجستية
ٍ
أراض ُموزعة
تعرض “مدن” ضمن منتجاتها
في مناطق رئيسة في المملكة ،تسمح
بالتخزين ،وتعمل كمحطات لتوزيع البضائع،
ُروعي فيها أن تكون مناسبة للحركة
المرورية الكثيفة.

أرض وقرض صناعي
تقدم “مدن” منتج “أرض وقرض صناعي”
يتيح للمستثمر التقديم على ٍ
أرض صناعية
وتمويل مع ًا كحزمة صناعية موحدة ،وذلك
عبر اتفاقية موقعة بين “مدن” وصندوق
التنمية الصناعية السعودي

وسعت “مدن” شبكة مراكز االتصال وخصصت
موحدا لإلجابة على االستفسارات هو
رقما
ً
ً
رقما آخر لتلقي
أضافت
كما
“،”8002499944
ً
تيسيرا على
البالغات هو “ ،”1920وذلك
ً
الشركاء الصناعيين والمستثمرين المحليين

إجمالي عدد
ستقبلة
الم
َ
المكالمات ُ
مصنع وقرض
توفر “مدن” منتج “مصنع وقرض” يتيح
الحصول على مصنع جاهز وتمويل داخل
منصة مشتركة ،وذلك بالتعاون مع صندوق
التنمية الصناعي.

نسبة
الرد
متوسط
مـــدة المكالمة
متوسط
مـــدة االنتظار

منتج أسس
يتيح منتج “أسس” الذي تقدمه “مدن”
بالتعاون مع بنك التنمية االجتماعية
الحصول على مصنع جاهز وتمويل
المشاريع الصناعية الصغيرة في المدن
الصناعية.

تذاكر
العنـــــاية بالشريك
إجمالي
تـــــــذاكر شركاء “مدن”
نسبة أداء
خدمة شريك “مدن”
بالغات
الطوارئ

والعالميين وتعزيز التواصل معهم.
في هذا السياق ،تلقى مركز اتصال “مدن”
خالل عام 2021م استفسارات وبالغات من
الشركاء المستثمرين بلغ مجموع مكالماتها
الواردة  47,856مكالمة مقارنة بــ 40,015

47,856
% 96
02:37
11
2,941
14,768
% 96
1,071

مكالمة في عام 2020م ،فيما سجل نظام
التذاكر  14,768تذكرة في عام  2021مقارنةً
بــ 10,442تذكرة لعام 2020م.

مكالمة

دقيقة

ثانية

تذكرة

تذكرة

بالغ ًا
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التطور في المنتجات
ٍ
أراض والتعاقد مع مستثمرين إلنشاء وتشغيل
اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة (تطوير للمباني )TBCتتولى بموجبها إدارة استثمار
مرافق تعليمية.
اتفاقية مع جمعية (كفو) إلنشاء مركز تدريب وحضانة أطفال في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لدعم سيدات األعمال والموظفات
العامالت في المصانع.
توقيع اتفاقية شراكة تضمن استفادة الشركاء من خدمات التأمين على الممتلكات مما يساعد في تقليل المخاطر ويرفع نسبة االستدامة
في القطاع الصناعي.
توقيع  5مذكرات تفاهم مع شركات استثمارية تستهدف دراسة جدوى وإعداد تصور الستحداث منتجات جديدة تساهم في خدمة الصناعات
النوعية.

الشراكات واألعمال
ترتبط إستراتيجية “مدن”
الشاملة الخاصة بالشراكات
ارتباطا وثيقً ا بخطة التنمية
ً
الصناعية المستدامة ،وتحدد
ً
أشكال جديدة
في إطار ذلك
ومعززة للتعاون مع كافة
الجهات الحكومية والخاصة،
ً
أعمال
حيث شهد عام 2021م
وإنجازات واسعة الطيف
تأتي في اتجاه التغيير نحو
المستقبل .كما يلي:

اتفاقيات ومذكرات تعاون
اتفاقية مع مركز بناء األسر المنتجة (جنى) لتوفير مساحات تُمكن رواد األعمال من ممارسة
أنشطتهم الصناعية.
اتفاقية مع شركة “ثقة” تُمكن “مدن” من طرح المصانع المسحوبة أو غير المستغلة
لمستثمرين آخرين عبر منصة المزاد اإللكتروني.
اتفاقيات مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ،وشركة “مزيج” إلنشاء
ساحات عمل مشتركة داخل المدن الصناعية تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مذكرة تعاون مع أمانة منطقة الجوف للتعاون في دعم المشاريع الصناعية بالمنطقة
وتعزيز االستثمارات.
ومسرعات األعمال وربطها بجهات
مذكرة تعاون مع “حاضنة الجوف” لتمكين برامج حاضنات ُ
التمويل والمستثمرين.

الخدمات اللوجستية

لوجستيا لتخصيص مساحة  400ألف م.²
طلبا
تلقت “مدن” 26
ً
ً

استالم مدينة العكيشية على مساحة  100مليون م ²واعتماد
وتفعيل نموذج األعمال ومراحل التطوير المستهدفة.

إطالق خدمة “أرض وقرض لوجستي” بالتعاون مع صندوق التنمية
الصناعية السعودي.

إنشاء إستراتجية لوجستية تستهدف التركيز على عملية الصناعة
وشركاء مدن بما يؤدي إلى تقليل التكلفة و تحسين الجودة.

عاما وفقً ا
تمديد عقود المستثمرين الجدد لمدة تصل إلى 50
ً
للمحددات التي تضعها “مدن”.

مشاركة “مدن” في مشروع المنصات اللوجستية بعدد  12مدينة
صناعية ،بينها  8مدن ُمشغلة.

إصدار رخصة تشغيل مدينة “بن الدن الصناعية” ببحرة باستثمارات
تتجاوز  ٨مليارات ريال.

استكمال دراسة الجدوى لمشاريع الربط السككي لعدد من المدن
الصناعية بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية
(سار) وبالتنسيق مع لجنة الخدمات اللوجستية في برنامج تطوير
الصناعة والوطنية والخدمات اللوجستية.
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جذب االستثمارات
تحرص “مدن” على تطوير
الفرص االستثمارية داخل مدنها
الصناعية ،مستفيدة من أصولها
اإلستراتيجية الرئيسة ،وذلك
بإطالق حزمة منتجات تستهدف
خلق فرص صناعية مميزة
وتقديم برامج مساعدة ومحفزة
للمستثمرين .وفي إطار ذلك
شهد عام  2021تحقيق إنجازات
جاءت على النحو التالي:

االستثمارات المستقطبة خالل عام 2021م

استثمارات

محلية وعالمية

الفرص

االستثمارية

المدينة الصناعية

المدينة الصناعية
الثالثة بجدة

•استقطاب شركة “تكوينات” في واحة
مدن الجوف بتخصيص مصنع جاهز
مساحته 1500م ²لالستثمار في صناعة
التعبئة والتغليف بنحو  32مليون ريال.
•استقطاب شركة “كيربي” للصناعات
الحديدية في مدينة سدير للصناعة
واألعمال بتخصيص أرض صناعية مساحتها
 70ألف م ²لالستثمار في صناعة المباني
سابقة الصنع بنحو  55مليون ريال.
•توقيع عقد توسعة أرض صناعية مع
شركة “إن .أو .في” العربية السعودية
المحدودة في المدينة الصناعية الثالثة
بالدمام بمساحة  26ألف م ²لالستثمار
في صناعة أنابيب الفايبر جالس بنحو 49
مليون ريال.
•استقطاب شركة “ألفا بايوفيز” في
مدينة سدير للصناعة واألعمال إلقامة
أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات
البالزما على مساحة  32ألف م²
واستثمارات تصل إلى  300مليون ريال
•استقطاب مراكز بيانات شركات “تماسك
ومحور البيانات” في المدينة الصناعية
الثانية بالدمام باستثمارات تتجاوز 2
مليار ريال.

•توقيع عقود تطوير واستثمار مصانع
جاهزة مختلفة المساحات في المدينة
الصناعية بعسير ،والمدينة الصناعية
الثالثة بجدة ،والمدينة الصناعية الثالثة
بالرياض لخدمة الصناعيين ورواد األعمال.
ٍ
أراض خدمية الستكمال منظومة
•تخصيص
الخدمات في المدينة الصناعية بوعد
الشمال ،والمدينة الصناعية األولى
بعسير ،والمدينة الصناعية األولى بجدة.
•تخصيص أكثر من  250طلب أرض صناعية
ومصنع جاهز متنوعة األنشطة ذات
القيمة المضافة العالية.
•عقد شراكة إستراتيجية مع شركة “طب
األسرة” لالستثمار الصحي بالمدينة
الصناعية الثانية بالرياض.
•إطالق فرص استثمارية إلنشاء
مناطق إيداع في المدن الصناعية
وتوفير معلومات المواقع واألنشطة
واشتراطات الترخيص والتشغيل.

المنتج
المخصص

محلي

 90مليون
ريال

92
ألف

تطوير مصانع جاهزة

 60مليون

20
ألف

المستلزمات الطبية

32
ألف

تطوير مصانع جاهزة
تطوير مصانع جاهزة

الشركة  /الجهة
المستقطبة

الحجم

شركة ماسك للخدمات
اللوجستية

كبيرة

أرض

شركة تمر مولنيلكي

كبيرة

أرض

محلي/
أجنبي

شبه
حكومية

أرض

محلي

 25مليون

أرض

محلي

 150مليون
ريال

قطعتان 53
ألف و 28ألف

أجنبي

 10ماليين
ريال

2,247

مختبر

محلي

 8ماليين
ريال

6000

مركز تدريب

المدينة الصناعية
بعسير

غرفة أبها

المدينة الصناعية
الثالثة بالرياض

شركة ماسك للخدمات
اللوجستية

كبيرة

شركة خدمات المعامل
األسترالية العربية -
خدمات صناعية

كبيرة

خدمي

متوسط

خدمي

المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

حجم
االستثمار
بالريال

المساحة
م²

الصناعة المستهدفة

المعهد السعودي
العالمي للتدريب

نوع
االستثمار

الشركة السعودية
الخليجية لحماية البيئة
مساهمة سعودية
مقفلة  -خدمات صناعية

متوسطة

خدمي

محلي

 10ماليين
ريال

3000

مركز تدوير نفايات طبية

المدينة الصناعية
بوعد الشمال

شركة لوتور

متوسطة

خدمي

أجنبي

 5ماليين
ريال

 120ألف

مجمع سكني

المدينة الصناعية
األولى بجدة

شركة أجاد

متوسطة

خدمي

محلي

9ماليين ريال

4,500

مجمع سكني

المدينة الصناعية
بمكة المكرمة

مؤسسة الخطط الذكية

صغيرة

خدمي

محلي

 100ألف
ريال

4,977

مواقف سيارات /محالت
تجارية

المدينة الصناعية
بالخرج

مؤسسة عثمان السيف
الخيرية

خدمي

محلي

 6ماليين
ريال

5000

مسجد

المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

مركز صغار أذكياء ضيافة
األطفال األهلية

متناهية
الصغر

خدمي

محلي

 500ألف
ريال

1103

حضانة أطفال

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

جمعية كفو للتوظيف
والتأهيل

متناهية
الصغر

خدمي

محلي

مليون ريال

1500

مركز تدريب

المدينة الصناعية
الثانية بالقصيم
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“
في مدن ..نحن نستثمر
الشغف نحو تمكين
الصناعة لنصنع لألجيال
ً
مستقبل
القادمة
واقتصا ًدا مزده ًرا

“

المهندس
خالد بن محمد السالم
الرئيس التنفيذي لمدن
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التميز
المؤسسي

الباب
الثالث
75

تمكين الكفاءات

79

التحول الرقمي

82

االتصال والتمكين

85

المسؤولية االجتماعية

88

المراجعة الداخلية

90

األداء المالي

75
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التميز
المؤسسي
تُعد جودة الحياة الوظيفية إحدى
الدعائم األساسية التي تعتمد عليها
“مدن” في تميزها المؤسسي
وتنمية وتطوير ثروتها البشرية،
وتحفيز الطاقات اإلبداعية ،وتعزيز
القدرات التنافسية ،وذلك بزيادة الرضا
الوظيفي وإشباع احتياجات منسوبيها
وتحقيق أهدافهم وتعظيم إنتاجيتهم
من جانب ،ورفع مستويات االنتماء
والوالء للموظفين العاملين بها من
جانب آخر.

تمكين الكفاءات
استقطبت”مدن” خالل عام
2021م أفضل الكفاءات والخبرات
المميزة في سوق العمل،
بعضا من مسيرة التطوير
تكون
ً
المستمر التي انطلقت بها رؤية
“السعودية  ”2030وبرامجها
الطموحة الرامية لدفع عجلة
التنمية االقتصادية وتحقيق
النهضة الصناعية ،حيث بلغ عدد
الموظفين  426موظفً ا بزيادة
نسبتها  % 10مقارنة بعام
2020م ،بينهم  397موظفً ا
و 29موظفة ،وتُوجت الجهود
المبذولة خالل العام بحصول
“مدن” على جائزة أفضل فريق
الستقطاب الكفاءات على
مستوى القطاع الحكومي
من شبكة “لينكد إن” العالمية
المتخصصة.

الموظفون في عام

2020م

الموظفون في عام

2021م

إجمالي عدد الموظفين

إجمالي عدد الموظفين

387

426

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

372
% 96

15
%4

397
% 93

29
%7

نسبة النمو

% 10
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التدريب والتطوير
تَهيئةً لمنظومة عمل قائمة
على اإلبداع واالبتكار ،قدمت
“مدن” لمنسوبيها خالل عام
2021م أفضل البرامج التدريبية
والدورات التخصصية الفنية،
سعيا منها لتحقيق أهدافها
ً
التشغيلية وإيجاد بيئة داعمة
ومحفِّ زة للتطور المهني ،إذ
ُ
يرتبط التدريب باألهداف السنوية
للموظفين لتمكينهم من
تحقيقها .وفي هذا الصدد تم
إعداد ُخطط وبرامج تطويرية
متنوعة ،ومِ ن أبرز الدورات التي
تم عقدها:

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية
واستمرارية األعمال

األساليب الحديثة في التوازن البيئي
واالستدامة

التخطيط اإلستراتيجي وقيادة التحول
التنظيمي

مهارات تطوير األعمال

إدارة التغيير

التميز والموثوقية في الممارسات
الهندسية

إستراتيجية األعمال المستدامة

إعداد دراسات الجدوى االقتصادية

قيادة المنظمات في أوقات االضطراب

التميز المهني لمشرفي األمن الصناعي
والسالمة المهنية

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
()IPSAS

معايير اإلدارة البيئية “آيزو ”14001

ولتحقيق الريادة المهنية وإكساب
الموظفات والموظفين قدرا ٍ
ت
تمكنهم من تنمية معارفهم
والمنافسة على مهارات المستقبل،
وفرت “مدن” مسارات تدريبية تكفل
لمنسوبيها الحصول على شهادات
عالميا ،من أهمها:
مهنية معتمدة
ً

Project Management
Professional-PMP

شهادة “إدارة المشاريع االحترافية”
المعتمدة من المنظمة الدولية إلدارة
المشاريع ،تهدف إلى تزويد الموظف
بالمعرفة والمهارات الالزمة لـتأهيل
وقيادة مشروع ضمن المشاريع المحددة
ألعمال الموظف

شهادة “إدارة المخاطر االحترافية”
المعتمدة من المنظمة الدولية إلدارة
المشاريع تهدف إلى تزويد الموظف
بالمعرفة والمهارات الالزمة لـتأهيله في
إدارة وتقييم المخاطر للمشاريع المنوطة
ألعمال الموظف

الجهة المعتمدة

الجهة المعتمدة

Project Management
Institute-PMI

Facility Management
Professional-FMP

Risk Management
Professional-RMP

Key Performance
– Indicator Professional
KPIP

Project Management
Institute-PMI

CIPD

التحول الرقمي
شهادة “إدارة المرافق االحترافية”
المعتمدة من المنظمة األمريكية إلدارة
المرافق ،تهدف إلى تزويد الموظف
بالخبرات والمهارات األساسية في إدارة
المرافق حسب المعايير األمريكية في
إدارة المرافق

شهادة “قياس المؤشرات االحترافية”
المعتمدة من المعهد الدولي لمؤشرات
األداء ،تهدف إلى تزويد الموظف بالخبرات
والمعارف في قياس المؤشرات االحترافية
من الجهة التنفيذية الدولية

دبلوم “الممارسات االحترافية في إدارة
الموارد البشرية” من المنظمة البريطانية
لتنمية القدرات البشرية ،تهدف إلى تزويد
الموظف بالمعارف والممارسات الدولية
في إدارة الموارد البشرية

الجهة المعتمدة

الجهة المعتمدة

الجهة المعتمدة

International Facility
Management AssociationIFMA

The KPI Institute

Chartered Institute of
Personnel and Development
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التحول الرقمي
وأطلقت “مدن” حزمة من برامج
التدريب التنفيذية اإللكترونية
ُمقدمة من كبرى كليات األعمال
العالمية مثل :كلية هارفرد
لألعمال (أونالين) والتي تقدم
مجموعة متنوعة من البرامج
التي تغطي مجاالت متعددة
في التدريب لتنمية القدرات
القيادية للمديرين وذلك على
مدار ستة برامج لعدد  63موظفً ا
خالل عام .2021
وسعي ًا لخلق بيئة تعليمية
ُمتجددة وتعزيز مفهوم التعلم
الذاتي وتنمية معارف ومهارات
الموظفين في أي وقت ومن
أي مكان ،فقد استفاد ما
يقارب  340موظفً ا من خدمات
أكاديمية”مدن” للتدريب
اإللكتروني ،والتي تحتوي على
أكثر من  140دورة تدريبية في
عدة مجاالت أبرزها :مجاالت
مهارات األعمال ،والبرامج
المالية ،وبرامج الحاسوب،
والصحة والسالمة المهنية،
وكذلك األمن السيبراني.

تقييم التزام “مدن”
بالضوابط األساسية لألمن
السيبراني
نسبة التطبيق الكلي للمكونات األساسية للضوابط

% 65.71

حوكمة األمن السيبراني

% 75.81

تعزيز األمن السيبراني

% 50.00

جهود األمن السيبراني

األمن السيبراني المتعلق باألطراف الخارجية والحوسبة السحابية
األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي

تسعى “مدن” لتسريع وتمكين
التحول الرقمي في كافة
مدنها ،وتحقيق الكثير من
اإلنجازات من خالل منظور يعكس
رؤيتها الرقمية ،باعتبارها أحد
الركائز األساسية لتحقيق الريادة
الصناعية.
في هذا الجانب ،حققت مدن
تقريبا في
زيادة بمقدار % 3.6
ً
نتيجة قياس التحول الرقمي
الحكومي التاسع إذ كانت
نتيجتها  ،% 54.52وذلك عن
النتيجة المحققة في قياس
التحول الرقمي الحكومي
الثامن إذ كانت نتيجتها .% 50.88

قياس التحول
الرقمي الحكومي

% 54.52

التحسين

% 66.67

الينطبق على الجهة

حالة تطبيق الضوابط ( )114ضابط
وفق ًا للتقييم الذاتي

% 46

وفق ًا للتقييم الخارجي

منطبق كلي ًا

77

منطبق كلي ًا
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منطبق جزئي ًا

20

منطبق جزئي ًا

31

غير منطبق

6

غير منطبق

0

ال ينطبق

11

ال ينطبق

7

نضج الجهة بحسب
مناظير ومحاور
رحلة التحول الرقمي

% 97.37

االلتزام
باألنظمة
والتشريعات

% 75.76

نضج الخدمات الرقمية
لدى الجهة في مرصد
الخدمات الحكومية
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خدمات

البنية التحتية والشبكات

•إنشاء دائرة اتصال للمبنى اإلداري
الجديد بالمدينة الصناعية بجازان وربطها
بالمركز الرئيس.
•ربط محطة اإلطفاء بالمدينة الصناعية
الثالثة بالدمام مع المبنى اإلداري.
•ربط مبنى األمن بالمدينة الصناعية
الثانية بالدمام مع المبنى اإلداري.
•التوسع في إضافة أنظمة جديدة إلى
مركز التعافي من الكوارث بهدف خفض
األثر الناتج عن انقطاع الخدمات إلى أقل
مستوى ممكن.

خدمات

االجتماعات والهاتف
الشبكي
•مزامنة البريد الصوتي للمكالمات الفائتة
مع البريد اإللكتروني.
•تفعيل الهاتف المجاني 8002499944
على مركز اتصال العناية بالشريك لخدمة
شركاء مدن.

البريد اإللكتروني
ومشاركة الملفات

•المجلدات المشتركة للموظفين على
الشبكة الداخلية.
•منصة مشاركة الملفات على الحوسبة
السحابية التي تُمكن موظفي مدن
من مشاركة الملفات خارج شبكتها مع
أصحاب العالقة.
•أرشفة البريد اإللكتروني الذي يوفر
مزيدا من التحكم في السعات البريدية
ً
للموظف دون الحاجة إلى عمل األرشفة
بشكل يدوي.
•تعزيز مستويات األمان في خدمات
البريد اإللكتروني بتطبيق نظام البريد
اإللكتروني اآلمن.

الخدمات
األمنية

•تدشين نظام البريد اآلمن Blackberry
•تفعيل تقنيات الذكاء االصطناعي ()AI
لتحليل سلوك المستخدمين والتنبؤ
المرتبط بأمن المعلومات
•تعزيز مستويات األمان على الشبكة
الالسلكية لزوار مدن

األنظمة

اإللكترونية والمنصات

•إطالق نظام “حلول تك” إلدارة خدمات
تقنية المعلومات
•إطالق المرحلة الثانية من نظام “شريك”
بحزمة من الخدمات تشمل“ :التصاريح
ورخص الحفر  ،المتابعة الشهرية للبناء،
تأهيل المكاتب والمقاولين ،رخصة
البناء الجزئى ،رخصة التشغيل ،الزيارات،
العقود ،الكهرباء ،اإلفصاح البيئي”.
•إطالق المنصة الموحدة إلدارة التواصل
االجتماعي وربطها بمركز االتصال
•إطالق نظام إدارة المركبات بربط أسطول
المركبات الخاصة بمدن بنظام موارد
( ،)ERPوإدارة العمليات المتعلقة به
كإسناد المركبات وصيانتها.
•إطالق نظام المحادثة الذكية (،)ChatBot
ونظام األتمتة اآللية للعمليات “.”RPA
•إطالق نظام ( )Suppliersإلدارة عمليات
الموردين يختص بتأهيل وتقييم
الموردين وإدارة العمليات ذات العالقة
بالمشاريع المنفذة من قبلهم.
•التوسع في استكمال ربط األنظمة
الداخلية والخارجية الموجهة للشركاء
والموظفين بنظام التكامل الرقمي
( “ )Enterprise Service Busتكامل “.

•ترقية وتحسين نظام الخرائط الجغرافية
بإضافة خدمات“ :البحث الموسع،
ومحاضر االستالم والتخصيص ،وخاصية
.Timeline
•التوسع في إضافة لوحات ومؤشرات
تعظيما لألثر
أداء جديدة لنظام “أداء”
ً
الناتج عن تحليل وعرض البيانات.
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االتصال والتمكين

النشر واإلعالم

تملك “مدن” إستراتيجية إعالمية
تُواكب التطور في مجاالت
اإلعالم واالتصال وفق فلسفة
مؤسسية تهدف إلى التمكين
الصناعي الذي تنشده ،وذلك
بإنتاج محتوى إبداعي مرئي
ومسموع ومنشور يبرز إنجازاتها
عبر العديد من وسائل اإلعالم
التقليدية والرقمية ،األمر الذي
إيجابا على
ينعكس بالضرورة
ً
تعزيز وتحسين السمعة البصرية
ً
فضل عن دعم
والذهنية،
الجوانب االقتصادية للهيئة.

وتقريرا
خبرا
ً
شهد عام 2021م إنتاج ً 130
وإعالميا ترسخ الصورة الذهنية
صحفيا
ولقاءً
ً
ً
اإليجابية عن “مدن” ودورها في رؤية
“السعودية  ”2030وبرنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”،
وتسهم في رفع الوعي العام حول دور
وأهمية قطاع الصناعة في تنويع االقتصاد
الوطني وصوالً لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغبة في تعزيز العالقة مع الشركاء
اإلعالميين ،انتهجت “مدن” أساليب إعالمية
مميزة ومتطورة تُحقق التنوع المطلوب
وعالميا ،حيث امتد نطاق النشر
إقليميا
ً
ً
خارجيا وباللغات العربية
لوسائل اإلعالم
ً
واإلنجليزية والفرنسية ،كان من بينها “
 - OANA NEWSمنظمة وكاالت أنباء آسيا
والمحيط الهادئ كرابطة لوكاالت األنباء
للدول األعضاء في منظمة اليونسكو
بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ” ،وكذلك
موقع “ - Solar Quarterأحد أبرز وسائل
اإلعالم العالمية المتخصصة في متابعة كل
ما له عالقة بالطاقة المتجددة”.
أيضا عملت “مدن” خالل العام وفق ُخطة
ً
إعالمية رقمية تقوم على منهجية جديدة

اإلعالم الجديد
دوما ،بصناعة
في حقل التقنية المتجددة
ً
محتوى ريادي ُمبتَكر على منصات التواصل
االجتماعي مقرونًا بالواقع المعزز الذي
عدا آخر أكثر تشويقً ا عن مسار العمل
أضاف ُب ً
في المدن الصناعية ،وذلك بإنتاج  26فيديو،
و تصميم  458منشور ،إضافة إلى إطالق
 10حمالت تسويقية على جميع منصاتها
ارتفاعا في عدد
الرقمية التي سجلت
ً
متابعا
المتابعين ليصل عددهم إلى 471,098
ً
بما نسبته  ،% 22كما سجلت نسبة التفاعل
زيادة بنسبة  % 34مقارنة بالعام الماضي.
إلكترونيا،
بريدا
وشهد عام 2021م إرسال 132
ً
ً
و 83رسالة نصية ،وإعداد  103استبيانات
لشركاء ومنسوبي “مدن” ،وعلى الجانب
اآلخر بلغ عدد مشاهدات الموقع اإللكتروني
1,077,374مشاهدة ،و لصفحة “حلولنا” 11,560
مشاهدة .وتكللت الجهود اإلعالمية المبذولة
بتتويج “مدن” بالمركز األول على مستوى
الجهات الحكومية بجائزة “غرفة الرياض
لإلبداع التسويقي” عن حملتها التسويقية لـ
“اليوم الوطني السعودي .”91

اإلعالم التقليدي

100

خبر وتقرير ولقاء
صحفي وإعالمي

471,098

متابعا لمنصات
ً
التواصل االجتماعي

132

% 22

ارتفاعا في عدد
ً
متابعي منصات
التواصل االجتماعي

83

رسالة
نصية

% 34

ارتفاعا في نسبة
ً
التفاعل على منصات
التواصل االجتماعي

103

استبيانات لشركاء
ومنسوبي مدن

26

فيديو

1,077,374

مشاهدة للموقع
اإللكتروني

458

منشورا
ً

11,560

مشاهدة لصفحة
“حلولنا”

حمالت
تسويقية

1

جائزة غرفة الرياض
لإلبداع التسويقي

10

بريدا
ً
إلكترونيا
ً
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اللقاءات المحلية والعالمية

المسؤولية االجتماعية

تعزيزًا لهوية “مدن” والتعريف
بخدماتها ومنتجاتها ،شهد عام
2021م عقد عدة لقاءات تهدف
إلى تعزيز مبادئ التكامل في
تقديم الخدمات مع الجهات
الحكومية والرسمية ،وتسويق
مكانة المملكة كوجهة
استثمارية صناعية عالية القيمة،
حيث تم في هذا الجانب:

جهدا لتنفيذ
ال تألو “مدن”
ً
برامج مجتمعية تتماشى
مع رؤية “السعودية ”2030
وأهدافها الرامية لتحقق
المستدامة ،وتُسخر في
التنمية ُ
سبيل ذلك خبراتها وقدراتها
التشغيلية لتحقيق األثر اإليجابي
المنشود .وكان من بين ذلك:

اللقاءات التبادلية الرسمية مع
مسؤولين ُعمانيين
•استقبال معالي وزير اإلسكان
والتخطيط العمراني ،ووفد
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
“مدائن” ،وسمو سفير سلطنة ُعمان .
•لقاء وكيلة وزارة االستثمار ،ورئيسة
الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في سلطنة ُعمان .

لقاءات استعراض الفرص
االستثمارية
•لقاء وفد مجلس تنمية هونغ كونغ
بالمملكة في جيزان .
•لقاء المستشار االقتصادي والتجاري
في سفارة الدنمارك بالسعودية.
•لقاء وفد مركز االتصال األلماني
بالسفارة األلمانية .
•لقاء وفد وكالة التعاون الدولي
اليابانية “جايكا” في مدينة سدير
للصناعة واألعمال.

تحدي مدن تك أون الين
يستهدف التعريف بالمستقبل الصناعي
والتقنيات الحديثة المرتبطة بالثورة
الصناعية الرابعة بمشاركة أكثر من 1000
متسابق من الفئة العمرية بين  9إلى 14
عاما ،فاز من بينهم  54متسابقً ا ،وحققت
ً
الفعالية أكثر من  800ألف مشاهدة
وتفاعل على وسائل التواصل االجتماعي،
إضافة إلى النشر في أكثر من  50وسيلة
إعالمية ،وإنتاج  6أفالم تعريفية وتوعوية.

بطولة مدن لأللعاب الرياضية
تعزيزًا لجودة الحياة وتحقيق األنسنة
داخل المدن الصناعية نظمت مدن بالتعاون
مع القطاع الخاص بطولة لأللعاب الرياضية
بمشاركة  60فريقً ا.

المشاركات واللقاءات الدولية
للتعريف بالمدن الصناعية
•ندوة حول الرعاية الصحية مع الجانب
الفرنسي.
•ندوة حول التعاون في مجال الثورة
الصناعية الرابعة مع الجانب األلماني.
•مناقشة الفرص االستثمارية المحتملة
مع مجموعة تاتا الهندية .
•المشاركة في معرض ““ WETEX
للطاقة في دبي بدولة اإلمارات
العربية الشقيقة
•المشاركة في قمة ““ Enlit Europe
في ميالنو اإليطالية .
افتراضيا في لقاءات شركة
•المشاركة
ً
“ ”Aramco Overseasللتعريف بـ
“مدن”.

المشاركات المحلية للتعريف
بالمدن الصناعية
•معرض ومؤتمر السالمة الصناعية -
راع فضي.
ٍ
•معرض الدورة الرابعة لمؤتمر الرعاية
راع صناعي
المسؤولة “جيبكا” ٍ
إستراتيجي.
•معرض القصيم العلمي.
•األسبوع العالمي لريادة األعمال
بالحدود الشمالية .

ورش توعوية
عقد  10ورش توعوية حول الصحة،
والسالمة ،والبيئة ،وأهداف التنمية
المستدامة ،بحضور أكثر من  700مستثمر.

شراكات مجتمعية
•اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية
المسؤولية االجتماعية بجدة :بهدف
تنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المدن
الصناعية .
•الرعاية الماسية لمهرجان الزيتون
بالجوف ضمن أهدافها لتعزيز
المشاركات الوطنية
•تمكين شركاء مدن من المساهمة
في الحملة الوطنية لعمل الخير عبر
منصة “إحسان” بهدف تعزيز صفات
البذل والخير واإلحسان.
•المشاركة في حملة التعريف بمرض
“األلزهايمر” تحت شعار “عهد ال
يفنى” بنشر رسائل الحملة وأهدافها
داخل المدن الصناعية.
•تنظيم  3حمالت توعوية بحضور 200
من سيدات الصناعة في المدينة
الصناعية الثانية بالرياض ،والمدينة
الصناعية األولى بجدة ،والمدينة
الصناعية الثانية بالدمام بالتزامن
مع الشهر العالمي للتوعية بمرض
سرطان الثدي.
•تقديم سالت غذائية ووجبات إفطار
للعمالة في المدن الصناعية
بالتعاون مع جمعية “إطعام وتوعية
الجاليات”.
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التواصل الداخلي

الترفيه في بيئة العمل

تبذل “مدن” الجهود كافة
لتحقيق مستوى جيد من جودة
الحياة الوظيفية والتأكيد على
بحسب
إنسانية بيئة العملَ ،
ما تضمنته ُخطة عمل التواصل
الداخلي لعام 2021م من أعمال
تساهم في توفير بيئة عمل
صحية ،وتعزز مفاهيم الوعي
والوالء واالندماج الوظيفي
وقد حققت في هذا الجانب
نسبة رضى بين منسوبي “مدن”
بلغت  ،% 85ومن بينها:

نظرا ألهمية الترفيه الذي ثبتت
ً
عالقته الوطيدة بزيادة إنتاجية
الموظفين وقوة أدائهم،
عددا
نظمت “مدن” خالل العام
ً
من الفعاليات الترفيهية التي
تقاسمت أفكارها مع عدد من
الجهات والمؤسسات للترفيه
عن منسوبيها وتعزيز االندماج،
ومن بين ذلك:

التعاون مع صندوق الموارد
البشرية “هدف” لتوفير “كشك
تسعة أعشار”:
•خدمة يومية تُقدم للموظفين أكالت
المنتجة
شعبية متنوعة توفرها األسر ُ
بطريقة صحية وآمنة تحت مظلة
“تسعة أعشار للغداء واالفطار”.

التعاون مع وزراة الصحة إلطالق
حملة “نتعاون ما نتهاون”:
•حملة استهدفت رفع الوعي لدي
الموظفين للوقاية والحد من انتشار
فيروس “كورونا” تضمنت لقاء
افتراضيا مع أحد المتخصصين في
ً
وزارة الصحة بعنوان “ماهية فيروس
كورونا وتحوراته وطرق الوقاية
منه”.

البرجر

اآليس كريم

القهوة

التعاون مع هيئة األدب والنشر
والترجمة لتوفير “جهاز القصة
القصيرة”:
•بهدف تقديم وجبة ثقافية سريعة
ومبتكرة وشيقة لمنسوبي “مدن”،
ُ
وفرت هيئة األدب والنشر والترجمة
جهاز “القصة القصيرة” الذي يتميز
بطباعة قصص قصيرة صادرة عن
مكتبة إلكترونية ُمخصصة لهذا الغرض
على ورق صديق للبيئة.

التعاون مع برنامج “سكني”
لتنظيم ورشة عمل افتراضية
معرفية:
إسهاما في توفير المعلومات
•
ً
الالزمة حول برنامج “سكني” ،تم
تنظيم ورشة عمل افتراضية معرفية
ضمن برنامج “إثراء” للموظفين،
وذلك باستضافة متخصصين من وزارة
الشؤون البلدية والقروية واالسكان
لإلجابة عن استفسارات الموظفين
حول البرنامج.

أسبوع البيئة

فعاليات
احتفالية باليوم
العالمي لـ

المرأة

تجربة العميل

سرطان الثدي

التوعية بمرض
السكري

التعاون مع المستشفيات
الحكومية إلطالق مبادرة للتبرع
بالدم:
•تعزيزًا للصحة العامة لمنسوبي
“مدن” وتنمية روح وزرع عمل الخير
للغير ،تم إطالق مبادرة للتبرع بالدم
في المركز الرئيس بالرياض ،وداخل
المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

تطعيم منسوبي “مدن” ضد
اإلنفلونزا الموسمية

“استبدلها لسالمتك” الستبدال
الوصلة الكهربائية القديمة

لقاء توعي حول “الجلسة المكتبية
الصحيحة”

لقاءات افتراضية لمناقشة “الصحة
النفسية في بيئة العمل”“ ،دليل
الخدمات لمنظومة الصناعة
والتعدين”
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المراجعة الداخلية

المراجعة

مع الجهات الرقابية
والمراجعين الخارجيين

نشاطا
تُعد المراجعة الداخلية
ً
ً
مستقل بذاته داخل “مدن”
نظما
م
ا
منهجي
ا
أسلوب
يتبع
ً
ً ُ
ً
لتقييم وتحسين فاعلية عمليات
الحوكمة ،وإدارة المخاطر،
والرقابة ،وهو ما أسفر عن عدد
من األعمال واإلنجازات خالل عام
2021م من بينها:
•االنتهاء من اإلشراف على المرحلة
األخيرة من مبادرة “تقييم نضج إدارة
المخاطر” ذات األهمية في وضع إطار
إلدارة المخاطر والحدود المقبولة لها،
وذلك لمساعدة مجلس اإلدارة في اتخاذ
القرارات بناء على منهجية واضحة.
•تحديث مشروع “تقييم المخاطر في
الهيئة” والذي يشمل جميع األنشطة
ووحدات األعمال الرئيسة بما فيها
ُ
والشعب ،والمدن
اإلدارات ،واألقسام،
الصناعية التابعة لها ،من أجل بناء خطة
المراجعة الداخلية لثالث سنوات قادمة
تحت إشراف لجنة المراجعة بـ “مدن”
لتحديد أولويات المراجعة ودرجات
المخاطر لكل (وحدة أعمال /إدارة).
•تنفي ًذا لقرار مجلس الوزراء رقم 412
وتاريخ 1441/6/17هـ بشأن نقل بعض
المهام إلى إدراة المراجعة الداخلية،
ومنها تقوية وتنمية مفهوم الرقابة
الذاتية في الجهاز ،عملت إدارة
المراجعة الداخلية و(وحدات أعمال
 /إدارات) الهيئة على تعبئة استبيان
التقييم الذاتي للمخاطر وهو ما ساعد
على:

لجنة

التعاون والتنسيق

•زيادة التعاون /إشراك أصحاب المصلحة
(مجلس اإلدارة “لجنة المراجعة”  -اإلدارة
العليا – اإلدارات التنفيذية).
•تحديث تقييم المخاطر وخطة المراجعة
بشكل مستمر ليعكس التغيرات في
العمليات واألنشطة الرئيسة واألهداف
اإلستراتيجية.
•التعاون والتنسيق أثناء تنفيذ خطط
المراجعة والمتابعة المستمرة لجودة
العمليات ،وضبط أداء المشاريع وإدارة
المخاطر لتوحيد الجهود مع إدارات
المستوى الثاني.
•تطبيق مفهوم التحليل الشامل للبيانات
والتركيز عليه بهدف التقييم المستمر
للعمليات.
•التوافق مع األهداف اإلستراتيجية لـ
“مدن”.
•التركيز على الضوابط الرقابية (الحالية
 /الذاتية) لتحسين العمليات وتقليل
المخاطر.
•تعزيز الدور االستشاري للمراجعة
الداخلية.
وفي سبيل ذلك تم عقد عدد من ورش
العمل للتقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات
الرقابة الذاتية ،من خالل نظام “أوديت كير،
وذلك قبل عمليات المراجعة بهدف زيادة
مفهوم الوعي الذاتي بالمخاطر لكل (إدارة
 /وحدة) أعمال في “مدن” ،والمساعدة في
دقة وجودة التقارير.

تعمل لجنة المراجعة على تعزيز استقاللية
المراجعة الداخلية وموضوعية المراجعين
الداخليين منذ صدور قرار مجلس اإلدارة
بإعادة تشكيلها في اجتماعه األول المنعقد
بتاريخ 1440/1/27هـ ،وبناء على ذلك عقدت
لجنة المراجعة خالل العام 2021م عدة
اجتماعات قامت خاللها بمراجعة خطط
المراجعة والمتابعة ألعمال اإلدارة ومراجعة
القوائم المالية لعام 2020م والتوصية
باعتمادها ،إضافة إلى مراجعة البيانات
المالية والتشغيلية من خالل تقارير المراجعة
الداخلية على (وحدات أعمال /إدارات) “مدن”
ومتابعة تقارير األداء المالي ،وذلك من
خالل إشرافها على أعمال إدارة المراجعة
الداخلية ومسؤولياتها المتمثلة في تقديم
التأكيد المعقول على كفاية وفعالية
المطبقة أثناء تنفيذ عمليات
األدوات الرقابية ُ
المراجعة.

التوعية بالمراجعة الداخلية
شهد عام 2021م تفعيل إدارة المراجعة
الداخلية لـ “شهر المراجعة الداخلية” بتوزيع
النشرات التوعوية بدور المراجعة الداخلية،
كشري ٍ
ك داخلي يساهم في تحقيق أهداف
“مدن” من خالل تقييم الضوابط الرقابية
والحوكمة والمخاطر بما يرفع جودة األعمال،
هذا باإلضافة إلى ورش العمل الداخلية
التي تساهم في رفع المستوى المعرفي
لموظفي اإلدارة.

من منطلق رفع مستوى التعاون مع الجهات
الرقابية ووفق ًا لقرار مجلس الوزراء رقم 129
وتاريخ 1426/4/6هـ ،تعمل إدارة المراجعة
الداخلية على التعاون بشكل منتظم مع
ممثلي الجهات الرقابية للجهات الحكومية،
من خالل تسهيل حصولهم على البيانات

والتقارير الالزمة إلتمام أعمالهم ،وكذلك
متابعة اإلدارات المعنية بتنفيذ مالحظاتها
خالل المدة المنصوص عليها.
وقامت إدارة المراجعة الداخلية كذلك،
بتقديم الدعم الكامل لمراجعة الحسابات
الخارجية والتنسيق المباشر لالنتهاء من

تنفيذ عملية المراجعة على حسابات “مدن”
للعام المالي  2020م ،كذلك إصدار القوائم
الموحدة بعد مناقشتها مع لجنة المراجعة
ُ
واعتمادها من مجلس اإلدارة.
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المدن الصناعية
ومناطق التقنية

الباب
الرابع
96

مدننا الصناعية وجودة الحياة

110

المدن الصناعية  ..الحاضر والمستقبل

تتولى “مدن” تطوير وإدارة  36مدينة
صناعية ذات نمو مستدام وتنظيم اقتصادي
متميز وفق أعلى المعايير العالمية ضمن
بيئة عمل تتقاسم فيها األدوار مع القطــاع
الخــاص ،وتسعى إلى ترسيخ مفهوم جودة
الحياة للتغيير نحو المستقبل ،بحسب ما
يكشف عنه تقرير عام 2021م.
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مدننا الصناعية
وجودة الحياة
تُرسخ “مدن” مفهوم جودة الحياة في
المدن الصناعية بتكامل الخدمات التي
لها تأثير مباشر على تحقيق رضا وسعادة
بيئيا،
صحيا،
اقتصاديا،
(اجتماعيا،
العاملين
ً
ً
ً
ً
والمرافق العامة) ،وذلك تعزيزًا لإلنتاجية
وتماسك المجتمع الصناعي والحفاظ

أوال – جودة البيئة:
يتضمن نظام “مدن لإلدارة البيئية” ثمانية برامج ،متضمنة برنامج رصد جودة الهواء المحيط في المدن الصناعية الرئيسة( :المدينة الصناعية
الثانية بالرياض ،المدينة الصناعية األولى بجدة ،والمدينة الصناعية الثانية بالدمام) ،إضافة إلى برنامجي اختبارات المداخن ورصد مياه الصرف
الصحي و يهدف المشروع لدعم وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمدن الصناعية ومتابعة أدائها البيئي ،وتنفيذ مخططها الهادف إلقامة
مدن صناعية خضراء صديقة للبيئة.
على هويته ،بما يحقق الجودة والتنمية
المستدامة مقارنة بكثير من التجارب
العالمية.

التفتيش البيئي:

المدينة الصناعية األولى بجدة

137

تهتم “مدن” بتطوير الخدمات البيئية داخل
المدن الصناعية وفق نهج علمي يخضع
للتحديث المستمر طبقً ا للمستجدات العالمية
في هذا المجال إذ تعمل على رفع الكفاءة
البيئية للمنشآت الصناعية بتحديد الممارسات
ثم اإلجراءات الالزمة لذلك،
الخاطئة ،ومِ ن َّ
باستحداث برنامج متخصص للتفتيش البيئي
ونوعا.
كما
ً
وتوسيع نطاق التفتيش ً

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

133

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

114

المدينة الصناعية األولى بالدمام

21

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

15

مدينة سدير للصناعة واألعمال

15

المدينة الصناعية بالقصيم

15

المدينة الصناعية باألحساء

15

المدينة الصناعية بالخرج

15

المدينة الصناعية بحائل

15

المدينة الصناعية الثانية بجدة

15

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

15

المدينة الصناعية األولى الرياض

9

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

9

المدينة الصناعية بعسير

9

المدينة الصناعية بضرماء

5

المدينة الصناعية بشقراء

1

95

94

أبرز اإلنجازات في مجال جودة البيئة
تعزيزًا لالستدامة البيئية حققت “مدن” عدة إنجازات خالل عام 2021م من بينها:

ثانيا  -جودة الهواء:
ً
•إطالق مشروع االقتصاد الدائري :يهدف مشروع االقتصاد الدائري إلى إعادة صياغة مفهوم االستهالك ،والتقليل من استنزاف الطاقة
دائريا يهدف إلى إعادة االستخدام والمشاركة
نموذجا
والتحول من النموذج الخطي القائم على مبدأ (األخذ – الصناعة – التخلص) ليصبح
ً
ً
واإلصالح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير للقضاء على الهدر.
•إطالق مشروع مدن المرحلة الرابعة :استكماالً للمراحل السابقة من المشروع بهدف دعم وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمدن
الصناعية ،ومتابعة أدائها البيئي وتطبيق اللوئح التنفيذية لنظام البيئة العام ،وتنفيذ مخططها الهادف إلقامة مدن صناعية خضراء
صديقة للبيئة .وتتضمن المرحلة الرابعة من المشروع برنامج تشغيل و صيانة محطات رصد جودة الهواء المحيط وإدارة البيانات البيئية
المرصودة ،وبرنامج التفتيش البيئي بالقطاعات الرئيسة ،إضافة إلى برنامج رفع وبناء الكفاءات المحلية.
•مشروع جودة بيانات الهواء ( :)QA\QCالجودة والنوعية لبيانات جودة الهواء المحيط التي تم رصدها من محطات جودة الهواء والتأكد
من مطابقتها للمعايير العالمية.
•تنفيذ ورش عمل للشركاء :تناولت موضوعات “تحدي المخلفات العضوية بالمصانع الغذائية وأفضل الممارسات ،واالستدامة البيئية في
يونليفر بين اإلنجاز والطموح ،واالقتصاد الدائري مستقبل بيئة األرض ،وتقنية معالجة الصرف الصناعي ،وبرامج مدن البيئية وإدارة النفايات
الصلبة ،وبرامج مدن الصحية واشتراطاتها”.
•زراعة  1500شجرة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام :مبادرة تعاون بين “مدن” ومصانع “ناسكو” تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتقليل
االنبعاثات داخل المصنع وخارجه ،وتشمل حمالت شتالت وتشجير في عدة مواقع.
•مبادره المصنع المثالي :المشاركة في بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية بهدف االلتزام باالشتراطات البيئية والحفاظ على البيئة
الداخلية والخارجية للمصانع والحد من التلوث
•إصدار أول تقرير لالستدامة في “مدن”.
•رفع نسبة التزام المصانع بالحصول على التصاريح البيئية من  25في عام  2020إلى  % 62في عام 2021م
بيئيا ،والتي ال تملك تصاريح بيئية بالتعاون مع وكالة الخدمات الصناعية في وزارة الصناعة
•بدء تطبيق آلية التصعيد للمصانع المخالفة
ً
والثروة المعدنية.
•الربط اإللكتروني مع المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي ورفع مستوى التعاون معهم لخدمة الصناعيين.

اختبارات المداخن

االختبارات المنجزة ضمن برنامج اختبارات المداخن

تقييما لتأثير العمليات الصناعية
تُجري “مدن”
ً
المنتجة في المدن الصناعية
واالنبعاثات ُ
وترصد تركيز الجسيمات العالقة بالهواء
والملوثات الغازية المنبعثة من المداخن
تعزيزًا لجودة الهواء مما كان له أبرز األثر
في قياس معدالت انبعاث الملوثات من
المداخن وتقليل مستويات التلوث المرصودة
في المدن الصناعية ،كما تم تزويد المنشآت
الصناعية التي سجلت مستويات انبعاث عالية
المثلى،
لملوث أو أكثر بالحلول الهندسية ُ
بواسطة خبراء في هذا المجال ومتابعة
تطبيقها من خالل موظفي “مدن”.
في هذا الجانب ،شهدت المدن الصناعية
تنفيذ اختبارات مداخن بناءً على المواصفات
والمقاييس المحلية ،مثل الالئحة التنفيذية
للنظام العام للبيئة ،والدولية مثل وكالة
حماية البيئة األميركية  USEPAوالبنك
الدولي.

المدينة الصناعية األولى بجدة

171

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

157

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

148

المدينة الصناعية األولى بالدمام

19

المدينة الصناعية الثانية بجدة

12

المدينة الصناعية باألحساء

10

المدينة الصناعية بالخرج

8

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

6

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

1

97

96

محطات رصد الهواء
تقيس “مدن” جودة الهواء المحيط بالمدن
الصناعية عبر محطات الرصد البيئي ،والتي
تقيس الملوثات البيئية الرئيسة وتطبق
اللوائح التنفيذية لجودة الهواء في نظام
البيئة ،إضافة إلى األرصاد الجوية.
وتوسعت “مدن” في رصد جودة الهواء
ونوعا بزيادة عدد المحطات
كما
ً
المحيط ّ
الثابتة من  ٣إلى  ١١محطة ثابتة في عام
2021م ،لتُغطي بذلك  11مدينة صناعية .و
تتوفر لديها بيانات مستمرة وفورية حول
الحالة البيئية ،وحالة األرصاد الجوية في
المدن الصناعية ،مما يساهم بشكل أمثل في
جمع بينات موثوقة عن الحالة البيئية في
المدن الصناعية ،ويساهم في إنشاء إدارة
بيئية ُمحكمة ،و بناءً على البيانات المرصودة
يمكن تتبع مصادر التلوث البيئي والمسببات
و اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة لتحسين
الوضع البيئي في المدن الصناعية.

ساعات تشغيل المحطات الثابتة في المدن الصناعية
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

65,700.00

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

65,700.00

المدينة الصناعية األولى بجدة

65,700.00

مدينة سدير للصناعات واألعمال

51,000.00

سابقا)
المدينة الصناعية بتبوك (المتنقلة
ً

48,200.00

المدينة الصناعية بالخرج

42,900.00

المدينة الصناعية الثانية بجدة

42,700.00

المدينة الصناعية األولى بالدمام

41,500.00

المدينة الصناعية باألحساء

26,100.00

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

26,100.00

المدينة الصناعية بوعد الشمال

25,000.00

ثال ًثا -الزراعة:
تحقيقً ا لهدفها في بناء مدن صناعية صديقة
للبيئة ،زرعت “مدن”  173,000شتلة صحراوية
وتم زيادة عدد األشجار المغروسة لتصل
إلى  75,630شجرة وذلك في إطار اهتمامها
بمشاريع التشجير ،واتسعت مساحة الرقعة
الخضراء التي تتضمن ُمسطحات خضراء
وأشجار وبحيرات ونوافير لتتجاوز مساحتها
اإلجمالية أكثر من  1,8مليون م.²
وتتابع “مدن” أعمال مذكرات التفاهم
الموقعة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة
لزراعة “ ”1,000,000شجرة في المدن
الصناعية عبر مبادرة التشجير وتنمية الغطاء
النباتي الطبيعي ،طبق ًا لمخططات حماية
البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار
ظاهرة الزحف الصحراوي.

زرعت “مدن”

زيادة عدد األشجار

زراعة

شتلة صحراوية

شجرة

شجرة

173,000

75,630

1,000,000

ُمسطحات خضراء

1,8

مليون م²

99

98

رابعا  -جودة المياه:
ً

سادسا  -جودة السكن:
ً

تشجع “مدن” المصانع على تغيير نُظم
التعامل مع المياه و مراقبة االستهالك
ودراسة الفاقد ،إضافة إلى تحسين العمليات
التصنيعية عبر مشروع يهدف إلى تدقيق
بيانات استهالك المصانع للمياه بالقيام
بزيارات للمصانع المستهدفة ودراسة الفائض
من مياه المصانع وتحديد الكمية الحقيقة
لحاجة المياه ودراسة خفض كميات السحب
من اآلبار.

تُخطط “مدن” وتطور وتشغل المناطق
السكنية في المدن الصناعية وفق أعلى
المعايير والمواصفات ،إذ تتضمن المدن
الصناعية مناطق سكنية مختصة مكتملة
الخدمات التجارية والخدمية ،ويراعى في
إنشائها تطبيق معايير جودة الحياة التي
تشمل“ :خدمات األندية الرياضية ،والمطابخ
ً
فضل عن
المركزية ،والمناطق الترفيهية”

معايير األمن والحماية واإلنقاذ من الحريق.
ونظرا العتبارات صحية حرصت “مدن” على
ً
تطوير لوائح وأنظمة تحكم قواعد اإلقامة
في المجمعات السكنية والسكن الجماعي
لألفراد بهدف تحسين البيئة السكنية
ورفع المستوى الصحي ،إضافة إلى نشر
الوعي والتثقيف بالبيئة السكنية الصحية
واالشتراطات الصحية والفنية والسالمة

الملزمة للشركاء والترخيص للمساكن.
وتُحث “مدن” قاطني المدن الصناعية على
ممارسة حياه صحية بتطوير مساحات خضراء
وتوفير كافة الخدمات والتشجيع على
المشي وممارسة الرياضة كما تقوم بعمل
أنشطة مباشرة للعاملين من برامج الدعوة
والخيم الرمضانية واالحتفال باليوم الوطني
والمسابقات الرياضية.

نتائج زيارات التصنيف

خامسا – جودة التغذية
ً

الزيارات الرقابية في المدن الصناعية

والغذاء:

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

136

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

103

المدينة الصناعية األولى بجدة

47

مركبا لجودة الحياة في
مؤشرا
تتبنى “مدن”
ً
ً
المدن الصناعية يراعي التوازن بين العمل
والحياة واالهتمام بالتغذية والغذاء ،وتقوم
في هذا الجانب بزيارات رقابية على المنشآت
الغذائية ،باإلضافة إلى تدشين مشروع إدارة
سالمة الغذاء في المدن الصناعية  -برنامج
آمن – والذي يحتوي عدة أنظمة مثل
نظام التراخيص اإللكترونية ،ونظام الرقابة
اإللكتروني ،ونظام الشهادات الصحية،
ونظام تصنيف المنشآت ،ونظام إدارة
العينات ،ونظام التقارير ولوحة البيانات.

المدينة الصناعية

نتائج زيارات التصنيف
المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

المدينة الصناعية
األولى بجدة

اإلجمالي

بيانات المنشآت
الغذائية
عدد المنشآت الغذائية
المصنفة

39

33

19

91

عدد المنشآت الحاصلة
على % 70

37

29

18

84

نسبة تصنيف المنشآت
الحاصلة على % 70

% 95

% 97

% 95

% 92

المساحة -م²

عدد الغرف

الطاقة
االستيعابية

مجمع الديار السكني – عمال

40٫000

600

3٫800

جمع السكني
الم َّ
ُ

مجمع عنان السكني – إشراقة
“األولى /الثانية”

32,000

1,000

4,000

مجمع ماسك السكني “عمال/موظفين”

40٫000

1,720

8,600

مجمع توق السكني

16٫000

663

2٫600

المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

الهمة السكني
مجمع
َّ

-

794

3,800

المدينة الصناعية
بوعد الشمال

مجمع البحر األحمر
“ 1و ”2

1,155,466

16.000

16,000

المدينة الصناعية
األولى بجدة

شركة ماسك للخدمات اللوجستية

9,500

380

1,600

مجمع المساندة اإلسكانية

73٫000

2٫248

12٫536

مجمع عنان السكني

21٫500

627

2٫508

مجمع
القاضي السكني

20٫000

700

3٫500

شركة منازل الضيافة لإلسكان

6,898

204

800

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

المدينة الصناعية
الثانية بجدة
المدينة الصناعية بعسير

101

100

سابعا  -جودة النقل:
ً
تضع “مدن” منظومة النقل على رأس
أساسيا في معايير
أولوياتها باعتباره ركنًا
ً
جودة الحياة داخل المدن الصناعية ،وفي
هذا الجانب شهد عام 2021م توقيع مذكرات
واتفاقيات تفاهم لتفعيل خدمة (ركاب) وهي
من الخدمات المبتكره للنقل داخل المدن
بمفهوم تشاركي ،منها:

ثام ًنا – جودة التدريب
حرصت “مدن” على استقطاب أحدث المراكز
التدريبية في مدنها الصناعية لتغطية
مختلف المجاالت التنموية بنقل المعارف
والمعلومات لمنسوبيها وشركائها ،وذلك
بهدف تحسين جودة العمل ومواكبة
المستجدات الصناعية.

تاسعا – جودة األمن والسالمة
ً
مذكرة تفاهم مع

شركة “سابتكو”

لتوفير خدمات النقل الجماعي في المدن
الصناعية بالمنطقة الشرقية.

اتفاقية تفاهم مع

شركة “تطوير النقل”

لتقديم خدمات النقل الجماعي للعاملين في
المدن الصناعية بالمنطقة الغربية.

المراكز التدريبية في المدن الصناعية
المدينة الصناعية

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

المدينة الصناعية
األولى بالدمام
المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

المدينة الصناعية
األولى بجدة

المركز التدريبي

المساحة م²

المعهد العالي للصناعات البالستيكية بإشراف المؤسسة
العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

60٫000

المعهد الصناعي الثانوي األول بالرياض
بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب
المهني

60٫000

معهد شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

9٫600

جمعية كفو للتوظيف والتأهيل

1,500

مركز فافا للتدريب

5,021

مؤسسة رجاء عبدالله الحرز للتدريب

3٫112

معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

6,503

شركة مركز العام الفني والسالمة للتدريب

7٫500

المعهد التقني لالختبارات غير اإلتالفية العالي للتدريب

5٫000

شركة مركز اتجاه الحريق المحدودة

7٫698

معهد أكاديمية العرب
لإلطفاء والسالمة واألمن الصناعي العالي للتدريب

10٫352

معهد الشركة السعودية للكهرباء

25,000

أكاديمية – مصنع شركة جمجوم لألدوية

2020

تحقيقً ا للسالمة والحماية من الحريق ،نفذت
“مدن” حمالت توعوية للموظفين والشركاء
لحوالي  1400متدرب ومتدربة بالمدن
الصناعية شملت محاضرات ،وتمارين عملية،
وتمارين إخالء وهمية بهدف رفع مستوى
الوعي داخل المدن الصناعية للحفاظ على
سالمة االرواح والممتلكات.
فرقا تشاركية للطوارئ مع
وتُشكل “مدن”
ً
الشركاء بهدف تبادل الخبرات والدروس

المستفادة ،كما تم تنفيذ معرض توعوي
عن الحماية من الحريق في بهو المركز
الرئيس ،وإرسال عدد من الرسائل اإللكترونية
التوعوية عن السالمة والحماية من الحريق
للموظفين والشركاء بالمدن الصناعية.
كما تُشغل عدد ( )6محطات إطفاء ووحدة
تدخل سريع في المدن الصناعية لالستجابة
لحوادث الحرائق والحد من الخسائر ،إضافة

إلى وجود أسطول أمني في جميع المدن
الصناعية للحفاظ على الممتلكات والحد من
الحوادث المرورية واألمنية .ولتكثيف الجانب
األمني قامت “مدن” بتركيب أنظمة كاميرات
أمنية لمراقبة الطرق والتقاطعات في المدن
الصناعية.
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بحيرة مدن
تعد بحيرة مدن أكبر بحيرة اصطناعية في
وتحديدا في المدينة الصناعية
المملكة،
ً
الثانية بالدمام إذ تبلغ مساحتها  210آالف م²
بينما تصل مساحة المشروع بأكمله  400ألف
م.²

برنامج اإلنتاجية الوطني
تم افتتاح البحيرة في مارس عام 2014م
كواحدة من مناطق التنزه في السعودية
حيث تضم منطقة مسطحات خضراء ينتشر بها
 760نخلة ،وتضم ممرات للمشاة يصل طولها
إلى  4كيلو مترات.

وتعتبر البحيرة من األماكن المميزة ،ونزهة
ذات طبيعة مختلفة للعاملين في مدن
والزوار من خارجها ،إذ يمكن لألطفال قضاء
وقت ممتع من اللعب فوق مساحات خضراء.

تتبنى”مدن” تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
عبر “برنامج اإلنتاجية الوطني” ،الذي يأتي
بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية
السعودي ،ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ،بهدف مساعدة المنشآت الصناعية

التحول الرقمي .وفي ذلك وضعت
على
ُّ
َحول لتطبيق مبادئ التميز
“مدن” ُخطط ت ُّ
التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة
نموذجا َيحتذي
على  100مصنع قائم تكون
ً
المصنِّعين.
به باقي ُ

إنجازات البرنامج

الرقابة الصناعية
تنفذ “مدن” جوالت رقابية على المصانع في المدن الصناعية للتحقق من اشتراطات السالمة ،واالشتراطات المتعلقة باإلنتاج والتحقق من عدم
وجود مخالفات لضمان مطابقة المصانع للمعايير المعتمدة في مدن ،والتي أظهرت ما يلي:
•ارتفاع نسبة المنشآت الملتزمة بتحقيق اشتراطات السالمة إلى ما يقارب  % 95من المواقع المنتجة.
•ارتفاع مستوى الوعي بالسالمة والصحة المهنية لدى موظفي “مدن” والشركاء في المدن الصناعية نتيجة إقامة دورات وندوات وورش
عمل توعوية.
•تحسن مستوى السالمة الوقائية بناء على مخرجات الزيارات التفتيشية والرقابية فيما يتعلق باإليعاز للمنشآت بالتصحيح عبر مخاطبتهم
مباشرة ،ومخالفة المنشآت المخالفة ،وإيقاف المصانع الخطرة وغير المتجاوبة”.

توقيع اتفاقيات االنضمام للبرنامج مع 63
مصنع

تسليم خطط التحول الرقمي لعدد 63
مصنع

أكثر من  10ورش عمل مع الصناعيين

تدريب أكثر من  450موظف في 45
مصنعا لمدة  3ايام على مفاهيم الثورة
ً
الصناعية الرابعة

برنامج المراقب الشامل
تتولى”مدن” مهام األعمال التفتيشية بشأن
إجراءات السالمة والصحة المهنية واألمور
العالقة بالعاملين داخل المدن الصناعية
بواسطة مراقبيها من خالل برنامج “المراقب

571,850
عامل وعاملة

الشامل” ،وذلك وفق مذكرة التفاهم
الموقعة مع وزارة “الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية” .وكشف اإلحصاء بناء
على الزيارات الدورية وصول عدد العاملين

211,130

موظف سعودي

في المدن الصناعية إلى  571,850موظفً ا
وموظفة ،بينهم  211,130ألف موظف و17
ألف موظفة من السعوديين.

17,000

موظفة سعودية

ضم مصانع الهيئة الملكية في الجبيل و
ينبع ضمن إطار أعمال البرنامج

مصنعا للمصانع
تنظيم زيارات ألكثر من 20
ً
التي بدأت مرحلة التحول

مصنعا بمؤشر منتدى االقتصاد
تقييم 45
ً
العالمي)WEF) -SIRI

التعاون مع مراكز قدرات الصناعة  4.0في
سنغافورة وإيطاليا وألمانيا عن طريق
عرض تطبيقات مباشرة باستخدامات
تقنيات الصناعة  4.0للمصانع

مصنعا بمؤشر شركة جنرال
تقييم 18
ً
إلكتريك ()GE

التعاون مع “جامعة الملك عبدالله
للعلوم والتقنية” بتنظيم ورش عمل
للمصنعين
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المشاريع في
المدن الصناعية

عملت “مدن” في عام 2021م على تنفيذ
عدد من المشاريع في غالبية المدن
الصناعية بنسب إنجاز كبيرة .وذلك على النحو
التالي:

2020م

2021م

حالة
المشروع

% 48

تحت التنفيذ

نسبة اإلنجاز

2020م

2021م

إنشاء خزانات مياه الشرب والري

%7

% 72

تحت التنفيذ

تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب للواحة

% 77

% 100

إنشاء بوابات وأسوار

% 19

% 100

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

% 16

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 20
ً

% 11

% 100

تنفيذ شبكة الجهد المتوسط

جديد

% 100

إنشاء  8مصانع جاهزة بمساحة  1,500م²

% 55

% 100

مكتمل

إنشاء مصنع جاهز بمساحة 5,000م²

% 24

% 24

تحت التنفيذ

مشروع تطوير المرحلة األولى من المدينة الصناعية بالطائف

% 37

% 52

تحت التنفيذ

ربط شبكة تصريف مياه األمطار

-

% 18

تحت التنفيذ

جديد

% 100

مكتمل

% 56

% 100

المدينة الصناعية

اسم المشروع

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة السكنية الغربية .شامالً تأهيل الطرق واألرصفة
القائمة وإضافة شبكات لتصريف مياه األمطار وشبكات للري وأعمدة إنارة

% 17

المدينة الصناعية بالخرج

مصنعا جاهزًا بينها
إنشاء عدد 32
ً
مصنعا بمساحة 1,500م²
“12
ً
مصنعا بمساحة 700م”²
و20
ً

% 43

% 99

استكمال أعمال البنية التحتية بالجزء الشمالي والجنوبي بالمدينة الصناعية

%6

% 47

إنشاء محطتين لضخ المياه الصالحة للشرب ومياه الري

% 19

% 37

المدينة الصناعية بضرماء

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية

% 19

% 39

تحت التنفيذ

مدينة سدير للصناعة
واألعمال

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 60
ً

% 30

% 100

مكتمل

المدينة الصناعية بالطائف

المدينة الصناعية الثانية
بالقصيم

استكمال أعمال البنية التحتية شاملة إنشاء شبكات :مياه الشرب ،وتصريف األمطار،
والصرف الصحي ،واالتصاالت ،وشبكة إنارة.

%5

% 22

تحت التنفيذ

المدينة الصناعية األولى
بالدمام

إنشاء بركة تجميع مياه األمطار

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 20
ً

%5

% 39

% 16

% 63

المدينة الصناعية الثانية
بالدمام

واحة مدن بالقصيم

المدينة الصناعية بحائل
المدينة الصناعية األولى
بجدة
المدينة الصناعية الثالثة
بجدة

واحة مدن بجدة

المدينة المنورة

تنفيذ بوابات وأسوار للواحة

المدينة الصناعية

حالة
المشروع

واحة مدن بينبع

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

المدينة الصناعية بجازان

تنفيذ محطة خزانات مياه الشرب والري

%1

% 54

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء 24
ً

%34

%100

مكتمل

-

%42

تحت التنفيذ

ذاتيا
إنشاء  16مخزنًا
ً

% 40

% 100

مكتمل

المدينة الصناعية الثالثة
بالدمام

توسعة محطة التحويل المركزية على جهد  33ك.ف

جديد

% 25

-

جديد

تحت التنفيذ

واحة مدن باألحساء

تنفيذ أعمال البنية التحتية الحزمة (أ  -ب  -ج – د)

% 83

% 100

إنشاء مبنى التأجير

% 94

% 94

إنشاء محطة التحويل جهد  110ك.ف

% 68

% 98

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

% 19

% 87

تنفيذ خطوط النقل األرضية جهد " 110ك ف"

% 32

% 90

تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية لمنطقة المصانع الجاهزة

% 83

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
إنشاء عدد 16
ً

% 43

% 100

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي

% 94

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة 700م²
استكمال إنشاء 28
ً

% 53

% 60

إنشاء خط المياه الناقل

تنفيذ بوابات و سور

مكتمل

تحت التنفيذ

مكتمل
تحت التنفيذ

المدينة الصناعية بوعد
الشمال

واحة مدن بالجوف

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

مصنعا جاهزًا
إيصال الخدمات لمشروع إنشاء 84
ً
جديدا :مصنع ،ومخزن ،وحدة مساندة بمساحات متعددة
منتجا
إنشاء 86
ً
ً

%6

% 100

مصنعا جاهزًا بمساحة  1,500م ²و 52مصنع ًا بمساحة 700م²
إنشاء 32
ً

% 16

% 80

مكتمل

مكتمل
تحت التنفيذ

تطوير المنطقة (د) من المدينة الصناعية شامالً بإنشاء شبكات :طرق ،ومياه الشرب،
وتصريف األمطار  ،والصرف الصحي.

% 45

% 100

مكتمل

إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع محطة مدن الفرعية األولى :محطة تحويل فرعية
وخطوط نقل هوائية

جديد

% 26

تحت التنفيذ

تنفيذ البنية التحتية للمناطق التجارية
تشمل إنشاء شبكات :طرق ،ومياه الشرب ،وتصريف األمطار ،والصرف الصحي ،والري،
واالتصاالت ،وشبكات الكهرباء.

% 20

% 75

تحت التنفيذ

تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية المرحلة (أ1 -ب)

% 53

% 90

إنشاء محطة التحويل األولى جهد  132ك.ف

% 38

% 68

إنشاء الخطوط الهوائية جهد  380ك.ف

%7

% 95

إنشاء  6مصانع جاهزة بمساحة 1,500م²

% 88

% 100

مشروع تتنفيذ البنية التحتية ،ويشمل :طرق ،ومياه الشرب ،وتصريف األمطار ،والصرف
الصحي ،والري ،واالتصاالت ،والكهرباء ،واإلنارة

% 62

% 100

إنشاء بوابات وأسوار

% 12

% 47

--

جديد

إنشاء خزانات و مضخات المياه

تحت التنفيذ

مكتمل
تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية األولى بالدمام
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدن الصناعية ..
الحاضر والمستقبل

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
المدينة الصناعية األولى باألحساء
واحة مدن باألحساء
المدينة الصناعية بحفر الباطن
واحة مدن بالجوف
المدينة الصناعية بوعد الشمال
المدينة الصناعية بعرعر
المدينة الصناعية األولى بالرياض

تُعد “مدن” هيئة مستقلة تتمتع باإلشراف
الكامل على إنشاء وإدارة المدن الصناعية
وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بالتعاون
مع القطاع الخاص ،بحسب القرار اإلداري
رقم (/1271ق/م ع1439/هـ) الصادر بتاريخ
ويظهر التقسيم الجغرافي
(1439/03/26هـ)ُ .
للمدن الصناعية وجود ثالثة قطاعات هي:
“األوسط ،الغربي ،الشرقي” تضم  36مدينة
صناعية.

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
المدينة الصناعية الثالثة بالرياض
المدينة الصناعية بالخرج
مدينة سدير للصناعة واألعمال
المدينة الصناعية بضرماء
المدينة الصناعية األولى بالقصيم
المدينة الصناعية الثانية بالقصيم
واحة مدن بالقصيم

التقسيم الجغرافي للمدن

المدينة الصناعية بحائل
المدينة الصناعية بالزلفي

القطاع األوسط

الصناعية

12
القطاع الشرقي

9

مدن صناعية

مركز القطاع
المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

مدينة صناعية

مركز القطاع
المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

القطاع الغربي

15

المدينة الصناعية بشقراء

مدينة صناعية

مركز القطاع
المدينة الصناعية
األولى بجدة

المدينة الصناعية األولى بمكة المكرمة
المدينة الصناعية األولى بجدة
المدينة الصناعية الثانية بجدة
المدينة الصناعية الثالثة بجدة
واحدة مدن بجدة
المدينة الصناعية برابغ
المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
واحة مدن بينبع
المدينة الصناعية بتبوك
المدينة الصناعية بعسير
المدينة الصناعية بنجران
المدينة الصناعية بجازان
المدينة الصناعية بالباحة
المدينة الصناعية بالطائف
المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة
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المدن
الصناعية
في القطاع
األوسط
المدينة الصناعية األولى بالرياض
المدينة الصناعية الثانية بالرياض
المدينة الصناعية الثالثة بالرياض
المدينة الصناعية بالخرج
مدينة سدير للصناعة واألعمال
المدينة الصناعية بضرماء
المدينة الصناعية األولى بالقصيم
المدينة الصناعية الثانية بالقصيم
واحة مدن بالقصيم
المدينة الصناعية بحائل
المدينة الصناعية بالزلفي
المدينة الصناعية بشقراء

111

110

المدينة الصناعية

األولى بالرياض

58

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

1973م

وسط مدينة الرياض بجانب الميناء الجاف من
الجهة الغربية في حي الملز

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

500
ألف م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

2
2

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

36

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
لرياض الجاف

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

مصدر من شركة المياه
الوطنية

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار الملك خالد
الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

11

الصناعات التحويلية األخرى

3

الطباعة

1

صنع األثاث

3

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

2

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر

1

صنع الفلزات القاعدية

1

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صنع المعدات الكهربائية

1

صنع المنسوجات

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

4

صنع الورق ومنتجاته

1

صنع منتجات المطاط والبالستك

8

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

7

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

13

113

112

المدينة الصناعية

الثانية بالرياض

52
24
24

المساحة
اإلجمالية

19
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

 1976م

على طريق الخرج جنوب مدينة الرياض ،تبعد
10كم من تقاطع طريق الخرج مع الطريق
الدائري الجنوبي في اتجاه الجنوب

صناعيا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
عقدا
ً
ً
والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

1115

إلى مطار الملك خالد
الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
لرياض الجاف

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

 50٫000م³

35٫000م³

المميزات الخدمية

فرع المديرية العامة للجوازات
مجمع “الزامل” التجاري
فندق شركة “أماكن” السياحية
فرع الغرفة التجارية بالرياض
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
وتوعية الجاليات
مجمع “الم” التجاري
مجمع المطاعم
المديرية العامة للدفاع المدني –
وحدة اإلطفاء
الشركة المتحدة للوقود (إنوك)
مركز أركان الرياضي
فرع مؤسسة البريد السعودي
وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية – شؤون الخادمات بمجمع
“الم” التجاري

فندق شركة “كفاءة” العقارية
وزارة التجارة – إدارة شهادات المنشأ
حضانة أطفال (ديار أطفال)
خدمات بنكية ومصرفية

115

114

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

صنع منتجات المطاط والبالستك

201

صناعة المنتجات الغذائية

35

صنع منتجات المعادن المشكلة

20

صنع منتجات المعادن الالفلزية

119

صنع فحم الكوك

34

صنع الورق ومنتجاته

51

صنع المواد الكيميائية

12

صنع المنسوجات.

12

صنع المنتجات الصيدالنية.

17

صنع المعدات الكهربائية

4

صنع المشروبات

14

صنع الفلزات القاعدية

74

صنع الخشب ومنتجاته والفلين

8

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

5

صنع معدات النقل األخرى

12

صنع األثاث.

20

الصناعات التحويلية األخرى.

85

صنع المنتجات الجلدية

26

الطباعة

2

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

148

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة

79

صنع الملبوسات

137

117

116

المدينة الصناعية

الثالثة بالرياض

تاريخ اإلنشاء
2010م

34

الموقع

عدد العقود

جنوب مدينة الرياض

صناعيا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
عقدا
ً
ً
والتأسيس

بشراكة بين “مدن
و”المديرية العامة
للسجون”

المساحة
اإلجمالية

مليون م²

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

37
37

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

77

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
لرياض الجاف

( 14م.ف.أ)

تحت اإلنشاء 3٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار الملك خالد
الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

الصناعات التحويلية األخرى

4

صناعة المنتجات الغذائية

15

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع المنتجات الصيدالنية

9

صنع المنسوجات

1

صنع منتجات المطاط والبالستك

3

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

1

119

118

المدينة الصناعية

بالخرج

140
100
100

المساحة
اإلجمالية

99
مليون م2

المساحة
المطورة

24
مليون م2

المميزات الخدمية

مركز زاد اليمامة للتجارة
مجمع عيادات إبراهيم عبد الرحمن
الصخيبر الطبي
مدينة ذكية
محطة إطفاء خاصة

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

 2009م

جنوب غرب محافظة الخرج ،تبعد 15كم من
تقاطع طريق الدلم والطريق المتصل بالمدينة
الصناعية بالخرج

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

371

إلى مطار الملك خالد
الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
لرياض الجاف

طاقة الكهرباء
( 1,000م.ف.أ)

خدمات المياه
 6٫000م³

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي
 10٫000م³
مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة

121

120

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

16

الصناعات التحويلية األخرى

39

الطباعة

1

صناعة المنتجات الغذائية

52

صنع األثاث

9

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

13

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر

6

صنع الفلزات القاعدية

7

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

3

صنع المشروبات

15

صنع المعدات الكهربائية

10

صنع الملبوسات

1

صنع المنتجات الصيدالنية

9

صنع المنسوجات

3

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

38

صنع الورق ومنتجاته

11

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

12

صنع منتجات المطاط والبالستك

49

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

31

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

44

مواد بناء وخزف وزجاج

1

123

122

المدينة الصناعية

بضرماء

22

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2003م

غرب مدينة الرياض ،وعلى بعد  7كم من
محافظة ضرماء في الناحية الشمالية الغربية

صناعيا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
عقدا
ً
ً
والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

11,5
مليون م²

المساحة
المطورة

3,850
مليون م²

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

100
100

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

100

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
لرياض الجاف

( 15م.ف.أ)

تحت اإلنشاء  2٫500م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار الملك خالد
الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

الصناعات التحويلية األخرى

5

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

1

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

5

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

10

124

125

«هذا الموقع كان باألمس صحراء للصيد واليوم مدينة صناعية تخدم الوطن».
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز  -أ َّيده الله -

مدينة سدير

للصناعة واألعمال

329

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2009م

تبعد مسافة  150كم من مدينة الرياض ،امتداد
طريق “الرياض – القصيم” من الجهة الغربية

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

63,936
مليون م²

المساحة
المطورة

16,9
مليون م²

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

( 254م.ف.أ)

 6٫000م³

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

60
160

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

140

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
المجمعة

إلى ميناء
لرياض الجاف

 10٫000م³
مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة

المميزات الخدمية
فرع الغرفة التجارية بالمجمعة

النشاط الصناعي

إلى مطار الملك خالد
الدولي

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

عدد

المصانع

عقود خدمية

28

الصناعات التحويلية األخرى

29

الطباعة

2

صناعة المنتجات الغذائية

35

صنع األثاث

12

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

12

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر

6

صنع الفلزات القاعدية

4

صنع المشروبات

13

صنع المعدات الكهربائية

16

صنع الملبوسات

3

صنع المنتجات الصيدالنية

20

صنع المنسوجات

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

21

صنع الورق ومنتجاته

10

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

3

صنع منتجات المطاط والبالستك

35

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

39

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

38

127

126

المدينة الصناعية

األولى بالقصيم

162

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

1980م

جنوب مدينة بريدة على الجانب الشرقي من
طريق الملك عبدالعزيز ،على مسافة 1كم
من تقاطع طريق الرياض القصيم السريع مع
تقاطع الملك عبدالعزيز

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

 4٫000م³

7٫000م³

المميزات الخدمية
المساحة
اإلجمالية

1,5
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

المديرية العامة للدفاع المدني
وحدة اإلطفاء
فرع مؤسسة البريد السعودي
مركز صحي تابع لوزارة الصحة

النشاط الصناعي

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

50
355

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

49

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير نايف
بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
لرياض الجاف

المديرية العامة للدفاع المدني
وحدة التدخل السريع للمواد
الخطرة
مكتب توعية الجاليات

عدد

المصانع

عقود خدمية

41

صناعة المنتجات الغذائية

28

صنع األثاث

6

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

3

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر

2

صنع الفلزات القاعدية

1

صنع المشروبات

1

صنع المعدات الكهربائية

8

صنع المنتجات الصيدالنية

1

صنع المنسوجات

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

4

صنع الورق ومنتجاته

8

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع منتجات المطاط والبالستك

29

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

14

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

13

129

128

المدينة الصناعية

الثانية بالقصيم

51

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2012م

طريق “القصيم – الرياض” السريع جنوب شرق
مدينة بريدة ،قبل تقاطع الطريق الدائري
الشرقي مع طريق “الرياض – القصيم”
بمسافة  5كم

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

11,8
مليون م²

المساحة
المطورة

2
مليون م²

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

60
350

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

60

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
لرياض الجاف

( 334م.ف.أ)

 1٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار األمير نايف
بن عبدالعزيز الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

3

الصناعات التحويلية األخرى

5

صناعة المنتجات الغذائية

17

صنع األثاث

1

صنع الفلزات القاعدية

1

صنع المشروبات

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

1

صنع الورق ومنتجاته

4

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع منتجات المطاط والبالستك

9

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

4

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

4

131

130

واحة مدن

بالقصيم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2012م
(تحت التنفيذ)

جنوب مدينة بريدة على طريق الملك عبد
العزيز وتقاطع طريق اإلمام محمد بن سعود،
وتبعد مسافة  3كم عن المدينة الصناعية
األولى بالقصيم شماالً

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

740
ألف م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي
صناعة األغذية والتمور
صناعة الـحلي واإلكسسوار
صناعة مستحضرات التجميل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

60
360

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

60

صناعة األزياء والمنسوجات
كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

31

إلى مطار األمير نايف
بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
لرياض الجاف

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

قيد اإليصال مع الشركة
السعودية للكهرباء

جاري العمل على
ربطها وتغذيتها من
المدينة الصناعية
األولى بالقصيم

133

132

المدينة الصناعية

بحائل

15
60
620

المساحة
اإلجمالية

3,880
مليون م²

المساحة
المطورة

3
مليون م²

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

2003م

غرب مدينة حائل ،على مسافة 5كم من تقاطع
طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله
شرق ًا

وخدميا بين منتج وقائم
صناعيا
عقودا
ً
ً
ً
وتحت اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

107

إلى مطار
حائل الدولي

إلى محطة
قطار حائل

إلى ميناء
لرياض الجاف

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

( 134م.ف.أ)

7٫000م ³تحت اإلنشاء

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

17

الصناعات التحويلية األخرى

10

صناعة المنتجات الغذائية

16

صنع األثاث

2

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر

2

صنع الفلزات القاعدية

1

صنع المشروبات

7

صنع المعدات الكهربائية

1

صنع الملبوسات

1

صنع المنتجات الصيدالنية

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

9

صنع الورق ومنتجاته

5

صنع منتجات المطاط والبالستك

20

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

7

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

6

ورق ومنتجاته وطباعة ونشر

1

135

134

المدينة الصناعية

بالزلفي

11

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2010م

جنوب شرق محافظة الزلفي على امتداد
الطريق الدائري الشرقي وتقاطع الطريق
الدائري الجنوبي ،وتبعد مسافة  6كم من
مشروع إسكان الزلفي

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

18
مليون م²

المساحة
المطورة

مليون م²

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

74
300

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

150

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
لرياض الجاف

( 15م.ف.أ)

 1٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي
عقود خدمية

إلى مطار األمير نايف
بن عبدالعزيز الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع
1

صنع األثاث

1

صنع المشروبات

1

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

4

صنع منتجات المطاط والبالستك

1

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

1

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

1

137

136

المدينة الصناعية

بشقراء

30

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2011م

جنوب غرب محافظة شقراء ،على مسافة 12
كم من جامعة شقراء من الجهة الجنوبية

صناعيا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
عقدا
ً
ً
والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

10
ماليين م²

المساحة
المطورة

مليون م²

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

200
200

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

210

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
لرياض الجاف

( 15م.ف.أ)

1٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي
الصناعات التحويلية األخرى

إلى مطار الملك خالد
الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع
6

صناعة المنتجات الغذائية

4

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

1

صنع المشروبات

2

صنع المعدات الكهربائية

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

3

صنع الورق ومنتجاته

1

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

9

صنع منتجات المطاط والبالستك

2

صنع منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

1

139

138

المدن
الصناعية
في القطاع
الغربي
المدينة الصناعية األولى بمكة المكرمة
المدينة الصناعية األولى بجدة
المدينة الصناعية الثانية بجدة
المدينة الصناعية الثالثة بجدة
واحدة مدن بجدة
المدينة الصناعية برابغ
المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
واحة مدن بينبع
المدينة الصناعية بتبوك
المدينة الصناعية بعسير
المدينة الصناعية بنجران
المدينة الصناعية بجازان
المدينة الصناعية بالباحة
المدينة الصناعية بالطائف
المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة

141

140

المدينة الصناعية األولى

بمكة المكرمة

100
12
84

المساحة
اإلجمالية

730
ألف م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

1985م

شمال العاصمة المقدسة على طريق
المدينة المنورة ،مقابل الكلية التقنية بمكة
المكرمة

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

74

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في مكة
المكرمة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

المميزات الخدمية

مركز إطفاء ( الدفاع المدني)
فرع مؤسسة البريد السعودي
فرع شركة االتصاالت السعودية
مؤسسة محمد أحمد سليمان
الحازمي (نادي الفرسان)
المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
فرع بنك الرياض
شركة أقوات للصناعات الغذائية (البيك)
شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)
مؤسسة ركائز العالج الطبية
مركز توعية الجاليات
“مستشفى حراء العام” تابع للمديرية
العامة للشؤون الصحية

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

مصدر من
شركة المياه الوطنية

143

142

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

14

الصناعات التحويلية األخرى

2

صناعة المنتجات الغذائية

15

صناعة األثاث

1

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

2

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

2

صناعة الفلزات القاعدية

1

صناعة المشروبات

7

صناعة المعدات الكهربائية

1

صناعة المنتجات الصيدالنية

2

صناعة المنسوجات

1

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

7

صناعة الورق ومنتجاته

3

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

6

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

2

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

6

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

1

145

144

المدينة الصناعية

األولى بجدة

45
15
13

المساحة
اإلجمالية

12
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

1971م

جنوب محافظة جدة ،في الجهة الشرقية من
سوق الرحمانية

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

1059

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في مكة
المكرمة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

المميزات الخدمية

فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية
بالمبنى اإلداري
فرعان لبنكي الرياض ،األهلي
مستودع سابك المركزي بجدة
منطقة لوجستية لمواقف الشاحنات
مركزان للدفاع المدني

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

 40٫000م³

 25٫000م³

147

146

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

181

الصناعات التحويلية األخرى

32

صناعة الطباعة

5

صناعة المنتجات الغذائية

165

صناعة األثاث

11

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

27

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

8

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

12

صناعة الفلزات القاعدية

17

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

6

صناعة المشروبات

25

صناعة المعدات الكهربائية

38

صناعة الملبوسات

4

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

2

صناعة المنتجات الصيدالنية

18

صناعة المنسوجات

32

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

74

صناعة الورق ومنتجاته

38

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

9

صناعة معدات النقل األخرى

1

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

172

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

172

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

142

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

2

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

1

149

148

المدينة الصناعية

الثانية بجدة

271

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2009م

غرب طريق الساحل جنوب محافظة جدة ،على
مسافة  30كم من المدينة الصناعية األولى
بجدة وبالقرب من البحر األحمر

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

8
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

( 468م.ف.أ)

 10٫000م³

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

45
64

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

77

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة قطار
الحرمين في مكة
المكرمة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

 10٫000م ³مشروع
تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة

المميزات الخدمية
مستودعات مدن الجاهزة

النشاط الصناعي

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

شركة “ناقل”

عدد

المصانع

عقود خدمية

17

الصناعات التحويلية األخرى

21

الطباعة

2

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

1

صناعة المنتجات الغذائية

49

صنع األثاث

6

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

5

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء اآلثاث وأصناف من القش ومواد الضفر

3

صنع الفلزات القاعدية

7

صنع المشروبات

9

صنع المعدات الكهربائية

5

صنع الملبوسات

1

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1

صنع المنتجات الصيدالنية

7

صنع المنسوجات

4

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

33

صنع الورق ومنتجاته

5

صنع منتجات المطاط والبالستيك

52

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

6

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

37

151

150

المدينة الصناعية

الثالثة بجدة

567

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2012م

شرق طريق الساحل في الجهة الجنوبية
من محافظة جدة ،وعلى مسافة  30كم من
المدينة الصناعية األولى بجدة ،بالقرب من
البحر األحمر

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

80
مليون م2

المساحة
المطورة

24
مليون م2

المميزات الخدمية

شركة هال لخدمات اإلمدادات المساندة
شركة المرابطون الخليجية المحدودة

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

45
62

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

77

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في مكة
المكرمة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

( 1,000م.ف.أ)

 10٫000م³

153

152

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

17

الصناعات التحويلية األخرى

40

الطباعة

2

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

1

صنع المنتجات الغذائية

76

صنع األثاث

12

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

21

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

9

صنع الفلزات القاعدية

22

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

4

صنع المشروبات

31

صنع المعدات الكهربائية

15

صنع الملبوسات

8

صنع المنتجات الصيدالنية

2

صنع المنسوجات

6

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

62

صنع الورق ومنتجاته

33

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

9

صنع معدات النقل األخرى

1

صنع منتجات المطاط والبالستيك

81

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

26

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

82

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

3

صنع الورق ومنتجات الطباعة والنشر

3

155

154

واحة مدن

بجدة

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2015م

شمال شرق محافظة جدة على طريق
عسفان ،وعلى مسافة  3كم من جامعة جدة
من الجهة الشرقية

صناعيا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
عقدا
ً
ً
والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

5
مليون م2

المساحة
المطورة

3,3
مليون م2

كـم
كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

45
66

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

40

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في مكة
المكرمة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

قيد اإليصال
مع الشركة السعودية
للكهرباء

جاري العمل على
توفيرها

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي
صنع المستلزمات الطبية

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

33

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع
5

صنع المنتجات الغذائية

14

الصناعات التحويلية األخرى

14

157

156

المدينة الصناعية

برابغ

14
139

المساحة
المطورة

2
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

100

المساحة
اإلجمالية

75,5
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

2015م

جنوب محافظة رابغ على طريق “جدة – رابغ”
وشرق محطة صيانة قطار الحرمين السريع،
على مسافة 7كم من مدينة الملك عبدالله
االقتصادية من الجهة الشرقية

عقد خدمي تحت اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في رابغ

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

1

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

قيد اإليصال
مع الشركة السعودية
للكهرباء

جاري العمل على
توفيرها

159

158

المدينة الصناعية

بالمدينة المنورة

245

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2003م

جنوب غرب المدينة المنورة ،بجانب محطة
استقبال حجاج البحر والجو من الجهة الجنوبية

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

17
مليون م2

المساحة
المطورة

10
مليون م2

المميزات الخدمية

مجمع واحة الشفاء الطبي
مركز تجاري
مستودعات جاهزة

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

34
200

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

50

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير محمد
بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في المدينة
المنورة

إلى ميناء الملك فهد
الصناعي بينبع

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

( 1,000م.ف.أ)

 5٫000م³

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي
 5٫000م ³مشروع
تصميم وتنفيذ وتشغيل
المرحلة األولى من محطة
المعالجة

161

160

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

24

الصناعات التحويلية األخرى

8

الطباعة

1

صنع المنتجات الغذائية

40

صنع األثاث

5

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

2

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع الفلزات القاعدية

5

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صنع المشروبات

25

صنع المعدات الكهربائية

9

صنع الملبوسات

5

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1

صنع المنتجات الصيدالنية

4

صنع المنسوجات

5

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

12

صنع الورق ومنتجاته

8

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

2

صنع منتجات المطاط والبالستيك

30

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

27

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

25

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

5

163

162

واحة مدن

بينبع

تاريخ اإلنشاء

الموقع

طاقة الكهرباء

2014م

شمال وسط مدينة ينبع ،على الجهة
الشمالية من مطار ينبع اإلقليمي

مصدر من الشبكة
تم إيصال شبكة
الكهرباء وتنفيذ الشبكة العامة
الداخلية

المساحة
اإلجمالية

500
ألف م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

خدمات المياه

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي
الـحلِي واإلكسسوار
صناعة ُ

صناعة األزياء والمنسوجات
صناعة مستحضرات التجميل
الـحرف اليدوية

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

222
19

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

3

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير
عبدالمحسن بن
عبدالعزيز
اإلقليمي

إلى محطة قطار
الحرمين في المدينة
المنورة

إلى ميناء
ينبع التجاري

165

164

المدينة الصناعية

بتبوك

88

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2003م

شمال شرق مدينة تبوك ،على مسافة 120
كم من منفذ حالة عمار

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

4
مليون م2

المساحة
المطورة

2,9
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

22
425
238

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الجوف

إلى ميناء
ضبا

( 25م.ف.أ)

 3٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار األمير سلطان
بن عبدالعزيز الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

9

الصناعات التحويلية األخرى

8

صنع المنتجات الغذائية

11

صنع األثاث

2

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

2

صنع المشروبات

4

صنع المعدات الكهربائية

2

صنع المنتجات الصيدالنية

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

6

صنع الورق ومنتجاته

4

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع منتجات المطاط والبالستيك

4

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

26

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

6

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

1

167

166

المدينة الصناعية

بعسير

162

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

1990م

شمال غرب خميس مشيط على طريق
المدينة المنورة ،على مسافة 3كم من شركة
الغاز والتصنيع األهلية جنوب ًا

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

2٫7
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

23
954
230

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الخرج

إلى ميناء
جازان

تم توفير مصدر من
“مدن”

جاري العمل على
ربطها بالشبكة العامة

المميزات الخدمية
معهد الجزيرة للدهانات للتدريب

النشاط الصناعي

إلى مطار أبها
الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

8

الصناعات التحويلية األخرى

4

الطباعة

3

صنع المنتجات الغذائية

17

صنع األثاث

6

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

3

صنع الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

1

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صنع المشروبات

1

صنع المعدات الكهربائية

5

صنع الملبوسات

1

صنع المنتجات الصيدالنية

2

صنع المنسوجات

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

42

صنع الورق ومنتجاته

6

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع منتجات المطاط والبالستيك

20

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

21

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

17

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

2

169

168

المدينة الصناعية

بنجران

30

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2003م

شمال شرق مدينة نجران ،على مسافة  45كم
من وسط مدينة نجران وغرب قرية الحصينية

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

6,5
مليون م2

المساحة
المطورة

3,6
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

840
400

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

35

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الخرج

إلى ميناء
جازان

( 17م.ف.أ)

جاري ربطها بالشبكة
العامة

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار نجران
اإلقليمي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

1

صنع المنتجات الغذائية

2

صنع األثاث

1

صنع المشروبات

1

صنع المنتجات الصيدالنية

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

2

صنع منتجات المطاط والبالستيك

4

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

14

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

2

171

170

المدينة الصناعية

بجازان

52

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2009م

شرق مدينة جازان ،بالقرب من قرية أبو نورة
شرق ًا

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

39
مليون م2

المساحة
المطورة

2,975,000
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

712
60

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

52

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الحرمين في جدة

إلى ميناء
جازان

( 134م.ف.أ)

5٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار الملك
عبدالله اإلقليمي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

5

الصناعات التحويلية األخرى

2

صنع المنتجات الغذائية

11

صنع األثاث

1

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

1

صنع المشروبات

3

صنع المعدات الكهربائية

1

صنع المنتجات الصيدالنية

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

6

صنع الورق ومنتجاته

3

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

2

صنع منتجات المطاط والبالستيك

6

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

5

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

3

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

2

173

172

المدينة الصناعية

بالباحة

26

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2012م

شمال محافظة العقيق ،وعلى مسافة 23
كم من مطار الملك سعود المحلي

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

3
مليون م2

المساحة
المطورة

1,3
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

309
380

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

23

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة قطار
الحرمين في مكة
المكرمة

إلى ميناء
جدة اإلسالمي

( 20م.ف.أ)

 3٫000م ³تحت اإلنشاء

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار الملك سعود
المحلي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

4

صناعة المنتجات الغذائية

3

صنع األثاث

2

صنع الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

1

صنع المشروبات

2

صنع المنتجات الصيدالنية

1

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

2

صنع منتجات المطاط والبالستيك

3

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

5

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

3

175

174

المدينة الصناعية

بالطائف

بدء تطوير
المدينة
الصناعية في
العام 2019م

تقع على ُبعد نحو  58كم تقريب ًا من مركز
مدينة الطائف

كـم
كـم

164
218

المساحة
المطورة

1.2
مليون م2

كـم

30

المساحة
اإلجمالية

11
مليون م2

على الطريق الدائري الخامس ومفترق طريق
“مكة المكرمة – الطائف -جدة” ،على مسافة
 20كم إلى وسط المدينة.

المساحة
اإلجمالية

تقريبا

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة
قطار الحرمين

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

إلى ميناء
جدة اإلسالمي

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

105
33
73

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

تاريخ اإلنشاء

الموقع

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

بمكة المكرمة

الموقع

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

المدينة الصناعية الثانية

45,395,440
مليون م2

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي بجدة

إلى محطة قطار
الحرمين

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

177

176

المدن
الصناعية
في القطاع
الشرقي
المدينة الصناعية األولى بالدمام
المدينة الصناعية الثانية بالدمام
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
المدينة الصناعية األولى باألحساء
واحة مدن باألحساء
المدينة الصناعية بحفر الباطن
واحة مدن بالجوف
المدينة الصناعية بوعد الشمال
المدينة الصناعية بعرعر

179

178

المدينة الصناعية

األولى بالدمام

44
5
12

المساحة
اإلجمالية

2,440,000
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

1973م

جنوب شرق مدينة الدمام بالقرب من الخليج
العربي ،عند تقاطع طريق الملك عبدالعزيز
مع طريق الملك فهد

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

169

متر إلى مطار الملك
فهد الدولي بالدمام

إلى محطة قطار
الدمام

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

المميزات الخدمية

مبنى صندوق األمير سلطان لدعم
مشاريع السيدات
(أول حاضنة أعمال في مدن)
مركز خدمة صيانة السيارات
مجمع الفارابي الطبي
فرع الغرفة التجارية بالدمام
التجمع الصحي األول بالمنطقة
الشرقية
فرع مؤسسة البريد السعودي
مركز خدمات الصناعيين
مركز للدفاع المدني

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

 3٫400م³

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي
 5٫000م³مشروع
تصميم
وتنفيذ وتشغيل
محطة معالجة

181

180

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

31

الصناعات التحويلية األخرى

7

صنع الطباعة

6

صنع المنتجات الغذائية

8

صنع األثاث

2

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

12

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء اآلثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر

1

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صنع المشروبات

4

صنع المعدات الكهربائية

11

صنع المنتجات الصيدالنية

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

13

صنع الورق ومنتجاته

4

صنع منتجات المطاط والبالستيك

16

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

8

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

39

صنع الورق ومنتجات الطباعة والنشر

3

183

182

المدينة الصناعية

الثانية بالدمام

55
32
40

المساحة
اإلجمالية

25
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

1978م

غرب مدينة الظهران على طريق “الظهران –
بقيق” شرق مدينة الملك فهد العسكرية

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

1070

متر إلى مطار الملك
فهد الدولي بالدمام

إلى محطة قطار
الدمام

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

المميزات الخدمية

مستوصف المانع الطبي
مراكز تجارية ومطاعم
مركز حواالت مالية
فرع الغرفة التجارية بالدمام
محطة وقود
مركز للدفاع المدني
مركز لخدمة السيارات وصيانتها
مكتب وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية
خدمات بنكية ومصرفة
فندق

طاقة الكهرباء
( 134م.ف.أ)

خدمات المياه

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

27٫000م³

 40٫000م³

185

184

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

201

الصناعات التحويلية األخرى

28

الطباعة

5

صنع المنتجات الغذائية

50

صنع األثاث

11

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

66

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

5

صنع الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

23

صنع الفلزات القاعدية

27

صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

5

صنع المشروبات

18

صنع المعدات الكهربائية

55

صنع الملبوسات

4

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1

صنع المنتجات الصيدالنية

7

صنع المنسوجات

14

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

125

صنع الورق ومنتجاته

21

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

5

صنع معدات النقل األخرى

3

صنع منتجات المطاط والبالستيك

122

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

70

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

176

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

5

صنع الورق ومنتجات الطباعة والنشر

2

187

186

المدينة الصناعية

الثالثة بالدمام

91
70
80

المساحة
اإلجمالية

48
مليون م2

المساحة
المطورة

10
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

2012م

جنوب مدينة الظهران على الطريق الساحلي
الشرقي المؤدي إلى سلوى ،ومسافة  5كم
من شاطي نصف القمر جنوب ًا

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

218

متر إلى مطار الملك
فهد الدولي بالدمام

إلى محطة قطار
الدمام

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

( 500م.ف.أ)

6٫000م³

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي
10٫000م ³مشروع
تصميم وتنفيذ
وتشغيل المرحلة
األولى لمحطة
المعالجة

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

عدد

المصانع

عقود خدمية

4

الصناعات التحويلية األخرى

23

صنع المنتجات الغذائية

14

صنع األثاث

1

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

12

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

5

صنع الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر

3

صنع الفلزات القاعدية

8

صنع المشروبات

2

صنع المعدات الكهربائية

20

صنع الملبوسات

2

صنع المنتجات الصيدالنية

4

صنع المنسوجات

2

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

37

صنع الورق ومنتجاته

4

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

2

صنع منتجات المطاط والبالستيك

20

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

6

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

35

189

188

المدينة الصناعية

األولى باألحساء

42
30
130

المساحة
اإلجمالية

1,5
مليون م2

المساحة
المطورة

مطورة
بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

1981م

شمال مدينة األحساء ،في مدينة العيون
شمال حي سلطانية على طريق الظهران

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

144

متر إلى مطار األحساء
الدولي

إلى محطة قطار
الهفوف

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

محطات معالجة مياه
الصرف الصحي

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

 2٫300م³

 1٫500م³

المميزات الخدمية
مركز للدفاع المدني
مراكز تجارية ومطاعم

النشاط الصناعي
عقود خدمية

مركز خدمات الصناعيين
مساجد

عدد

المصانع
30

الصناعات التحويلية األخرى

1

الطباعة

2

صنع المنتجات الغذائية

9

صنع األثاث

2

صنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

4

صنع الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر

1

صنع المشروبات

1

صنع المعدات الكهربائية

5

صنع المنتجات الصيدالنية

1

صنع المنسوجات

3

صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها

13

صنع الورق ومنتجاته

10

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

3

صنع منتجات المطاط والبالستيك

29

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

10

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

17

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

2

صنع الورق ومنتجات الطباعة والنشر

1

191

190

واحة مدن

باألحساء

14

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2013م

جنوب مدينة الهفوف ،على مسافة 13كم من
مطار األحساء الدولي شرق ًا

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

2
مليون م2

المساحة
المطورة

543,431
ألف م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

24
180

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

13

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة قطار
الهفوف

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

( 30م.ف.أ)

 4٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

متر إلى مطار األحساء
الدولي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

صنع المنتجات الغذائية

8

صنع األثاث

1

صنع المشروبات

1

صنع الملبوسات

1

صنع المنسوجات

2

صنع منتجات المطاط والبالستيك

1

193

192

المدينة الصناعية

بحفر الباطن

11

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2011م

جنوب شرق محافظة حفر الباطن ،على
مسافة  22كم من مدينة القيصومة جنوباً،
وبالقرب من الحدود مع دولتي الكويت
والعراق

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

100
مليون م2

المساحة
المطورة

1,5
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

446
325

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

26

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة قطار
الدمام

إلى ميناء
رأس الخير

قيد اإليصال
مع الشركة السعودية
للكهرباء

 1٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار القيصومة
المحلي

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

صنع المشروبات

3

صنع الورق ومنتجاته

1

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

3

صنع منتجات المطاط والبالستيك

1

صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

1

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1

صنع مواد البناء والخزف والزجاج

1

195

194

المدينة الصناعية

بوعد الشمال

14

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2012م

على مسافة 20كم شرق محافظة طريف،
بالقرب من الحدود مع دولة األردن

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

قيد اإليصال
مع الشركة السعودية
للكهرباء

جاري ربطها بالشبكة
العامة

المميزات الخدمية
المساحة
اإلجمالية

290
مليون م2

المساحة
المطورة
المنــــطقة الســـــكنية
فقــــط بمساحة 200
ألف م ²باإلضافة إلى
 4ماليين م ²المنطقة
الصناعية وهي تحت
التطوير حالي ًا

صناعات معدنية
صناعة األسمدة
صناعة الزيوت
صناعة الزجاج
صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعة المستلزمات الطبية
صناعة الخشب واألثاث
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

إلى محطة قطار
القريات

صناعة الورق ومنتجاته
المالبس والمنسوجات والجلود
الصناعات الغذائية

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

171
1173

النشاط الصناعي

صناعة المواد البالستيكية

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

18

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار طريف
المحلي

الصناعات
المســتهدفة

إلى ميناء
رأس الخير

محطات ومرافق قطارات
الشركة السعودية للخطوط
الحديدية “سار”
فندق  5نجوم
مركز لهيئة الهالل األحمر
السعودي

محطة معالجة مياه
محطة إطفاء
مجمع تجاري

197

196

المدينة الصناعية

بعرعر

9

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

2009م

شمال شرق مدينة عرعر على طريق عرعر
العراق شماالً

وخدميا بين منتج وقائم وتحت
صناعيا
عقدا
ً
ً
ً
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

2
مليون م2

المساحة
المطورة

1
مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

226
932

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

22

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى محطة قطار سار
بالجوف

إلى ميناء
رأس الخير

( 18م.ف.أ)

 1٫000م³

الصناعــات القائمــة
والمســتهدفة
النشاط الصناعي

إلى مطار
عرعر

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

عدد

المصانع

عقود خدمية

1

صناعة المنتجات الغذائية

2

صناعة المنتجات الصيدالنية

1

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

2

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1

199

198

واحة مدن

بالجوف

تاريخ اإلنشاء

الموقع

طاقة الكهرباء

خدمات المياه

2003م

جنوب شرق محافظة دومة الجندل ،على
الطريق المؤدي لجامعة الجوف

قيد اإليصال
مع الشركة السعودية
للكهرباء

جاري ربطها بالشبكة
العامة

المساحة
اإلجمالية

3
مليون م2

المساحة
المطورة

979,599
م2

الصناعات
المســتهدفة
النشاط الصناعي
صناعة النسيج وغزل الصوف الطبيعي
التصنيع الغذائي المتخصص
المنتجات الفنية والحرفية

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

24
970

كـم

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

17

كـم

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

تعليب وحفظ األغذية
إلى مطار
الجوف

إلى محطة قطار سار
الجوف

إلى ميناء
الرياض الجاف

201
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المطورة حتى نهاية العام  2021م
المساحات ال ُكلية للمدن الصناعية ،والمساحات ُ
م

المدينة الصناعية

المساحة
الكلية م ²

المساحة
(مطور
المطورة ُ

المدينة الصناعية

م

طرق) م ²

19

المساحة
الكلية م ²

المساحات المخصصة حتى نهاية عام 2021م
المساحة
(مطور
المطورة ُ
طرق) م ²

1

المدينة الصناعية األولى بالرياض

500,000

500,000

المدينة الصناعية بالزلفي

18,000,000

1,000,000

2

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

19,000,000

19,000,000

 20مدينة سدير للصناعة واألعمال

63,936,000

16,900,000

3

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

1,000,000

1,000,000

21

المدينة الصناعية بضرماء

11,500,000

3,850,000

4

المدينة الصناعية األولى بالقصيم

1,500,000

1,500,000

 22المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

11,800,000

2,000,000

5

المدينة الصناعية األولى بالدمام

2,440,000

2,440,000

 23المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

48,000,000

10,000,000

6

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

25,000,000

25,000,000

 24المدينة الصناعية بحفر الباطن

100,000,000

1,500,000

7

المدينة الصناعية األولى باألحساء

25

1,500,000

1,500,000
12,000,000

 26واحة مدن بجدة

8,000,000

27

8

المدينة الصناعية األولى بجدة

12,000,000

9

المدينة الصناعية الثانية بجدة

8,000,000

10

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

24,000,000 80,000,000
5,000,000

3,300,000

3,000,000

1,300,000

730,000

730,000

 28المدينة الصناعية بجازان

39,000,000

2,975,000

11

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

17,000,000

10,000,000

 29المدينة الصناعية بنجران

6,500,000

3,600,000

12

المدينة الصناعية بحائل

3,880,000

3,000,000

 30المدينة الصناعية برابغ

75,500,000

2,000,000

13

المدينة الصناعية بعرعر

2,000,000

1,000,000

31

واحة مدن بالجوف

3,000,000

979,599

14

المدينة الصناعية بتبوك

4,000,000

2,900,000

32

واحة مدن بينبع

500,000

500,000

15

المدينة الصناعية بعسير

2,700,000

2,700,000

33

واحة مدن بالقصيم

16

واحة مدن باألحساء

2,000,000

543,431

17

المدينة الصناعية بالخرج

18

المدينة الصناعية بشقراء

24,000,000 99,000,000
10,000,000

1,000,000

المدينة الصناعية بالباحة

740,000

740,000

 34المدينة الصناعية بوعد الشمال

290,000,000

4,200,000

المدينة الصناعية بالطائف

11,000,000

تحت التطوير

 36المدينة الصناعية الثانية بمكة

45,395,440

تحت التطوير

35

اإلجمالي

1,025,121,440
المساحة الكلية م ²

م

المدينة الصناعية

المساحة
المخصصة م ²

1

المدينة الصناعية األولى بالرياض

470,559

2

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

12,971,820

3

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

166,647

م

19

المدينة الصناعية
المدينة الصناعية بالزلفي

218,953

 20مدينة سدير للصناعة واألعمال

7,367,870

المدينة الصناعية بضرماء

492,857

21

4

المدينة الصناعية األولى بالقصيم

1,054,019

 22المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

647,211

5

المدينة الصناعية األولى بالدمام

2,058,935

 23المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

4,598,913

6

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

17,343,020

 24المدينة الصناعية بحفر الباطن

7

المدينة الصناعية األولى باألحساء

966,015

25

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

8

المدينة الصناعية األولى بجدة

9,077,358

 26واحة جدة

المساحة المطورة
(مطور طرق) م ²
ُ

394,897

7,322,509
12,000

9

المدينة الصناعية الثانية بجدة

4,358,618

27

المدينة الصناعية بالباحة

223,089

10

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

509,044

 28المدينة الصناعية بجازان

1,279,557

11

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

2,999,319

 29المدينة الصناعية بنجران

817,137

12

المدينة الصناعية بحائل

1,287,908

 30المدينة الصناعية برابغ

0

13

المدينة الصناعية بعرعر

311,375

31

واحة الجوف

0

14

المدينة الصناعية بتبوك

1,064,141

32

واحة ينبع

0

15

المدينة الصناعية بعسير

1,315,605

33

واحة القصيم

0

16

واحة األحساء

17

المدينة الصناعية بالخرج

9,127,580

18

المدينة الصناعية بشقراء

880,525

22,121

 34المدينة الصناعية بوعد الشمال

35,775,461

المدينة الصناعية بالطائف

0

35

اإلجمالي

195,658,030

المساحة
المخصصة م ²

124,738,419
المساحة المخصصة م ²

203

202

المدن
والمجمعات
الصناعية
الخاصة..

نظرة عامة على المدن والمجمعات الصناعية الخاصة

الخدمات واألعمال المقدمة للمدن الصناعية الخاصة في مرحلة التطوير

بناء الحاضر وتنمية المستقبل
تُشرف “مدن” على أعمال تطوير وتشغيل
المدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية
“المدن الصناعية المحددة” ،وتتولى منح
التراخيص الالزمة إلنشائها من جانب القطاع
الخاص الذي يقوم بتطوير بنيتها التحتية
وتوفير كافة الخدمات بما يتوافق مع
معايير “مدن” المعتمدة ،وذلك وفقً ا للنظم
المعتمدة بقرار
واللوائح الصناعية الخاصة ُ
مجلس اإلدارة رقم .20/35
وتطبق “مدن” على المدن والمجمعات
الصناعية الخاصة كافة األدلة واالشتراطات
المعتمدة والمنصوص عليها في دليل
“مدن” لـ “البناء ،السالمة ،والدليل البيئي”.

م

الخدمات واألعمال المقدمة للمدن الصناعية
الخاصة في مرحلة التطوير

الخدمات واألعمال المقدمة
في مرحلة التشغيل

1

دراسة طلبات التطوير

اختيار المشغلين

2

التنسيق مع الجهات الحكومية

إصدار رخصة التشغيل للمدينة الصناعية أو
المناطق التقنية

3

المخطط العام
اعتماد
َّ

متابعة أعمال التشغيل

4

مخططات البنية التحتية
اعتماد
َّ

إصدار تصاريح األعمال للمشغِّ لين

5

إصدار رخص التطوير

مخططات المباني
اعتماد
َّ

6

متابعة أعمال التطوير

إصدار رخص البناء

7

إصدار الموافقة للبيع على الخارطة

اعتماد مخططات السالمة

8

استالم المدينة الصناعية

إصدار تصاريح األعمال للمباني ومتابعة
االنشاء

9

إصدار شهادة اإلنجاز

إصدار رخصة التشغيل للمباني والمصانع

10

التسويق واإلعالن

متابعة تشغيل المباني

تنوعيا لمصادر االقتصاد واستدامتها ،تهتم
ً
“مدن” بتطوير المدن الصناعية المحددة
في مناطق المملكة العربية السعودية
كافة ،لما تشكله من إضافة استثمارية
استثنائية للمستثمرين ،وركيزة أساسية لبناء
اقتصاد متنوع ومستدام يلبي تطلعات رؤية
“السعودية  ،”2030حيث بلغ عدد المدن
والمجمعات الصناعية الخاصة  19مدينة
ومجمع بإجمالي مساحات تتجاوز  70مليون
متر مربع ،وقد جاءت على النحو التالي:

205

204

مدينة تطوير
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
أنشئت بمسمى مدينة الشركة العربية
لتنمية المياه والطاقة الصناعية
الخاصة عام 1427هـ الموافق  2007م
بموجب رخصة رقم /4خ ص .وفي عام
 1441هـ الموافق 2020م تم إصدار
تجديد لرخصة التطوير وذلك استكماالً
للمشروع وتم إعادة تسمية المشروع
بمدينة تطوير الصناعية الخاصة
بموجب الرخصة رقم  / 09خ ص.

مدينة العبيكان
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
أنشئت مدينة العبيكان الصناعية
الخاصة عام 1427هـ الموافق  2007م
بموجب رخصة رقم /4خ ص.

الموقع
تقع المدينة في الرياض على
طريق الخرج الجديد بجانب المدينة
الصناعية الثانية بالرياض.

المالك والمطور
شركة العبيكان لالستثمار

المساحة
 984.500م ²مطورة بالكامل

المشغل
يتم تشغيل المدينة عن طريق
شركة أساس لتطوير وتشغيل
المدن الصناعية.

( مدينة الشركة العربية لتنمية المياه
والطاقة الصناعية الخاصة سابق ًا )

الموقع
تقع المدينة جنوب المدينة
الصناعية الثانية في الرياض على
طريق الخرج الجديد

المالك والمطور
شركة تطوير المدن الصناعية
المحدودة.

المساحة
 1.311.146.69م. ²

المشغل
يتم تشغيل المدينة عن طريق
شركة أساس لتطوير وتشغيل
المدن الصناعية.

الصناعات المستهدفة
تتنوع بين “صناعات كهربائية -
غذائية  -مواد بناء” ويبلغ عدد
المنشآت داخل المدينة  30منشأة.

207

206

مدينة الفنار
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط
العام لها في عام 1428هـ.

مدينة الزامل
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط
العام لها في عام 1434هـ

الموقع
تقع مدينة الزامل في الرياض على
طريق الخرج الجديد بجانب المدينة
الصناعية الثانية بالرياض

المالك والمطور
مجموعة الزامل العقارية

المساحة
 1.340.150م ²مطور منها نسبة
.% 95

المشغل
يتم تشغيل المدينة بشكل مؤقت
ذاتيا إلى حين اكتمال أعمال
ً
التطوير

الصناعات المستهدفة
تضم المدينة عدة استخدامات
صناعية ومرافق خدميه ،وتتنوع
بها الصناعات «كهربائية – غذائية
 مواد بناء» ويبلغ عدد المنشآتبداخلها  10منشآت.

الموقع
تقع المدينة في الرياض على
طريق الخرج الجديد بجانب المدينة
الصناعية الثانية بالرياض

المالك والمطور
شركة الفنار

المساحة
 681.600م ²مطورة بالكامل.

المشغل
يتم تشغيل المدينة عن طريق
شركة الفنار بموجب الرخصة رقم
 / 1-03خ ص.

الصناعات المستهدفة
تتنوع بين “صناعات المحوالت
الكهربائية والسيراميك” ويبلغ
عدد المنشآت داخلها  10منشآت

209
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مدينة بترورابغ
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط
العام لها في عام 1431هـ

مدينة العجيمي
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
تأسست المدينة واُعتمد المخطط
العام لها في عام 1429هـ

الموقع
 :تقع في الرياض على طريق
الخرج القديم بالقرب من تقاطع
طريق الخرج الجديد بطريق الخرج
القديم

المالك والمطور
شركة محمد العجيمي

المساحة
 1.314.400م ²مطور منها نسبة
.%80

المشغل
يتم تشغيل المدينة عن طريق
شركة أساس لتطوير وتشغيل
المدن الصناعية.

الصناعات المستهدفة
تتنوع بين “صناعات اللوحات
الكهربائية  -مواد بناء” وعدد من
المصانع و المستودعات

الموقع
تقع مدينة بترورابغ الصناعية في
رابغ بجوار المدينة الصناعية برابغ.

المالك والمطور
شركة سوموتومو
وأرامكو.

المساحة
 2.400.000م ²مطورة بالكامل.

المشغل
يتم تشغيل المدينة عن طريق
شركة بترورابغ الصناعية.

الصناعات المستهدفة
تتنوع بين “الصناعات الكهربائية
 مواد بناء” وعدد من المصانعوالمستودعات.
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مدينة البوابة
الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
مدينة صناعية متكاملة تقوم بتوفير
الخدمات والبنية التحتية

مدينة بن الدن
الصناعية الخاصة
اتفاقية التطوير
تم توقيع اتفاقية تطوير مدينة “بن
الدن” الصناعية بتاريخ 1442/2/13هـ– .
2020/9/1م

الموقع
تقع في محافظة بحره بالقرب من
طريق مكة القديم

المالك والمطور
شركة محمد بن الدن

المساحة
 5.068.400م ²تحت التطوير.

المشغل
لم يتم تحديد مشغل وجاري
العمل على إعداد المخططات
العامة للمدينة.

الصناعات المستهدفة
مصانع مختلفة  -مواد بناء لبناء
الحرمين الشريفين – وإدارات
ومستودعات وسكن عمالة

الموقع
جنوب غرب المدينة الصناعية
الثانية بالرياض عند التقاء طريق
الخرج القديم بطريق الخرج الجديد

المالك والمطور
مالك المشروع شركة مشيد
العربية ويتم تطويرها من قبل
شركة موطن العقارية

المساحة
 6.522.085م ²مطور منها نسبة
% 91

المشغل
شركة أساس لتطوير وتشغيل
المدن الصناعية

الصناعات المستهدفة
توفير قطع األراضي لألغراض
الصناعية والمستودعات ،والمراكز
التجارية ،كما توفر قطع األراضي
السكنية ومناطق للخدمات العامة
المجهزة ببنية تحتية.
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مجمع شركة
مواد اإلعمار القابضة
رخصة اإلنشاء
يضم المجمع مصنعين مكملين
لبعضهما ،األول عبارة عن صناعة
خرسانية مسبقة الصب واآلخر عبارة
عن تشكيل للحديد المستخدم في
عمليات صب الخرسانة.

المجمع الصناعي
للخدمات اللوجستية “كادن”
رخصة اإلنشاء
بيئة مستودعات لوجستية متكاملة
متميزة في
مغلقة بمجموعة خدمات
ّ
منطقة واحدة

الموقع
مدينة الرياض جنوب المدينة
الصناعية الثانية ،حي هيت – طريق
الخرج القديم.

المساحة
 418.271م²مطور منها نسبة % 98

الصناعات المستهدفة
تقديم مشروع ذا لوجستكس بارك
بأفاق ومستويات عالية.

المالك والمطور
تحالف بين شركة تطوير القابضة
وعبر المملكة لالستثمار

الموقع
غرب المدينة الصناعية الثانية
بالرياض

المالك والمطور
شركة مواد اإلعمار القابضة.

المساحة
 189.210م ²مطورة بالكامل.

المشغل
شركة أساس لتطوير وتشغيل
المدن الصناعية الخاصة.

الصناعات المستهدفة
الصناعات الخرسانية وتشكيل
الحديد المستخدم في عمليات
صب الخرسانة ،ويعمل المصنع حالي ًا
في المشاريع الحكومية والخاصة

215

214

مجمع شركة
الخزف السعودي
رخصة اإلنشاء
يستهدف تقديم حلول البناء من إنتاج
أعمال الخزف واألنابيب والسيراميك
والمواد الصحية

مجمع شركة
كابالت الرياض
رخصة اإلنشاء
يضم المجمع ثالثة مصانع تكاملية
لصناعة «قضبان النحاس ،كابالت
الضغط ،والحبيبات البالستيكية» فهو
كبيرا من قطاعات قضبان
عددا
يغطي
ً
ً
النحاس واأللمونيوم التي تخدم
مجاالت الطاقة والتحكم واالتصاالت
وتصنيعها وفق المعايير الوطنية
والدولية

الموقع
جنوب المدينة الصناعية الثانية
على طريق الخرج الجديد.

المساحة
 423.710م ²مطورة بالكامل.

الموقع
جنوب المدينة الصناعية الثانية
على طريق الخرج الجديد.

المساحة
 313.500م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة
صناعة قضبان النحاس ،كابالت
الضغط ،والحبيبات البالستيكية.

المالك والمطور
الشركة السعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالستيك
المحدودة.

الصناعات المستهدفة
أعمال الخزف واألنابيب والسيراميك
والمواد الصحية

المالك والمطور
شركة الخزف السعودي.
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مجمع النهدي إمداد
اللوجستي – شركة النهدي الطبية
رخصة اإلنشاء
مجمع النهدي اللوجستي هو منشأة
منفردة مملوكة من قبل شركة
النهدي الطبية .على مساحة  249ألف
م 2بموجب صك رقم 520220021572
وتحت الترخيص الصادر من «مدن»
للتطوير رقم  / 17خ ص .

مجمع العبداللطيف لالستثمار
الصناعي – شركة النسيج الشرقية
رخصة اإلنشاء
تأسست شركة النسيج الشرقية
(ايتكس) في عام 1994م ،فقد حصلت
الشركة على شهرة واسعة كمصنع
لبطانة السجاد عالية الجودة في
منطقة الشرق األوسط

الموقع
جنوب المدينة الصناعية الثانية
بالرياض على طريق الخرج الجديد.

المالك والمطور
شركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي.

المساحة
 265.785م ²مطورة بالكامل.

المشغل
شركة أساس لتطوير وتشغيل
المدن الصناعية الخاصة.

الصناعات المستهدفة
بطانة سجاد أولية أساسية
وثانوية ،خيوط الحشوة وخيوط
العشب الصناعي ،شرائط خيوط
البولي بروبلين ،خيوط دريف (Dref
 )Yarnوخيوط سي أف .CF

الموقع
يقع المجمع بالقرب من مدينة
جدة الصناعية الثانية والوقع على
طريق الليث

المالك والمطور
شركة النهدي الطبية

المساحة
 249.000م ²كمجمع لوجستي
خاص.

المشغل
شركة النهدي الطبية

الصناعات المستهدفة
التخزين وربط سالسل اإلمداد
لشركة النهدي الطبية وتساعد
المنشأة في دعم الشركة لتفعيل
التسوق اإللكتروني
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مدن قيد
اإلنشاء والدراسة
مدينة فال الصناعية
المدينة تحت الدراسة وتم االنتهاء من
اعتماد المخطط العام األولي وجاري
عمل التعديالت النهائية من قبل
مدينة “فال”

مدينة الملك سلمان
للطاقة “سبارك”
رخصة اإلنشاء
تم إصدار رخصة التطوير عن طريق
“مدن” ،ومن المقرر أن يتم االنتهاء
من األعمال اإلنشائية للمرحلة األولى
خالل عام  2022والتي تشكل  15مليون
متر مربع من المساحة الكلية للمدينة

الموقع
تبعد مسافة  40كم عن شركة
أرامكو السعودية ،بالقرب من
مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية،
وبجوار خط سكة حديد دول مجلس
التعاون لدول الخليج.

المساحة
 50مليون م ²يتم تطويرها على 3
مراحل تنتهي بحلول عام 2053م.
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نظرة عامة
على مناطق
التقنية
تنسجم إستراتيجية “مدن” في مجملها مع
أهداف رؤية المملكة  2030بالعمل على
تأسيس وإنماء مناطق تقنية حديثة تتوفر
لها المواقع المالئمة والبنية األساسية
والخدمات الضرورية لتنمية صناعات ُمتقدمة
تقنيا .كما يلي:
ً

وادي الرياض
للتقنية
ُأنشئت شركة «وادي الرياض» كجهة
استثمارية تستقي من خبرات جامعة الملك
سعود وقدراتها المعرفية في تعزيز
االقتصاد ،وتطوير التقنية ونقلها ،وتوطين
فرص العمل المتوفرة في المجال التقني
والمعرفي ،فهي تعمل كمركز لتشجيع

نسبة اإلنجاز

% 45

الموقع
يقع مقر مجمع وادي الرياض للتقنية في
جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض ،على
مساحة إجمالية تبلغ  1.670,000م ،²وحصلت
شركة وادي الرياض للتقنية على رخصة
تطوير رقم /2خ ت في عام 1430/6/30هـ– .
2009/7/23م

تاريخ اإلطالق
1430هـ2009/م

البحث العلمي ،واستثمار اإلبداع واالبتكار،
أيض ًا استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها
في مختلف المجاالت التقنية والخدمية
والمعرفية والحيوية وغيرها لتحقيق التنمية
المستدامة وبناء بيئة معرفية حديثة.

أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى أن يكون:
•مركز استثماري عالمي للمعرفة
واألبحاث يعمل على استقطاب اإلبداع
وتطويره ،واستثمار ُمخرجات األبحاث
لتوطين التقنية واالبتكار.
•تحقيق التنمية المستدامة في دعم
االقتصاد المعرفي الوطني ونقل التقنية
وتطويرها.
•تفعيل وتعزيز عالقات التعاون البناء بين
الجامعة ومراكز األبحاث.
ِ
المستثمرين
•بناء وسط مثالي لجذب
والمشاريع في مجال المعرفة والتقنية.
•استقطاب الكفاءات المبدعة وتحفيزها.

عناصر المشروع
•منطقة المركز :قلب الواحة النابض ،إذ
تحتوي على الحاضنات ومكتب الخدمات
والمساندة.
•منطقة الجامعة :تعد وحدة داخل
الجامعة تتولى أمر األعمال والخدمات
إضافة إلى
البحثية والملكية الفكرية
ً
مختبرات لخدمة السوق المحلي ومركز
رواد األعمال.
•منطقة البحث والتطوير :تتضمن معاهد
أبحاث تابعة لجهات حكومية وخاصة
ومراكز أبحاث متخصصة.
•منطقة شركات التقنية :منطقة تجتمع
فيها الشركات التجارية المتخصصة في
المجاالت التي ُيعنى بها وادي الرياض
للتقنية.
•القرية العلمية :منطقة سكنية وترفيهية
للمشروع والتي سوف تعكس مستوى
المعيشة الراقي للعاملين في الواحة،
باإلضافة إلى الزوار من داخل مدينة
الرياض وخارجها.
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مجمع وادي
مكة للتقنية

الرائدة
المدينة الرقمية
حصلت المؤسسة العامة للتقاعد (شركة
االستثمارات الرائدة) على ترخيص رقم /1خ
ت إلنشاء «الرائدة المدينة الرقمية» بتاريخ
1427/7/1هـ كمنطقة تقنية تعمل على تنمية
وتطوير قطاع االتصاالت والتقنية ،وذلك وفق
أنظمة “مدن” ومتطلباتها إلنشاء مناطق

التقنية بأحدث المواصفات وأعلى المعايير
العالمية.

نسبة اإلنجاز

أهداف المشروع

% 98
الموقع

َتحتل «الرائدة المدينة الرقمية» موقع ًا
استراتيجي ًا على أهم الطرق الرئيسة في
العاصمة الرياض ،يمتد على مساحة تصل إلى
أكثر من  800ألف م.²

•يهدف المشروع إلى توفير بيئة
مميزة تعمل على استقطاب المواهب
والحفاظ عليها وتحفيزها ،بتأمين مجتمع
ديناميكي متطور ومبتكر ،يدعم احتياجات
عمل شركات التقنية ويمثل ُمجمع ًا رئيس ًا
ألنشطة تقنية المعلومات.

حصلت شركة وادي مكة للتقنية على رخصة
تطوير رقم /6خ ت بتاريخ 1438/12/28هـ.

عناصر المشروع
•يتكون المشروع من ثالثة قطاعات رئيسة
هي :تقنية المعلومات ،واالتصاالت،
والبحوث والتطوير ،ويحتوي هذا
المجمع على مركز اإلبداع واالبتكار
الذي سيشتمل على سبع مناطق بينها
ممارٍ وشوارع تقنية ،وقرية المعرفة،
والمباني السكنية والفلل ،وممر النخيل،
ونطاق الترفيه والحدائق.

نسبة اإلنجاز

% 25

الموقع
يقع مقر وادي مكة للتقنية في حرم جامعة
أم القرى في مدينة مكة المكرمة على
مساحة إجمالية  431,087ألف م.²

تاريخ اإلطالق

تاريخ اإلطالق

1430هـ2009/م

1433هـ2012/م

أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى أن يكون مركز أبحاث
عالمي ،وتوفير بيئة مناسبة إلجراء األبحاث
العلمية لخدمة قطاع المعرفة واالستثمار
فيها ،واستقطاب الكفاءات ،واالستثمار
في نقل التقنية وتوطينها ،ويسعى إلى
اإلسهام الفعال في تطوير االقتصاد القائم
على المعرفة عبر َّ
المؤسسات
الشراكة بين
َّ
التعليمية والبحثية ومجتمع األعمال لغرض
نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بما يخدم
االقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة،
وتوفير بيئة محفزة وجاذبة لمراكز األبحاث
والتطوير في الشركات المحلية والعالمية،
لتعزيز التعاون مع الجامعة وتطوير النشاط
العلمي والتحول التجاري للبحث العلمي
واالبتكار ،وذلك عن طريق تحقيق هدفين
رئيسيين:
•استثمار مخرجات البحث العلمي واالبتكار
وتحويلها إلى منتجات ذات مردود
اقتصادي.
•اإلشراف على إنشاء وإدارة وادي
مكة للتقنية (حديقة العلوم والتقنية
بالجامعة).
وتقدم شركة وادي مكة للتقنية خدماتها
ألعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات
والمبتكرين ورواد األعمال ،والشركات الناشئة
والصغيرة والمتوسطة ،وكذلك الشركات
الكبرى محلي ًا وعالمياً.

عناصر المشروع
•يتكون المشروع من منطقة سكنية
وفندق ،ومركز لألعمال ،ومعامل لالبتكار،
ومجمع مبادرات التحول الوطني.
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مراكز
البيانات
تُساهم “مدن” في تحقيق أحد أهم
محاور رؤية المملكة  2030فيما يخص
التحول الرقمي وممكناته بالتعاون مع
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ،لوضع
المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال
الخدمات السحابية وخلق بيئة متوائمة مع
مستهدفات التحول الرقمي ،وجذب الفرص
االستثمارية عن طريق توفير منتج تخصيص
أراضي مركز البيانات في المدن الصناعية
التابعة للهيئة والتوافق لترخيص مراكز
البيانات ضمن مجمعات تقنية .
وقد تم تخصيص موقع في المدينة الصناعية
الثانية بالدمام كأول مركز بيانات في
“مدن” لصالح شركة “محور البيانات لتقنية
المعلومات” .وموقع آخر لشركة “تماسك
القابضة” في المدينة الصناعية الثانية
بالدمام .كما تم تخصيص موقع في المدينة
الصناعية الثانية بالرياض لصالح شركة “خزان
المعلومات”.
وجاري العمل على استقطاب مجموعة
من الشركات العالمية والرائدة في مجال
الحوسبة السحابية إلنشاء مراكز البيانات
كمحور أساسي الستقطاب األنشطة التقنية
األخرى.

شكر
وتقدير
تتقدم “مدن” بالشكر والعرفان لكل من
ساهم في إخراج هذا العمل من منسوبيها
وقادتها ومجلس إدارتها ،والذين كانت
لهم بصماتهم الواضحة في إثراء محتوى
التقرير السنوي لعام 2021م ،إذ ساهمت
جهودهم المخلصة في تذليل السبل
وتقديم المساعدات اإلدارية والفنية للخروج
به على النحو المنشود ،وفي الختام نسأل
نافعا لوطننا
الله تعالى أن يجعل عملنا هذا
ً
وشعبه الكريم ،وأن يحفظ قادتنا ووالة أمرنا،
وأن يديم علينا نعم األمن واألمان واالستقرار
واالزدهار.

والله ولي التوفيق

