الـتـقـريـر الـسـنـوي
ANNUAL REPORT

1441
1442

3

الـتـقـريـر الـسـنـوي
ANNUAL REPORT

2020

4

التقرير السنوي 2020

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

“إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من
التحديات ،مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة
لتطوير آليات االقتصاد ،وهو تطوير يجب أن
يكون مبني ًا على الدراسة واألسس العلمية
الصحيحة”
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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

“نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في
األداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين ،ومع ًا
زدهرة
سنكمل بناء بالدنا لتكون كما نتمناها جميعاًُ ،م
ً
قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها ،وتستفيد
ً
ٍ
سلعة أو حِ راك
من ُمقدراتها دون أن َنرتَهن إلى قيمة
أسواق خارجية”
ٍ
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بين يدي التقرير
ُأعد هذا التقرير التزام ًا بأعلى معايير الشفافية ،وعرض ما
تم تحقيقه من أعمال وإنجازات خالل عام 2020م ،وفق
المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر
باألمر الملكي رقم “أ ”13/وتاريخ  3ربيع األول 1414هـ.

مضــت “مــدن” خــال عــام 2020م ُقدمــ ًا نحــو
تحقيــق مســتويات قياســية فــي أنشــطة
أعمالهــاُ ،مستشــعرةً قــوة االنطالقــة األولــى
للقطــاع الصناعــي عــام 1974م ،واألفــكار
متيــن
ٍ
الخالقــة التــي أحاطــت الوطــن بجــدارٍ
يحــدوه األمــن وعمــق األمــانُ ،يضاهــي فــي
ربــع العريــق رمــز
مفهومــه جــدار قصــر
الم ّ
ُ
تأســيس الدولــة الســعودية (حفظهــا اللــه)
بمــا يحملــه مــن داللــة البدايــاتُ ،مؤكــدة بذلــك
مرونتهــا وموثوقيتهــا رغــم تأثيــر جائحــة
“كورونــا” فيــروس “كوفيــد ”19 -المســتجد
محليــ ًا وعلــى االقتصــاد العالمــي.
إن الظروف الصعبة التي شــهدها العالم خالل
2020م جعلــت هــذا العــام األكثــر تحديــ ًا علــى
ـل مــن الزمــن ،ومــا لذلــك مــن تداعيــات
مــدى جيـ ٍ
علــى نتائــج األعمــال ،غيــر أننــا (بحمداللــه) حققنــا
إنجــازات واضحــة ليحظــى هــذا العــام فــي
ويعــزى ذلــك
تاريــخ “مــدن” بمكانــة اســتثنائيةُ ،

إلــى المتانــة التشــغيلية التــي تدفعنــا لنواصــل
اســتراتيجيتنا (طويلــة المــدى) نحــو النمــو
ـوع ،كذلــك تحقيــق قيمــة إضافيــة جديــدة
والتنـ ّ
فــي كل جــزء مــن جزئيــات أعمالنــا نحــو تمكيــن
الصناعــة والمســاهمة فــي زيــادة المحتــوى
المحلــي ،إلــى جانــب مراعــاة ســامة العامليــن
فــي مدننــا الصناعيــة بتطبيــق إجــراءات احترازيــة
واســعة النطــاق تحــد مــن انتشــار الجائحــة
التكيــف مــع نمــط حيــاة جديــد.
وتُســهل
ّ
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار تداعيــات الجائحــة
ومــا آلــت إليــه؛ برهنــت “مــدن” ُمجــدد ًا علــى
امتالكهــا خيــارات اســتراتيجية تضمــن ســامة
ـتط َراد فــي مســيرتها نحــو
منهــج عملهــا و االسـ ْ
المســتقبل ،فــي قصــة نجــاح ُبنيــت علــى مكامــن
القــوة واســتندت إلــى طاقــات وخبــرات وطنيــة،
وال شــك أن أعمــال هــذا العــام ومــا يســتعرضه
التقريــر مــن أرقــام ومســتجدات يؤكــد عــزم
“مــدن” الخــروج مــن هــذه األزمــة أكثــر قــوةً

وحضــور ًا وأعلــى جاهزيــة ،لتؤكــد فــي نهايــة
المطــاف جوهرهــا ومــا تمثلــه لقطــاع الصناعــة.
تحليل لمدى
يأتــي تقريــر هــذا العام ليرصد عبــر
ٍ
فاعليــة األداء وقيــاس لمؤشــراته؛ مســيرة
نجاحــات “مــدن” ونتائــج خططهــا االســتراتيجية،
ومــا وصلــت إليــه مــن إمكانــات فيمــا يتعلــق
بــإدارة أزمــة جائحــة “كورونــا” ،كذلــك دعــم
خطــط التحــول إلــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة،
باإلضافــة إلــى تفصيــل فــي نتائــج المشــاريع
المنجــزة واالســتدامة التــي تســعى لتحقيقهــا
ُ
اقتصاديــ ًا وصناعيــ ًا وبيئيــاً.
مــر عــام 2020م بتحدياتــه وإنجازاتــه،
لقــد
َّ
لكننــا ســنذكره دائمــ ًا بأنــه العــام الــذي كشــف
عــن قــدرات “مــدن” الحقيقــة ،وإثبــات جدارتهــا
فــي إدارة األزمــة ،إضافــة إلــى جاهزيتهــا فــي
التعامــل مــع التداعيــات المختلفــة والتأقلــم مــع
المتغيــرات الطارئــة.
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أعضاء مجلس اإلدارة
شــهد عــام 2020م التشــكيل الجديــد لمجلــس إدارة «مــدن» فــي
دورتــه الســابعة ،بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء علــى تعييــن ُممثلــي
القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،حيــث وافــق مجلــس الــوزراء برئاســة
“أيــده اللــه”،
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز ّ

علــى تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة
ومناطــق التقنيــة “مــدن” ،وذلــك اســتعداد ًا لمرحلــة جديــدة تتطلــب
تعزيــز مســيرة االرتقــاء بالقطــاع الصناعــي فــي المملكــة اتســاق ًا مــع
رؤيــة “الســعودية .”2030

معالي المهندس

سعادة المهندس

سعادة األستاذ

أسامة بن عبدالعزيز الزامل

خالد بن محمد السالم

هيثم بن عبدالرحمن الطريف

الرئيس التنفيذي
لـ «مدن»

ممثل
وزارة المالية

عضو ًا

عضو ًا

ممثل
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
عضو ًا

سعادة الدكتور

سعادة المهندس

سعادة المهندس

سعادة المهندس

عبدالرحمن بن عبدالله البشر

بسام بن عبدالله البسام

عبدالله بن فهد الفصام

عبدالسالم بن محمد المطلق

ممثل
وزارة التجارة

ممثل
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

ممثل
القطاع الخاص

ممثل
القطاع الخاص

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

معالي األستاذ

بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية
رئـيـسـ ًا

سعادة الدكتور

سعادة الدكتور

سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس

يوسف بن محمد اليوسف

أحمد بن جميل قطان

ممثل
وزارة االقتصاد والتخطيط

ممثل
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية

ممثل
وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

سعادة األستاذ

سعادة المهندس

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

عبدالله بن سعود الرميح

عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان

رامي بن خالد التركي

إبراهيم بن محمد الجميح

ممثل
القطاع الخاص

ممثل
القطاع الخاص

ممثل
القطاع الخاص

ممثل
القطاع الخاص

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

أمين سر المجلس

المهندس .خالد بن صالح الحماد
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كلمة معالي
رئيس مجلس اإلدارة
يعتبــر عــام 2020م نقطــة تحــول فــي تاريــخ
الصناعــة الســعودية التــي أثبتــت باألمــر
الواقــع قدرتهــا علــى مواكبــة المتغيــرات
والظــروف الطارئــة وحافظــت علــى مكتســباتها
التــي مكنتهــا مــن كتابــة عصــر صناعــي جديــد
مدعومــا بالعديــد مــن المزايــا وال ســيما
ً
الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي للمملكــة
الــذي يجعلنــا قادريــن علــى لعــب دور رئيســي
وحيــوي فــي تغذيــة المنطقــة بأكملهــا بمزيــج
متنــوع مــن المنتجــات الســعودية.
ورغــم الظــروف الصعبــة التــي فرضهــا الوبــاء،
فقــد حققــت الهيئــة الســعودية للمــدن
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن» ،العديــد
مــن اإلنجــازات خــال العــام الماضــي ،مــن خــال
إســهاماتها الفاعلــة فــي دعــم واســتقرار
العمليــات اإلنتاجيــة والتشــغيلية للقطــاع
الصناعــي ،بإطــاق العديــد مــن المبــادرات
والمحفــزات حيــث ارتفــع إجمالــي عــدد المصانــع
فــي المــدن الصناعيــة إلــى أكثــر مــن  4آالف
مصنــع ،منهــا قرابــة  1000مصنــع غذائــي ،و174

األستاذ
بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية

مصنعــ ًا طبيــ ًا وأكثــر مــن  580مصنعــ ًا جاهــز ًا
فــي التخفيــف مــن تداعيــات «كورونــا» علــى
االقتصــاد الوطنــي.

بنســبة  % 120إلــى  17ألــف موظفــة صعــود ًا من
 7860موظفــة فــي فتــرة تقــارب العــام ،وهــو
مــا يعــود بالفائــدة علــى المجتمــع واالقتصــاد
الوطنــي.

لقــد ســاهمت «مــدن» فــي ســير عمــل المصانع
خــال الجائحــة ،بإطــاق حزمــة محفــزات مــن
بينهــا خفــض اإليجــار الســنوي بنســبة % 25
حتــى نهايــة 2020م ،وتأجيــل ســداد الرســوم
الماليــة لمــدة ثالثــة أشــهر « 90يومـاً» ،إضاقــة
إلــى اإلعفــاء مــن رســوم اعتمــاد المخططــات
الهندســية ورســوم تعديــل العقــود حتــى
نهايــة العــام  .2020وتمديــد فتــرة بنــاء
المصانــع لتصبــح  36شــهر ًا بــدال مــن  24شــهراً،
وتمديــد مــدة رخــص التشــغيل حتــى نهايــة
العــام 2020م.

إن تحقيــق الريــادة وديمومــة النمــو يتطلــب
تحقيــق اقتصــاد المعرفــة وتعزيــز التحــول
الرقمــي ،وفــي ذلــك كانــت «مــدن» فــي صلــب
المتغيــرات العالميــة وعلــى درايــة كاملــة
بمســتجداته للوصــول إلــى مجتمــع معلوماتي
يعــزز التنافســية محليــ ًا وإقليميــ ًا وعالميــاً،
ويســعى بقــوة نحــو تمكيــن الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،األمــر الــذي ُيســهم فــي خلــق
صناعــات مبنيــة علــى طلــب مســتقبلي وإيجــاد
بيئــة تقنيــة ذكيــة وجاذبــة لالســتثمار.

وعلــى مســتوى تمكيــن ودعــم المــرأة ،عملــت
«مــدن» مــع شــركائها فــي القطــاع الصناعــي
علــى توفيــر بيئــة عمل نوعيــة ،وتهيئة وظائف
مناســبة للفتيــات والشــباب الســعوديين مــع
صقلهــم بالتأهيــل والتدريــب الالزميــن ،ونجحــت
فــي رفــع أعــداد الســعوديات بالمــدن الصناعية

وختامــا ،أرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان
ً
إلــى مقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين،
وســمو ولــي عهــده األميــن -حفظهمــا اللــه،-
ٍ
منظومة صناعيـ ٍ
ٍ
متقدمة
ـة
لدعمهــم فــي بنــاء
ٍ
ومتكاملــة تدعــم االقتصــاد الوطنــي وتضمــن
اســتدامة المــوارد لألجيــال القادمــة.
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كلمة سعادة
الرئيس التنفيذي

عامــ ًا تلــو اآلخــر ،تتبلــور رؤيتنــا للمســتقبل
وتُلقِ ــي الضــوء علــى مســارات نقطعهــا لتمكيــن
الصناعــة والمســاهمة فــي زيــادة المحتــوى
المحلــي ،فــي ظــروف اســتثنائية فرضتها جائحة
«كورونــا» التــي اجتاحــت العالــم بأســره ،لتكمــل
«مــدن» -بحمــد اللــه -عامهــا الصناعي العشــرين
فــي مســيرة اســتثمرت خاللهــا الفــرص ،وعليهــا
ـج مميــزة تؤكــد صــواب
ُبنــي النجــاح وتحققــت نتائـ ٌ
اســتراتيجيتها ومتانــة مخططهــا التشــغيلي.
يأتــي التقريــر الســنوي لعــام 2020م ليوثــق
مرحلــة مهمــة فــي تاريــخ «مــدن» ،ويصــف
التحديــات والصعــاب التــي نجحــت فــي التغلــب
عليهــا ،كمــا يقــدم صــورةً واضحــةً للمســتثمرين
حــول اســتراتيجيتها ،ومــا وصلــت إليــه مــن
إمكانــا ٍ
ٍ
عــززة لالســتثمار وداعمــة لخطــط
ت ُم
التحــول إلــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،بفضــل
اللــه ،ثــم بفضــل الدعــم الكبيــر والرعايــة
المســتمرة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود «أيــده
اللــه» ،وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيز
«حفظــه اللــه» ،وال يســعنا فــي هــذا المقــام إال
أن نرفــع لهمــا أســمى آيــات الشــكر والعرفــان،
ـد بمزيــد مــن العمــل والجهــود المخلصة.
وأن ن َِعـ َ

المهندس
خالد بن محمد السالم
الرئيس التنفيذي لـ «مدن»

لقــد توجــت الجهــود التــي بذلتهــا «مــدن»
باتبــاع اســتراتيجية مرنــة ذات مهنيــة عاليــة فــي
مواجهــة تداعيــات أزمــة كورونــا وتأثيراتهــا
المباشــرة علــى سالســل اإلمــداد ،بتفعيــل خطــة
االســتجابة للطــوارئ الخاصــة بهــا ،وإتاحــة
كافــة الطلبــات والبيانــات والمعلومــات حــول
والمحفــزات والمبــادرات لشــركاء
اإلجــراءات
ّ
«مــدن» –إلكترونيــاً -عــن طريــق الرســائل
البريديــة والنصيــة وعبــر نظــام الخدمــات
اإللكترونيــة ،وذلــك منــذ اليــوم التالــي لتطبيــق
اإلغــاق القســري فــي مناطــق المملكــة.
وضمــن هــذه الجهــود ســاهمت مصانعنــا
بمختلــف فئاتهــا فــي المــدن الصناعيــة فــي
تخفيــف آثــار الجائحــة علــى االقتصــاد الوطنــي،

بتوفيــر متطلبــات الســوق المحليــة مــن
المنتجــات الغذائيــة والطبيــة المختلفــة بعــد
ارتفــاع الطلــب عليهــا بشــكل كبيــر ،حيــث جــاءت
الصناعــات الغذائيــة علــى رأس قائمــة األنشــطة
األكثــر إشــغاالً للمصانــع الجاهــزة ،ثــم صناعــة
المســتلزمات الطبيــة والصناعــات الدوائيــة،
المخصصــة
بزيــادة فــي مســاحة األراضــي
ُ
لصناعــة المنتجــات الغذائيــة بنســبة % 50
وصناعــة المســتلزمات الطبيــة بنســبة ،% 15
واســتقطاب صناعــات نوعيــة جديــدة ذات قيمــة
مضافــة تجــاوز حجــم اســتثماراتها حاجــز 1,135
مليــار ريــال ســعودي.
وحققــت «مــدن» خــال عــام 2020م مســتويات
قياســية فــي أنشــطة أعمالهــا بزيــادة عــدد
العقــود الصناعيــة واالســتثمارية لتصــل إلــى
 6,587عقــد ًا صناعيــ ًا واســتثمارياً ،و3,724
مصنع ـ ًا منتج ـ ًا يعمــل بهــا  517,242ألــف موظف ـ ًا
وموظفــة ،بمــا يســهم فــي تنويــع مصــادر
الدخــل الوطنــي ويعمــل علــى تحقيــق أهــداف
التنميــة فــي إطــار رؤيــة «الســعودية .»2030
وحققــت «مــدن» خــال العــام األدوار المنوطــة
بهــا بمــا ينســجم مــع متطلبــات وركائــز التنميــة
االقتصاديــة الشــاملة الهادفــة لتحويــل
ومنصــة
المملكــة إلــى قاعــدة صناعيــة وطنيــة
ّ
لوجســتية عالميــة ،والمســاهمة فــي تحقيــق
محــور «اقتصــاد مزدهــر» عبــر التكامــل مــع
خطــة التنفيــذ « »2025 – 2018لبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
«ندلــب» والتناغــم مــع االســتراتيجية الوطنيــة
للصناعــة ،وعملــت فــي إطــار ذلــك علــى عــدد
مــن المبــادرات والمشــاريع ذات األثــر اإليجابــي
علــى مؤشــرات نمــو األعمــال وتحســين تجربــة
المســتثمر ،بتقليــص الزمــن المقــدر إلنجــاز
الطلبــات وتقديــم الخدمــات بواقــع  2,871ســاعة
عمــل ،كمــــا تــــم أتمتــــة الخدمــــات بنســــبة ،%90
ـة ذكيـــ ٍ
بهــــدف تطويــــر بيئــــة ٍ صناعيـــ ٍ
ـة.
وتُســهم «مــدن» فــي تبنــي تقنيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة عبــر «برنامــج اإلنتاجيــة

الوطنــي» بهــدف مســاعدة المنشــآت الصناعيــة
ــم فقــد تــم
علــى
ُّ
التحــول الرقمــي ،ومِ ــن َث َّ
َحــول لتطبيــق مبــادئ التميــز
وضــع ُخطــط ت ُّ
التشــغيلي وتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
علــى  100مصنــع قائــم تكــون نموذج ـ ًا ُيحتــذى
بــه ،حيــث شــهد عــام 2020م إطــاق المرحلــة
الثانيــة مــن البرنامــج بعــدد  40مصنع ـاً ،كمــا تــم
إطــاق ُخطــة تســتهدف تعزيــز جــودة خدمــات
االتصــاالت واإلنترنــت فــي خمــس مــدن صناعيــة
بتوفيــر خدمــات اإلنترنــت عالــي الســرعة «،»G5
وذلــك فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام
والمدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض ممــا
ُيســهم فــي رفــع جــودة خدمــات االتصــاالت
واإلنترنــت.
وتحــرص «مــدن» علــى تحقيــق التقــدم
التكنولوجــي والتحــول الرقمــي فــي
منظومتهــا الصناعيــة وتوظيفهــا علــى النحــو
األمثــل فــي تعزيــز كفــاءة األعمــال ،واالرتقــاء
بجــودة منتجاتهــا وخدماتهــا وتقديــم تجربــة
اســتثمارية متميــزة لشــركائها ،وخــال العــام تم
تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات فــي مجــاالت الجودة
والتميــز المؤسســي ،حيــث حصلــت «مــدن»
للمــرة الثانيــة علــى شــهادة ()ISO 9001-2015
المحدثــة بعــد توســيع نطاقهــا لتغطــي كافــة
ُ
المــدن الصناعيــة وعملياتهــا وإجراءاتهــا البالــغ
عددهــا نحــو  354إجــراء ،كمــا تــم تدشــين منصــة
«وثــق» التــي تســتهدف توثيــق العمليــات
اإلجرائيــة فــي «مــدن» ،إلــى جانــب إطــاق
مبــادرة «شــريك» لتطويــر الخدمــات اإللكترونيــة
الحاليــة ،وإيصــال خدمــات االتصــاالت فــي المــدن
الصناعيــة بنســبة  ،% 77لتحقــق «مــدن» فــي
جملــة أعمالهــا نتائــج تعــزز عوامــل نموهــا
ومؤشــرات الرضــى لــدى الشــركاء وتدعــم
القطــاع الصناعــي ،آمليــن أن تعــزز تلــك النجاحــات
خطــط النمــو المتواصلــة.

والله ولي التوفيق
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الهيكل التنظيمي
الرئيس التنفيذي
مكتب الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية

الشؤون القانونية

التسويق واالتصال المؤسسي

العناية بالشريك

نائب الرئيس التنفيذي للمالية

نائب الرئيس التنفيذي لألداء
المؤسسي والتحول التنظيمي

نائب الرئيس التنفيذي
للخدمات المؤسسية
تقنية المعلومات واالتصاالت

العالقات العامة

نائب الرئيس التنفيذي
لتطوير األعمال

التسويق

نائب الرئيس التنفيذي
لتشغيل المدن الصناعية

نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع

تطوير االستثمار

القطاع األوسط

تنفيذ المشاريع

تطوير الخدمات اللوجستية

القطاع الغربي

الدراسات والتصاميم

القطاع الشرقي

ضبط المشاريع

المرافق

التخطيط الحضري
والمعلومات الجغرافية

سالمة المنشآت
ومتابعة العقود

توفير الخدمات األساسية

الحسابات العامة

االستراتيجية والمبادرات

التخطيط المالي
والتقارير المالية

الجودة والتميز المؤسسي

أمن المعلومات

عمليات الخزينة

الدراسات واالبتكار
المؤسسي

الشبكات والبنية
التحتية

تطوير الصناعة
والمدن الخاصة

مكاتب إدارة
المهام والمتابعة

تطوير األنظمة
والتطبيقات

المناطق التقنية
واإلنتاجية الصناعية

مكتب تحقيق الرؤية

تحليل األعمال

األمن وسالمة
المدن الصناعية

الموارد البشرية
عمليات الموارد
البشرية

الصحة والبيئة

تطوير المواهب
الخدمات المساندة

نائب

إدارة عامة

إدارة

قسم

وحدة
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مسيرة «مدن»

ثمة عالقة وطيدة
َّ
تربط «مدن»
بالمستقبل؛ تواصل
مسيرها نحوه لبناء
ٍ
غد أكثر إشراقاً؛
يلتزم التزام ًا تام ًا
بدعم الرؤية
السعودية
الطموحة وتحقيق
مستهدفاتها

تقتــرب «مــدن» مــن إتمــام عِ قديــن فــي
مســيرتها التي انطلقت عام 2001م؛ بالقرار
الــوزاري رقــم  235وتاريــخ 1422/8/27هـــ،
كمطــورٍ للمــدن الصناعيــة .تكــون
للعمــل ُ
ٍ
ٍ
صناعيــة متكاملــة
أراض
مســؤوليتها تطويــر
ـة مثاليـ ٍ
الخدمــات ،وخلــق بيئـ ٍ
ـة لتنميــة وإنشــاء
مناطــق التقنيــة موزعــة فـــي ربــوع المملكــة
كافــة ،إضافــة إلــى تعزيــز مقومــات جــذب
االســتثمارات ،وتوفيــر عناصــر البنيــة التحتيــة
المتكاملــة والخدمــات الالزمــة لتوطيــن
ُ
الصناعــات ،فــي ظــل التحــرر االقتصــادي
الــذي تشــهده المملكــة ،كذلــك تعظيــم
فــرص االســتفادة مــن االتفاقيــات اإلقليميــة
والدوليــة التــي تــم التوقيــع عليهــا عبــر
ســنوات.
وعلــى مــدى عِ قديــن؛ تعمــل «مــدن» وفــق
رؤيــة تعتمــد ُأطــر التوســع فــي المجــال
الصناعــي وتوطيــن التقنيــةُ ،مســتندة إلــى
عامــا،
إرث صناعــي تنمــوي يمتــد ألكثــر مــن ً 45
حيــث َعمــدت إلــى تأســيس بيئــة صناعيــة
ُمتكاملــة؛ فطبقــت اقتصــاد المعرفــة وجعلــت
تمكيــن الصناعــة والمســاهمة فــي زيــادة
االســتراتيجي
المحتــوى المحلــي خيارهــا
ٍ
األول ،األمــر الــذي ظهــر فــي مضاعفــة
عــدد المــدن الصناعيــة لتصــل إلــى  35مدينــة
صناعيــة بينهــا خمــس واحــات صناعيــة
مالئمــة لعمــل المــرأة ،و  6,587عقــد ًا صناعي ـ ًا
واســتثماري ًا و 3,724مصنعـ ًا منتجـ ًا يعمــل بهــا
 517,242ألــف موظف ـ ًا وموظفــة ،بمــا يســهم

فــي تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي ويعمــل
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة فــي إطــار
رؤيــة «الســعودية .»2030
ثمــة عالقــة وطيدة تربط «مدن» بالمســتقبل؛
َّ
تواصــل َمســيرها نحــوه لبنــاء غـ ٍ
ـد أكثــر إشــراق ًا
يلتــزم التزام ـ ًا تام ـ ًا بدعــم الرؤيــة الســعودية
الطموحــة وتحقيــق مســتهدفاتها ،كذلــك
توجهــات الحكومــة الرشــيدة بقيــادة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
«أيــده اللــه» ،وولــي عهــده
عبدالعزيــز
ّ
األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد
قطــاع
بــن ســلمان «حفظــه اللــه» بتطويــر
ٍ
صناعــي يتميــز بالقــوة والتنــوع وتعزيــز
ٍ
مراكــزه التنافســية ،لرفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة
وتحقيــق التحــول االقتصــادي المنشــود.
بمســاع
لقــد أنهــت «مــدن» عــام 2020م
ٍ
الموكلــة
جــادة ،واســتثمرت فــي المبــادرات ُ
إليهــا ضمــن برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية «ندلــب»،
وفــق اســتراتيجيتها الراميــة إلــى تحقيــق
االســتدامة فــي القطــاع الصناعــي ،بوصفهــا
بيئــة عمــل متكاملــة تعــي التزاماتهــا
المتعلقــة بتعظيــم االســتفادة مــن التقنيــات
واإلمكانــات المتاحــة ،وتُهيئــة منظومــة
اســتثمارية .أركانهــا« :مــدن صناعيــة متطورة،
بنيــة تحتيــة مكتملــة ،مرافــق خدميــة عاليــة
المســتوى ،وشــبكة لوجســتية ذات جــودة
عالميــة».
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مسيرة  20عام ًا من التمكين والبناء

تم التشكيل اإلداري لكل من
إدارتي شؤون الصناعة وشوون
الكهرباء في وزارة التجارة.

دمج اإلدارتين في إدارة واحدة
تحت مسمى إدارة الشؤون
الصناعية والكهربائية.
3

تم تغيير مسمى اإلدارة في
الوزارة إلى اإلدارة العامة
للشؤون الصناعية والكهربائية.

بلغت مساحة األراضي
المطورة  40.5مليون م.2

بلغ عدد المدن الصناعية
 21مدينة وبلغت
المساحات المطورة نحو
 123مليون م.2

بلغ طول الطرق في
المدن الصناعية  247كم.

9

تم تقسيم الوزارة إلى
قطاعين رئيسين واحد للتجارة
وآخر للصناعة.

النواة األولى لـ «مدن» مع
إنشاء ثالث مدن صناعية في
الرياض وجدة والدمام لم تتجاوز
مساحتها اإلجمالية  ١٤مليون م.2

بلغ عدد المدن الصناعية 9مدن.

بلغ عدد المدن الصناعية
 32مدينة بمساحة 163
مليون م.2

بلغ معدل النمو
في محطات الطاقة
الكهربائية .)MVA( 6,432

بلغ عدد المدن الصناعية
 35مدينة بمساحة قدرها
 191مليون م.2

بلغ عدد المدن الصناعية تحت
إشراف وزارة الصناعة والكهرباء
12مدينة.

أنشئت الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
«مدن».

بلغ عدد المدن الصناعية
 14مدينة.

انطلقت «مدن» باستراتيجية
تتناغم مع تطوير الصناعة
الوطنية وتهدف إلى تمكينها
وتلبية احتياجاتها.

جذب استثمارات نوعية
وإطالق برنامج اإلنتاجية
الوطني.

تعزيز منظومة التحول
الرقمي وتطبيقات الثورة
الصناعية الرابعة.
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“مدن” في أرقام

35
مـــديــنــة
صــنــاعــيــة

3,724

185,840

582

6,587

16,825

3,350

517,242

1,264

مـصنع ًا
مـنـتـجــ ًا

عقد ًا صناعي ًا
واستثماري ًا

موظف ًا وموظفة في المدن
الصناعية

موظف ًا سعودي ًا في
المدن الصناعية

موظفة سعودية في
المدن الصناعية

منشأة
خدمية

مـصنع ًا
جــاهــز ًا

رخصة تشغيل
صادرة

123,500

طاقة محطات معالجة مياه
الصرف الصحي (م/ 3يوم)
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75,630

7,400

شجرة تم زراعتها في
المدن الصناعية

سعات المحطات
الكهربائية ()MVA

979,726,000

م²

المساحة الكلية للمدن
الصناعية

194,858,030

م²

مساحة األراضي
المطورة

124,738,419

م²

مساحة األراضي
المخصصة

173,000
شتلة صحراوية تم زراعتها
في المدن الصناعية

186٫755

م²

مساحة المرافق الرياضية
وقاعات التدريب

47,344

عامال الطاقة االستيعابية للوحدات
ً
السكنية في المدن الصناعية

9,647
وحدة سكنية في
المدن الصناعية

1٫800,000

م²

مساحة المسطحات الخضراء
في المدن الصناعية

175,924

م²

مساحة المراكز التدريبية في
المدن الصناعية
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الملخص
التنفيذي
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إجراءات التعامل مع األزمة

أبرز إنجازات «مدن»
في عام 2020م
حققــت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة
ومناطــق التقنيــة «مــدن» خــال عــام
2020م مســتويات قياســية فــي أنشــطة
أعمالهــا ،وأثبتــت متانــة تشــغيلية فــي
جزئيــات اســتراتيجيتها نحــو تمكيــن الصناعــة
والمســاهمة فــي زيــادة المحتــوى
المحلــي ،بالتزامــن مــع تطبيــق إجــراءات
احترازيــة وتدابيــر وقائيــة واســعة النطــاق
تحــد مــن انتشــار جائحــة «كورونــا» وتُســهل
التكيــف مــع نمــط حيــاة جديــد.
ّ
وصممــت «مــدن» بيئــة صناعيــة واســتثمارية

تهــدف إلــى تعزيــز اإلنتاجيــة وتعميــق
منظومــة «صنــع فــي الســعودية» ال
ِ
ســيما فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الدوائيــة
والغذائيــة والخدمــات اللوجســتية وسالســل
اإلمــداد التــي أثبتــت كفــاءة عاليــة فــي تلبية
احتياجــات الســوق المحليــة التــي تأثــرت
كثيــر ًا بتداعيــات الجائحــة وتنفيــذ اإلغــاق
العالمــي.
وتماشــي ًا مــع سياســة «مــدن» فــي متابعــة
برامجهــا المتعلقــة بتعزيــز التوســع فــي
المجــال الصناعــي ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة،

فقــد بلــغ عــدد المــدن الصناعيــة التابعــة لـــ
«مــدن»  35مدينــة صناعيــة بينهــا خمــس
واحــات صناعيــة مالئمــة لعمــل المــرأة،
يوجــد بهــا  6,587عقــد ًا صناعيـ ًا واســتثمارياً،
و 3,724مصنعــ ًا منتجــاً ،ويعمــل بهــا
 517,242ألــف موظفــ ًا وموظفــة بينهــم
 185,840ألــف موظفــ ًا و 16,825موظفــة
مــن الســعوديين ،بمــا يســهم فــي تنويــع
مصــادر الدخــل الوطنــي ويعمــل علــى
تحقيــق أهــداف التنميــة فــي إطــار رؤيــة
«الســعودية .»2030

1
4

تفعيل خطط االستجابة
ودراسات
بأدلة
للطوارئ
ٍ
ٍ
تستهدف التعاطي مع
الجائحة

متابعة حركة المواد والبضائع
وعدم تأثر سالسل اإلمداد
السيما في الصناعات
الغذائية والدوائية

2
5

دراسة سيناريوهات التعامل
مع األزمة بناء على تقييم
أثرها على القطاع
الصناعي

توفير حلول سريعة ومركزة
تفي باحتياجات القطاع
الصناعي وتلبي
متطلبات المستثمرين

3
6

إطالق مجموعة حوافز
تستهدف تخفيف تداعيات
األزمة ودعم استقرار
نشاط القطاع
الصناعي

االطالع على التقارير والتجارب
العالمية والمحلية وتقييم
المخاطر المحتملة

نتائج خطط استمرارية األعمال

جهود «مدن» في مواجهة آثار

جائحة كورونا « »COVID – 19المستجد
استمرار تشغيل
الخدمات في المدن
الصناعية

تخفيف األثر على
الشركاء وتقديم
الخدمات
كافة ً
إلكترونيا

رفع مستوى األمن
باستخدام
السيبراني ً
ً
 18نظاما أمنيا

أبرز التحديات
اعتذار أو طلب تأجيل تنفيذ المشاريع
العمل عن بعد وصعوبة وصول
منسوبي «مدن» إلى المواقع
إيقاف المقاولين عن العمل

إيقاف الصرف على المبادرات
إغالق المدينة الصناعية الثانية بالدمام
ً
احترازيا

إطالق قنوات تواصل
متعددة مع الشركاء
(البريد اإللكتروني –
اليف شات – التذاكر
اإللكترونية)

تعزيز مستوى التوعية
والدور المجتمعي
داخل المنشآت
الصناعية وفي األماكن
السكنية والخدمية

تقليل عدد الحضور
إلى مقرات العمل
وتفعيل العمل عن
بعد
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تمكين الصناعة

استراتيجية

«نحو ثقافة صناعية مستقبلية»

«مدن»

التطور في استقطاب الصناعات النوعية

إنجـــــازات الخـطـــــــــــة االستراتيجــــيــة

إنجاز  16خدمة ومنتج صناعي
ولوجستي جديد

In Deal

طرح مبادرة تأسيس بوابة
الصناعة ()INDEAL

تدشين  5تطبيقات ذكية جديدة

إطالق مبادرة إدارة سالمة الغذاء في
المدن الصناعية

إبرام  10شراكات عالمية نوعية جديدة

إطالق مبادرة «شريك» لتطوير
الخدمات اإللكترونية الحالية

طرح مبادرة تحفيز الحلول الرقمية
األساسية للمنشآت الصناعية «رقمنة»

إيصال خدمات االتصاالت في المدن
الصناعية بنسبة %77

شركة البحر العربي لألسماك
صناعة وإنتاج التونة

تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية
المحلية

المدينة الصناعية بجازان

المدينة الصناعية بعسير

م2

٨٥,٠٠٠
٢٥٠
+200

إنجازات الجودة والتميز المؤسسي
ُ
الحصول على شهادة ( )ISO 9001-2015المحدثة بعد توسيع نطاقها لتغطي كافة المدن الصناعية
إطالق نظام «وثق» لتوثيق الخدمات والضوابط التنظيمية واألنشطة المؤسسية

مصنع «الجمعية التعاونية
متعددة األغراض بالعكاس»

مليون
ريال

وظيفة

مصنع «وقاية الخليج»
شراكة ماليزية

15,000

م2

25

مليون
ريال

+80

وظيفة
للمرأة

مصنع «الخزامى»

صناعة «القفاز الطبي» من مادة
النايترايل

صناعة المستلزمات الطبية

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

مدينة سدير للصناعة واألعمال

تسريع وتحسين العمليات بتوثيق وتحديث  201إجراء وتقليل مدة التنفيذ بواقع  2871ساعة عمل
المساهمة في استمرارية األعمال باستحداث إجراءات عمل تخدم شركاء «مدن» خالل أزمة «كورونا»
التوعية بثقافة الجودة والتميز المؤسسي بعقد ورش توعوية وتدريب عدد من موظفي «مدن».

50,000
150
+50

م2

مليون
ريال

وظيفة

50,000
+60

م2

وظيفة
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مصنع «»FOAMTECH
الكوري ()Industry 4.0

مصانع «نيار»

صناعة «ستيل فوم»« ،كيميكال
فوم»« ،بوليمر فوم»

إنتاج ماركة « »cofe beneالكورية

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

مدينة سدير للصناعة واألعمال

١٤٫٤٠٠

م2

٩٥

مليون
ريال

+٥٠

وظيفة

مصنع «وقاية الخليج»
شراكة ماليزية

مصنع «تمكين»
شراكة إيطالية
صناعة األجهزة الطبية
مدينة سدير للصناعة واألعمال

122

مليون
ريال

١٤٫٤٠٠

+500

وظيفة
للمرأة

شركة «ديتسالوا» العاملة

م2

مصنع “ GCPSاألمريكي»
صناعة األنابيب
المدينة الصناعية الثالثة بجدة

21.483

م2

70

مليون
ريال

150

مليون
ريال

+55

وظيفة

+250

وظيفة
للمرأة

مصنع «»MELT-BLOWN

مصانع «مسار اإلبداع»
شراكة عالمية

صناعة «القفاز الطبي» من مادة
النايترايل

الصناعات التحويلية للتمور

صناعة مادة «الملت-بلون»
المستخدمة في الكمامات الطبية

صناعة الزي الموحد للمصانع
والقطاع الطبية والزي السعودي

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

المدينة الصناعية بشقراء

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

مدينة سدير للصناعة واألعمال

50,000
150
+50

م2

مليون
ريال

وظيفة

1,500
+60

م2
وظيفة

+30

وظيفة

١,٥٠٠
103
+560

م2
مليون
ريال

وظيفة
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التطور في أنشطة الصناعات المتخصصة

شركة انترا للتقنيات الدفاعية

مصنع محمد فهد السبيعي للصناعة

مصنع أفران الحطب

مصنع تصدير للصناعة

صناعة الطائرات بدون طيار

مستلزمات طبية

صناعة المنتجات الغذائية

صناعة المنسوجات

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

1,500
10

م2

مليون
ريال

وطنية

1,500
17

م2

25.000
50

مليون
ريال

وطنية

مصنع حلول وتد الدفاعية للصناعة

م2

مليون
ريال

وطنية

مصنع الوطنية لألعالف فيدكو

1,500
7

م2

مليون
ريال

وطنية

مصنع حلول وتد الدفاعية للصناعة

مصنع ميلت بلون للصناعة

صناعة المنسوجات

صناعة المنتجات الغذائية

صناعة المنسوجات

صناعة المنسوجات

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

9,500
45

م2

مليون
ريال

مشترك (سعودي ،كندي)

86.000
120
وطنية

م2

مليون
ريال

9,500
45

م2

مليون
ريال

مشترك (سعودي ،كندي)

86.000
10
وطنية

مليون
ريال

م2
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تحفيز استثمارات القطاع الخاص

تعاقدات الخدمات اللوجستية

الشركة الوطنية
للشراء الموحد «نوبكو»

صيدليات
«الدواء»

شركة
«أطياف الطب»

الموقع :في عدد من المدن الصناعية

الموقع:مدينة سدير للصناعة واألعمال

الموقع :مدينة سدير للصناعة واألعمال

النشاط :مستودعات دوائية وطبية

النشاط :مستودعات طبية ودوائية

النشاط :مستودعات طبية ودوائية

المساحة 310 :آالف م²

المساحة 22 :ألف م²

المساحة 8 :آالف م²

توسعة لشركة
«النجوم المتحدة»

الشركة السعودية لمنتجات
األلبان واألغذية (سدافكو)

الموقع :المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

الموقع :المدينة الصناعية بمكة المكرمة

النشاط :خدمات نقل

النشاط :مستودعات غذائية

المساحة 20 :ألف م²

المساحة 8 :آالف م²

التطور في شراكات قطاع األعمال
توصيــل الغــاز الطبيعــي إلــى المدينــة
الصناعيــة الثالثــة بالدمــام بالتعــاون مــع
وزارة الطاقــة
العمــل علــى مشــاريع الطاقــة
الشمســية فــي المدينــة الصناعيــة
الثالثــة بجــدة والمدينــة الصناعيــة برابــغ،

أراض
بعــد الموافقــة علــى تخصيــص
ٍ
مســاحتها  19مليــون م 2وطاقــة إنتاجيــة
إجماليــة تزيــد عــن  600ميغــاوات.
ً
انضمــام «مــدن» رســميا إلــى لجنــة
الخدمــات اللوجســتية التابعــة لبرنامــج
«تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات

اللوجســتية – ندلــب»
اتفاقيتــان مــع بنك التنميــة االجتماعية
والشــركة الســعودية الكهربــاء لتدشــين
خدمــات جديــدة للصناعييــن.

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة «تطويــر
النقــل التعليمــي» لتوفيــر خدمــة
النقــل التــرددي مــن وإلــى وداخــل
المــدن الصناعيــة.

اتفاقيــة تطويــر مدينــة صناعيــة خاصــة
مــع شــركة بــن الدن فــي بحــرة

إطــاق مبــادرة ربــط القطــاع الصناعــي بالمؤسســات
العلميــة والبحثيــة بالتعــاون مــع مركــز الملــك عبداللــه
العالمــي لألبحــاث الطبيــة (كيمــارك) تســتهدف ســد
الفجــوة بيــن الصناعييــن والمراكــز البحثيــة.
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تمكين الكفاءات الوطنية

األداء

المؤسسي

عملــت مــدن خــال عــام 2020م علــى
تأميــن ظــروف عمــل مالئمــة للقــوى
العاملــة الوطنيــة ،وتفعيــل عــدد مــن
البرامــج ،هــي:

التميز التشغيلي

2019

2020

العمــل مــع الجهــات الحكوميــة
لتطويــر وتســهيل الخدمــات فــي المــدن
ا لصنا عيــة
تأميــن خدمــات تجاريــة ذات جــودة
تتــاءم مــع احتيــاج القــوى العاملــة

الوطنيــة فــي المــدن الصناعيــة
إنشــاء وتأجيــر المحــال التجاريــة ومراكز
التســوق داخــل المــدن الصناعية
اســتحداث المســتوصفات والعيــادات
الطبيــة داخــل المــدن الصناعيــة

رأس المال البشري

النمو في األعمال
عدد المخططات المعت ََمدة

1,168

1,369

عدد ُر َخص البناء المعت ََمدة

953

988

عدد تصاريح األعمال المعت ََمدة

1,848

4,328

398

إجمالي الموظفين

396

السعوديون

2

غير السعوديين

383
الذكور

15

اإلناث

رخص التشغيل
عدد رخص التشغيل

1,990

3,350

التحول الرقمي

طلبات المقاولين المستلمة
عدد طلبات تأهيل المقـاولين المستلمة

116

77

عدد المقـاولين المؤهلين

46

43

المستَلمة ،والمكاتب االستشارية الهندسية المؤهلة
المكاتب االستشارية الهندسية ُ
المس َتلَمة
عدد طلبات المكاتب االستشارية الهندسية ُ

527

200

عدد المكاتب االستشارية المؤهلة

150

239

الزيارات التفتيشية الميدانية
زيارة تفتيشية

8,694

7,309

إطــاق نظــام التكامــل الرقمــي»
ً
تكامــل» للتحكــم فــي األنظمــة داخليــا
ً
وخارجيــا
ُ
إطــاق النســخة المحســنة مــن نظــام
«أداء» لدعــم عمليــة صناعــة القــرار
إطــاق نظــام «إنجــاز» إلدارة
المبــادرات والمؤشــرات التنظيميــة.
إطــاق خدمــات «أتمتــة عمليــة
االســترداد ،تحديــث بيانــات الترخيــص
الصناعــي والســجل التجــاري ،وتصاريــح
الحفــر» اإللكترونيــة
اســتكمال ربــط نظــام المحتــوى

الشامل ()Enterprise Content Management

باألنظمــة الداخليــة
إطــاق نظــام «مــوارد» لصيانــة
ا أل صــو ل .
إطــاق المرحلــة األولــى مــن نظــام
«شــريك».
التكامــل مــع وزارة المــوارد البشــرية
عبــر منصــة «التــزام».
إطالق نظام مهامي (.)Tasky
إطــاق نظــام المراجعــة الداخليــة
(.)Audit Care
إطالق نظام ()WAN Optimization Solution

لرفــع مســتوى جــودة وفعاليــة ســرعة
دوائــر االتصــال إطــاق نظــام أتمتــة حزم
التحديثــات الخاصــة بالخــوادم واألجهــزة
ذات العالقــة
إطــاق منصــة التنبيهــات والتواصــل
الداخلــي إلدارة ونشــر رســائل التواصــل
الداخلــي
إطــاق المنصــة الموحــدة إلدارة
قنــوات التواصــل الخارجــي للشــركاء.
توفيــر أجهــزة لوحيــة معــززة بشــرائح
اتصــال لجملــة مــن المراقبيــن فــي
الفــروع.

34
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المشاركات واللقاءات المجتمعية

االتصال والتمكين

نظمت «مدن» ونسقت خالل عام 2020م:

النشر
الصحفي
نشر  144خبر ًا وتقرير ًا وقصة خبرية في الصحف
المحلية والعالمية

اإلنتاج
المرئي

16

6

13

5

إنتاج ( )47فيلم ًا متنوع ًا وفيلم ًا وثائقي ًا
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

لقاءً وورشة عمل

اتفاقيات وعقود
ومذكرات تفاهم

زيارة تفقدية لمعالي
وزير الصناعة

زيارات قام بها أصحاب
السمو أمراء المناطق
وسعادة الرئيس التنفيذي

المنصات
الرقمية

المسؤولية االجتماعية
زيــادة متابعينــا علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي بنســبة  % 36ليصــل إلــى 82,742
ً
ً
متابعــا جديــدا خــال عــام 2020م
كنــا أقــرب إلــى شــركائنا والمجتمــع عبــر
نشــر  1,033تغريــدة ومنشــور علــى منصــات
التواصــل االجتماعــي المختلفــة.
تحقيــق زيــادة فــي معــدل التفاعــل علــى
منصــات التواصــل االجتماعــي بنســبة % 45
ً
لتصــل إلــى  1,203,314تفاعــا

محــرك البحــث ( )Googleباللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة.
إضافــة وتطويــر المواقــع الجغرافيــة
ً
ً
لـــ  19مبنــى إداريــا فــي خرائــط ()Google
لتســهيل الوصــول إلــى المــدن الصناعيــة
حققنــا

8,319

مشــاهدة

لصفحــة

«منتجاتنــا» بالموقــع اإللكترونــي لـــ «مدن».
ً
ً
تصميــم ونشــر ( )55اســتبيانا إلكترونيــا
لمنســوبي «مــدن» وشــركائها.

تعزيــز التواصــل مــع متابعينــا مــن

التواصــل الفعــال مــع شــركاء ومنســوبي

المســتثمرين والصناعييــن داخــل المملكــة

«مــدن» عبــر ( )101رســالة نصيــة و()147
ً
ً
بريــدا إلكترونيــا.

وخارجهــا برفــع معــدل حضــور «مــدن» فــي

اتفاقيــة توزيــع ســال غذائيــة بالمدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام
التعــاون مــع وزارة الصحــة فــي حملــة
ميدانيــة بالمجمعــات الســكنية للتوعيــة
المشــاركة فــي حملــة اليــوم العالمــي
«وتيــن».

للتوعيــة بمــرض ألزهايمــر بالتعــاون مــع

دعــم المصانــع للتحــول إلــى االقتصــاد

«الجمعيــة الســعودية لمــرض ألزهايمــر»

الدائــري

بعنــوان «مانســينا وش عطيتــو»
المشــاركة فــي حملــة تشــجير المدينــة

بأخطــار «فيــروس كورونــا»
للتبــرع بالــدم والتــى نظمهــا

المشــاركة فــي حملــة اليــوم العالمــي

تنظيــم  4ورش عمــل توعويــة بهــدف

تطبيــق

الصناعيــة األولــى بجــدة
المشــاركة فــي حملــة توعويــة بالتعــاون
مــع مركــز «ســامة المرضــى»

تنظيــم  6ورش عمــل توعويــة حــول نظــم
الســامة في المنشــآت الصناعية.
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يمكنكم االطالع على

الملخص التنفيذي
عبر تقنية الواقع المعزز

1

2

3

حمل التطبيق Artivive

تجدونه على

وجه كاميرا التطبيق
على شعار “مدن”

45

46
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«لن ننظر إلى ما قد
فقدناه أو نفقده
باألمس أو اليوم،
بل علينا أن نتوجه
دوم ًا إلى األمام»
صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
«حفظه الله»

2020

48

البــاب
األول

1

الباب
األول

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

نجحت «مدن» في إدارة أزمة
جائحة «كورونا» والحد من
ٍ
مجموعة من
تداعياتها ،بإطالق
الحوافز والمبادرات وتفعيل خطط
االستجابة للطوارئ ،التي أظهرت
قدرات استثنائية وجاهزية عالية
في دعم استقرار نشاط القطاع
الصناعي.
في هذا الباب نلقي الضوء على
أعمال «مدن» ومسارات ونهج
إدارة األزمة ،للحفاظ على دورة
اإلنتاج الصناعي وتعزيز اإلجراءات
الوقائية واالحترازية في
المدن الصناعية.

49

التقرير السنوي 2020

«مدن» وإدارة األزمة
«تفكير في المستقبل يبني الحاضر»
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«مدن» وإدارة األزمة
اســتطاعت «مــدن» التعاطــي مع أزمة جائحة
«كورونــا» وفــق نظريــات ُمغايــرة ودالالت
مختلفــة ،وضعتهــا أمــام اختبــار حقيقــي
يؤكــد كفــاءة منظومتهــا اللوجســتية
وقدرتهــا علــى التأقلــم مــع المتغيــرات
جمــة
الطارئــة ،كمــا وضعتهــا أمــام تحديــات َّ
علــى عــدة مســتويات *لوجســتية وتشــغيلية
ومعيشــية* فضـاً عــن جهودهــا فــي تطبيــق
اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة داخــل

المصانــع وفــي ســكن العمالــة داخــل مدنهــا
الصناعيــة.
وفــي الوقــت الــذي تكاتفــت فيــه الجهــود
لرصــد تأثيــرات الجائحــة اقتصادي ـ ًا واجتماعي ـاً،
كانــت «مــدن» تعمــل لالســتثمار فــي رفــع
جاهزيــة مدنهــا الصناعيــة وتقديــم العديــد
مــن المبــادرات لتعزيــز اإلنتاجيــة الوطنيــة،
الســيما فــي قطاعــي الغــذاء والــدواء.
وال تــزال الحلــول والمنتجــات والخدمــات التــي

تقدمهــا «مــدن» تُحــدث فارقــ ًا كبيــر ًا فــي
مســيرة تمكيــن الصناعــة والمســاهمة فــي
دعــم المحتــوى المحلــي ،وتؤكــد صــواب
نهجهــا االســتثماري.
وتواصــل «مــدن» بثبــات تأديــة التزاماتهــا
تجــاه الصناعــة واالقتصــاد الوطنــي ،ودعــم
الجهــود المجتمعيــة واألطــراف ذات العالقــة
خــال هــذه الجائحــةُ ،موقنــةً بــأن التعــاون
هــو البوابــة الرئيســة للخــروج مــن األزمــات.

أبرز التحديات التي واجهت

«مدن» في عام الجائحة
العمل عن بعد وصعوبة وصول منسوبي
«مدن» إلى المواقع

اعتذار أو طلب تأجيل تنفيذ المشاريع

إيقاف الصرف على المبادرات

إيقاف المقاولين عن العمل

الثانية
إغالق المدينة الصناعية
ً
بالدمام احترازيا

51

الباب
األول

52

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

التقرير السنوي 2020

التواصل

خطط وإجراءات
استمرارية األعمال
بــادرت «مــدن» منــذ بدايــة الجائحــة بتفعيــل
خطــط االســتجابة للطــوارئ ،مــن خــال أدلــة
ودراســات تســتهدف التعاطــي مــع األزمــة،
ٍ
كمــا تــم إطــاق مجموعــة مــن الحوافــز التــي
تســتهدف تخفيــف تداعياتهــا ودعم اســتقرار
نشــاط القطــاع الصناعــي خــال الظــروف
المصاحبــة لإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة.

وحرصــت «مــدن» علــى التحقــق مــن انســيابية
حركــة المــواد والبضائــع وعــدم تأثــر سالســل
اإلمــداد بشــكل عــام والغذائيــة والدوائيــة
بشــكل خــاص ،ووفــرت فــي ســبيل ذلــك
جميــع مــا يلــزم مــن حلــول ســريعة ومركــزة
تفــي باحتياجــات القطــاع الصناعــي وتلبــي
متطلبــات المســتثمرين.
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الرقمي

مــن جهــة أخــرى ،تــم دراســة ســيناريوهات
التعامــل مــع جائحــة «كورونــا» خــال عــام
األزمــة بنــاء علــى تقييــم أثرهــا علــى القطــاع
الصناعــي بشــكل عــام وعلــى «مــدن» بصفــة
خاصــة ،واالطــاع علــى تقاريــر وتجــارب عالميــة
ومحليــة وتقييــم المخاطــر المحتملــة ،ونتــج
عــن ذلــك:

فرضــت أحــداث عــام 2020م تداعيــات ُمتباينــة
و نمــط حيــاة جديــد ،جعــل «التواصــل عــن بعــد»
ســمة أساســية فــي العمــل ،ممــا ســاعد فــي
تحويــل كثيــر مــن األنشــطة التشــغيلية إلــى
الفضــاء الرقمــي؛ وتحقيــق كثير من المكاســب؛
يأتــي فــي مقدمتهــا الرضــا الشــخصي الــذي
اســتقر داخــل بيئــة عمــل مثاليــة.

فــي ســياق ذلــك ،أطلقــت «مــدن» ُجملــة
أعمــال اســتثنائية وإبداعيــة للعمــل تحــت
وطــأة تأثيــرات الجائحــة ،حيــث تــم تشــكيل
فريــق للطــوارئ يعمــل أفــراده علــى مــدار
الســاعة لضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات،
كذلــك تعزيــز منظومــة المنصــات االجتماعيــة،
مــرور ًا بمجموعــة مــن األعمــال ســوف يأتــي

ذكرهــا إجمــاالً.
دورا
لقــد أدت منصــات «مــدن» الرقميــة
ً
محوريــا فــي خلــق تجربــة جديــدة للعمــل
ً
عــن بعــد ،والتعــاون مــن أجــل إنجــاز مهــام
العمــل بمرونــة فــي ظــل القيــود المفروضــة
وجهــا لوجــه وتنظيــم
علــى عقــد االجتماعــات
ً
أحــداث واســعة النطــاق.

خدمات الوصول واألنظمة اإللكترونية:
استمرار تشغيل الخدمات في المدن الصناعية

تخفيف األثر على الشركاء

إنهاء كافة طلبات الشركاء من خالل األنظمة اإللكترونية

تهيئــة ِمنصتيــن تقنيتيــن منفصلتيــن
لتقديــم خدمــة «الوصــول عــن بعــد»
للموظفيــن بشــكل ســهل وآمــن ،أســهمتا
فــي ربــط أكثــر مــن  500جهــاز شــخصي
بالشــبكة الداخليــة ،ســواء كانــت تلــك
األجهــزة هواتــف محمولــة أو أجهــزة
شــخصية مكتبيــة.

تمكيــن «الوصــول عــن بعــد» ألكثــر مــن 14
ً
ً
نظامــا داخليا.
منــح صالحيــة الوصــول ألكثــر مــن 400
موظــف ،وضمــان تحقيــق  100عمليــة
دخــول متزامــن للموظفيــن (Concurrent
.)Sessions

إطالق قنوات تواصل متعددة مع الشركاء ( البريد اإللكتروني – اليف شات – التذاكر اإللكترونية) لمعالجة تحديات األزمة.

خدمات االجتماعات والهاتف الشبكي:

تقليل عدد الحضور إلى مقرات العمل وتفعيل العمل عن بعد.

تهيئــة خمــس منصــات ِتقنيــة مســتقلة
لتقديــم خدمــات االجتماعــات االفتراضيــة.
ربــط أكثــر مــن  400تحويلــة داخليــة
للموظفيــن بالهواتــف المحمولــة.

تفعيــل خدمــات مراكــز «االتصــال عــن
بعــد» ،وتشــمل مركــز العنايــة بالشــريك
( ،)9200وخــط الطــوارئ ( ،)1920والدعــم
الفنــي لتقنيــة المعلومــات.

إطــاق حزمــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة
ً
ُ
المطــورة داخليــا كـــ «محفــزات الصناعــة،
خدمــة ســكن العمالــة المؤقــت ،التقييــم
الذاتــي لفيــروس كورونــا ،وخدمــة مشــهد
التنقــل».
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خطط وإجراءات استمرارية األعمال

خدمات إلكترونية ُأطلقت أثناء األزمة

خدمات البريد اإللكتروني ومشاركة الملفات

تمكيــن الوصــول إلــى خدمــات البريــد
اإللكترونــي بواســطة األجهــزة الشــخصية
ســواء كانــت مكتبيــة أو محمولــة ،أو عبــر
اســتخدام الموقــع اإللكترونــي.

تهيئــة وتفعيــل التخزيــن الســحابي ألكثــر
ً
مــن  250موظفــا.

تصاريح
التنقل
طلبات االستثناء وتصاريح التنقل

الخدمات األمنية:
تعزيــز ورفــع مســتوى األمــن الســيبراني
ً
ً
باســتخدام  18نظامــا أمنيــا.
تفعيــل معاييــر التحقــق الثنائــي لجميــع
عمليــات الدخــول.

تطبيــق سياســة الدخــول مــن المواقــع
ً
المســموح لهــا جغرافيــا.
تحديث أنظمة التشغيل و البرامج.
مراقبــة عمليــات الدخــول ألنظمــة

«االتصــال عــن بعــد» بشــكل مكثــف.
إرســال رســائل توعيــة لمنســوبي
«مــدن» حــول االســتخدام اآلمــن ألنظمــة
«االتصــال عــن بعــد».

استمرار الخدمات اإللكترونية للشركاء

تعديل
وتجديد العقود

رخص
التشغيل

خدمات التخصيص

اعتماد
المخططات

تراخيص
الحفر والبناء

تسليم األراضي
والمصانع الجاهزة

خدمات
التذاكر

اإلشعارات
والخطابات

سكن مؤقت
داخل المدن الصناعية
طلب سكن العمال في المصانع مؤقت ًا

التقييمالذاتيلتطبيق
االشتراطاتاالحترازيةوالوقائية
تعبئة التقييم الذاتي للمنشآت
الصناعية للوقاية من فيروس «كورونا»
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محفزات
صناعية للشركاء

اإلعفاء من رسوم
اإليجار السنوي بنسبة
% 25

اإلعفاء من رسوم
تعديل العقود

تأجيل السداد لمدة 90
يوم ًا للمنشآت الحاصلة
على رخص تشغيل

تمديد رخص التشغيل
حتى نهاية عام
2020م

اإلعفاء من رسوم
اعتماد المخططات

السماح بالسكن
المؤقت داخل المصانع.

التقرير السنوي 2020

57

الباب
األول

58

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الخـامــس

الباب
الــرابــع

التقرير السنوي 2020

وسائل

التوعية
والدور المجتمعي
َجســدت اســتراتيجية «مــدن» أســلوب
التعامــل األمثــل مــع تداعيــات جائحــة
«كورونــا» ومواجهــة التحديــات الناجمــة
ٍ
قــوة
عنهــا ،وذلــك بعــد دراســة نقــاط
ٍ
وضعــف شــتى فــي مدنهــا الصناعيــة ومــا

59

توعوية

تتضمنــه مــن منشــآت صناعيــة وأماكــن
ســكنية وخدميــة.
إن لــــ «مــدن» خبــرات فاعلــة فــي رفــع
مســتوى التوعيــة العامــة بشــأن العــوارض
والحــوادث فــي مدنهــا الصناعيــة ،وتقديــم

التثقيــف الــازم عــن طريــق الحمــات
الممنهجــة والتثقيــف غيــر المباشــر ،بهــدف
تمكيــن العامليــن مــن حيــاة صحيــة آمنــة،
تنبثــق أوالً مــن تغييــر الســلوك واجتثــاث
أســباب انتشــار المخاطــر واألوبئــة.

اإلجراءات

تعزيــز الصــورة الذهنيــة لـــ «مــدن»
ً
ً
وجهودهــا عبــر إنتــاج  39فيلمــا توعويــا
ً
وتثقيفيــا خــال الجائحــة.
الوصــول إلــى المجتمــع الصناعــي
والشــركاء والعامــة مــن خــال نشــر 309
تغريــدات توعويــة عبــر منصــات التواصــل
االجتماعــي.

التواصــل مــع شــركاء «مــدن» بشــكل
ً
ً
غيــر مباشــر عبــر إرســال  28بريــدا إلكترونيــا
ً
ً
توعويــا وإرشــاديا و 22رســالة نصيــة
مباشــرة للشــركاء خــال الجائحــة.
تعزيــز المســؤولية المجتمعيــة عبــر
توزيــع آالف المطبوعــات التثقيفيــة
والتوعويــة التــي اســتهدفت المصانــع
والموظفيــن والعمالــة.

البــث المســتمر لكافــة التوجيهــات
المتعلقــة باإلجــراءات الوقائيــة وأخــر
تطــورات وبــاء «كورونــا» ،واللقــاءات
االفتراضيــة التــي تمــت مــع شــركاء «مــدن»
وورش العمــل المتخصصــة والتوعويــة
حــول المملكــة.

الوقائية والتفتيش
إنجــاز  1,557زيــارة رقابيــة ميدانيــة تشــمل
التحقــق مــن تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة
فــي المنشــآت الصناعيــة.
ً
مشــاركة أكثــر مــن  70مراقبــا فــي
الحمــات التفتيشــية.

التــزام أكثــر مــن  % 82مــن الشــركاء فــي
المــدن الصناعيــة باالشــتراطات واإلجــراءات
الوقائيــة.
متابعــة تطبيــق التدابيــر الوقائيــة
والتعقيــم المســتمر لمنشــآت «مــدن»
ومرافــق المــدن الصناعيــة.

مشــاركة الجهــات المختصــة فــي زيــارات
خاصــة لتصحيــح ســكن العمالــة وإجــراء
المســح النشــط ،كذلــك أخــذ العينــات
الالزمــة مــن العامليــن بالمصانــع ،بالتعــاون
مــع وزارة الصحــة وتقديــم التوعيــة بعــدة
لغــات.

أدلة وإجراءات

خطط الطوارئ
ُ
أعــدت «مــدن» فــي بدايــة الجائحــة جملــة
أدلــة وخطــط وآليــات عمــل ،مشــمولة
بجهــود تكامليــة مــع الجهــات الحكوميــة
المختلفــة .مــن بينهــا:

التقييــم الذاتــي لتطبيــق االشــتراطات
االحترازيــة والوقائيــة
خطة استمرارية األعمال
دليل التعامل مع فيروس «كورونا»
خطط طوارىء للمدن الصناعية

دليــل اإلجــراءات الصحيــة فــي المنشــآت
ا لســكنية
اســتبيانات تحديــث بيانــات العمــال فــي
ا لمصا نــع
آلية إغالق المصانع المخالفة خالل الجائحة

الورش التوعوية

واللقاءات االفتراضية
نظمــت «مــدن» وشــاركت فــي عقــد ورش
توعويــة ولقــاءات افتراضيــة فــي مجــال
ســامة وحمايــة العامليــن فــي المــدن
الصناعيــة ،تــم خاللهــا مناقشــة واســتعراض
الجهــود واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة مــن
فيــروس «كورونــا» ،إضافــة إلــى االطــاع علــى
آخــر المســتجدات والتطــورات التي تــم اتخاذها
فــي هــذا الصــدد ،وهــي علــى النحــو التالــي:

تنظيــم ومشــاركة أكثــر مــن  10لقــاءات
افتراضيــة بحضــور الرئيــس التنفيــذي أو مــدراء
القطاعــات تتضمــن (نــدوة الغرفــة التجاريــة
بالريــاض Ocean X ،لقــاءات اوشــن اكــس،
مجلس دعم المنشــآت ،ندوة حوافز وخدمات
التصنيــع والتعديــن ،و مؤتمــر التصنيــع ،)4.0
والعديــد مــن اللقــاءات االفتراضيــة مــع شــركاء
مــدن.

تنظيــم  3ورش فنيــة مــع الشــركاء فــي
مجــال الصحــة والســامة.
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التوعية والدور المجتمعي

اللجان

واألعمال التنسيقية
شــاركت «مــدن» فــي اللجــان المتخصصــة
وتنســق األعمــال مــع الجهــات الحكوميــة
ذات العالقــة بشــكل يومــي وذلــك علــى
النحــو التالــي:

لجنــة الطــوارئ واألزمــات فــي وزارة
الصناعــة والثــروة المعدنيــة
لجنة الطوارئ مع الدفاع المدني

الزيــارات الوقائيــة المشــتركة مــع
الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء وزيــارة
المواقــع الســكنية
لجنــة تنظيــم ســكن العمالــة (الرئيســة/
الفرعية/فــي المناطــق).

منع التجول وآثاره

في المدن الصناعية
أخضعــت «مــدن» مقراتهــا لإلغــاق،
وأعلنــت فــض التجمعــات فــي منشــآتها
وداخــل المــدن الصناعيــة ،منذ القــرار األول
للمقــام الســامي الكريــم بمنــع التجــول
للحــد مــن انتشــار فيــروس «كورونــا»،

وتــدارك تبعاتــه علــى المواطنيــن
والمقيميــن ،إضافــة إلــى إبــاغ الجهــات
المعنيــة عنــد وقــوع مخالفــات ،وذلــك
بمشــاركة  400فــرد أمــن لرصــد المخالفــات
فــي كافــة المــدن الصناعيــة وعلــى مــدار

الســاعة ،مــع مراعــاة تذليــل وتيســير
التحديــات التــي يفرضهــا منــع التجــول
بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة وهي
وزارات( :الداخليــة ،الصناعــة والثــروة
المعدنيــة ،والصحــة).
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«تعد مدن ركن ًا مهم ًا في
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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عملت «مدن» خالل عام 2020م
وفق استراتيجية تتناغم مع برامج
رؤية «السعودية  »2030الهادفة
ٍ
ٍ
صناعية
قوة
لتحويل المملكة إلى
رائدة ،ومنصة لوجستية عالمية
في مجاالت النمو الواعدة ،إضافة
إلى تحقيق تنمية متوازنة في
مختلف مدنها الصناعية.
في هذا الباب نلقي الضوء على
استراتيجية «مدن» ومبادراتها
التي أطلقتها خالل هذا العام
بالتعاون مع برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية «ندلب».
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استراتيجية «مدن» * تنمية وبناء
مبادرات «مدن» في رؤية السعودية 2030
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استراتيجية «مدن» ..
تنمية وبناء

الرؤية
بيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة ومساهمة في تنمية االقتصاد الوطني

في «مدن»..
نحن نسعى دائم ًا أن
نكون بيئة صناعية
وتقنية ذكية ،ممكنة
للصناعة ومساهمة
في تنمية االقتصاد
الوطني

َصاغــت «مــدن» اســتراتيجية تمهــد الطريــق
لتحقيــق رؤيتهــا بــأن تصبــح بيئــة صناعيــة
وتقنيــة ذكيــة؛ ُممكنــة للصناعــة ومســاهمة
فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي ،اتســاق ًا مــع
رؤيــة «الســعودية  »2030الهادفــة لتحويــل
ومنصة
المملكــة إلــى قاعــدة صناعية وطنيــة
ّ
لوجســتية عالميــة ،كذلــك المســاهمة
فــي تحقيــق محــور «اقتصــاد مزدهــر»،
عبــر التكامــل مــع خطــة التنفيــذ «– 2018
 »2025لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية «ندلــب» ،والتناغــم
مــع االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة ،وذلــك
لتحقيــق غايتيــن رئيســتين همــا:
•تعزيــز التنميــة الصناعيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
•المســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي
للمملكــة العربيــة الســعودية.

وتعتبــر «مــدن» إحــدى الجهــات األساســية
المنــوط بهــا تنفيــذ برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية «ندلــب».
لذلــك فقــد تضمنــت اســتراتيجية «مــدن»
الموكلــة إليهــا فــي هــذا
المبــادرات
ُ
البرنامــج ،والتــي تهــدف إلــى اســتكمال
الخدمــات األساســية فــي المــدن الصناعيــة
وتعزيــز اإلنتاجيــة الصناعيــة والخدمــات
اللوجســتية ،إلــى جانــب تأســيس تجمعــات
صناعيــة غذائيــة.
وبذلــك .تســهم «مــدن» فــي تنميــة العائــد
غيــر النفطــي وتوفيــر فــرص وظيفيــة جديــدة
إضافــة إلــى تحفيــز القطــاع الخــاص وتوفيــر
بيئــة آمنــة للمســتثمرين.

الرسالة
تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية

الغايات
المساهمة في االقتصاد الوطني ،تعزيز التنمية الصناعية
 -1بناء وتعزيز الشراكات

•التكامل مع الجهات الحكومية والرسمية ذات العالقة
•عقد الشراكات مع القطاع الخاص لدعم تنمية الصناعة

 -2مدن صناعية ومناطق تقنية ذكية

•تعزيز بيئة صناعية مميزة
•تطوير مدن صناعية ومناطق تقنية نموذجية

 -3شريك مدن

•رفع رضى شريك مدن
•تقديم خدمات ومنتجات صناعية ولوجستية نوعية

بناء وتعزيز الشراكات
•رفع مستوى الكفاءة والجودة
•تعزيز بيئة عمل محفزة
•االستدامة المالية
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استراتيجية «مدن» ...تنمية وبناء

منهجية تخطيط

رحلة «مدن»

وتنفيذ االستراتيجية

االستراتيجية

المبادرات االستراتيجية

2001

مرحلة التأسيس والتهيئة

2007

مرحلة التوسع وتوفير األراضي

2018

مرحلة استكمال الخدمات وتطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

2024

مرحلة تمكين الصناعة

2030

«مدن »2030

تتبــع «مــدن» إطــار عمــل موحــد
يعــزز التنســيق والرقابــة علــى األداء
والمشــاريع والمبــادرات ،ممــا يــؤدي
إلــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
حوكمة المبادرات والمشاريع.
تسهيل التنسيق مع الجهات ذات
العالقة لضمان سير المبادرات
المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرات

مشاركة أصحاب المصلحة واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية
التحسين والتطوير المستمر لمخرجات
الخطة االستراتيجية
ضمان استثمار واستدامة الموارد
المادية والبشرية المتاحة

األداء االستراتيجي
تتبــع «مــدن» آليــة قيــاس أداء وفــق
إطــار متكامــل مــن المقاييــس الماليــة
وغيــر الماليــة ،تمكنهــا مــن تنفيــذ
اســتراتيجيتها عبــر ترجمــة األهــداف

االستراتيجية

إلــى نتائــج ،باإلضافــة إلــى مراجعــة
مــدى التقــدم فــي تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية بشــكل دوري ،واتخــاذ
اإلجــراءات التحســينية وتقديــم الدعــم

والمســاندة للعمليــات المتعلقــة
باالســتراتيجية ،ممــا يســاعد فــي
تحســين مخرجــات الخطــة االســتراتيجية
ويعــود بالفائــدة علــى «مــدن».

نظام

والمبادرات
حققــت «مــــدن» أعلــــى معــدالت التميــــز
فــي رفــــع مســــتوى األداء المؤسســــي
مســــتهدفةً ِإحــراز النتائــــج المرجــــوة مــــن
االســتراتيجية ،حيــــث تــم تأســــيس وتشــغيل
مكاتــــب مخصصــة( :إدارات االســتراتيجية،

والمشاريع

والحــد مــن المخاطــر ،ويســهم فــي
زيــادة فــرص النجــاح وذلــك مــن خــال
ا لتا لــي :

إنجاز
المشـــاريع ،تحقيــق الرؤيــة ،إدارة وحكومــة
عمليــــات التخطيــــط االســتراتيجي للمنظمــــة،
تقييــــم وقيــــاس األداء) ،وفي إطار ذلك يتبع
مكتــــب إدارة االستراتيجية أفضــل الممارســات
فــــي تخطيــــط وتنفيــــذ االســتراتيجيات.

تلبيــة لتطلعــات «مــدن» نحــو التحــول
الرقمــي؛ أطلقــت إدارة االســتراتيجية
والمبــادرات نظــام «إنجــاز» الــذي
يســتهدف متابعــة وقيــاس مســتوى
التقــدم نحــو تحقيــق اســتراتيجية «مدن»،
الراميــة إلثــراء مســيرة التنميــة وتحقيــق
برامــج رؤيــة (الســعودية .)2030
يســهم النظــام الجديــد فــي رفــع

مســتوى الكفــاءة والجــودة ،وتمكيــن
أصحــاب المصلحــة مــن متابعــة أداء
المؤشــرات والمبــادرات وتحســين األداء
العــام ،وذلــك تماشــي ًا مــع تطلعــات
«مدن» لممارســة مهامهــا واختصاصاتها
علــى الوجــه األكمــل ،كمــا يــؤدي إلــى
ارتقــاء مســتوى الخدمــات المقدمــة
للشــركاء الصناعييــن والمســتثمرين.

ويهــدف «إنجــاز» عــاوة علــى ذلــك ،إلــى
تحقيــق التميــز فــي أداء «مــدن» وتعزيــز
الممكنــات الصناعيــة مــن خــال تســريع
وتيــرة تنفيــذ المشــاريع والمبــادرات
وإشــراك المســتفيدين فــي ابتــكار
الحلــول ودعــم مســارات التنفيــذ وقيــاس
أداء االســتراتيجية
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استراتيجية «مدن» ...تنمية وبناء

إنجازات

الخطة االستراتيجية
اعتمــدت «مــدن» خــال عــام 2020م
خطــة عمــل تنفيذيــة لعــدد مــن المبــادرات
والمشــاريع ســاهمت فــي تنفيــذ الخطــة
االســتراتيجية وتمكيــن التنميــة الصناعيــة
والمســاهمة فــي تعزيــز االقتصــاد
الوطنــي ،جــاءت إنجازاتهــا علــى النحــو
التالــي:

16

ً
ً
عقدا لوجستيا

طــرح مبــادرة تحفيــز الحلــول الرقميــة
األساســية للمنشــآت الصناعيــة «رقمنــة»
بالتعــاون بيــن «مــدن» و «وزارة االتصــاالت
ً
وتقنيــة المعلومــات» تحقيقــا لرؤيــة
«الســعودية »2030؛ تســهم فــي تحويــل
المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة.
طــرح مبــادرة تأســيس بوابــة الصناعــة
( )INDEALوالتــي تهــدف إلــى إنشــاء منصــة
للتجــارة الصناعيــة ،ينتجهــا الشــركاء لتصبــح
المحــور الرئيــس لجميــع المبيعــات الصناعيــة

اإلنجاز

معدل التغير

نسبة
التغيير

عدد الوظائف الجديدة

10,939

% 12.65

حجم استثمارات القطاع الخاص خالل عام 2020م

أكثر من  6مليارات ريال % 35

عدد المصانع المنتجة في المدن الصناعية

3,724

% 1.75

إشغال األراضي المطورة بالمدن الصناعية

% 82

% 6.5

انخفاض نسبة المصانع المتعثرة

% 12.38

% 17.47

المنشآت المحققة الشتراطات السالمة

% 74

% 32

ارتفاع نسبة جودة األعمال

% 84

% 6.3

5

تطبيقات ذكية
جديدة

المحليــة ونمــو المحتــوى المحلــي.
تنفيــذ مبــادرة المــدن الذكيــة في المدينة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،والتــي تســاهم
فــي تطويــر حلــول ذكيــة فــي المــدن
الصناعيــة ورفــع الكفــاءة التشــغيلية ،كذلــك
تطويــر منتجــات جديــدة ذات قيمــة مضافــة.
إطــاق مبــادرة إدارة ســامة الغــذاء
بالمــدن الصناعيــة ،والتــي تهتــم بتصنيــف
المنشــآت الغذائيــة وتنفيــذ زيــارات رقابيــة
للمصانــع ،والتأكــد مــن مــدى التــزام

10

شراكات عالمية
نوعية جديدة

المنشــآت بتطبيــق متطلبــات واشــتراطات
ســامة الغــذاء.
إطــاق نظــام «شــريك» والــذي يســاهم
فــي تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة الحاليــة،
وإضافــة خدمــات جديــدة وتطويــر ملــف
الشــريك ،إضافــة إلــى الربــط مــع األنظمــة
الداخليــة وتطويــر التقاريــر الصــادرة وتعزيــز
خدمــات شــركاء «مــدن»
تحقيــق نســبة  % 77فــي إيصــال خدمــات
االتصــاالت فــي المــدن الصناعيــة.

مكتب

تحقيق الرؤية
تمكــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة مــن إنجــاز العديــد
مــن النجاحــات ،جــاءت فــي إطــار متابعــة أفضــل
ممارســات تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات
وتحقيــق رؤيــة «الســعودية  ،»2030كان مــن
بينهــا:

جدولة تمويل مشاريع المبادرات على
ثالث مراحل حتى عام 2025م.
استمرار التركيز على  6مبادرات
لـ»مدن» ،كونها مبادرات حتمية لبرنامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية «ندلب».

متابعة تقييم الوضع الحالي والنضج
الرقمي لعدد من المصانع (المستهدف
 100مصنع) وإعداد خطط تحول لها
لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة .4.0
اعتماد التكاليف اإلجمالية لمبادرات
المدينة الصناعية الثانية بالدمام
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مبادرات «مدن» في
رؤية «السعودية »2030
عملــت «مــدن» خــال عــام 2020م علــى
عــدد مــن المبــادرات الهادفــة ،بالتعــاون مــع
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمات

اللوجســتية «ندلــب» ،ممــا كان لــه األثــر
اإليجابــي علــى مؤشــرات نمــو األعمــال
والبرامــج والــرؤى االســتراتيجية المتناغمــة

73

مبادرات «مدن»

المعتمدة في الخطة التنفيذية الرابعة لبرنامج تطوير الصناعة
( لم تعتمد بطاقات أداء لها من المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة)
مــع حاجــة االقتصــاد الوطنــي .وذلــك
ً
انطالقــا مــن مخرجــات رؤيــة «الســعودية
ُ
 »2030كمحــرك رئيس للتنمية المســتدامة.

استكمال أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية بمدينة سدير للصناعة واألعمال
استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالخرج
تطوير المدينة الصناعية بعسير

مبادرات «مدن» الحتمية

في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»

تطوير المدينة الصناعية بالطائف
تنفيــذ أعمــال البنيــة التحتيــة بالتوســعة الجديــدة وإنشــاء محطــة صــرف صحــي وتأميــن مصــدر للميــاه ومحطــة تنقيــة
بالمدينــة الصناعيــة بحائــل.

مبادرة الواحات
الصناعية

المنتجات الجاهزة لدعم
رواد األعمال وأصحاب
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

%41.53
%54.73

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بالقصيم
إنهاء تنفيذ شبكة الطرق والبنية التحتية لواحة ينبع
إنهاء تصميم خزانات مياه ومحطة الضخ وغرف التحكم لواحة القصيم
ترســية تنفيــذ خطــوط الكهربــاء األرضيــة جهــد  110ك.ف لتغذيــة محطــة
الكهربــاء بواحــة جــدة
إنهاء تصميم حاضنات أعمال
ً
ً
ً
إنهاء تصميم  12مصنعا جاهزا صغيرا بالخرج
ً
ً
ً
إنهــاء تصميــم  30مصنعــا جاهــزا صغيــرا فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة
بالدمــام

%0.02

مراجعة و تحديث تصاميم البنية التحتية بمدينة سدير للصناعة واألعمال
طرح تنفيذ استكمال البنية التحتية بمدينة سدير للصناعة واألعمال

%20.5

توقيع االتفاقية مع شركة الكهرباء لتنفيذ محطة الكهرباء
مراجعة و تحديث تصاميم البنية التحتية للمنطقة (د)
ترسية تنفيذ محطة الكهرباء

برنامج اإلنتاجية
الوطني

%21.4

وضع معايير اختيار المصانع
وضع خطط تحول لعدد من المصانع

تمكين شؤون
الصناعة

%0.03

االنتهاء من الموافقة على نطاق عمل المؤسسة
االنتهاء من استكمال وتحديث األهداف المحددة للمؤسسة

استكمال مشاريع
البنية التحتية والمرافق
للمدن الصناعية
استكمال أعمال البنية
التحتية وتصريف مياه
األمطار بالمدينة
الصناعية الثالثة بالدمام

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بضرماء
تحويل مناطق في عدد من المدن الصناعية القائمة إلى تجمعات غذائية متخصصة
استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه األمطار بالمدن الصناعية «األولى والثانية والثالثة» بجدة
إعادة تأهيل واستكمال البنية التحتية بالمدن الصناعية «الثانية والثالثة» بالرياض
استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة

مبادرات «مدن»

المعتمدة في الخطة التنفيذية
( ممولة من خارج البرنامج)

استكمال تطوير المدينة الصناعية بوعد الشمال
دراسة و تصميم تحويل المدينة الصناعية األولى بالرياض إلى واحة أعمال.
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الجودة والتميز المؤسسي

أهداف نظام إدارة الجودة:
ضمان قدرة “مدن” على االستمرار في تلبية متطلبات الشركاء.

التميز

االلتزام بسياسة الجودة وتطبيقها.

المؤسسي

تحسين كفاءة اإلجراءات والسياسات المعتمدة وتطويرها بشكل مستمر.
تحــرص «مــدن» علــى تحقيــق أعلــى درجــات
الجــودة والتميــز المؤسســي ،وذلــــك
ً
تطبيقـــا لمخرجــــات اســــتراتيجيتها الراميــة
ـة تعمــــل
ـة نموذجيـــ ٍ
لتطويــــر مــــدن ٍ صناعيـــ ٍ
ُ
وفــــق تقنيــــات مبتكــــرة وتلبــــي احتياجــــات
ُ
الشــــركاء وتعــزز مؤشــــرات الرضــــى ،كمــا
تدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
وتدفــع عوامــــل نموهــــا.
ً
وتأكيدا مــن «مــدن» علــى تميــز منشــآتها
مقارنــــة ً بمثيالتهــــا محليــــا ً وإقليميــــا

ً
وعالميــــا ،وتحســــين أعمالهــــا بصــــورة
ً
مســــتمرة ،فقــد تــم توثيــق العمليــات
اإلداريــة بإطــاق «بوابــة وثــق» التــي
تحتوي على جميع اإلجراءات و السياســات
و النمــاذج ،وتعيــن الموظــف علــى أداء
عملــه حيــث يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر،
كذلــك العمــل علــى تحســينها وتبســيطها
بهــدف تحســين األداء المؤسســي.
وزيــادة فــي تقديــم الخدمــة بســرعة،
وخفــض التكلفــة ورفــع مســتويات الجــودة

تــم تقليــص الزمــن المقــدر بمــا يقــارب 2،871
ســاعة عمــل خــال العــام ،منهــا  224ســاعة
عمــل للخدمــات المقدمــة لشــريك «مــدن»
بصورة مباشرة  ,كمــــا تــــم أتمتــــة الخدمــات
بنســــبة  ،%٩٠وذلــك بهــــدف تطويــــر بيئــــة ٍ
ُ
ـة تسهم وتراعــــي احتياجــات
ـة ذكيـــ ٍ
صناعيـــ ٍ
الشــــركاء الصناعييــــن ومتطلباتهــــم
ً
للنهــــوض باالقتصــــاد الوطنــــي ،فضــــا عــــن
تحقــق رغبــة القيـادة الرشـيدة وتطلعاتهـا
فـــي رؤيـــة «الســـعودية .»2030

نشر ثقافة الجودة وتعزيزها.

مسارات تدقيق الجودة:

التخطيط وجدولة عملية المراجعة

سياسات

إجراء التدقيق “التقييم”

الجودة

ُ
تطور «مــــدن» المــــدن الصناعيــــة وتشــجع
إنشاء مناطــق التقنيـة ،وتوفيـر المرافـق
والخدمـــات وفــــق أفضــــل المعاييــــر
المحليــــة والعالميـــة .وفــق سياســـتها
التــي تهــدف إلــى تحقيــق أعلــى درجــات
الجــودة وتحســين فعاليتهــا وكفاءاتهــا،
حيــث ســعت «مــدن» لتطبيــق نظــام
إدارة الجــودة لجميــع أعمالهــا ومدنهــا

إعداد نتائج التدقيق “فرص التحسين /المالحظات /حاالت عدم التطابق”
الصناعيــة ،والــذي يتكــون مــن مجموعــة
مــن السياســات والعمليــات واإلجــراءات
المعتمــدة لتلبيــة متطلبــات شــركائها
وتعزيــز رضاهــم وتلبيــة المتطلبــات
التنظيميــة ،إضافــة إلــى التحســين
ً
المســتمر ،وذلــك وفقــا للمواصفــات
والمقاييــس العالمية «أيزو .»9001:2015

كتابة تقرير التدقيق النهائي “يهدف تدقيق الجودة إلى توضيح التحديات
بغرض معالجتها .ويندرج ذلك تحت مبدأ التحسين المستمر”
عرض النتائج
متابعة إجراءات التصحيح
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سياسة

أبرز إنجازات الجودة والتميز

الجودة و االلتزام

المؤسسي لعام 2020م

تهــدف سياســة «االلتــزام والجــودة» إلــى
تقديــم الخدمــات التــي تلبــي متطلبــات
شــركائها وتوقعاتهــم ،وتضــع بعيــن االعتبــار

أن األســاليب واإلجــراءات الداخليــة المتبعــة
تضمــن تحقيــق األهــداف التاليــة:

تحقيق أعلى مستوى من ضمان الجودة في جميع أعمال «مدن» الداخلية والخارجية»
العمل على إرضاء ودعم احتياجات ومتطلبات الشركاء باستمرار
العمــل علــى تعزيــز األهــداف واإلنجــازات التشــغيلية واالســتراتيجية التــي وضعتهــا الهيئــة ،وذلــك
الســتقطاب الشــركاء وتشــجيع الشــعور بالفخــر والرضــا داخــل «مــدن».

شهادة ()ISO 9001:2015
الحصــول علــى شــهادة «أيــزو »9001:2015
ُ
المحدثــة ،بعــد توســيع نطاقهــا لتغطــي
كافــة المــدن الصناعيــة وعملياتهــا

وإجراءاتهــا البالــغ عددهــا نحــو ( )354
إجــراء؛ جميعهــا خدمــات ومنتجــات موجهة
للشــركاء.

وألجل تحقيق هذه األهداف ،تلتزم «مدن» بما يلي:
يترتب على ذلك:
رفع مستوى جودة األعمال في المنظمة
مواصلة أنشطتها المستمرة لتطوير
جودة الخدمات من خالل برامج تمكن
موظفيها من أداء مهامهم على
نحو متكامل.

الحفاظ على مكانة بارزة في قيادة
استراتيجية توعية الجودة لضمان
االمتثال للمتطلبات والتحسين
المستمر لفاعلية أنظمة اإلدارة.

االستمرارية في إرضاء ودعم
الشركاء ومتطلباتهم.

نشر السياسة لجميع شركاء الهيئة
واألطراف ذات العالقة.

تحديد وتوفير التدريب المناسب
لموظفيها ،وإعطائهم الفرصة
للمساهمة في التحسين المستمر
لنظم إدارة الجودة.

كسب رضى العمالء واستمرارهم في التعامل مع «مدن»
التطوير والتحسين المستمر لجودة المنتجات
ضمان االستمرار في تلبية متطلبات الشركاء
تحديد العمليات وحل المشكالت بسرعة أكبر
تحسين كفاءة اإلجراءات والسياسات المعتمدة وتطويرها بشكل مستمر

إعداد أهداف الجودة الضرورية التي
يمكنها تحسين األنظمة الداخلية.

وتضمــن جميــع اإلدارات ،عــن طريــق
التوجيــه والمتابعــة ،فهــم هــذه السياســة
وتنفيذهــا ومراجعتهــا وضبطهــا فــي
جميــع أنحــاء المنظمــة واســتعراضها
ً
دوريــا ،لضمــان أن تبقــى مالئمــة ومناســبة
للمنظمــة .وذلــك بمشــاركة كاملــة والتــزام

مــن جميــع الموظفيــن فــي «مــدن» ،كذلــك
دعــم جميــع اإلدارات فــي تلبيــة متطلبــات
ً
نظــام إدارة الجــودة لدينــا المتطابــق وفقــا
لـــ ( )2015 :9001 ISOمــع جميــع التشــريعات
ذات الصلــة بصناعتنــا.
ويتمثــل دور وهــدف مدققــي ضمــان إدارة

الجــودة فــي «مــدن» فــي العنايــة بأنظمــة
الهيئــة وإجراءاتهــا وســجالتها ،وتحديــد
مــا إذا كانــت متوافقــة مــع سياســتها
التنظيميــة
ومتطلباتهــا
وإجراءاتهــا
القياســية المتفــق عليهــا وفــرص التحســين
ً
ً
وفــق أفضــل الممارســات محليــا ودوليــا.
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قياس جودة األعمال

التحول

للوحدات التنظيمية واإلدارات

الرقمي

نظام وثق:
ُ
منصــة إلكترونيــة تعنــى بتوثيــق كافــة
العمليــات اإلجرائيــة فــي «مــدن» ،وكافــة
األنشــطة المؤسســية والمســؤوليات
ونقــاط التقاطــع فــي أعمــال الوحــدات

يتضمن ذلك:
التنظيميــة ،كذلــك قنــوات تقديــم الخدمــة،
باإلضافــة إلــى األطــر العامــة لتقديــم
الخدمــات والضوابــط التنظيميــة واللوائــح
ذات العالقــة.

يتضمن ذلك:
أتمتة  %90من خدمات «مدن» المقدمة للشركاء
تغيير هوية بوابة «وثق» مع إطالق عدة صفحات إلكترونية جديدة بها
إطالق خدمة «وثق» الستقبال طلبات التحديث أو التعديل ألي مستندات تنظيمية وإجراءات

عمليــة فحــص وتقييــم لجميــع الخدمــات و المنتجــات والعمليــات المرتبطــة بهــا للتأكــد مــن مــدى التزامهــا وتطبيقهــا لجميــع
ً
السياســات واإلجــراءات المعتمــدة ،وذلــك اســتنادا للمواصفــات والمقاييــس العالميــة
ً
القيام بعمليات قياس جودة األعمال والتقييم للوحدات التنظيمية واإلدارات لـ  25إدارة وقسما على مستوى المنظمة
المراجعة و التدقيق شملت  266إجراء عمل تضمنت السياسات والنماذج الخاصة بها
الخروج بـ  99حالة عدم تطابق تشمل اإلجراءات التصحيحية مع المتابعة إلغالقها
اقتراح  58فرصة تطويرية لتحسين اإلجراءات و الخدمات المقدمة

يترتب على ذلك:

استعراض دور الجودة والتميز المؤسسي على بعض الجهات الحكومية في تجربة «مدن» في استخدام نظام ()Mega Hopex
إظهار أعلى مستوى من التزام اإلدارات بتطبيق اإلجراءات ذات الصلة ،والمعتمدة للمحافظة على فاعلية نظام الجودة.

يترتب على ذلك:
جذب المستثمرين لــ «مدن»
الرفع من رضى "شريك مدن"
التحول الكلي نحو المنظمة الرقمية من خالل استخدام أحدث المعايير في مجال أتمتة النظم المعلوماتية
تعزيز الخدمات المقدمة للشركاء
جعل «مدن» محط أنظار الجهات الخارجية بجودتها وتمييزها
حوكمة وتوحيد طلبات التغيير على المستندات التنظيمية من توثيق وتحديث وإلغاء عبر خدمة «وثق»
جعل البوابة المرجع الرئيس للمستندات التنظيمية المعتمدة من اللوائح والسياسات وذلك من خالل التحديث المستمر عليها

ضمان صيانة وتطوير وتحسين نظام إدارة الجودة.
رفع مستوى الوعي بالجودة في «مدن».
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تسريع

وتحسين العمليات
يتضمن ذلك:
توثيــق و تحديــث و تحســين  201إجــراء لـــ «مــدن» خــال العــام ،ويشــمل التحســين حوكمــة اإلجــراءات وســهولة تطبيقهــا ،إلــى جانــب
ً
تقليــل مــدة التنفيــذ بواقــع  2871ســاعة عمــل وفقــا لمــا يلــي:
* تقليص ساعات العمل بمعدل  224ساعة في زمن الخدمات المقدمة لشريك «مدن» بصورة مباشرة
* تقليص ساعات العمل بمعدل  334ساعة في زمن الخدمات المقدمة للمقاول الذي يخدم شريك «مدن»
* تقليص ساعات العمل بمعدل 2313ساعة في زمن األنشطة المعمول بها داخل «مدن»

ربط

السياسات باإلجراءات
يتضمن ذلك:
ً
ً
ً
معالجة ومراجعة  119طلبا عبر تفعيل خدمة «وثق» واعتماد  201إجراء عمل و  13سياسة و 11قرارا إداريا.
تعميم إعالن شهري بما تم على اإلجراءات من تحديثات عن طريق التواصل الداخلي
حصــر ومراجعــة و تحديــث السياســات وربطهــا باإلجــراءات المعتمــدة و اللوائــح الخارجيــة حيــث تــم االنتهــاء مــن ربــط  33سياســة بـــ 99إجــراء
عمل
ً
تحسين  42نموذج عمل وفقا للنموذج المعتمد
حصر جميع مؤشرات اإلجراءات وإعادة صياغتها وإعداد قائمة بمقترحات بها

إقامة ورش عمل خاصة بالتحصيل لمعرفة المشاكل والتحديات و إيجاد حلول لزيادة كفاءة التحصيل وتقليل المديونيات

المشاركة باختبار  18خدمة إلكترونية جديدة قبل إطالقها ورصد المالحظات
تحليل و تحديد أولوية اإلجراءات (الخدمات) المراد تحسينها
تطبيق و إنشاء مؤشر قياس الخدمات

يترتب على ذلك:
المساهمة في رفع مستوى رضى الشركاء
تسريع إنجاز الخدمات الخاصة بالشريك
توضيح مسار اإلجراء وتسهيل تطبيق األنشطة للموظفين
تقليل المديونية بنسبة  % 8.7كنتيجة لورش العمل الخاصة بالتحصيل
توعية الشريك بالخطوات واالشتراطات الالزمة للتقديم على المنتجات

إنشاء نموذج تحديد أولوية األتمتة لإلجراءات وتطبيقها
بعد تشكيل الهيكلة الجديدة تم ما يلي :
ً
•إنشاء الهيكل كامال في النظام وعكسه في بوابة «وثق»
•تحديث مالك اإلجراءات و تحديث المسميات الوظيفية في النظام وعكسه في بوابة «وثق»

يترتب على ذلك:
حوكمــة األعمــال مــن خــال ربــط اإلجــراءات بالمســتندات القانونيــة المعتمــدة ،ومعرفــة الفجــوات بيــن اإلجــراءات والسياســات لرفــع مســتوى
الكفــاءة بالخدمــات المقدمــة
تمكين الموظفين من سهولة الوصول لجميع اإلجراءات المتربطة بكل سياسة ،مما يرفع من كفاءة العمل
توعية اإلدارات بما تم على اإلجراء من تحديثات وتحسينات خالل كل شهر
تطبيق الهوية والقضاء على التباين في النماذج المستخدمة واختالف حقول البيانات بين الوحدات التنظيمية
فرص تحسين لإلجراءات وقياس جودة مخرجاتها
متابعة االلتزام بجميع الخدمات بشكل أسرع وتحديد مناطق التحسين ليتم التركيز على أتمتة اإلجراءات ذات األثر األعلى
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تحسينات على

بوابة «وثق»

يتضمن ذلك:
إنشاء صفحة مصفوفة ( )RACIعلى بوابة «وثق» تخدم جميع الموظفين السيما الموظفين الجدد

المساهمة

في استمرارية األعمال

يتضمن ذلك:
اســتحداث إجــراءات عمــل تخــدم شــركاء «مــدن» خــال أزمــة جائحــة «كورونــا» ومنــع التجــول،
حيــث تــم اســتحداث إجرائــي عمــل ومتابعتهمــا للتأكــد مــن كفاءتهمــا وهمــا:

إضافة صفحة خاصة باإلجراءات الجديدة والمحدثة في بوابة «وثق»
إنشاء مستويات جديدة للعمليات األساسية في «مدن» و التأكد من مالءمتها مع اإلجراءات التنظيمية
اختيار سفراء للجودة والتميز المؤسسي لكل إدارة ووحدة تنظيمية كهمزة وصل ،وإنشاء صفحة خاصة لهم بها جميع
بيانات التواصل
إضافة صفحة دليل األقسام واإلدارات
تحديث الدليل التشغيلي للهيئة و أتمتته في بوابة «وثق»
عمل صفحة خاصة بجميع النماذج

يترتب على ذلك
تمكين اإلدارت المعنية من تتبع التغييرات التي تمت على إجراءاتها وجميع اإلدارات المعنية
مصفوفــة الـــ RACIتمكــن الموظــف مــن البحــث بمســماه الوظيفــي ومعرفــة جميــع اإلجــراءات واألنشــطة المســؤول عنهــا لتنفيــذ
مهامــه
تحديد المستويات والمسؤوليات للعمليات في المنظمة من خالل ربط تسلسل اإلجراءات
تمكين وتسهيل التواصل مع السفراء
تمكيــن الموظفيــن مــن االطــاع وطباعــة دليــل كل إدارة موضــح بــه اإلجــراءات ومســارها وجــدول مســؤولياتها حســب آخــر إصــدار للدليــل
التشغيلي
تمكين الموظفين من طباعة النماذج ومعرفة ارتباطها بأي إجراء معتمد .

* إجراء إنشاء إسكان مؤقت للعمال داخل المصانع
* إجراء إضافة ملحق عقد للمنشآت المستفيدة من المحفزات الصناعية
اعتمــاد نمــاذج خاصــة باإلجــراءات (ملحــق تمديــد مــدد اإلنشــاء واإلنتــاج  ,دليــل إضافــة ملحــق
عقــد للمنشــآت المســتفيدة مــن المحفــزات الصناعيــة)

يترتب على ذلك:
المساهمة في استمرارية األعمال
تحقيق متطلبات الشركاء ورفع مستوى رضاهم

الباب
األول
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الجودة والتميز المؤسسي

التوعية بثقافة

الجودة والتميز المؤسسي

٢

١٣

١١٠

٢٠
٩٠

التدريب عن بعد

مجال معرفي

ً
ً
يوما تدريبيا

متدربين

على مستوى جميع
الوحدات التنظيمية

٦

٨٥

شهادة احترافية معتمدة

٥

NO. OF
)PARTICIPANTS (MAX

ACCREDITATION
AFFILIATION

DURATION
)(DAYS

DESCRIPTION

10

IRCA

5

Lead Auditor Course ISO 900:2015

10

IRCA

5

Lead Auditor Course ISO 45001:2018

30

UN ACC

1

Awareness Course ISO 14001:2015

30

UN ACC

1

Awareness Course ISO 45001:2018

30

UN ACC

1

Awareness Course ISO 31000:2018

دورات تدريبية

شهادة تأهيل معرفي معتمدة
ما القيمة التي يقدمها نظام إدارة
الجودة للموظف

تقييم كفاءة نظام إدارة
الجودة عبر زيارات المدن
الصناعية واإلدارات

أيام تدريبية

ً
متدربا

كيف ترفع رضا الشركاء الداخليين
والخارجيين عبر تطبيق نظام إدارة
الجودة

٣

مدربين من أعضاء
إدارة الجودة والتميز
المؤسسي
ما قيمة العمليات وأهميتها
في مدن

كيف يستفيد الموظف من
منصة «وثق» ومحتوياتها

الباب
األول
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الجودة والتميز المؤسسي

التوعية بثقافة

الجودة والتميز المؤسسي
يتضمن ذلك:
عقد  6ورش توعوية عن نظام إدارة الجودة والتميز المؤسسي ،بغرض شرح عملية تقييم وقياس جودة أعمال اإلدارات
مفهوم اإلجراءات ،وكيفية طلب تحديثها والوصول إليها على مستوى الموظفين ،حيث
والوحدات التنظيمية و إيضاح
ً
بلغ عدد الحضور ما يقارب  84موظفا
الموارد البشرية لتدريب عدد من موظفي «مدن» من مختلف اإلدارات بمعدل  110مرشحين لـ 4شهادات
التعاون مع إدارة
ً
خاصة باأليزو؛  20موظفا منهم بشهادات مهنية معتمدة .
ً
المؤسسي بـ
االحتفاء بفعالية أسبوع الجودة العالمي تحقيقا لرؤية «السعودية  »2030وتبني ثقافة الجودة والتميز ً
«مدن» وإقامة عدد من األنشطة و الجوائز وورش العمل على مدار أسبوع كامل وتغطية الفعالية إعالميا .

يترتب على ذلك:
تقليص الوقت الالزم لفحص وقياس الجودة أثناء تقييم اإلدارات و األقسام
تبني ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من الجميع وغايتها أنها وسيلة للتطوير والتحسين وليس للمسائلة وترصد األخطاء
المساهمة في نشر وترسيخ مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي وأهميتها بدور كل فرد
تعزيز دور و أهداف إدارة الجودة والتميز المؤسسي
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فعاليات وأنشطة

االبتكار المؤسسي
تهتــم «مــدن» بتحفيــز قــدرات
وطاقــات منســوبيها نحــو اإلبــداع
وتأســيس بيئــة عمــل قائمــة علــى
االبتــكار ،بهــدف:

89

عقــدت «مــدن» خــال عــام 2020م
ً
عــددا مــن الفعاليــات واألنشــطة
المتعلقــة باالبتــكار المؤسســي ،كان
أبرزهــا:

المســاهمة فــي «تعزيــز بيئــة عمــل محفــزة» مــن خــال نشــر ثقافــة االبتــكار والتعلــم
المؤسســي لتحفيــز الموظفيــن علــى طــرح األفــكار االبتكاريــة.

عقــد لقــاء افتراضــي ربــع ســنوي لالبتــكار للموظفيــن واســتضافة الخبــراء فــي هــذا
المجــال.
إرسال نشرة شهرية لمركز اإلبداع.
زيارة بعض مراكز االبتكار واالطالع على الممارسات الناجحة.

المســاهمة فــي «رفــع مســتوى الكفــاءة والجــودة» مــن خــال تبنــي أفــكار

تكريم المبتكرين.

الموظفيــن ودعــم تطبيقهــا عبــر مســارات االبتــكار.
توظيف العقول المبدعة في «مدن» إليجاد حلول مبتكرة.

مبادرات ابتكارية

السعي للمشاركة في تحقيق استراتيجية «مدن» من خالل مبادرات ابتكارية.

ً
شــاركت «مــدن» عــددا مــن فــرق العمــل لطــرح مبــادرات ابتكاريــة وتعاونــت فــي

تفعيل االبتكار

تنفيذهــا ،كان مــن بينهــا:

المؤسسي عملية تكاملية
مبادرة «نشيط في عملي»
أقيمت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها (وقاية)
ً
اســتهدفت زيــادة النشــاط البدنــي فــي العمــل  ،تعزيــزا لصحــة الموظفيــن وتحقيــق
رفاهيتهــم وجــودة حياتهــم ممــا يجعــل الموظــف أكثــر صحــة وإنتاجيــة
الموظفون:
شعلة االبتكار

إدارة التسويق
واالتصال المؤسسي:
محرك االبتكار
(االتصال الداخلي)

1

2

اإلدارة العليا:
قائد االبتكار
دعم وتحفيز االبتكار
(المساهمة في نشر
الثقافة)

3

إدارة الدراسات
واالبتكار المؤسسي:
ميسر االبتكار تيسير
االبتكار

4

90

91

التقرير السنوي 2020

«في مدن ..نحن نستثمر الشغف
نحو تمكين الصناعة
لنصنع لألجيال القادمة ُمستقبل
ً
مزدهرا»
واقتصادا
زهرا
ً
ُم ً
ً
المهندس
خالد بن محمد السالم
الرئيس التنفيذي لـ «مدن»

2020
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تعمل «مدن» على تطوير وإدارة
ٍ
صناعية ومناطق تقنية ذات
مدن
ٍ
نمو مستدام وبيئة اقتصادية،
وممكنات
بواسطة خبرات وطنية ُ
لوجستية عالية المستوى ،تدعم
فرص جذب االستثمار وتعزيز
التنافسية الصناعية إقليمي ًا
وعالمياً .في هذا الباب ،نستعرض
أعمال «مدن» لتمكين الصناعة
والدور المنوط بها لتحقيق
األهداف المرجوة في تنمية
الصناعة.

الباب الثالث :تمكين الصناعة
«نحو ثقافة صناعية مستقبلية»

- 94
- 96
- 97
- 97
- 98
- 100
- 102

الشراكات واألعمال
جذب االستثمارات
برنامج اإلنتاجية الوطني
برنامج المراقب الشامل
حاضنات األعمال
«مدن» ..بيئة وقيمة عمل
الخدمات اللوجستية
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الشراكات
واألعمال
أكــدت إنجــازات عــام 2020م الــدور الريــادي
لـــ «مــدن» فــي صياغــة مســتقبل القطــاع
الصناعــي .ركيــزة لبنــاء اقتصــاد مســتدام
ُ
تشــكل «مــدن» أحــد أهم مكونــات االقتصاد
الوطنــي وذراعــه الصناعــي المعــزز لوتيــرة

ً
نمــوه؛ إنفــاذا لتوجهــات حكومــة المملكــة
نحــو إنشــاء مــدن صناعيــة وتوفيــر وجــذب
ُ
االســتثمارات الخارجيــة إليهــا ،يضــاف إلــى
ذلــك اســتقدام التكنولوجيــا الحديثــة التــي
ترفــد هــذا القطــاع بعوامــل التنافســية مــع

ً
القطاعــات الصناعيــة العالميــة تحقيقــا
ألهــداف رؤيــة «الســعودية  .»2030حيــث
شــهد عــام 2020م تدفــق العديــد مــن
االســتثمارات واســتقطاب صناعــات نوعيــة
جديــدة جــاءت علــى النــو التالــي:

استقطاب

الصناعات النوعية
اســتقطاب شــركة «البحــر العربــي لألســماك»
إلنشــاء مصنــع بمســاحة  85ألــف م ²فــي
المدينــة الصناعيــة بجــازان (أول مصنــع
لتوطيــن صناعــة وإنتــاج التونــة بالمملكــة)؛
بحجــم اســتثمارات يتجــاوز  250مليــون ريــال،
واســتحداث أكثــر مــن  200وظيفــة ألبنــاء
وبنــات المنطقــة.
تخصيــص مصنعيــن جاهزيــن لـــشركة «تقنيــة
الغــذاء» فــي واحــة األحســاء بحجــم اســتثمار
يتجــاوز  20مليــون ريــال ،واســتحداث 74
وظيفــة بنســبة توطيــن تصــل إلــى ،% 70
ومعــدل تصديــر اليقــل عــن  ،% 30كمــا
يســاهم مصنــع «تقنيــة الغــذاء» فــي دعــم
المحتــوى المحلــي عــن طريــق االعتمــاد علــى
مــوارد ومنتجــات األحســاء الزراعيــة ،وســيكون
هــذا المصنــع نــواة المســتقبل فــي توســع
اســتثمارات الشــركة .بوحدتيــن إضافيتيــن مــن
المصانــع الجاهــزة فــي واحــة األحســاء.
اســتقطاب مصنــع «الجمعيــة التعاونيــة
متعــددة األغــراض بالعــكاس» إلنشــاء مصنــع
لتعبئــة وتغليــف المنتجــات الزراعيــة المحليــة

فــي المدينــة الصناعيــة بعســير؛ ينــدرج تحــت
مبــادرة التنميــة الريفيــة ،علــى مســاحة ١٥
ألــف م ،²ويســتهدف توظيــف مــا ال يقــل عــن
 ٨٠امــرأة واســتثمار بحجــم  ٢٥مليــون ريــال.
اســتقطاب شــركة «ديتســاوا» العاملــة
فــي مجــال الصناعــات التحويليــة للتمــور،
فــي المدينــة الصناعيــة بشــقراء بمســاحة
إجماليــة 1500م ،²مــن خــال اســتغالل الفائــض
والمهــدر مــن التمــور وتقديــم بدائــل جديــدة
صحيــة ومناســبة للســوق المحلــي.
اســتقطاب مصنــع «وقايــة الخليــج» فــي
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالدمــام علــى
مســاحة  50ألــف م ،²كأول مصنــع فــي
المملكــة إلنتــاج «القفــاز الطبــي» مــن
مــادة النايترايــل ،بشــراكة ماليزيــة وقيمــة
اســتثمارية تتجــاوز  150مليــون ريــال ،حيــث
تقــدر طاقتــه اإلنتاجيــة بنحــو مليــار قفــاز طبي
ً
ســنويا ،إذ تقــوم الشــركة بتغطيــة االحتياجــات
مــن «قفــاز طبــي» المســتخدم فــي العمليات
الجراحيــة لمنطقــة الخليــج والعالــم العربــي,
ومــن المســتهدف اســتحداث أكثــر مــن 50
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تقــوم « »GCPSبصناعــة األنابيــب
بمقاييــس جــودة عالميــة ،ومــن
أبــرز عمــاء المصنــع" :شــركة أرامكــو
الســعودية ،والمؤسســة العامــة لتحليــة
الميــاه" ،ويكــون أغلــب المــواد الخــام
المســتخدمة فــي الصناعــة مــن منتجــات
شــركة «ســابك».

تصنيعــه مــن مــواد خــام موجــودة فــي
المملكــة .إلــى جانــب إنتــاج «بوليمــر
فــوم» الــذي يســتخدم كعــوازل فــي
البنــاء ويمتــاز بخفــة وزن العــازل .ومــن
المقــرر أن يكــون المصنــع مــن المصانــع
المطبقــة لتقنيــات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة (.)Industry 4.0

اســتقطاب مصنــع «»FOAMTECH
الكــوري فــي المدينــة الصناعيــة الثالثــة
بجدة بمســاحة  14,400م 2واســتثمارات
تتجــاوز  95مليــون ريــال ،وعــدد وظائــف
يتجــاوز 50وظيفــة .حيــث يقــوم المصنــع
بإنتــاج «ســتيل فــوم» الــذي يســتخدم
فــي الصناعــات العســكريه للتصفيــح
ً
العســكري ،وأيضــا فــي البطاريــات
والبنــاء .كذلــك إنتــاج «كيميــكال فــوم»
الــذي يســتخدم فــي البنــاء ويتــم

اســتقطاب مصنــع «»MELT*BLOWN
فــي المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالريــاض
بحجــم اســتثمارات يتجــاوز  100مليــون
ريــال ،وعــدد وظائــف يتجــاوز  30وظيفــة.
ُ
إذ ينتــج المصنــع مــادة «الملــت بلــون»
وهــي المــادة األساســية العازلــة
فــي الكمامــات الطبيــة ،ممــا يســاعد
فــي تغطيــة المصانــع الطبيــة بمــادة
«الملت*بلــون» ،وتقوم»ســابك» بتزويــد
المصنــع بالمــواد الخــام المســتخدمة

فــي الصناعــة.
اســتقطاب مصانــع «نيــار» فــي مدينــة
ســدير للصناعــة واألعمــال بقيمــة
اســتثمار تتجــاوز  122مليــون ريــال،
ضمــن منظومــة الصناعــات الغذائيــة
وإنتــاج ماركــة « »cafe beneالكوريــة
ممــا يســاهم فــي تلبيــة االحتياجــات
المحليــة ،ويوفــر أكثــر مــن  500وظيفــة
ألبنــاء وبنــات المنطقــة.
اســتقطاب مصانــع «مســار اإلبــداع»
فــي مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال
بقيمــة اســتثمار تتجــاوز  103مليــون
ريــال ،بالشــراكة مــع شــركات عالميــة
إلنتــاج الــزي الموحــد للمصانــع والقطــاع
الطبــي ،وأيضــا الــزي الســعودي بأفضــل
المواصفــات العالميــة  ،ممــا يوفــر أكثــر
مــن  560وظيفــة ألبنــاء وبنــات المنطقــة.

وظيفــة ألبنــاء وبنــات المنطقــة.
اســتقطاب مصنــع «تمكيــن» فــي مدينــة
ســدير للصناعــة واألعمــال بقيمــة
اســتثمارات تتجــاوز  70مليــون ريــال،
وشــراكة عالميــة ،حيــث تقــوم الشــركة
فــي المرحلــة األولــى بتصنيــع األجهــزة
الطبيــة بشــراكة إيطاليــة لنقــل المعرفــة.
ينتــج عــن ذلــك توفيــر أكثــر مــن 55
وظيفــة ألبنــاء وبنــات المنطقــة.
اســتقطاب مصنــع «الخزامــى» فــي
مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال بقيمــة
اســتثمار تتجــاوز  50مليــون ريــال فــي
المرحلــة األولــى؛ حيــث ينتــج المصنــع
مســتلزمات طبيــة تســاهم فــي تلبيــة
االحتياجــات المحليــة ،ويوفــر أكثــر مــن
 60وظيفــة ألبنــاء وبنــات المنطقــة.
اســتقطاب مصنــع « GCPSاألمريكــي»
فــي المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة
بمســاحة 21,483م ،2واســتثمارات
تتجــاوز  150مليــون ريــال ،وعــدد
وظائــف يتجــاوز 250وظيفــة .حيــث

التطور في

شراكات قطاع األعمال

العمــل مــع وزارة الطاقــة بشــأن إيصــال
الغــاز الطبيعــي إلــى المدينــة الصناعيــة
الثالثــة بالدمــام ،حيــث تــم اعتمــاد نقطــة
الربــط «حــدود المدينــة الصناعيــة»،
وبــدأت شــركة «أرامكــو الســعودية»
فــي أعمــال تنفيــذ ربــط الغــاز مــن الخــط
الرئيــس إلــى حــدود المدينــة الصناعيــة
الثالثــة بالدمــام ،ومــن المتوقــع أن يتــم
االنتهــاء مــن أعمــال تنفيــذ الربــط حســب
المخطــط لــه الربــع الثالــث عــام 2021م.

العمــل مــع وزارة الطاقــة بشــأن
مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة
والمدينــة الصناعيــة برابــغ ،بهــدف رفــع
مســتهدفات الطاقــة المتجــددة فــي
ّ
المملكــة مــن اإلنتــاج المحلــي إلــى
( )58,7جيجــاوات بحلــول العــام 2030م،
حيــث تمــت الموافقــة علــى تخصيــص
أراض إلنشــاء مشــاريع طاقــة شمســية
ٍ
فــي «المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة،

والمدينــة الصناعيــة برابــغ» بمســاحات
إجماليــة  19مليــون م 2وطاقــة إنتاجيــة
إجماليــة تزيــد عــن  600ميجــاوات.
ً
انضمــت «مــدن» رســميا إلــى لجنــة
الخدمــات اللوجســتية التابعــة لبرنامــج
«تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية – ندلــب» ،األمــر الــذي
يســهم فــي تعزيــز الخدمــات اللوجســتية
وتعزيــز تواجــد «مــدن» علــى الخارطــة
اللوجســتية للمملكــة.
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جذب
االستثمارات
اســتقطاب مجمــع «اجيلتــي» اللوجســتي؛
«مجمــع لوجســتي خــاص ســوف تتــم إقامته
علــى أرض تتبــع ملكيتهــا للشــركة فــي
نطــاق فــي مدينــة جــدة» مســاحتها مليــون
متــر مربــع تحــت إشــراف «مــدن» ،حيــث تــم
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برنامج
اإلنتاجية الوطني
الحصــول علــى موافقــة اللجنــة اللوجســتية
إلنشــاء المجمــع ،وجــاري العمــل علــى
اســتكمال اإلجــراءات بالتعــاون مــع وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان،
لتبــدأ إنشــاءات المشــروع عــام 2021م.

تحفيز استثمارات

القطاع الخاص
مذكرة تفاهم مع شركة «تطوير النقل التعليمي» تتضمن:
دراسة توفير خدمة النقل الترددي من وإلى وداخل المدن الصناعية
وضع خطة عمل مشتركة لتطوير منتجات خدمات النقل والخدمات المساندة له.
توقيع اتفاقية تطوير مدينة صناعية خاصة مع شركة بن الدن في بحرة تتضمن:
ً
تطوير األراضي التابع ملكيتها للشركة وفقا الشتراطات «مدن» .
ً
تطوير أنظمة السالمة والبيئة للمصانع القائمة وفقا لمتطلبات «مدن»
دعم المطور والمستثمرين من قبل «مدن» من النواحي الفنية واإلجرائية

إطــاق مبــادرة ربــط القطــاع الصناعــي بالمؤسســات العلميــة والبحثيــة التــي تهــدف لســد
الفجــوة بيــن الصناعييــن و المراكــز البحثيــة عــن طريــق بنــاء جســر تواصــل لتوفيــر البحــوث
العلميــة والكفــاءات المتخصصــة ،والمســاهمة فــي تطويــر منتجــات عاليــة التنافســية علــى
المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي ،و ذلــك مــن منطلــق رفــع تنافســية المنتجــات
الوطنيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا.
تــم علــى أثــر ذلــك توقيــع اتفاقيــة بيــن «مــدن» ومركــز الملــك عبداللــه العالمــي لألبحــاث
الطبيــة (كيمــارك) المركــز البحثــي الوحيــد المرخــص إلجــراء التجــارب الســريرية للمرحلــة
األولــى مــن قبــل (هيئــة الغــذاء والــدواء) حيــث تمكــن االتفاقيــة الصناعييــن مــن االســتفادة
مــن التجهيــزات الحديثــة فــي (كيمــارك) ،كذلــك االســتفادة مــن الكــوادر المتخصصــة لتقديــم
ً
البحــوث و برامــج التدريــب تبعــا لمتطلبــات منســوبي «مــدن».

ُ
تســهم «مــدن» ،فــي تبنــي تقنيــات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة عبــر «برنامــج
اإلنتاجيــة الوطنــي» ،الــذي يأتــي
بالشــراكة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة
الســعودي ،ومدينــة الملــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة ،بهــدف مســاعدة
ُّ
المنشــآت الصناعيــة علــى التحــول
ا لرقمــي .
ً
والواقــع أن المتطلبــات الصناعيــة دائمــا
تحتــاج إلــى تقنيــات متقدمــة ،كمــا تفــرض
المتغيــرات العالميــة ضــرورة التطويــر
المتواصــل بمــا يحقــق أعلــى معــدالت
َ َّ
ومــن ثــم وضعــت
الكفــاءة اإلنتاجيــة،
ِ

ُ
َ ُّ
«مــدن» خطــط تحــول لتطبيــق مبــادئ
التميــز التشــغيلي وتقنيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة علــى  100مصنــع
ً َ
قائــم تكــون نموذجــا يحتــذي بــه باقــي
ُ ِّ
ا لمصنعيــن .
وفــي عــام 2020م ،أطلقــت «مــدن»
المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج بعــدد 40
ً
ً
مصنعــا تزامنــا مع أعمــال المرحلة األولى،
كمــا عقــدت  3ورش عمــل «افتراضيــة»
للمصانــع المشــاركة للتعريــف بالبرنامــج
وإعــان بــدء عملهــا.
ً
بالمقابــل ،تــم اختيــار « »26مصنعــا حتــى
اآلن ،واســتكمال تســليم « »٢٠خطــة

ً
تحــول لعــدد « »٢٠مصنعــا منــذ انطــاق
أعمــال البرنامــج؛ مــن شــأنها اإلســهام
فــي تحقيــق أعلــى معــدالت الكفــاءة
اإلنتاجيــة وزيــادة مســتوى التنافســية.
باإلضافــة لذلــك ،تــم تدريــب أكثــر مــن 120
ً
ً
موظفــا مــن ( )11مصنعــا لمــدة  3أيــام
بمفاهيــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة
وتطبيقاتهــا وأثرهــا علــى المصانــع،
كمــا تــم تطبيــق نمــاذج أوليــة لتطبيقــات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــع عــدد ()5
مصانــع وتوضيــح األثــر مــن التطبيــق الــذي
ً
تخطــى حاجــز الـــ  12مليــون ريــال ســنويا
ألحــد المصانــع.

برنامج
المراقب الشامل
تابعــت «مــدن» إجــراءات الســامة والصحــة
المهنيــة واألمــور العالقــة بالعامليــن فــي
المــدن الصناعيــة خــال زياراتهــا التفتيشــية
ً
للعــام المنقضــي تزامنا مــع تداعيات جائحة
«كورونــا» ،وذلــك وفــق مذكــرة التفاهــم

517,242

موظف ًا في المدن الصناعية

الموقعــة مــع وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة بتفويــض مهمــات
األعمــال التفتيشــية لمراقبــي «مــدن» مــن
خــال برنامــج «المراقــب الشــامل».
وكشــف اإلحصــاء الــذي جــاءت بــه «مــدن»

185,840

موظف سعودي

16,825

موظفة سعودية

بنــاء علــى تلــك الزيــارات الدوريــة؛ وصــول
عــدد الموظفيــن فــي المــدن الصناعيــة
ً
إلــى  517,242عامــا ،بينهــم 185,840
ً
ً
موظفــا ســعوديا ،و 16,825موظفــة
ســعو د ية .

الباب
األول

98

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

التقرير السنوي 2020

حاضنات
األعمال
ً
ُ
تحقيقــا للريــادة والنمــو كأحــد مقتضيــات
اســتراتيجيتها لتطويــر القطــاع الصناعــي،
أطلقــت «مــدن» مشــروع إنشــاء حاضنــة أعمــال
داخــل مصنــع ،بهــدف دعــم رواد األعمــال

وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمهتميــن
المحلييــن فــي الصناعــات الغذائيــة
باالســتفادة مــن المصانــع والمرافــق القائمــة،
والتــي تتوافــر فيهــا الخدمــات والمتطلبــات

الالزمــة التــي يحتاجهــا رواد األعمــال للنهــوض
بأعمالهــم الخاصــة .وتشــمل هــذه الخدمــات
توفيــر مســاحة داخــل المصانــع القائمة وحتى
توفيــر خدمــات تســويق المنتــج النهائــي.

القيمة المضافة على مستوى المجتمع
المساهمة في دعم االقتصاد الوطني
التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات وطنية
زيادة التركيز على الصناعات التحويلية
فتح مجاالت التوظيف المختلفة أمام التخصصات الحديثة
تطوير سالسل اإلمداد
سد االحتياجات لبعض المنتجات والخدمات النادرة أو القليلة
وجود تنافسية إيجابية في السوق تعود بالفائدة على المستهلك
تعزيز تنافسية األسعار مع المنتجات والخدمات المستوردة والتعويض عنها بالمحلية

القيمة المضافة لرواد األعمال
خلق قنوات وأسواق جديدة لمنتجات رواد األعمال
تحسين الوضع المالي وزيادة الدخل لرواد األعمال
ُ
توفير مزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى العاملة المتوفرة
تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجية
تقديم خدمات متكاملة لمشاريع رواد األعمال بتكلفة شبه رمزية مقارنة بتكلفة التأسيس
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«مدن» بيئة
وقيمة عمل
ٌ
عمــل
تــرى «مــدن» أن التنميــة الصناعيــة
تكاملــي؛ يشــارك فيــه كل مــن القطاعيــن
الحكومــي والخــاص ُ لتحقيــق نمــاء
اقتصــادي ،ولقــد بــدأت أولــى ممارســاتها
فــي ســبيل ذلــك منــذ تأسيســها قبــل نحــو
ً
ـزة علــى اإلبــداع
 20عامــا ،بخلــق بيئـ ٍـة محفـ ٍ
واالبتــكار وتوطيــن االســتثمار ،إلــى جانــب
ُ
تقديــم قيمــة مضافــة للشــركاء وذوي
العالقــة ،وبالتالــي تحقيــق نمــو لقاعدتهــا
االقتصاديــة والوظيفيــة.
إن الهــدف األســمى فــي اســتراتيجية
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«مدن»

واستدامة األعمال
«مــدن» هــو بنـ ُ
ـوة صناعيـ ٍـة قــادرة علــى
ـاء قـ ٍ
المنافســة فــي هــذا العالــم المتطــور
بســرعة ،وتعزيــز وجــود أســواق قــادرة على
االســتجابة للضغــوط والتغيــرات ،واســتغالل
إمكانــات المــدن الصناعيــة كعنصــر بالــغ
األهميــة الســتقطاب االســتثمارات وخلــق
فــرص عمــل جديــدة ،كذلــك المســاهمة
فــي تحســين القــدرة علــى التخطيــط
االســتراتيجي واالســتثماري ،مــن ذلــك،
إســهاماتها لتطويــر القطــاع الصناعــي
ً
وتحســين تجربــة الشــريك ،اســتنادا إلــى

رؤية الســعودية  2030وأهدافها الســاعية
للنهــوض بالقطــاع الصناعــي واللوجســتي
ُ
وتهيئــة بيئــة اســتثمارية مســتدامة.
وفــي هــذا الصــدد ،حرصــت «مــدن»
علــى تفعيــل الشــراكات مــع القطاعيــن
الحكومــي والخــاص والقطــاع الخيــري،
وتحقيــق التكامــل مــع الجهــات المحيطــة،
بهــدف تذليــل العقبــات أمــام المســتثمرين
ورواد األعمــال ،إلــى جانــب جــذب وتنميــة
االســتثمارات ذات القيمــة المضافــة
للســوق الســعودية.

التطور

في األعمال

المصانع المنتجة

العقود

2019

6,254

عقد ًا

3,600

عقد ًا

2020

6,587

عقد ًا

3,724

عقد ًا

أتمــت «مــدن» فــي عــام  2020توقيــع
اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة والء للتأميــن
التعاونــي «والء» إحــدى الجهــات
التجاريــة المتخصصــة فــي مجــال تقديــم
ُ
خدمــات التأميــن والمرخــص لهــا مــن قبــل
البنــك المركــزي الســعودي «ســاما».
تهــدف االتفاقيــة إلــى تقديــم خدمــات
التأميــن للمنشــآت بأســعار تشــجيعية،
كذلــك تقديــم المشــورة والمســاعدة
الفنيــة واللوجســتية فــي مختلــف

المجــاالت حســب تخصصهــم ،كمــا
ً
تســاهم شــركة «والء» طبقــا ألحــد
بنــود االتفاقيــة فــي رفــع مســتوى
الوعــي لــدى المســتثمرين ممــا يــؤدي
إلــى اســتدامة المنشــآت ورفــع نســبة
الســامة فيهــا.
ومــن دون شــك ،فــإن المســؤولية
الملقــاة علــى عاتــق «مــدن» تدفعهــا
لخلــق بيئــة عمــل جاذبــة وآمنــة للقطــاع
الصناعــي فــي المملكــة ،كونهــا جهــة

رائــدة فــي تقديــم خدماتهــا فــي المــدن
الصناعيــة مــن تشــغيل وإشــراف وإدارة.
ويمتــد إلــى مســاعدة المســتفيدين مــن
خدماتهــا بخدمــات إضافيــة تســاهم فــي
اســتدامة المنشآت الصناعية واإلسهام
فــي زيــادة فــرص تطوير وتنميــة القطاع،
مــن ضمــن ذلــك تيســير التأميــن التجــاري
للمنشــآت العاملــة فــي المــدن الواقعــة
تحــت إدارتهــا.
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الخدمات
اللوجستية
حافظــت «مــدن» علــى ريادتهــا بــأداء
لــم يكــن ليتحقــق إال عبــر باقــة أعمــال
تتســم بالتنافســية وتحقيــق االســتدامة
التشــغيلية ،كذلــك توفيــر منتجــات
وخدمــات مبتكــرة؛ الســيما مــا يتعلــق
منهــا بالخدمــات اللوجســتية وسالســل
اإلمــداد وتقديمهــا بطــرق وأســاليب أكثــر
قــدرة علــى التواصــل مــع العصــر الرقمي.
إن إدراك الطبيعــة الكاملــة لعمــل
منظومــة الخدمــات اللوجســتية فــي

«مــدن» تتجلــى حقيقتهــا فــي اإلدارة
االحترافيــة لعمليــات تخزيــن وتدفــق
المــوارد والبضائــع والطاقــة الالزمــة
مــن وإلــى المــدن الصناعيــة إبــان حالــة
اإلغــاق التــي فرضتهــا الجائحــة ،وتــدارك
تبعاتهــا علــى المســتهلكين والصناعييــن
والمســتثمرين ،إذ اســتطاعت «مــدن»
التحقــق مــن انســيابية حركــة المــواد
والبضائــع وعــدم تأثــر سالســل اإلمــداد
بشــكل عــام والغذائيــة والدوائيــة علــى

وجــه الخصــوص ،وتوفيــر جميــع مــا يلــزم
مــن حلــول ســريعة ومركــزة لتحقيــق ذلــك.
ولــم يقتصــر األمــر علــى هــذا ،بــل ســعت
صناعيــة
بيئــة
«مــدن» إلــى توفيــر
ٍ
ٍ
ولوجســتية متميــزة فــي مدنهــا
ٍ
الصناعيــة وتعزيــز سالســل اإلمــداد،
باســتقطاب شــركات لوجســتية متميــزة
تقــدم خدمــات النقــل والتخزيــن وخدمــات
الطــرف الثالــث ( .)3PLوذلــك علــى النحــو
التالــي:

تعاقدات «مدن»

في مجال الخدمات اللوجستية

مستودعات طبية ودوائية
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اســتقطاب الشــركة الوطنيــة للشــراء الموحــد «نوبكــو» إلنشــاء مســتودعات
دوائيــة وطبيــة فــي عــدد مــن المــدن الصناعيــة ،بمســاحة إجماليــة تتجــاوز
 310آالف م ،²كمــا تــم توقيــع اتفاقيــات مــع صيدليــات «الــدواء» لموقعيــن
إضافييــن بمســاحة  22ألــف م ،²كذلــك مــع شــركة «أطيــاف الطــب» بمســاحة 8
آالف م ²فــي مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال.

خدمات االتصاالت

التحول الرقمي

ُ
تعمــل «مــدن» وفــق خطــة نمــو جديــدة
ُ
قائمــة علــى دعــم التحــول الرقمــي؛ بغيــة
تحقيــق التنميــة الصناعيــة وتجــاوز التغيــرات
فــي التنافســية العالميــة ،ومثــال ذلــك
توفيــر خدمــات الفايبــر لتعزيــز جــودة خدمــات
االتصــاالت واإلنترنــت فــي خمــس مــدن
صناعيــة.
مــن هــذا القبيــل ،شــهد عــام 2020م بــدء
العمــل علــى توفيــر خدمــات اإلنترنــت عالــي
الســرعة بالشــراكة مــع الشــركات المشــغلة
ً
* شــركة زيــن – التــي أبــدت تعاونــا بتوفيــر
خدمــات  »»G5فــي المدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالدمــام ،والمدينــة الصناعيــة الثانيــة
ُ
بالريــاض ،ممــا يســهم فــي رفــع جــودة
خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت داخلهــا المــدن
الصناعيــة.
ومــا فتئــت «مــدن» تســتكمل خطــة العمــل
لتوفيــر خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت
بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات لكامــل المــدن الصناعيــة ،حتــى
تداعــت تأثيــرات جائحــة «كورونــا» ومــا تبعهــا
مــن تأخيــر فــي اعتمــاد الميزانيــات الصــادرة
عــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) ،ليتغيــر واقــع
األمــر بحــدوث تباطــؤ فــي مخطــط التنفيــذ.

ً
تعزيــزا لدعــم اإلنتاجيــة والتحــول إلــى الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،تــم إطــاق مبــادرة
الرقمنــة األساســية بالتعــاون مــع وزارة
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،والتــي
تســاهم فــي تطويــر أنظمــة « »ERPلجميــع
المنشــآت الصناعيــة ،مــن خــال توفيــر
ً
نســخة مفتوحــة المصــدر؛ أيضــا تــم طــرح
مشــروع مــن قبــل «مــدن» لتطبيــق النظــام
ً
علــى  20مصنعــا شــامل الدعــم والتدريــب
واالســتضافة الســحابية لمــدة عاميــن.

النقل وشحن البضائع
َ
تحقــق خــال عــام 2020م الربــط التقنــي
بيــن «مــدن» و»الهيئــة العامــة للنقــل لربــط
األنظمــة وتتبــع الشــحنات» ،وذلــك فــي إطــار
مذكــرة التعــاون الموقعــة بينهمــا ،وتســهم
فــي تنظيــم ومتابعــة أعمــال نشــاط نقــل
البضائــع بواســطة الشــاحنات فــي المــدن
الصناعيــة فــي المملكــة ،وتحقيــق أهــداف
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية «ندلــب».

حضانات األطفال
مستودعات غذائية

اســتقطاب الشــركة الســعودية لمنتجــات األلبــان واألغذيــة (ســدافكو) فــي
المدينــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة علــى مســاحة  8آالف م.²

خدمات نقل

اعتمــاد توســعة لشــركة «النجــوم المتحــدة» بمســاحة  20ألــف م ²في المدينة
الصناعيــة الثانية بالدمام.

واصلــت «مــدن» دعمهــا لحضانــات
األطفــال بالمــدن الصناعيــة وذلــك من
بــاب مســؤولياتها االجتماعيــة ،حيــث
ّ
تكفلــت للعــام الثانــي علــى التوالــي
بالمصاريــف التشــغيلية لمشــروع

أطفــال بالمدينــة الصناعيــة
حضانــة
ٍ
ً
الثانيــة بالريــاض ،وذلــك تعزيــزا
لمشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل
ً
الصناعــي ،األمــر الــذي ينعكــس إيجابا
علــى قدرتهــا اإلنتاجيــة وتمكينهــا

مــن أداء دورهــا التنمــوي بشــكل
ّ
فعــال ،كذلــك اإلســهام فــي دعــم
ُ
مبــادرات «مــدن» الموكلــة إليهــا فــي
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية «ندلــب».
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خدمات بنكية
ً
َّ
وقعــت «مــدن» عقــودا خدميــة ومذكــرات
تفاهــم مــع عــدد مــن البنــوك العاملــة فــي
المملكــة ،الفتتــاح فــروع لهــا فــي المــدن
الصناعيــة وتقديــم خدماتهــا للمســتثمرين
والصناعييــن ،كذلــك تخصيــص مواقــع أخــرى
لماكينــات الصــراف اآللــي ،ترتــب علــى ذلــك
افتتــاح فــروع وتوفيــر أجهــزة الصــراف اآللــي
لبنــوك «البنــك العربــي ،البنــك األهلــي،
مصــرف الراجحــي ،بنــك الريــاض ،بنــك ســاب،
ومصــرف اإلنمــاء».

محطات الوقود

تمكنــت «مــدن» خــال العــام المنقضــي مــن
اســتقطاب ( )3محطــات وقــود فــي كل مــن
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة والمدينــة
الصناعيــة بجــازان ومدينــة ســدير للصناعــة
واألعمــال ،وذلــك ضمــن اســتراتيجيتها
الراميــة لتوفيــر خدمــات مســاندة لشــركائها
ومســتخدمي الطــرق القريبــة.

مجمعات تجارية

مراكز خدمات صناعية
أنشــأت «مــدن» مراكــز خدمــات صناعيــة
متميــزة ومجمعــات مصانــع نموذجيــة،
وذلــك ضمــن بيئــة خدميــة مثاليــة وآمنــة
توفــر للمســتثمر جميــع االحتياجــات التــي
تســاعده علــى بــدء مشــروعه الصناعــي،
وتــم فــي هــذا الجانــب اســتقطاب مجموعــة
مــن العقــود ذات القيمــة المضافــة مــن
بينهــا «مختبــر ديــارات» بالمدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالريــاض.

مطاعم ومقاهي
وفــرت «مــدن» مواقــع اســتثمارية مســتقلة
للمطاعــم والمقاهــي فــي مختلــف المــدن
الصناعيــة ،تراعــي فــي تصاميمهــا تقديــم
خدمــات نوعيــة وترفيهيــة لشــركائها ،وذلــك
بالتعاقــد علــى إنشــاء سالســل مطاعــم
ـال تجاريــة ،كمــا في «المدينــة الصناعية
ومحـ ٍ
األولــى بالقصيــم ،المدينــة الصناعيــة
األولــى باألحســاء ،المدينــة الصناعيــة بحائــل،
والمدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة».

تعاقــدت «مــدن» خــال عــام 2020م علــى
إنشــاء مجمعيــن تجارييــن فــي المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،والمدينــة
الصناعيــة الثالثــة بالدمــام علــى مســاحة
 5آالف م ،²تضــم مجموعــة فــروع مــن
المطاعــم العالميــة والمحليــة داخــل
النطــاق الجغرافــي للمــدن الصناعيــة ،وذلــك
بهــدف توفيــر كل المتطلبــات للمســتثمرين
والصناعييــن .باإلضافــة لمجمــع تجــاري
ّ
«مؤقــت» علــى مســاحة 2,500م ²بمدينــة
ســدير للصناعــة واألعمــال يضــم مجموعــة
مــن المطاعــم والمقاهــي والخدمــات حــال
اكتمالــه.

«مدن» والتكامل مع

القطاع العام والخاص
انطلقــت «مــدن» بعــزم نحــو التعاقــد
مــع إحــدى الشــركات الوطنيــة الرائــدة –
شــركة «ثقــة لخدمــات األعمــال» الذكيــة*
لطــرح الفــرص االســتثمارية بمنصــة المــزاد
اإللكترونــي ،وإتاحــة المجــال أمــام

المســتثمرين للمزايــدة عليهــا بشــكل
َّ
عصــري وفعــال؛ يعــزز الثقــة فــي مجــال
تبــادل الخدمــات الذكيــة.
ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه ،أن «مــدن»
ً
تعمــل دائمــا علــى تأميــن أســاليب

حديثــة وخيــارات متعــددة ،لعــرض الفــرص
االســتثمارية بمختلــف نمــاذج العمــل
كاالســتحواذات وغيرهــا ،وذلــك فــي إطــار
منهجيتهــا المعتمــدة لدعــم القطــاع
الصناعــي وتطويــره.

مجاالت التعاون
ً
ً
دخــول «مــدن» شــريكا اســتراتيجيا فــي منصــة المــزاد اإللكترونــي إحــدى حلــول شــركة «ثقــة لخدمــات
األعمــال» الذكية.
تمكين «مدن» وشركائها من طرح جميع الفرص للمزايدة داخل المزاد اإللكتروني.
دخــول جميــع المهتميــن والمؤهليــن للمشــاركة والمزايــدة علــى الفــرص المتاحــة مــن أي مــكان
وبــكل ســهولة.
إمكانية عقد أكثر من مزاد في وقت واحد ،وتنظيم ذلك بكل سهولة ويسر.

مبادرة

التجمعات الغذائية على المستوى الوطني
ً
تعزيــزا للتنافســية شــهد عــام 2020م
إطــاق مجلــس تطويــر التجمعــات
الغذائيــة برئاســة ســعادة الرئيــس
التنفيــذي لـــ «مــدن» بهــدف اإلشــراف
علــى مبــادرة التجمعــات الغذائيــة،
و المواءمــة وتوحيــد الجهــود
للجهــات ذات العالقــة فــي القطــاع
الغذائــي ،باإلضافــة إلــى تقديــم

المشــورة و الدعــم الــازم مــن خــال
ممثليــن وأعضــاء الجهــات المعنيــة
لضمــان نجــاح المبــادرة واالرتقــاء
بقطــاع صناعــة األغذيــة فــي المملكــة
ورفــع تنافســيتها إلــى المســتوى
اإلقليمــي والدولــي.
بهــدف المواءمــة وتوحيــد الجهــود
مــع الجهــات ذات العالقــة تــم

خــال عــام 2020م إطــاق مجلــس
تطويــر الفــرص االســتثمارية وجــذب
الصناعــات النوعيــة فــي القطــاع
الغذائــي والمشــروبات بالتعــاون مــع:
«المركــز الوطنــي للتنميــة الصناعيــة،
وزارة االســتثمار ،وصنــدوق التنميــة
الصناعيــة» وغيرهــا مــن جهــات ذات
عالقــة.
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التطور في أنشطة

الصناعات المخصصة

حمالت

التوعية
أطلقــت «مــدن» خــال العــام حملــة تثقيفيــة عــن الهــدر الغذائــي بهــدف رفــع وعــي
المســتهلك للمحافظــة علــى الغــذاء ،وذلــك ضمــن برامجهــا التوعويــة داخــل مدنهــا
الصناعيــة.

التخصيص الصناعي

تصــدرت صناعــة المنتجــات الغذائيــة
قائمــة األنشــطة األكثــر تخصيصــا بنســبة
 ،%50تلتهــا الصناعــات التحويليــة األخــرى
التــي يغلــب عليهــا صناعــة المســتلزمات

الطبيــة بنســبة %15؛ نتيجــة ارتفــاع
جاذبيــة تلــك القطاعــات فــي ظــل جائحــة
«كورونــا» ،و بالرغــم مــن التحديــات التــي
واجهــت «مــدن» فــي عــام 2020م ،إال

ّ
أنهــا تمكنــت مــن جــذب مجموعــة مــن
المصانــع المميــزة المحليــة واألجنبيــة
ذات القيمــة المضافــة وذلــك علــى
النحــو التالــي:

والمصانع الجاهزة

اسم الشركة

المدينة الصناعية

حجم االستثمارات

مساحة األرض

النشاط

الجنسية

شركة انترا للتقنيات الدفاعية

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

 10ماليين ريال

 1,500م²

صناعة الطائرات
بدون طيار

وطني

ً
حققــت "مــدن" أرقامــا مميــزة فــي التخصيــص الصناعــي و المصانــع الجاهــزة ،حيــث
ً
ً
ً
شــهد عــام  2020نمــوا كبيــرا فــي عــدد طلبــات المصانــع الجاهــزة مدعومــا بتحســن بيئــة

مصنع محمد فهد السبيعي
للصناعة

مدينة سدير للصناعة واألعمال

 17مليون ريال

 1,500م²

الصناعات التحويلية
األخرى
(مستلزمات طبية)

وطني

 9,500م²

صناعة (منسوجات
عسكرية وطبية)

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
مصنع حلول وتد الدفاعية
للصناعة

األراضي الصناعية

246

طلب ًا مسدد ًا

مدينة سدير للصناعة واألعمال

 45مليون ريال

مشترك
(سعودي ،كندي)

المصانع الجاهزة

156

طلب ًا مسدد ًا

مصنع الوطنية لألعالف فيدكو

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

 120مليون ريال

 86.000م²

صناعة المنتجات
الغذائية

وطني

مصنع أفران الحطب

مدينة سدير للصناعة واألعمال

 50مليون ريال

 25.000م²

صناعة المنتجات
الغذائية

وطني

مصنع تصدير للصناعة

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

 7ماليين ريال

 1,500م²

صناعة المنسوجات

وطني

مصنع ميلت بلون للصناعة

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

 10ماليين ريال

 1,500م²

صناعة المنسوجات

وطني

شركة سايا الصناعية

مدينة سدير للصناعة واألعمال

 13مليون ريال

 5.000م²

صناعة المعدات
الكهربائية

وطني
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«تساهم مدن في خلق بيئة
صناعية متكاملة
ٍ
وبنى تحتية،
بتوفير
أراض ُ
تواكب متطلبات القطاع،
بقيادات شابة وطموحة»
معالي األستاذ
بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية

2020
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إن ما يميز «مدن» عن غيرها
ويميز بيئة عملها ،هو السلوك،
فكل ما تقوم به يخضع لمنظومة
قيم تتبع أرقى المعايير المهنية
واألخالقية .وتحرص على بناء
عالقات قائمة على الشفافية
والثقة واالحترام المتبادل بين
اآلخرين ،وفي هذا الباب تقدم
«مدن» عرض َا متكامالً حول أدائها
المؤسسي في عدد من المحاور
المهمة ذات اإلنتاجية العالية.

الباب الرابع :األداء المؤسسي
«عصر جديد من الريادة والتميز»

112
128
130
132
136
140
142

-

التميز التشغيلي
تمكين الكفاءات الوطنية
رأس المال البشري
التحول الرقمي
االتصال والتمكين
المسؤولية االجتماعية
المراجعة الداخلية
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التصاريح

والمخططات

التميز
التشغيلي
ـدة
تمكنـ
ـاق جديـ ٍ
ـت «مــدن» مــن بلــوغ آفـ ٍ
َ
فــي مســيرة التحــول ،بتطويــر منتجــات
جديــدة ترتقــي بتجربــة المســتثمر
وتؤهــل لبيئــة صناعيــة متكاملــة تجعــل
ً
ً
ً
المملكــة مقصــدا اســتثماريا واعــدا؛
ً
يحظــى بأهميــة متزايــدة عالميا ،ويدعم
رؤيتهــا أن تصبــح« :بيئــة صناعيــة وتقنيــة

ذكيــة ممكنــة للصناعــة ومســاهمة
فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي» ،وجعــل
ً
مدنهــا الصناعيــة مكانــا أفضــل للعيــش
والعمــل.
إن تقديــم قــراءة إيجابيــة لعــام 2020م
فــي محــور التميــز التشــغيلي يتكلــل
باإلجــراءات التــي اتخذتهــا «مــدن» ومــا

قدمتــه مــن مزايــا ومحفــزات للصناعييــن
َ
ض ِمنــت خلــق بيئــة عمــل مرنــة؛ قــادرة
علــى اســتمرارية األعمــال بجــودة عاليــة
وإطــاق برامــج ومشــاريع نوعيــة،
بالرغــم مــن تداعيــات عــام األزمــة
وتأثيــره الســلبي علــى النمــو والتمســك
بنتائــج خططــه الفاعلــة.

برنامج المدن الذكية
يســعى البرنامــج إلــى تطويــر مســتوى العمل
ُ
والخدمــات المقدمــة للشــركاء ومنســوبي
المــدن الصناعيــة؛ فهــو يأتــي بحلــول ذكيــة
رقميــة مرتبطــة بغرفــة التحكــم لــدى مبنــى
إدارة المدينــة الصناعيــة .ويســتخدم البرنامــج
تطبيقــات «إنترنــت األشــياء» ،كمــا يعتمــد
علــى منصــة ذكيــة تســتخدم الــذكاء الصناعــي
َ
تعمــل آليــا علــى أتمتــة العمليــات وإشــعار
المســؤولين بمخرجــات النظــام.
وتســتهدف الحلــول التــي يقدمهــا البرنامــج
َ
أيضــا ترشــيد الطاقــة والميــاه واســتدامتها،
إضافــة إلــى المحافظــة علــى البيئــة وســرعة
االســتجابة للطــوارئ والمحافظــة علــى
ً ُ
الممتلــكات ،كمــا يتضمــن حلــوال تســهم فــي
خلــق بيئــة صناعيــة تقنيــة حديثــة ترتقــي
بمســتوى الخدمــات المقدمة لشــركاء «مدن».
أبرز تطبيقات برنامج الحلول الذكية:
ً
ً
واكــب تشــغيل البرنامــج إطــاق  11حــا ذكيــا فــي
مجــاالت األمــن والســامة والبيئــة والمراقبــة
أبرزهــا:

ُ
ســجل عــدد تصاريــح األعمــال المعتمــدة
ً
ً
خــال عــام 2020م نمــوا ملحوظــا ليصــل
ً
إلــى  4,328تصريحــا ،فيمــا بلــغ عــدد رخــص
ً
ً
البنــاء المعتمــدة  ٩٨٨ترخيصــا معتمــدا،

وبلــغ عــدد المخططــات المعتمــدة
ً
ً
ً
 ١٫٣٦٩مخططــا معتمــدا  ،وذلــك تلبيــة
للطلــب المتزايــد علــى األراضــي الصناعيــة
وتوســعة رقعــة االســتثمار فيهــا.

النمو في األعمال
عدد المخططات المعت ََمدة

1,168

1,369

عدد ُر َخص البناء المعت ََمدة

845

988

عدد تصاريح األعمال المعت ََمدة
نظام المراقبة األمنية
اســتكملت «مــدن» تنفيــذ نظــام المراقبــة
األمنيــة مــع نظــام الرصــد اآللــي وتجهيــز
غرفــة المراقبــة والتحكــم فــي المدينــة
الصناعيــة الثانيــة فــي الريــاض ،والــذي
اعتمــد علــى تقنيــة حديثــة لتوصيــل الكاميرات
بشــكل الســلكي؛ ســاهمت فــي تســريع تنفيــذ
المشــروع وخفــض تكاليــف تنفيــذه.
ُ
وتعتبــر الكاميــرات والتقنيــة ممكــن أساســي
لـــ «مــدن» للربــط مــع األنظمــة الخاصــة
بالجهــات ذات العالقــة ومعرفــة الشــاحنات
والمركبــات الداخلــة والخارجــة مــن المــدن
الصناعيــة ،كمــا ســاهم النظــام فــي رفــع
مســتوى األمــن فــي المدينــة الصناعيــة
بعــد رقابــة التقاطعــات والمواقــع الحساســة
وتوجيــه الفــرق الميدانيــة لالســتجابة وإدارة
الحــاالت الطارئــة عــن بعــد .كمــا ســاهم فــي
خلــق وظائــف نوعيــة وتخفيــض التكاليــف
التشــغيلية.

المــدن الذكيــة فــي المدينــة الصناعيــة
الثانيــة فــي الدمــام
تــم اســتكمال تنفيــذ مركــز التحكــم ومركــز
البيانــات ومنصــة المــدن الذكيــة فــي المدينــة
الصناعيــة الثانيــة فــي الدمــام وواكــب إطالقهــا
ً
عــددا مــن الحلــول الذكيــة منهــا:
اإلنــارة الذكيــة :تســتهدف ترشــيد اســتهالك
الكهربــاء ورفــع كفــاءة صيانــة وتشــغيل اإلنــارة.
نظــام اإلنــذار مــن الحريــق الذكــي :يســتهدف
مراقبــة المنشــآت ويرســل إنــذارات ورســائل
علــى منصــة «مــدن» الذكيــة حــال حــدوث حريــق
–ال قــدر اللــه -وذلــك لتقليــل الخســائر ورفــع
مســتوى االســتجابة.
نظــام الكشــف عــن الدخــان والحركــة الذكــي:
يســتهدف مراقبــة الدخــان فــي المرافــق
البعيــدة وإرســال إنــذارات بهــدف حمايــة األصول.
نظــام مراقبــة محطــات الميــاه الذكــي:
ُ
يســتهدف قيــاس كميــة الميــاه المنتجــة
والخارجــة للشــركاء وذلــك لرفــع مســتوى جــودة
الخدمــات المقدمــة.

2019

2020

1,848

4,328

رخص التشغيل
عدد رخص التشغيل

1,990

3,350

طلبات المقاولين المستلمة
عدد طلبات تأهيل المقـاولين المستلمة

116

77

عدد المقـاولين المؤهلين

46

43

المستَلمة ،والمكاتب االستشارية الهندسية المؤهلة
المكاتب االستشارية الهندسية ُ
المس َتلَمة
عدد طلبات المكاتب االستشارية الهندسية ُ

527

200

عدد المكاتب االستشارية المؤهلة

150

239

الزيارات التفتيشية الميدانية
زيارة تفتيشية

8٫694

7,309
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التفتيش

البيئي

البيئة
أسســت «مــدن» فــي عــام 2013م نظــام
«مــدن لــإدارة البيئيــة» (MODON
Environmental Management System ، )MEMSبهــدف دعــم وتطويــر الخدمــات
البيئيــة المقدمــة للمــدن الصناعيــة ومتابعــة
أدائهــا البيئــي ،وتنفيــذ مخططهــا الهــادف
لتأســيس مــدن صناعيــة خضــراء صديقــة
للبيئــة ،حيــث دخلــت مراحــل النظــام حيــز
التنفيــذ بالتزامــن مــع بدايــة المرحلــة األولــى
للمشــروع ( )MEMS-Iالــذي تــم تنفيــذه
بالشــراكة مــع شــركة «فوجيتســو اليابانيــة».
يتضمــن نظــام «مــدن لــإدارة البيئيــة»
ثمانيــة برامــج ،متضمنــة برنامــج رصــد جــودة
الهــواء المحيــط فــي المــدن الصناعيــة
الرئيســة (المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالرياض،
المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة ،والمدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام) ،إضافــة إلــى
برنامجــي اختبــارات المداخــن ورصــد ميــاه
الصــرف الصحــي.
وخــال عــام 2015م ،تــم تدشــين المرحلــة

الثانيــة مــن نظــام «مــدن لــإدارة البيئيــة»
بتصــور جديــد وشــراكة نوعيــة أخــرى مــع
شــركة قطــاع البيئــة الســعودية (Saudi
 )Envirozoneذات التقنيــة الفرنســية،
وبرامجــه المتطــورة التــي شــملت  15مدينــة
صناعيــة ،حيــث تــم زيــادة عــدد محطــات
قيــاس جــودة الهــواء المحيــط لتصــل إلــى
 10محطــات ثابتــة ومحطــة متنقلــة ونطــاق
تغطيــة أكثــر شــمولية الختبــارات المداخــن،
متبوعــ ًا باســتحداث برنامــج نوعــي ُيعنــى
بالتدقيــق البيئــي للمنشــآت الصناعيــة
بالتوافــق مــع نظــام ، ISO-14001وبرنامــج
أتمتــة األنظمــة البيئيــة باســتخدام قواعــد
بيانــات متخصصــة ،وبرنامــج آخــر مخصــص
لنمذجــة انتشــار ملوثــات الهــواء ،إلــى
جانــب برنامــج الجــودة والنوعيــة QA/QC
للمشــروع ،بالشــراكة مــع شــركة Ricardo-
 AEAالبريطانيــة وبرنامــج تأهيلــي متخصــص
لبنــاء الكفــاءات الوطنيــة.
أيض ـ ًا شــمل «نظــام مــدن لــإدارة البيئيــة»

البيئــي وتوســيع نطــاق التفتيــش كمــ ًا
ونوعــاً ،لذلــك فقــد تــم تغطيــة  17مدينــة
صناعيــة فــي برنامــج التفتيــش البيئــي،
بإجمالــي بلــغ  488زيــارة تفتيــش بيئــي.

تعمــل «مــدن» علــى رفــع الكفــاءة البيئيــة
للمنشــآت الصناعيــة بتحديــد الممارســات
َّ
ومــن ثــم اإلجراءات الالزمة لذلك،
الخاطئــةِ ،
باســتحداث برنامــج متخصــص للتفتيــش

فــي مرحلتــه الثانيــة  6برامــج نفذت من قبل
فريــق «مــدن» مباشــرة ،هــي« :التصحيــح
البيئــي ،التفتيــش البيئــي ،التوعيــة البيئية،
تقييــم الطلبــات الصناعيــة بيئيــاً ،التأهيــل
البيئــي ،وتقييــم المخاطــر البيئيــة» فيمــا
أشــرفت «مــدن» علــى أداء المقــاول فــي
تنفيــذ البرامــج الســبعة المشــار إليهــا
أعــاه.
وفــي صــدد ذلــك ،تــم تدشــين المرحلــة
الثالثــة مــن نظــام «مــدن لــإدارة البيئيــة»
بصبغتــه التشــغيلية مــع شــركة قطــاع البيئــة
الســعودية ( ،)Saudi Envirozoneليتــم
تغطيــة عــدد أكبــر مــن المــدن الصناعيــة،
باإلضافــة إلــى تنفيــذ أربعــة برامــج رئيســة
تشــمل« :برنامــج تشــغيل وصيانــة محطــات
جــودة الهــواء ( 10محطــات ثابتــة وواحــدة
متنقلــة) ،برنامــج اختبــارات المداخــن ،برنامــج
التفتيــش البيئــي بالتوافــق مــع ISO
 ،14001وبرنامــج تطويــر وتشــغيل األنظمــة
اإللكترونيــة التابعــة للنظــام».
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4
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4
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7
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المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

المدينة الصناعية بحائل

المدينة الصناعية بشقراء

المدينة الصناعية بالقصيم

المدينة الصناعية بعسير

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية األولى بالدمام

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية بضرماء

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية األولى الرياض

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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تشغيل

اختبارات

المحطات

المداخن
ً
تبعــا للمتطلبــات المحليــة لتقييــم
مــدى تأثيــر العمليــات الصناعيــة
ً
ُ
واالنبعاثــات المنتجــة لهــا قياســا بجــودة
الهــواء بشــكل عــام ،تــم رصــد تركيــز
الجســيمات العالقــة بالهــواء باإلضافــة
إلــى الملوثــات الغازيــة المنبعثــة مــن
المداخــن ،حيــث كان لهــذه البيانــات
األثــر الواضــح لتقييــم معــدالت انبعــاث

الملوثــات مــن المداخــن ،إضافــة إلــى
تقليــل مســتويات التلــوث المرصــودة
فــي المــدن الصناعيــة ،كمــا تــم تزويــد
المنشــآت الصناعيــة التــي ســجل فيهــا
مســتويات انبعــاث عاليــة لملــوث أو أكثــر
ُ
بالحلــول الهندســية المثلــى ،بواســطة
خبــراء فــي هــذا المجــال ومتابعــة
تطبيقهــا مــن خــال موظفــي “مــدن”.

تتولــى «مــدن» تشــغيل  11محـــــطة رصــد
جـــــودة هواء ( 10محـــــطات ثابتة  ،ومحطة
ّ
واحــدة متنقلــة) ،حيــث تــم التوســع فــي
ً
ً
رصــد جــودة الهواء كمــا ونوعا ،ليتم زيادة
عــدد المحطــات الثابتــة مــن  3محطــات
ُ
إلــى  10محطــات رصــد ،تغطــي  10مــدن

مــن جهــة ثانيــة ،تــم تغطيــة  9مــدن
صناعيــة عبــر برنامــج اختبــارات المداخــن
ً
بإجمالــي  443اختبــارا ،وتــم تنفيــذ
ً
بنــاء علــى المواصفــات
هــذه االختبــارات
والمقاييــس المحليــة؛ مثــل الالئحــة
التنفيذيــة للنظــام العــام للبيئــة،
والدوليــة مثــل وكالــة حمايــة البيئــة
األميركيــة  USEPAوالبنــك الدولــي.

صناعيــة وتــزود «مــدن» ببيانــات مســتمرة
وفوريــة للحالــة البيئيــة وحالــة األرصــاد
الجويــة فــي المــدن الصناعيــة ،باإلضافــة
إلــى تدشــين محطــة رصــد جــودة هــواء
متنقلــة لتغطيــة المــدن الواعــدة ،كمــا
يتــم تزويــد «مــدن» بالمعلومــات البيئيــة

الالزمــة لتقييــم الوضــع البيئــي العــام
للمدينــة الصناعيــة المســتهدفة ،ممــا
يســاهم فــي التخطيــط األمثــل لمســتقبل
المدينــة مــن خــال أنــواع الصناعــات التــي
يتــم قبولهــا وطريقــة تقســيم مناطــق
الصناعــات بحســب أنواعهــا.

ساعات تشغيل
المحطات الثابتة
(ساعة)

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية األولى
بالدمام

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية بوعد الشمال

المدينة الصناعية بالمدينة
المنورة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينة الصناعية األولى
بالدمام

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

مدينة سدير للصناعات واألعمال

المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

15.400
15,400.00

16,500.00

16,500.00

33,200.00

56,100.00

31,900.00

56,100.00

33,200.00

33,400.00

56,100.00
المدينة الصناعية الثانية بالرياض

6

1

6

126

10

9

112

8

103
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مشاريع

التشجير

ساعات تشغيل المحطة المتنقلة (ساعة)

فــي إطــار ســعيها أن تكــون مدنهــا
الصناعيــة صديقــة للبيئــة ،زرعــت «مــدن»
 173,000شــتلة صحراويــة وتــم زيــادة عدد
األشــجار المغروســة لتصــل إلــى ٧٥٫٦٣٠
شــجرة وذلــك فــي إطــار اهتمامهــا
بمشــاريع التشــجير ،واتســعت مســاحة

ُ
الرقعــة الخضــراء التــي تتضمــن مســطحات
خضــراء وأشــجار وبحيــرات ونوافيــر
لتتجــاوز مســاحتها اإلجماليــة أكثــر مــن 1,8
مليــون م.²
وتتابــع «مــدن» أعمــال مذكــرات التفاهــم
الموقعــة مــع وزارة البيئــة والميــاه

والزراعــة لزراعــة « »1,000,000شــجرة
فــي المــدن الصناعيــة عبــر مبــادرة
التشــجير وتنميــة الغطــاء النباتــي
ً
الطبيعــي ،طبقــا لمخططــات حمايــة
البيئــة ودعــم الحيــاة الفطريــة وتقليــل
آثــار ظاهــرة الزحــف الصحــراوي.

عازمون على زراعة
1,000,000

شجرة في المدن الصناعية

11,300

2,400

2,500

2,200

2,500

2,500

3,000

2,800

2,400

3,000

4,000

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية بعسير

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

المدينة الصناعية بالقصيم

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

وعد الشمال

المدينة الصناعية األولى بالرياض

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية األولى بالدمام
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مشاريع

المياه

تطوير المرافق

وفــق خطــة عمــل متكاملــة تســتهدف تطويــر
خدمــات ومرافــق الميــاه داخــل المــدن
الصناعيــة ،نجحــت «مــدن» في تشــغيل محطات
جديــدة لميــاه الشــرب والضــخ ومعالجــة الصــرف

الصحــي إضافــة إلــى الخزانــات والتوســع فــي
شــبكات الــري ،حيــث يوجــد  6عقــود انتفــاع و8
اتفاقيــات تشــغيل لخدمــات الميــاه فــي المــدن
الصناعيــة .وبطبيعــة الحــال ،تحــرص «مــدن»

علــى مواصلــة تطويــر وســائل التواصــل مــع
الشــركاء لضمــان جــودة تقديــم خدمــات المياه،
كذلــك المحافظــة علــى االســتدامة البيئيــة
وإعــادة تدويــر الميــاه.

خدمات المياه

الشركاء
المستفيدون

3,191

ً
مستفيدا
إجمالي مياه
ُ
الشرب المنتجة

40,469,276

م3

محطات مياه
الشرب

 27محطة

محطات معالجة
الصرف

 11محطة

إجمالي مياه
ُ
الصرف المنتجة

27,864,926

نسبة المياه المعالجة المستفاد منها

م3

إجمالي المياه
المعالجة

26,371,632

%59

م3

مشروع إنارة الشوارع بتقنية ()LED

مشروع تشغيل المبنى اإلداري في واحة جدة
بتقنيات الخاليا الكهروضوئية وتقنيات التكييف

يســتهدف تخفيــض التكاليــف التشــغيلية مــن خــال خفــض
تكاليــف الكهربــاء الخــاص بإنــارة الشــوارع فــي المــدن
الصناعيــة.

يستهدف تحسين كفاءة استهالك الطاقة.

مشروع معالجة الصرف الصحي والصناعي بمدينة
سدير للصناعة واألعمال

مشروع معالجة المياه من التراكيز العالية والمواد
اإلشعاعية

يســتهدف تركيــب وتشــغيل محطــة معالجــة الصــرف
الصحــي والصناعــي المدمجــة بســعة 1000م 3بمدينــة
ســدير للصناعــة واألعمــال.

يســتهدف معالجــة الميــاه مــن التراكيــز العاليــة والمــواد
اإلشعاعية.

مشروع تأهيل شبكات الري

يســتهدف زيــادة المســطحات الخضــراء ورفــع نســبة
االســتفادة مــن الميــاه المعالجــة.
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تفسير بطاقات

برنامج “اطمئن”

اطمئن

البطاقة البالتينية“ :أداء ممتاز”
اطمئــن :هــو برنامــج «مــدن» لتصنيــف المنشــآت
الغذائيــة فــي المــدن الصناعيــة؛ لقيــاس مــدى
التــزام المنشــآت بتطبيــق متطلبــات واشــتراطات
ســامة الغــذاء ،ويجمــع البرنامــج عــدد ًا مــن
األنظمــة الرقميــة التــي تعمــل علــى جمــع
البيانــات وتحليلهــا لضمــان ســامة الغــذاء

واســتمرارية تطبيــق أعلــى المعاييــر الصحيــة
فــي المنشــآت الغذائيــة.
ويســتخدم البرنامــج مدخــات برنامــج التفتيــش
الذكــي ونتائــج تحليــل العينــات الغذائيــة ،إضافــة
إلــى عينــات البيئــة المحيطــة بتــداول األغذيــة،
وفــق منهــج علمــي مــدروس ودقيــق قائــم

علــى نظــام تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم
الحرجــة ( )HACCPوأفضــل الممارســات التصنيعيــة
الجيــدة ( ،)GMPوذلــك فــي ســبيل تحقيق الهدف
االســتراتيجي إلدارة ســامة الغــذاء «تعزيــز الثقــة
بســامة الغــذاء» داخــل المــدن الصناعيــة.

أهداف

البرنامج

البطاقة الصفراء «أداء جيد»

البطاقة البرتقالية «أداء مقبول»

تعنــي مســتوى جيــد المتثــال المنشــأة بمتطلبــات «مدن»
فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى التــزام إدارة المنشــأة
بمتطلبــات إدارة ســامة الغــذاء فيهــا «جيــد» وتحتــاج إلى
تحســين

تعنـــي مســـتوى مقبـــول المتثـــال المنشـــأة بمتطلبـــات
«مـــدن» فـــي ســـامة الغـــذاء ،ومســـتوى التـــزام إدارة
المنشـــأة بمتطلبات إدارة ســـامة الغذاء فيها «مقبول»
وتحتـــاج إلى تحســـين

ً
تعنــي مســتوى ضعيــف جــدا المتثــال المنشــأة بمتطلبــات
«مــدن» فــي ســامة الغــذاء ،ويلــزم إغالقهــا حتــى تقــوم
باإلجــراءات التصحيحيــة المطلوبة

تحقيق أعلى المعايير في مجال سالمة األغذية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ضمان أن تكون المنشآت الغذائية في "مدن" ضمن األفضل في معايير سالمة الغذاء
خفض الشكاوى المتعلقة باألمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء

تصنيف مؤجل
تصنيــف مؤجــل لحيــن االنتهــاء مــن اإلجــراءات التصحيحيــة
المطلوبــة مــن المنشــأة

أرقام ومؤشرات

تطبيق

برنامج “اطمئن”

مبادرة «اطمئن»

يتــم تطبيــق مبــادرة «اطمئــن» علــى جميــع
المنشــآت الغذائيــة المختصــة بإعــداد
وتجهيــز وتقديــم الوجبــات الغذائيــة ،مثــل
مراكــز اإلعاشــة والمطاعــم ومحــات إعــداد
الوجبــات الســريعة داخــل المــدن الصناعيــة.
حيــث تتــم جدولــة الزيــارات إلكترونيـ ًا من خالل
برنامــج التفتيــش الذكــي بنــاء علــى درجــة
الخطــورة والســجل التاريخــي للمنشــأة،

تعنــي مســتوى ممتــاز المتثــال المنشــأة بمتطلبــات
«مــدن» فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى التــزام إدارة
المنشــأة بمتطلبــات إدارة ســامة الغــذاء «مرتفــع»

ً
تعنــي مســتوى جيــد جــدا المتثــال المنشــأة بمتطلبــات
«مــدن» فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى التــزام إدارة
المنشــأة بمتطلبــات إدارة ســامة الغــذاء فيهــا «جيــد
ً
جــدا»

البطاقة الحمراء «أداء ضعيف جداً»

تعزيز التزام المنشآت بمتطلبات سالمة الغذاء لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين

البطاقة الخضراء« :أداء جيد جداً»

ويتــم تقييــم المنشــآت الغذائيــة خــال
الزيــارة بنــاء علــى مــدى التزامهــا والعامليــن
فيهــا باالشــتراطات الصحيــة الــواردة فــي
الدليــل التشــغيلي للمنشــآت الغذائيــة.
وزيــادة علــى هــذه اآلليــة ،يتــم التفتيــش عــن
طريــق جهــاز إلكترونــي مبرمــج ،فــي داخلــه
كافــة البنــود التــي يتــم التفتيــش عليهــا
مثــل:

«النظافــة ،التخزيــن ،األدوات المســتخدمة،
ودرجــات الحــرارة وغيرهــا مــن البنــود ،وبعــد
انتهــاء الزيــارة وإدخــال البيانــات فــي برنامــج
التفتيــش الذكــي ،تُمنــح المنشــأة درجــة
التقييــم آليــ ًا ويتــم ترجمتهــا عــن طريــق
بطاقــات ملونــة توضــع فــي مــكان بــارز عنــد
مدخــل المنشــأة الغذائيــة ،ويتــم تفســير هــذ
البطاقــات كالتالــي:

زيارات التصنيف
المدينة الصناعية

عدد الزيارات

المدينة الصناعية الثانية
بالدمام

المدينة الصناعية الثانية
بالرياض

المدينة الصناعية األولى
بجدة

136
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المنفذة
المشاريع ُ

على المستوى الخدمي
نتائج زيارات التصنيف

بيانات المنشآت
الغذائية

عدد المنشآت
الغذائية المصنفة

المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

39

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

٣٣

المدينة الصناعية
األولى بجدة

١٩
٩١

اإلجمالي

عدد المنشآت
الحاصلة على %70

٣٧
٢٩
١٨
٨٤

نسبة تصنيف المنشآت
الحاصلة على %70

%٩٥
%٨٨
%٩٥
%٩٢

طــورت «مــدن» خــال عــام 2020م
ُ
خدماتهــا المقدمــة مــن ِقبــل نظــام
آمــن إلدارة ســامة الغــذاء بتنفيــذ عــدد
مــن المشــاريع الخدميــة ،التــي تؤكــد

1

مبادرة “مكافحة الغش التجاري”

هــي :مبــادرة تُلــزم فيهــا «مــدن» أصحــاب المنشــآت الغذائيــة
بتبنــي مشــاركة المســتهلك للمعلومــات الخاصــة بمصــدر ونوعيــة
اللحــوم ،عبــر توحيــد طريقــة نشــر المعلومــة داخــل المنشــأة
الغذائيــة.

أطلقــت «مــدن» مبــادرة «العربــات الغذائيــة المتنقلــة» ،بتوفيــر
بيئــة صحيــة جاذبــة ألصحــاب العربــات الغذائيــة المتنقلــة وتأميــن
ممارســة أنشــطتهم ،كمــا تضمــن ســامة الغــذاء المتــداول لــرواد
المدينــة الصناعيــة والعامليــن فيهــا.

فتــح المجــال أمــام المســتثمرين لتنفيــذ إجراءاتهــم
ومعامالتهــم إلكترونيــا

4

إصدار/تجديد رخص األنشطة المهنية
إصدار/تجديــد الشــهادات الصحيــة للعامليــن فــي المنشــآت
الغذائيــة”.
إطــاع وتفاعــل المســتثمر “مالــك النشــاط” مــع نتائــج الزيــارات
الرقابية.

2

مبادرة “العربات الغذائية المتنقلة”

ُ
التزامهــا باســتراتيجية منظمــة تخولهــا
مــن اإلســهام اإليجابــي فــي رخــاء األفــراد
والبيئــة والمجتمــع  .جــاءت علــى النحــو
التالــي:

ُ
تنشــيط العمــل بمبــدأ قيــاس خطــورة النشــاط المزاول
ليتــم تحديــد تــردد الزيــارات علــى أساســه ،وتعيين عدد
الزيــارات لذلــك ،ممــا يضاعــف عــدد الزيارات الشــهرية.

ً
عدد ( )2زيارة شهريا لألنشطة عالية الخطورة
ً
عدد ( )1زيارة شهريا لألنشطة متوسطة الخطورة
ً
عدد ( )1زيارة كل  45يوما لألنشطة منخفضة الخطورة.
جمــع أكثــر مــن  800عينــة غذائيــة وإجــراء أكثــر مــن  4آالف
فحــص واختبــار للكشــف عــن وجــود الملوثــات البيولوجيــة.

3

اســتهداف أكثــر مــن  1200عامــل ببرامــج التوعيــة
والتثقيــف الميدانيــة خــال الزيــارات الرقابيــة.

5

ً
رابعــا :بــذل جهــود مميــزة لطــرح مبــادرة «تصنيــف
المنشــآت الغذائيــة» علــى أســس ومعاييــر علميــة
مســتندة إلــى تجــارب عالميــة ناجحــة ومماثلــة فــي
هــذا المجــال ،بحيــث يكــون لمخرجــات ونتائــج هــذه
المبــادرة األثــر الكبيــر فــي تحفيــز المنشــآت الغذائيــة
لاللتــزام بأعلــى معاييــر ســامة الغــذاء.

ً
ً
إعــداد أدلــة تشــغيلية تكــون مصــدرا موحــدا لجميــع
اإلجــراءات بهــدف تحقيــق الشــفافية فــي تنفيــذ
األعمــال .مثــل:
الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية
دليل جمع العينات الغذائية
دليل اإلجراءات الرقابية

6

تطويــر ورفــع كفــاءة بيئــة العمــل الداخليــة لتنعكــس
ً
إيجابــا علــى األعمــال األخــرى ،ودمــج أفــراد فريــق
«الصحــة» فــي دورات تدريبيــة وتأهيليــة فــي مجــال
ُ
االختصــاص تكــون مواكبــة لالحتياجــات المتزايــدة فــي
تطويــر بيئــة العمــل.
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األمن

والسالمة
ثمــة مرتكــزات حكمــت آليــة عمــل «مــدن» حِ يــال
َّ
منهجيتهــا لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة لموظفيهــا
وأصــول شــركائها ،إضافــة إلــى المجتمعــات
المحيطــة بالمــدن الصناعيــة ،حيــث اعتمــدت

زيارات السالمة

سياســة «األمــن والســامة والصحــة والبيئــة»
ضمــن اســتراتيجيتها المتوازنــة والهادفة لتحقيق
التنميــة المســتدامة وتطويــر المــدن الصناعيــة
المختلفــة .وفــي إطــار ذلــك تــم مــا يلــي:

تحديــد معاييــر واشــتراطات لألمــن والســامة المهنيــة ،ومراقبــة مــدى التــزام المنشــآت
الصناعيــة بتطبيقهــا ،إضافــة إلــى تعييــن خبــراء ومتخصصيــن فــي هــذا المجــال وتدريــب
العامليــن ،إلــى جانــب رفــع درجــات الوعــي الوقائــي لديهــم علــى أســس تســتهدف تعزيــز
مســتويات األداء ،واالرتقــاء بمســتوى الســامة واألمــن الصناعــي فــي المــدن الصناعيــة،
وذلــك لحمايــة أفــراد المجتمــع وتخفيــف المخاطــر ،والحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة.
ً
أنشــأت "مــدن" نظامــا إلدارة الســامة والصحــة المهنيــة «« Safety Management System
فــي المنظومــة ،وفــق أحــدث الممارســات العالميــة فــي إدارة الســامة  ISO45001بهــدف
رفــع مســتوى عمليــات الســامة.
تفعيــل اســتخدام النظــام اإللكترونــي الداعــم لنظــام إدارة الســامة ،مــن خــال اســتخدام
الخدمــات اإللكترونيــة لـــ "التفتيــش ،متابعــة تصحيــح المالحظــات ،وتقييــم المخاطــر ،والتدقيــق
ً
علــى مســتوى الســامة ،وإصــدار تراخيــص األعمــال إلكترونيــا".

فرق اإلطفاء
الخاصة

فــي ســياق تعزيــز مســارات األمــن والســامة داخــل
المــدن الصناعيــة ،شــهد عــام 2020م تنفيــذ عــدد مــن
ً
مشــاريع اإلطفــاء واإلنقــاذ ،وذلــك تأكيــدا علــى التــزام
«مــدن» بتوفيــر أعلــى مســتويات االســتجابة حــال
حــدوث طــوارئ أو كــوارث أو حــوادث -ال قــدر اللــه-
وتقليــل الخســائر الناجمــة عــن ذلــك.
فــي هــذا الجانــب ،تــم تشــغيل  5محطــات إطفــاء
وإنقــاذ فــي « :مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال
– المدينــة الصناعيــة بالخــرج – المدينــة الصناعيــة

بالمدينــة المنــورة – المدينــة الصناعيــة الثالثــة
بالدمــام – المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة» ،إضافــة
إلــى تشــغيل وحــدة تدخــل ســريع فــي المدينــة
الصناعيــة بعســير ،كمــا يتــم العمــل علــى اســتخدام
األنظمــة الذكيــة مــن خــال مشــروع لربــط محطــات
اإلطفــاء بالمصانــع مباشــرة مــن خــال أنظمــة اإلنــذار
الذكيــة والتــي ستســاهم فــي ســرعة االســتجابة
وتقليــل الخســائر -بمشــيئة اللــه ،-كمــا تســاعد فــي
رفــع جــودة األعمــال المقدمــة.

األمن
الصناعي

لطالمــا كان أمــن منســوبي ومنشــآت «مــدن» اإلداريــة
والصناعيــة أولويــة قصــوى ،وعليــه ،تعمــل «مــدن»
بجــد لضمــان مــوارد بشــرية وتقنيــة عاليــة المســتوى
ِ
فــي مجــاالت األمــن الصناعــي ،حيــث شــهد العــام
المنتهــي إنفــاذ خطــط تطويــر للحفــاظ علــى الحركــة
المروريــة والســامة العامــة ،ووفــرت اآلليــات الداعمة
ً
َّ
لهــا ممــا انعكــس إيجابــا علــى األداء العــام وحــد مــن
المخالفــات والتعديــات.

واهتمــت «مــدن» باالرتقــاء بمســتوى األداء والحــد
مــن المخالفــات مــن خــال مشــاريع تــم إطالقهــا
لمراقبــة المنشــآت ،وتطويــر حلــول األمــن والســامة
الصناعيــة ،عبــر توفيــر كــوادر مؤهلــة وآليــات حديثــة.
ً
َ
أيضــا ،تــم تزويــد مركبــات األمــن بأنظمــة تتبــع حديثــة
وكاميــرات مراقبــة تســاعد فــي متابعــة األداء األمنــي
ورفــع جودتــه فــي إطــار بيئــة عمــل آمنــه تحافــظ علــى
االســتثمارات.

الصيانة
والتشغيل

اســتعرضت «مــدن» علــى نطــاق واســع أفضــل
الممارســات العالميــة فــي مجــاالت الصيانــة
والتشــغيل وطــورت برامــج للتأهــب لألزمــات
والحفــاظ علــى القيمــة فــي منشــآتها ومدنهــا
الصناعيــة؛ تشــمل جميــع أنــواع الصيانــة الوقائيــة
والتوقعيــة وعمليــات المراقبــة واإلنتــاج ،وغيــر
ذلــك مــن اإلجــراءات التــي تحفــظ مكونــات المنشــأة

وتضمــن ســامتها.
ً
ُ
فــي ضــوء ذلــك ،وضعــت «مــدن» خططــا لرفــع
الكفــاءة التشــغيلية باســتخدام أحــدث التقنيــات،
باإلضافــة إلــى تطويــر مؤشــرات قيــاس الجــودة
وإجــراءات وسياســات إداريــة أخــرى ،ممــا أدى إلــى
خفــض تكاليــف التشــغيل والصيانــة للمــدن الصناعيــة
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للشــركاء.

إعــداد خطــة عامــة لالســتجابة للطــوارئ وتشــغيل رقــم ( )1920الســتقبال البالغــات علــى مــدار
 24ســاعة لرفــع الجاهزيــة وســرعة االســتجابة.
اعتمــاد تصنيــف المصانــع فــي المــدن الصناعيــة حســب خطورتهــا مــن خــال متابعــة مــدى
التــزام المصانــع باالشــتراطات المحــددة مــن خــال تقاريــر الزيــارات الميدانيــة بشــكل شــهري،
ليتــم تغطيــة جميــع المصانــع فــي المــدن الصناعيــة.
وضــع آليــة لخطــط اإلخــاء الوهمــي وفــق عملهــا للجاهزيــة فــي حــال الطــوارئ ،ونفــذت 14
خطــة إخــاء وهمــي للمبانــي الرئيســة فــي المــدن الصناعيــة (المركــز الرئيــس فــي الريــاض،
المدينــة الصناعيــة األولــى بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالريــاض ،المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،مدينــة
ســدير للصناعــة واألعمــال ،المدينــة الصناعيــة بالخــرج ،المدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة،
والمدينــة الصناعيــة باألحســاء).
تنفيــذ عــدد ( )4خطــط اســتجابة للطــوارئ بمشــاركة جهــات خارجيــة "الدفــاع المدنــي – الهــال
األحمــر الســعودي – صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي".

نفــذت «مــدن» خــال عــام 2020م زيــارات تفتيشــية دورية
للتأكــد مــن ســامة وتركيــب أنظمــة مكافحــة الحريــق فــي
المصانــع وعــدم وجــود تســريبات للمــواد الكيميائيــة بلــغ

عددهــا  2,890زيــارة ميدانيــة ،تــم خاللهــا الكشــف عــن
صحــة التخزيــن وتســجيل أيــة مالحظــات خطــرة ،كمــا تــم
وضــع آليــات لتصحيحهــا ومتابعــة ذلــك مــع الشــركاء.
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أعداد العامالت السعوديات

تمكين الكفاءات
الوطنية

في المدن الصناعية

المدينة الصناعية األولى باألحساء
فعلــت «مــدن» عــدد ًا مــن المحــاور االســتراتيجية
لتطويــر أداء الكفــاءات الســعودية ،لتكــون
الخيــار األمثــل فــي مجــال التنميــة الصناعيــة،

1

3

كمــا تســعى إلــى تأميــن ظــروف عمــل مالئمــة
للقــوى العاملــة الوطنيــة بتفعيــل عــدد مــن
البرامــج ،هــي:

العمل مع الجهات الحكومية لتطوير
وتسهيل الخدمات في المدن الصناعية

إقامة وتأجير المحال التجارية ومراكز
التسوق داخل المدن الصناعية

2

4

المدينة الصناعية بالخرج
المدينة الصناعية األولى بالدمام
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

تأمين خدمات تجارية ذات جودة تتالءم مع
احتياج القوى العاملة في المدن الصناعية

المدينة الصناعية األولى بالرياض

المرأة بالقطاع الصناعي

المدينة الصناعية األولى بالقصيم

المدينة الصناعية بتبوك
المدينة الصناعية بجازان

4,217
255
322
10
3
7,711

المدينة الصناعية األولى بجدة
المدينة الصناعية الثالثة بجدة

هيــأت «مــدن» بيئــة عمــل تناســب المــرأة وفــق رؤية
تَعــي دورهــا وأهميــة مشــاريعها واســتثماراتها
فــي ســوق العمــل ،بإطــاق واحــات صناعيــة
يتوافــر داخلهــا حضانــات أطفــال وأماكــن انتظــار
ســيارات خالفــ ًا للمراكــز الطبيــة والترفيهيــة ،أيضــا
تضــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وصناعيــات
الحــرف اليدويــة .وذلــك انطالقــ ًا مــن رؤيــة
الســعودية  2030التــي تســعى لتفعيــل َد ْور المــرأة
فــي جميــع المجــاالت المناســبة لهــا .هــذا وقــد بلــغ
عــدد الموظفــات فــي المــدن الصناعيــة خــال عــام
2020م  16,825موظفــة ســعودية.

81
5

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

تحفيز عمل

1,447

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

استحداث المستوصفات والعيادات الطبية
داخل المدن الصناعية

290
166
362
9

المدينة الصناعية الثانية بجدة
المدينة الصناعية بحائل
مدينة سدير للصناعة واألعمال
المدينة الصناعية بعسيـــر
المدينة الصناعية بمكة المكرمة
المدينة الصناعية بنجران

المجموع

285
433
197
102
457
463
10
16,825
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البرامج

التدريبية

رأس المال
البشري
تُقــدم «مــدن» نظــرة مختلفــة عــن رأس المــال
البشــري؛ مفادهــا أن العنصــر البشــري لــم يعــد
فقــط عنصــر ًا مســاهم ًا فــي العمــلُ ،يــدار مــن
خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات والسياســات
والنٌ ظــم ،بــل هــو اســتثمار بحــد ذاتــه وأصــل غيــر
ملمــوس؛ تُوظــف لــه أفضــل الوســائل والســبل
لتفعيلــه وتعزيــز دوره فــي ســبيل توليــد مزايــا
تنافســية وخلــق تنميــة مســتدامة.

398

إجمالي الموظفين

396

السعوديون

وقبــل أن نســتطرد فــي بيــان أعمــال عــام
2020م ،يجــب أن نشــير إلــى أن مــا يميــز
«مــدن» عــن غيرهــا ويميــز بيئــة عملهــا ،هــو
الســلوك ،فــكل مــا تقــوم بــه يخضــع لمنظومــة
قيــم تتبــع أرقــى المعاييــر المهنيــة والعلميــة
واألخالقيــة .وتحــرص علــى بنــاء عالقــات قائمــة
علــى الشــفافية والثقــة واالحتــرام المتبــادل
بيــن اآلخريــن.

2

غير السعوديين

383
الذكور

وخــال 2020م نجحــت «مــدن» فــي اســتقطاب
أفضــل الكفــاءات والخبــرات المميــزة فــي ســوق
العمــل وتهيئــة منظومــة عمــل قائمــة علــى
اإلبــداع واالبتــكار وتقديــم األفــكار الخال َّقــة فــي
مختلــف اإلدارات والفــروع .حيــث تُوجــت هــذه
الجهــود بحصــول «مــدن» علــى جائــزة «Best
.»Employer Brand on LinkedIn

15

اإلناث

34

متوسط األعمار

المهني

تســير «مــدن» بخطــى ثابتــة نحــو تحقيــق أهــداف
رؤيــة (الســعودية  )2030وبرامجهــا اإلصالحيــة
المتالحقــة ،المتمثلــة فــي تعزيــز جــودة مخرجــات
العمــل والرفــع مــن مســتوى الكفــاءات الوظيفية
والمهنيــة.
وإلحاق ـ ًا لجهــود «مــدن» المســتمرة لبنــاء قــدرات
منســوبيها ،وتعزيــز مهاراتهــم القياديــة؛ تــم
إطــاق حزمــة مــن برامــج التدريــب التنفيذيــة
اإللكترونيــة المقدمــة مــن كبــرى كليــات األعمــال

التعلــم الذاتــي وتنميــة معــارف ومهــارات
الموظفيــن فــي أي وقــت و مــن أي مــكان .حيــث
توفــر «أكاديميــة مــدن للتدريــب اإللكترونــي»
قائمــة متنوعــة مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة
فــي عــدة مجــاالت أبرزهــا مجــاالت« :مهــارات
األعمــال ،البرامــج الماليــة ،برامــج الحاســوب،
والصحــة والســامة المهنيــة» ،ويمكــن تفصيلهــا
علــى النحــو التالــي:

الشهادات المهنية

المعتمدة عالم ًيا

التطور

العالميــة مثــل :كليــة هارفــرد لألعمــال (أوناليــن)،
وكليــة انســياد لألعمــال والتــي تقــدم مجموعــة
متنوعــة مــن البرامــج تغطــي مجــاالت تدريبيــة
متعــددة لتنميــة القــدرات القياديــة لــدى المــدراء،
بواقــع ( )6برامــج لعــدد ( )63موظفــ ًا خــال عــام
2020م.
أيضــاً ،تــم إطــاق المنصــة اإللكترونيــة
للتعلــم والتدريــب «أكاديميــة مــدن للتدريــب
اإللكترونــي»؛ والتــي تســتهدف تعزيــز مفهــوم

إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية واستمرارية األعمال
التخطيط االستراتيجي وقيادة التحول التنظيمي
إدارة التغيير
استراتيجية األعمال المستدامة
قيادة المنظمات في أوقات االضطراب
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ()IPSAS

األساليب الحديثة في التوازن البيئي واالستدامة
مهارت تطوير األعمال
التميز والموثوقية في الممارسات الهندسية
إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
التميز المهني لمشرفي األمن الصناعي والسالمة المهنية
معايير اإلدارة البيئية «آيزو »14001

الشهادة

الجهة المعتمدة

Project Management
Professional*PMP

Project Management Institute*PMI

Risk Management
Professional*RMP

Project Management Institute*PMI

Facility Management
Professional*FMP

International Facility Management
Association*IFMA

Key Performance Indicator
Professional – KPIP

The KPI Institute

Added Value Tax Specialist

SOCPA
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التحول
الرقمي
وضعــت التطــورات الحديثــة فــي عالــم التقنيــة
أقــدام «مــدن» علــى خارطــة التحــول الرقمــي؛
َمســيرها نحــو النمــو وتأميــن
لمواصلــة
حلــول رقميــة مبتكــرة
المســتقبل ،كذلــك تقديــم
ٍ
ـة واقتصاديـ ٍ
َت ِلــج بهــا إلــى حقبــة صناعيـ ٍ
ـة جديــدة؛

إتمــام متطلبــات الربــط التقنــي مــع الهيئــة العامــة للنقــل لالســتعالم عــن تراخيــص الشــاحنات
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للنقــل.
تطبيــق خدمــة الختــم الرقمــي المعتمــد مــن المركــز الوطنــي الوطنــي للتصديــق الرقمــي؛
لتصديــق رخــص التشــغيل وشــهادات إتمــام البنــاء.
تشــهد مضاعفــة الكفــاءة التشــغيلية وتقليــل
األثــر البيئــي ،كمــا تضمــن ســامة العامليــن
بالمــدن الصناعيــة ممــا يكــون لــه نتائــج إيجابيــة
علــى عمليــة التنميــة الشــاملة.

2020م إتمــام جملــة مــن المبــادرات التقنيــة
والخدمــات الرقميــة بمــا يعكــس ريادتهــا فــي
هــذا المجــال ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

إطــاق نظــام التكامــل الرقمــي" تكامــل" ويهــدف إلــى إدارة عمليــة التكامــل بيــن األنظمــة
ً
ً
داخليــا وخارجيــا ،وتحقيــق أعلــى درجــات التحكــم فــي الدخــول والتعقــب وممارســات الحوكمــة.
ُ َ
ُ
إطــاق النســخة المحســنة مــن نظــام "أداء" وتعنــى بإضافــة مزيــد مــن لوحــات األداء والتقاريــر
الداعمــة لعمليــة صناعــة القــرار ومتابعــة األعمــال التشــغيلية.
إطالق نظام "إنجاز" إلدارة المبادرات والمؤشرات التنظيمية.
ً
ُ
إطــاق حزمــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة المطــورة داخليــا كـــ "أتمتــة عمليــة االســترداد ،تحديــث
بيانــات الترخيــص الصناعــي والســجل التجــاري ،وتصاريــح الحفــر".
اســتكمال ربــط نظــام المحتــوى الشــامل ( )Enterprise Content Managementبعــدد مــن
األنظمــة الداخليــة مثــل الموقــع الداخلــي.

إطالق المرحلة األولى من نظام "شريك".

إطالق نظام مهامي (.)Tasky
إطالق نظام المراجعة الداخلية (.)Audit Care
إنشــاء وتدشــين موقــع التعافــي مــن الكــوارث لرفــع مســتوى اســتمرارية األعمــال عبــر الخدمــات
السحابية.
تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن الرقابــة علــى غــرف االتصــال فــي المــدن الصناعيــة عبــر تقنيــة إنترنــت
األشــياء ()IOT؛ للمحافظــة علــى كفاءتهــا ومتابعــة درجــات الحــرارة والرطوبــة وتفــادي انقطــاع
الخدمة.

الرقمي في عام 2020م

إطالق نظام "موارد" لصيانة األصول.

التقرير السنوي 2020

التكامل مع وزارة الموارد البشرية عبر منصة "التزام".

أبرز أعمال التحول

بالرغــم مــن تأثــر «مــدن» بتداعيــات الجائحــة
وخضــوع أعمالهــا للقيــود المفروضــة علــى
التنقــل واضطــراب سالســل اإلمــداد ،شــهد عــام
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تعزيــز مســتوى حفــظ الملفــات الخاصــة بالموظفيــن عــن طريــق تفعيــل نظــام تخزيــن مركــزي
ً
يعنــى بحفــظ وتخزيــن الملفــات مركزيــا عــن طريــق الشــبكة (.)Network Shared Drive
إطــاق نظــام ( )WAN Optimization Solutionلرفــع مســتوى جــودة وفعاليــة ســرعة دوائــر
االتصــال بيــن المركــز الرئيــس وجميــع الفــروع عــن طريــق تركيــب أنظمــة وأجهــزة شــبكية خاصــة،
ممــا يزيــد مــن دوره الفاعــل فــي االســتغالل األمثــل لســعات دوائــر االتصــال.
إطــاق نظــام أتمتــة حــزم التحديثــات الخاصــة بالخــوادم واألجهــزة ذات العالقــة (Patch
.)Management Solution
إطــاق منصــة التنبيهــات والتواصــل الداخلــي إلدارة ونشــر رســائل التواصــل الداخلــي عبــر أجهــزة
الموظفين.
إطالق المنصة الموحدة إلدارة قنوات التواصل الخارجي للشركاء.
إكمــال ربــط المبانــي اإلداريــة بجــازان والباحــة ،باإلضافــة إلــى محطــة اإلطفــاء بالمدينــة الصناعية
بالمدينــة المنــورة ،ومركــز حفــظ الوثائــق والمحفوظات بشــبكة "مدن".
استبدال أجهزة الموظفين الرسميين في الفروع.
توفير أجهزة لوحية معززة بشرائح اتصال لجملة من المراقبين في الفروع.
تفعيــل خدمــة إدارة األجهــزة المتنقلــة ( )MDMلتوفيــر بيئــة مرنــة ومتينــة تمكــن مــن إدارة
مجموعــة متنوعــة مــن األجهــزة والتطبيقــات عــن بعــد ،وضبــط إعــدادات األمــان وتحقيــق
سياســيات اســتخدام األجهــزة الخاصــة بـــ "مــدن".
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التحول الرقمي

البنية التحتية لمركز البيانات
تم رفع كفاءة البنية التحتية لمركز البيانات على النحو التالي:
زيــادة الســعات التخزينيــة لنظــام النســخ االحتياطــي؛ ممــا يــؤدى إلــى رفــع مســتوى الكفــاءة
والجــودة ،وضمــان وجــود نســخ محليــة وخارجيــة فــي حــال الكــوارث *ال قــدر اللــه*.
زيــادة الســعات التخزينيــة ألنظمــة البنيــة التحتيــة للخــوادم؛ ممــا يســاعد فــي االســتفادة
منهــا بطريقــة فعالــة.
تحســين القــدرات التقنيــة لبيئــة الجهــاز المكتبــي االفتراضــي ( ،)VDIوإتاحــة الوصــول لــه عبــر
اإلنترنــت.
تطوير أنظمة الهواتف الشبكية ومراكز االتصال.
تحسين ورفع الطاقة االستيعابية للشبكة الداخلية للمركز الرئيس.

مركز

الوثائق والمحفوظات
كان عــام 2020م فرصــة ســانحة لـــ «مــدن»
إلعــداد مجموعــة مــن األطــر اإلداريــة
المتابينــة فــي أهميتهــا ،كان مــن بيــن ذلــك
تأســيس مركــز للوثائــق والمحفوظــات؛
يكــون كخِ زانــة لكافــة المســتندات الورقيــة
والقــرارات داخــل «مــدن» وبيــن «مــدن»
والجهــات الخارجيــة األخــرى.
يأتــي ذلــك فــي إطــار زيــادة حجــم الوثائــق
المنتجــة فــي «مــدن» مــع مــرور الوقــت
ُ

ومضاعفــة نشــاطها ،ممــا يســتدعي إنشــاء
وحــدة ُمختصــة تُعنــى بجمــع الوثائــق وتتابــع
وضعهــا وتتولــى تنظيمهــا وحفظهــا
والتصــرف فيهــا.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مركــز الوثائــق فــي
«مــدن» يمثــل بحق ذاكرتهــا والمكان األفضل
الــذي تصــب فيــه ســائر وثائقهــا علــى اختالف
أنواعهــا «ورقيــاً ،وإلكترونيــاً ،وغيــر ذلــك»
ـدا،
ودرجــة أهميتهــا «عــادي ،ســري ،ســري جـ ً

ســري للغايــة).
وبطبيعــة الحــال ُيعنــى المركــز بجمــع
الوثائــق والمحافظــة عليهــا ،ويعــد الرافــد
الرئيــس الــذي يمــد المركــز الوطنــي للوثائــق
والمحفوظــات بالوثائــق الرســمية ،إضافــة
إلــى مــا يحتاجــه مــن معلومــات عــن وثائــق
«مــدن» ،كمــا يمثــل المركــز الوطنــي فــي
تطبيــق أنظمــة ولوائــح وخطــط الوثائــق
والمحفوظــات فــي الجهــاز اإلداري.

أهداف المركز:
تحقيق معايير الجودة في حفظ الوثائق والمحفوظات.
ً
تطبيــق النظــم واللوائــح الخاصــة بالحفــظ طبقا لمعايير المركــز الوطني للوثائق والمحفوظات
علــى كافــة قطاعات «مدن».
جمع وثائق «مدن» وتنظيمها وحفظها.
تيسير الحصول على الوثائق عند الحاجة إليها
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ً
ً
دومــا تبــدو «مــدن» مســتعدة إعالميــا –
ً
ً
محليــا وعالميــا  -وعبــر منصــات التواصــل
ُ
االجتماعــي للترويــج لهويــة متجــددة قــادرة
علــى صناعــة ثقافــة مغايــرة.
وبالتالــي عكــس طموحاتهــا وتطلعاتهــا
المســتقبلية الهادفــة لتعزيــز عالمتهــا
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المنصات الرقمية

التجاريــة وفــق توجهــات رؤيــة «الســعودية
 »2030بقــدرة وإبــداع.
ولمــا كان لعــام 2020م مــن صفــة
اســتثنائية وســط حالــة اإلغــاق التــي
اقتضتهــا اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة
بالتزامــن مــع جائحــة «كورونــا» ،فقــد حرصــت

«مــدن» علــى تعزيــز التواصــل الفعــال
بينهــا وبيــن منســوبيها و شــركائها مــن
المســتثمرين والصناعييــن والمجتمــع
عبــر مختلــف الوســائل اإلعالميــة المرئيــة
ً
والمقــرؤة ،وأيضــا الرقميــة بتنــوع منصاتهــا
وبأكثــر مــن لغــة .وذلــك علــى النحــو التالــي:

النشر

واإلعالم

تحقيــق زيــادة فــي نســبة التفاعــل علــى
منصــات التواصــل االجتماعــي بنســبة
ً
 45%لتصــل إلــى  1,203,314تفاعــا
لتعزيــز التواصــل مــع متابعينــا مــن
داخــل
والصناعييــن
المســتثمرين
المملكــة وخارجهــا عملنــا علــى تعزيــز
حضــور «مــدن» فــي محــرك البحــث
( )Googleباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
لتيســير الوصــول إلــى مدننــا الصناعيــة
داخــل المملكــة قمنــا بإضافــة وتطويــر
ً
المواقــع الجغرافيــة لـــ  19مبنــى إداريــا

ارتفــع معــدل ثقــة المجتمــع فيمــا
تقدمــه «مــدن» مــن معلومــات وأســلوب
قصصــي جــاذب حيــث زاد عــدد المتابعيــن
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي
ً
بنســبة  36%ليصــل إلــى  82,742متابعــا
ً
جديــدا خــال عــام 2020م ،و تكريــم
«مــدن» مــن قبــل «لينكــد إن» علــى هــذا
التميــز.
كنــا أقــرب إلــى شــركائنا والمجتمــع
عبــر نشــر  1033تغريــدة ومنشــور علــى
منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة.

فــي خرائــط (.)Google
حققنــا  8,319مشــاهدة لصفحــة
اإللكترونــي
بالموقــع
«منتجاتنــا»
لـ « مــد ن » .
ً
ً
تصميــم ونشــر ( )55اســتبيانا إلكترونيــا
لمنســوبي «مــدن» وشــركائها.
التواصــل الفعــال مــع شــركاء ومنســوبي
«مــدن» عبــر ( )101رســالة نصيــة و()147
ً
ً
بريــدا إلكترونيــا.

المشاركات

واللقاءات المجتمعية
طــورت «مدن» منظومة النشــر والتواصل
اإللكترونــي لديهــا ،بمــا يتوافــق مــع
التقنيــات الرقميــة الحديثــة فــي قطاعــات

الصحافــة واإلعــام التقليــدي واإلعــام
ً
الجديــد ،وذلــك وفقــا لمــا يلــي:

ممــا يســتدعي االنتبــاه فــي اســتراتيجية
«مــدن» ورؤيتهــا الصناعيــة ،هــو انفتاحهــا
علــى المشــاركات المحليــة والعالميــة
فــي المعــارض والمؤتمــرات والمنتديــات،
واهتمامهــا الكامــل بالتواجــد فــي المحافــل

النشر الصحفي
ً
ً
نشــر  144خبــرا وتقريــرا وقصــة خبريــة فــي الصحــف المحليــة والعالميــة للتعريــف بحجــم
اإلنجــازات الصناعيــة فــي المملكــة.

اإلنتاج المرئي:
تعزيــز الصــورة الذهنيــة لـــــ «مــدن» عبــر
ً
ً
إنتــاج ( )47فيلمــا متنوعــا يتضمن زيارات
رســمية للمــدن الصناعيــة ولقــاءات مــع
المســتثمرين والصناعييــن ،وقصــص

نجــاح رواد ورائــدات األعمــال فــي
المــدن الصناعيــة.
المشــاركة فــي المناســبات الوطنيــة
مــن خــال إنتــاج فيلــم وثائقــي

بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي
حقــق نســبة تعليقــات إيجابيــة كبيــرة
علــى حســاب «مــدن» عبــر منصــة
تو يتــر .

االقتصاديــة بهــدف التقــاء المســتثمرين
والصناعييــن وصنــاع القــرار  .وعلــى ذلــك
نظمــت «مــدن» ونســقت خــال عــام 2020م
عــدد  16لقــاءً وورشــة عمــل ،إلــى جانــب
توقيــع  6اتفاقيــات وعقــود ومذكــرات

تفاهــم .كمــا تــم خــال العــام تنظيــم  13زيارة
تفقديــة لمعالــي وزيــر الصناعــة ،و  5زيــارات
قــام بهــا أصحــاب الســمو أمــراء المناطــق
وســعادة الرئيــس التنفيــذي .وذلــك بحســب
مــا يأتــي تفصيلــه الحقــاً:
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االتصال والتمكين

الدورات وورش العمل
تنســيق وتنظيــم ورش عمــل ولقــاءات تعريفيــة عــن اإلنتــاج
والجــودة بالتعــاون مــع وكالــة الصناعــة بــوزاة الصناعــة
والثــروة المعدنيــة.
ً
ُ
اســتقبال وفــد مــن ســلطنة عمــان الشــقيقة ممثــا عــن
المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة "مدائــن" خــال
زيارتــه المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام.
عقــد ورشــة عمــل تحــت عنــوان "منصــات التجــارة اإللكترونيــة"
اســتهدفت الصناعييــن والمســتثمرين بالقطاع األوســط.

المشاركات الخارجية
مشــاركة القطــاع الشــرقي بــ"مــدن" فــي مســائية الرؤيــة
فــي محافظــة طريــف "
عقــد ورشــة عمــل مــع غرفــة تبــوك بالتعــاون مــع القطــاع
الغربــي بـ"مــدن" بعنــوان "التوعيــة فــي الفــرص المتاحــة
لإلســتثمار بالمدينــة الصناعيــة"
عقــد ورشــة عمــل مــع غرفــة الجــوف بالتعــاون مــع القطــاع
الشــرقي بـــ "مــدن" بعنــوان "التعريــف بواحــة الجــوف
الصناعيــة ومبــادرة مــدن للتجمعــات الغذائيــة والصناعــات
المســتهدفة فــي القطــاع"

عقــد  3ورش عمــل تحــت عنــوان "حســاب الســعرات الحراريــة
ومســببات الحساســية بالتعــاون مــع هيئــة الغــذاء والــدواء
فــي المدينــة الصناعيــة الثانية بالريــاض و المدينة الصناعية
الثانيــة بالدمــام والمدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة

عقــد لقــاءات مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية "هــدف"
بالتعــاون مــع جميــع القطاعــات فــي مدن بعنــوان " التعريف
بالبرامــج و مبــادرات الصنــدوق"

عقــد ورشــة عمــل تفاعليــة مــع الصناعييــن فــي المدينــة
الصناعيــة األولــى بجــدة.

عقــد  3لقــاءات بعنــوان " إطــاق المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج
اإلنتاجيــة الوطنــي " بجميــع القطاعــات .

عقــد لقــاءات مــع شــركائنا خــال الجائحــة بعنــوان " اإلجــراءات
االحترازيــة فــي المنشــآت الصناعيــة " بالقطــاع األوســط
والقطــاع الشــرقي والقطــاع الغربــي .

الزيارات الرسمية
زيــارة ســمو أميــر منطقــة عســير للمنطقــة الصناعيــة بعســير
بالقطــاع الغربــي

زيــارة ســمو أميــر الحــدود الشــمالية للمدينــة الصناعيــة بوعــد
الشــمال بالقطــاع الشــرقي

زيــارة معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة للمدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالريــاض ومدينــة الفنار الصناعية الخاصة بالقطاع األوســط.

زيــارة ســمو أميــر منطقــة الجــوف لواحــة مــدن بالجــوف بالقطــاع
الشرقي

زيــارة معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة للمدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام بالقطــاع الشــرقي

زيــارة معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة لمدينــة ســدير
للصناعــة واألعمــال بالقطــاع األوســط.

معرض الصحة العالمي – دبي بدولة
اإلمارات العربية الشقيقة

المشاركة في مؤتمر Saudi Connect

تنظيم وإدارة مؤتمر سيدات الصناعة 2020م

المشاركة في Future Tech Event

المشاركة في القمة العالمية للتسويق

المعارض والمنتديات

معرض البالستيك والبتروكيماويات والمنتدى المصاحب له

ملتقى بيبان الرياض وورش العمل المقامة على هامشه

معرض ومؤتمر «اكتفاء»

معرض ومؤتمر البيئة الصناعية الثاني

منتدى المشاريع المستقبلية 2020م

مهرجان التمور بشقراء

معرض مبادرة تجسير

ندوة مجلس الصناعيين بجدة

ملتقى تواصل الرابع

الباب
األول

140

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

التقرير السنوي 2020

بحيرة

المسؤولية
االجتماعية
الفعالية
توقيع اتفاقية

«مدن»

الوصف

المكان

توقيع اتفاقية توزيع سالل غذائية

•المدينة الصناعية الثانية بالدمام

حملة ميدانية
بأخطار فيروس كورونا

التعــاون مــع وزارة الصحــة فــي حملــة ميدانيــة بالمجمعــات
الســكنية للتوعيــة بأخطــار «فيــروس كورونــا»

•المنطقتان الشرقية والوسطى

حملة للتبرع بالدم

المشــاركة فــي حملــة اليــوم العالمــي للتبــرع بالــدم نظمهــا
تطبيــق «وتيــن».

حملة للتوعية بمرض ألزهايمر

حملة تشجير
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المشــاركة فــي حملــة اليــوم العالمــي للتوعيــة بمــرض
ألزهايمــر بالتعــاون مــع «الجمعيــة الســعودية لمــرض
ألزهايمــر» بعنــوان «مانســينا وش عطيتــو»
المشاركة في حملة تشجير بالتعاون مع «لوريال وبندة»

•المركز الرئيس

•المركز الرئيس

•المدينة الصناعية األولى بجدة

حملة توعوية

المشــاركة فــي حملــة توعويــة بالتعــاون مــع مركــز «ســامة
المرضــى»

•المركز الرئيس

تنظيم  4ورش عمل توعوية

تنظيــم  4ورش عمــل توعويــة بهــدف دعــم المصانــع للتحــول
إلــى االقتصــاد الدائــري

•المدن الصناعية

تنظيم  6ورش عمل توعوية

تنظيــم  6ورش عمــل توعويــة حــول نظــم الســامة فــي
المنشــآت الصناعيــة.

•المدن الصناعية

فــي إطــار اهتماماتهــا المجتمـــــعية،
ُ
أنشــأت «مــدن» بحيــرة صناعيــة صديقــة
للبيئــة فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة
بالدمــام ،تحمــل اســم «بحيــرة مــدن» ،تعــد
ُ
أكبــر بحيــرة صناعيــة مطــورة فــي المملكة،
تبلــغ المســاحة اإلجمــــالية للمشــروع

المملــوء بالميــاه المتجـــــــددة المعالجــة
ُ
حوالــي  400ألــف م ²تمثــل مســاحة
البحيــرة منهــا  210آالف م  ²بنســبة .52%
ويتضمــن مشــروع «بحيــرة مــدن»
مســطحات خضــراء باإلضافــة إلــى 760
نخلــة موزعــة علــى أنحــاء البحيــرة بشــكل

هندســي وجمالــي رائــع ،كمــا يتضمــن
المشــروع ممــرات مشــاة بطــول 4كــم
ُ ِّ
صممــت بطريقــة مميــزة ،وممشــى صحــي
طولــه  10كــم يخــدم زوار البحيــرة ،إضافــة
إلــى نوافيــر ومتنزهــات تجعــل المــكان
ً
متنفســا لالســتمتاع بقضــاء الوقــت هنــاك.
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النظام اإللكتروني

المراجعة
الداخلية
مكنــت «مــدن» إدارة المراجعــة الداخليــة مــن
القيــام بدورهــا فــي تنفيــذ عــدد مــن عمليــات
المراجعــة خــال عــام 2020م بنــاء علــى خطــة
المراجعــة المعتمــدة لثــاث ســنوات -2019
2021م ،وتوزعــت األعمــال بيــن مهــام ُأصــدرت
وســلمت لــإدارات ،شــملت
تقاريرهــا النهائيــة ُ
العديــد مــن اإلدارات فــي المركــز الرئيــس لـــ
«مــدن» باإلضافــة إلــى الفــروع ،كمــا حرصــت
اللجنــة علــى التأكــد مــن فعاليــة الخطــوط
الثالثــة فــي «مــدن» وتقييــم مــدى كفاءتهــا

للمراجعة الداخلية

وفعاليتهــا .وامتثــاالً لقــرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )412بتاريــخ 1441/6/17هـــ المتضمــن
إســناد مهمــة تقويــة وتعزيــز الرقابــة الذاتيــة
لــدى الموظفيــن إلــى إدارة المراجعــة
الداخليــة ،قامــت اإلدارة بتنفيــذ مهمــة
التقييــم لبيئــة العمــل األخالقيــة فــي «مــدن»
وناقشــت اإلدارات المختصــة بشــأن نتائــج
التقييــم ،وتبــرز أهميــة ذلــك فــي الوقــت
الــذي تحــرص فيــه «مــدن» علــى توفيــر بيئــة
عمــل جاذبــة للموظفيــن تضمــن مــن خاللهــا

أعمال

المتابعة
تســتهدف عمليــات المتابعــة الدوريــة جميــع
المالحظــات القائمــة ،وتحــرص «مــدن» علــى
متابعــة مؤشــرات إغــاق مالحظــات المراجعــة
الداخليــة ومعالجــة المخاطــر ،وإغــاق
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المالحظــات فــي أوقاتهــا وقبــل أوقاتهــا
المحــددة ،حيــث تــم إغــاق مالحظــات المراجعــة
الداخليــة بمتوســط  % 83علــى مــدار الســنة
وتطبيــق توصيــات المراجعــة بمتوســط . % 67

اســتقرار الموظفيــن وزيــادة انتمائهــم
وبالتالــي تحفيزهــم علــى زيــادة اإلنتاجيــة.
وتعمــل مــدن علــى متابعــة تطبيــق مــا
ورد فــي قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم
 412بتاريــخ 1441/6/17هـــ بشــأن نقــل بعــض
المهــام إلــى إدارة المراجعــة الداخليــة
ومنهــا علــى ســبيل المثــال مراقبــة ســير
العمــل فــي الجهــاز والوحــدات التابعــة لــه
وفحــص الشــكاوى التــي تحــال إليهــا حــول
المخالفــات اإلداريــة.

تماشــي ًا مــع المعاييــر الدوليــة الصــادرة
عــن معهــد المراجعيــن الداخلييــن ،أطلقــت
«مــدن» نظامــ ًا إلكترونيــ ًا إلدارة عمليــات
المراجعــة الداخليــة وأتمتتهــا بمــا يســاهم
فــي تعزيــز إدارة المخاطــر والحوكمــة
داخــل «مــدن» ويعمــل علــى رفــع مســتوى
الكفــاءة وتحســين جــودة األعمــال،
ويشــتمل النظــام علــى عــدد مــن المزايــا
هــي:

التعــرف علــى مخاطــر اإلدارات المختلفــة
التــي تحيــط بأعمالهــم وإدارتهــا.

دعــم التنبيهــات اإللكترونيــة والتصعيــد
اآللــي بشــكل يحقــق الدقــة والفعاليــة
فــي عمليــة المتابعــة.

إعداد سجالت المخاطر.
ربــط الضوابــط الرقابيــة التــي تحكــم
الســيطرة علــى هــذه المخاطــر.

الربــط بيــن األهــداف االســتراتيجية لمــدن
والمخاطــر التــي تعيــق تنفيذهــا.
إصدار تقارير الحوكمة المؤسسية.

تقييــم مــدى إحــكام هــذه الضوابــط
علــى المخاطــر وتفعيــل الرقابــة الذاتيــة

وتــم اســتخدام النظــام بعــدة عمليــات
مراجعــة حســب الخطــط المعتمــدة .
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المراجعة الداخلية

لجنة

المراجعة
ً
تعزيــزا لمبــادئ الحوكمــة والنزاهــة
والشــفافية بالهيئــة ،أصــدر مجلــس
إدارة «مــدن» قــراره بإعــادة تشــكيل لجنــة
المراجعــة وذلــك فــي اجتماعــه األول
المنعقــد بتاريــخ 1440/1/27هـــ  ،وتابعــت
اللجنــة خــال هــذا العــام مــن منطلــق
صالحياتهــا ومســؤولياتها المحــددة
بالئحتهــا المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة

ِّ
أعمالهــا ومســؤولياتها المتعلقــة
بالسياســات المحاســبية والتقاريــر الماليــة
وإدارة الـــمخاطر وبيئــة الرقابــة الداخليــة
لـ»مــدن» ،كمــا أشــرفت اللجنــة علــى
أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة واعتمــاد
وثائقهــا و خططهــا ومتابعــة تنفيذهــا.
ورفعــت اللجنــة عــدة توصيــات مهمــة
لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،مــع

وتجدر اإلشارة إلى أن لجنة المراجعة عقدت خالل عام 2020م عدة اجتماعات
أتمت خاللها ما يلي:
متابعة تنفيذ خطة المراجعة المبنية على تقييم المخاطر للعام
2021م.
االطالع على تقارير المراجعة الداخلية بشأن وحدات أعمال وإدارات
«مدن».
مراجعة البيانات المالية والتشغيلية.

ُ
َ
تقييم الخطط واإلجراءات التصحيحية المتخذة من ِقبل اإلدارات ذات
العالقة لمعالجة النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة.
ُ
مراجعة القوائم المالية الموحدة لـ «مدن» لعام  2019م والتوصية
باعتمادها من المجلس.

متابعة تقارير األداء المالي لـ «مدن» بشكل دوري.

إشــرافها علــى أعمــال إدارة المراجعــة
الداخليــة وتمكينهــا مــن القيــام
بمســؤوليتها فــي التأكيــد المعقــول
علــى كفايــة وفعاليــة األدوات الرقابيــة
المطبقــة أثنــاء تنفيــذ عمليــات المراجعــة
ً
المختلفــة علــى أنشــطة الهيئــة وتماشــيا
مــع خطــة المراجعــة المعتمــدة مــن
اللجنــة لثــاث ســنوات.
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«إن المواطن السعودي
المحرك الرئيس للتنمية
هو ُ
وأدواتها الفعالة ،وشباب
وشابات هذه البالد هم عماد
اإلنجاز وأمل المستقبل»
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
«أ َّيده الله»
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إذا تحدثنا عن المدن الصناعية؛
ٍ
ٍ
واعدة
منظومة
فإننا نتحدث عن
ٍ
ومتكاملة ،ذات توجهات واضحة
ومتانة تشغيلية عالية؛ صمدت
أمام تحديات اإلغالق العالمي
خالل العام ،واستطاعت تلبية
المتطلبات الداخلية من السلع
والخدمات وفق رؤية ُممكنة
للصناعة ومساهمة في تعزيز
الناتج اإلجمالي المحلي.
في هذا الباب نلقي الضوء على
الخدمات والمنتجات التي يتم
تقديمها ،وما تم التوصل إليه
من عمليات تطوير حتى
نهاية عام 2020م
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خدمات “مدن”
خدمات المستثمرين الصناعيين
تقــدم “مــدن” خدمــات ذات تصنيفــات رئيســة
ِ
ِ
“المســتثمرين ،المقاوليــن،
ُســهل الوصــول لــــ
ت
والمكاتــب الهندســية” وتوضح كافــة المتطلبات
والخطــوات الالزمــة والشــروط والمســتندات

وأزمنــة إنجــاز األعمــال ،حيــث نجحــت فــي تقليــل
الفتــرة الزمنيــة المقــررة إلنجــاز األعمــال بهــدف
تطويــر خدماتهــا ورقمنتهــا لرفــع مســتوى
رضــى الشــركاء بالقطــاع الخــاص.

خدمات العقود
ْ
خدمات انتقال الـملكية

خدمات التصاريح
ُ َ
خدمات الرخص

الخطابات التنسيقية

مدة اإلنجاز سابق ًا

مدة اإلنجاز حالي ًا

 60يوم عمل

 45يوم عمل

 7أيام عمل

 3-1أيام عمل

تعديل "عقد شريك"

 20يوم عمل

 10أيام عمل

إصدار رخص التشغيل المتعلقة بإجراءات السالمة

 20يوم عمل

 7أيام عمل

اعتماد المخططات

 15يوم عمل

 5أيام عمل

الخدمة
تخصيص المنتجات
إصدار التصاريح

خدمات المقاولين
تأهيــل مقــاول لمشــاريع تنفيــذ المصانــع والعقــود الصناعيــة

تصريح صيانة برج اتصاالت

واالســتثمارية

رخصة حفر /تمديد خدمات

تأهيل مقاول /مورد ألغراض الدخول في منافسات “مدن”

خدمات المكاتب الهندسية

خدمات التقديم على “منتجات مدن”
استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع صناعي

اســتعالم عــن طلــب اســتئجار أرض لغــرض إنشــاء مشــروع صناعــي/

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع استثماري

اســتثماري /ســكني /لوجســتي عبــر الموقــع اإللكترونــي وخدمــة

تأهيــل مكتــب هندســي ألغــراض اإلشــراف على األعمال الهندســية
لعقــود المســتثمرين داخــل نطاق المــدن الصناعية

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع سكني

الرقــم الموحــد

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع لوجستي

استعالم عن طلب استئجار مصنع جاهز

تأهيــل مكتــب هندســي ألغــراض اإلشــراف علــى المشــاريع الخاصــة
بـــ “مدن”

استئجار مصنع جاهز

ُ
صرف مستخلص للمشاريع المنفذة في المدن الصناعية

إصدار رخصة بناء
اعتماد مخططات السالمة
اعتماد المخططات المعمارية واإلنشائية

الباب
األول
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خدمات “مدن”

منتجات “مدن”

العناية

بالشريك

تؤمــن “مــدن” أن القيمــة الحقيقيــة
فــي منظومــة الصناعــة ،إنمــا تكمــن فــي
قدرتهــا علــى الوفــاء باحتياجــات التنميــة
والتقــدم البشــري .ومــن هــذا المنطلــق،
تــم توســعة شــبكة مراكــز االتصــال التــي
تســتقبل استفســارات الشــركاء وتلبــي
احتياجاتهــم ،وتخصيــص رقــم موحــد لإلجابــة
علــى االستفســارات هــو “،”920000425
كمــا أضافــت رقمــ ًا آخــر لتلقــي البالغــات هــو
« ،»1920وذلــك تيســير ًا علــى الصناعييــن

تســهم مجموعــة المنتجــات المبتكــرة والمتنوعــة
التــي تقدمهــا “مــدن” فــي إيجــاد قيمــة مضافــة
لشــركائها واالقتصــاد الوطنــي ،إضافــة إلــى دعــم
ُخطــط الحكومــة المتواصلــة للنهــوض بالقطــاع

والمســتثمرين المحلييــن والعالمييــن وتعزيــز
فارق حقيقي
التواصــل معهــمُ ،بغيــة إحداث
ٍ
فــي مفهــوم العنايــة بالشــريك.وفي هــذا
الجانــب ،تلقــى مركــز اتصــال “مــدن” خــال عــام
األزمــة استفســارات وبالغــات مــن الشــركاء
المســتثمرين بلــغ مجمــوع مكالماتهــا الــواردة
 40,015مكالمــة مقارنــةً بــــ  37,866مكالمــة
فــي عــام 2019م ،فيمــا ســجل نظــام التذاكــر
 10,442بالغـ ًا فــي عــام  ،2020مقارنــةً بــ 8,672
بالغــ ًا لعــام 2019م.

 40,015مكالمة

% 93

 02:31دقيقة

 12ثانية

 2,462تذكرة

 10,442تذكرة

% 95

ً
 669بالغا

تذاكر
العناية بالشريك

تذاكر
شركاء مدن

عدد المكالمات
ُ
َ
المستقبلة

نسبة
الرد

متوسط
مدة المكالمة

نسبة أداء خدمة
شريك مدن

متوسط
مدة االنتظار

بالغات
الطوارئ

الصناعــي وتنويــع مصــادر الدخــل ،حيــث أطلقــت فــي
هــذا الجانــب منتجــات ذات موثوقيــة عاليــة تعــزز دورهــا
ومســؤوليتها باعتبارهــا إحــدى ركائــز تمكيــن الصناعــة
الوطنيــة وريادتهــا ،وهــي:

الباب
األول
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منتجات “مدن”

األراضي الصناعية
ُ
ُ
أراض صناعيــة مطــورة مكتملــة البنيــة التحتيــة والخدمــات كالكهربــاء والميــاه وغيرهــا ،بمســاحات مختلفــة فــي جميــع مناطــق
توفــر "مـ ُـدن"
ٍ
المملكــة تلبــي احتياجــات المســتثمرين الصناعييــن ،هــذا وقــد أطلقــت مــدن" خــال عــام 2020م وألول مــرة مســاحات صغيــرة مــن األراضــي تبــدأ
ً
ً
بـــ (1,700م )²فــي عــدة مــدن صناعيــة بمناطــق إداريــة مختلفــة ،دعمــا للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وتيســيرا لمزاولــة النشــاط الصناعــي.

أرض وقرض صناعي
ً
أرض صناعيــة وتمويــل معــا كحزمــة صناعيــة موحــدة ،وذلــك عبــر
أطلقــت "مــدن" منتــج «أرض وقــرض صناعــي» الــذي يتيــح للمســتثمر التقديــم علــى
ٍ
اتفاقيــة موقعــة بيــن "مــدن" وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،ويســهم هــذا المنتــج فــي توحيــد إجــراءات الطلــب علــى كل مــن األراضــي
الصناعيــة والقــرض الصناعــي ،ممــا يســاعد فــي تســهيل وضمــان ســرعة اإلجــراءات ،ويوفــر الوقــت والجهــد ويقلــل مــن أعبــاء المســتثمر الصناعــي،
ويمكــن للمســتثمر االســتفادة مــن هــذا المنتــج بالدخــول علــى الرابــط:
https://www.landloan.gov.sa

األراضــــــي الخدمية
ُ
تقــدم "مــدن" كافــة الخدمــات التــي تهيــئ لمجتمــع صناعــي واســتثماري متكامــل وجــاذب للشــركاء المســتثمرين وأصحــاب العالقــة ،وذلــك
َّ
بتوفيــر أراض مخصصــة لالســتثمار ،وتطويــر الـــمرافق والخدمــات فــي مدنهــا الصناعيــة ،كالبنــوك والـــمرافق الخدميــة والمبانــي والمراكــز
التجاريــة والســكنية.

المصانع الجاهزة
ُ
تنشــئ "مــدن" مصانــع جاهــزة بمســاحة مختلفــة (700م²و 1500م )²للشــركاء المســتثمرين أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وتنتشــر
المصانــع الجاهــزة فــي  21مدينــة صناعيــة حــول المملكــة ،تتوفــر فيهــا مســاحات "صــاالت إنتــاج ،ومنطقــة إداريــة ،ومواقــف للســيارات ومناطــق
خضــراء" ،بهــدف االســتفادة مــن الميــزة النســبية للمنطقــة التــي ســتقام بهــا والمشــاريع التــي تلتــزم بتحقيــق أعلــى نســبة مــن التوطيــن وذات
القيمــة المضافــة العاليــة ،كذلــك الصناعــات النظيفــة والخفيفــة التــي تحقــق أعلــى درجــات المحافظــة علــى البيئــة والســامة العامــة مثــل:
صناعــات "األدويــة ،والمــواد الغذائيــة ،والصناعــات الكهربائيــة واإللكترونيــة الخفيفــة ،وصناعــة المســتلزمات الطبيــة".

الحـــــــــــــلول اللوجستية
ُ
ُ
ُ
أراض موزعــة فــي مناطــق رئيســة فــي المملكــة ،تســمح بالتخزيــن ،وتعــد كمحطــات لتوزيــع البضائــع ،روعــي فيهــا
تعــرض "مــدن" ضمــن منتجاتهــا
ٍ
أن تكــون مناســبة للحركــة المروريــة الكثيفــة.

مصنع وقرض
توفــر "مــدن" منتــج "مصنــع وقــرض" أحــد المنتجــات الجديــدة الــذي تــم إطالقــة بالتعــاون مــع صنــدوق التنميــة الصناعــي ،ليخــدم الصناعــة
والصناعييــن ويســهل لــرواد األعمــال الحصــول علــى مصنــع جاهــز وتمويــل داخــل منصــة مشــتركة ،كمــا يســاهم فــي تقليــل عــدد اإلجــراءات
والوقــت الزمنــي وتقديــم محفــزات تشــجع وتحفــز رواد األعمــال للبــدء باالســتثمار الصناعــي ،ويمكــن للمســتثمر االســتفادة مــن هــذا المنتــج
بالدخــول علــى الرابــط:
/https://www.landloan.gov.sa

منتج أسس
تقــدم "مــدن" منتــج "أســس" بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة ،للحصــول علــى مصنــع جاهــز وتمويــل المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة فــي
المــدن الصناعيــة ،وذلــك بموجــب اتفاقيــة تهــدف إلــى تقديــم الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،بهــدف تشــجيع
إنشــاء مشــاريع جديــدة فــي مختلــف الصناعــات والمجــاالت ذات الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة التــي تســاهم فــي تعزيــز المحتــوى المحلــي،
وتمكيــن عمــل المــرأة والمجتمــع ،حيــث يمكــن للمســتثمر االســتفادة مــن هــذا المنتــج بالدخــول علــى الرابــط:
https://len.scsb.gov.sa/Guest/Login.aspx?ReturnUrl=/Request/Login.aspx
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

المدن الصناعية..
صناعة المستقبل
تعــد “مــدن” هيئــة مســتقلة تتمتــع باإلشــراف الكامــل علــى إنشــاء وإدارة المــدن الصناعيــة
وتشــغيلها وصيانتهــا وتطويرهــا بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص بحســب القــرار اإلداري
رقــم (/1271ق/م ع1439/هـــ) الصــادر بتاريــخ (1439/03/26هـــ) .وخــال عــام 2019م تمــت
إعــادة هيكلــة التقســيم الجغرافــي للمــدن الصناعيــة ضمــن مخطــط إعــادة الهيكلــة إلــى
ثالثــة قطاعــات رئيســة.

تقسيم المدن الصناعية جغرافي ًا :

القطـاع
الشرقـي

القطـاع
األو سـط

القطـاع
الـغـرب ــي

09

مدن
صناعية

مركزه الرئيس في
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

12

مدينة
صناعية

مركزه الرئيس في
المدينة الصناعية الثانية بالرياض

14

مدينة
صناعية

مركزه الرئيس في
المدينة الصناعية األولى بجدة

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل

القطاع
األوسط

12

مدينة
صناعية

مركزه الرئيس في
المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•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

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولــى بـالـريــاض

63

عام
1973م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

500
ألف م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

36
2
2

كـم

1973

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
خالد الدولي

إلى المؤسسة العامة للخطوط
الحديدية بالرياض

إلى ميناء
الرياض الجاف

طاقة الكهرباء

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

مصدر من شركة
المياه الوطنية

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولــى بـالـريــاض
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع

11

عقد ًا خدمي ًا

1

صناعة المركبات ذات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

3

الصناعات التحويلية
األخرى

6

صناعة المعدات
الكهربائية

1

صناعة
الطباعة

1

صناعة
المنسوجات

3

صناعة
األثاث

4

صناعة المواد الكيميائية
ومنتجاتها

2

صناعة اآلالت
والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

1

صناعة الورق
ومنتجاته

1

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

8

صناعة منتجات المطاط
والبالستيك

1

صناعة الفلزات
القاعدية

7

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

13

صناعة منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

إنشاء معمل اختبار استهالك الوقود  -هيئة المواصفات والمقاييس

نسبة اإلنجاز
2019

2020

% 73

% 100

حالة المشروع
ُمكتمل

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانيــة بـالـريــاض

1115

عام
1976م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

طاقة الكهرباء
المساحة
اإلجمالية

19
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

خدمات المياه

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

52
24
24

كـم

1976

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
خالد الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
الرياض الجاف

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء
 50٫000م3

طاقة محطات معالجة 35٫000م3

ميــاه الص ــرف الصح ــي

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانيــة بـالـريــاض
المراكز التدريبية

المميزات الخدمية

فرع المديرية
العامة للجوازات

مجمع
المطاعم

فرع الغرفة
التجارية بالرياض

مجمع “الم”
التجاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية – شؤون الخادمات
بمجمع “الم” التجاري

الشركة المتحدة
للوقود (إنوك)

فرع مؤسسة
البريد السعودي

فندق شركة “أماكن”
السياحية

وزارة التجارة –
إدارة شهادات المنشأ

مجمع “الزامل”
التجاري

المديرية العامة للدفاع
المدني – وحدة اإلطفاء

مركز أركان
الرياضي

خدمات بنوك وصرافات وحواالت بنكية
مكتب توعية الجاليات

فندق شركة “كفاءة”
العقارية

حضانة أطفال
(ديار أطفال)

المركز التدريبي

المساحة (م)²

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

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانيــة بـالـريــاض
الصناعات القائمة والمستهدفة

201

عقد ًا
خدمي ًا

المجمعات السكنية

74

صنع المعدات
الكهربائية

35

الصناعات التحويلية
األخرى

8

صنع
الملبوسات

20

صناعة
الطباعة

5

صنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

119

صناعة المنتجات
الغذائية

12

صنع المنتجات
الصيدالنية

34

صنع
األثاث

20

صنع
المنسوجات

51

صنع اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

85

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

12

صنع الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

26

صنع الورق
ومنتجات الورق

12

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

17

صنع الفلزات
القاعدية

4
14

2
148

المجمع السكني

المساحة

عدد الغرف

الطاقة االستيعابية

مجمع الديار السكني – عمال

40٫000م²

600

 3٫800عامل

مجمع عنان السكني  -إشراقة األولى

16٫000م²

500

 2٫000عامل

مجمع عنان السكني  -إشراقة الثانية

16٫000م²

500

 2٫000عامل

مجمع ماسك السكني – للعمال

30٫000م²

1٫270

 7٫500عامل

مجمع ماسك السكني – للموظفين

10٫000م²

450

 1٫100موظف

مجمع توق السكني

16٫000م²

663

 2٫600عامل

المشاريع الصناعية الجديدة

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

اسم المشروع

صنع منتجات
المطاط والبالستك

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

صنع المركبات ذات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

79

صنع منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

صنع
المشروبات

137

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

نسبة اإلنجاز
2019

2020

جديد

% 17

حالة المشروع

تحت التنفيذ

الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثالثــة بـالـريــاض

26

عام
2010م

جنوب مدينة الرياض

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

بشراكة بين
“مدن و” المديرية
العامة للسجون”

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

1
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

كـم

المساحة
اإلجمالية

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

77
37
37

كـم

2010

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

طاقة الكهرباء

14
)(MVA

خدمات المياه

تحت اإلنشاء
(3٫000م)3

إلى مطار الملك
خالد الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
الرياض الجاف

الباب
األول
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القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثالثــة بـالـريــاض
الصناعات القائمة والمستهدفة

2

عقد
خدمي

5

الصناعات
التحويلية األخرى

8

صناعة
المنتجات الغذائية

1

صنع الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صنع المعدات
الكهربائية

1

صنع
المنتجات الصيدالنية

1

صنع
المنسوجات

4

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

2

صنع منتجات
المطاط والبالستك

1

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بالخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج

379

عام
2009م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

99
مليون م2

المساحة 24
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

1,000
)(MVA

خدمات المياه

6٫000
(م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

140
100
100

كـم

2009

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
خالد الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
الرياض الجاف

طاقة محطات معالجة  10٫000م 3مشروع تصميم
ميــاه الص ــرف الصح ــي وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بالخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج
الصناعات القائمة والمستهدفة

24

عقد ًا
خدمي ًا

39
1
52

المشاريع الصناعية الجديدة

10

صنع
المعدات الكهربائية

الصناعات
التحويلية األخرى

1

صنع
الملبوسات

صناعة
الطباعة

9

صنع
المنتجات الصيدالنية

صناعة المنتجات
الغذائية

3

صنع
المنسوجات

9

صنع
األثاث

13

38

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

صنع اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

11

صنع الورق
ومنتجات الورق

1

صنع الحواسيب والمنتجات
اإللكترونية والبصرية

12

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

6

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

7

صنع الفلزات
القاعدية

3

صنع المركبات ذات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

15

صنع
المشروبات

49
31
44
1

صنع منتجات
المطاط والبالستك
صنع منتجات المعادن
الالفلزية األخرى
صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات
مواد بناء
وخزف وزجاج

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز
2019

إنشاء عدد  32مصنع ًا جاهز ًا
( 12مصنع ًا بمساحة 1,500م ²و 20مصنع ًا بمساحة 700م)²

جديد

استكمال أعمال البنية التحتية بالجزء الشمالي والجنوبي بالمدينة
الصناعية

جديد

إنشاء محطتي لضخ المياه الصالحة للشرب ومياه الري

جديد

2020
% 43
%6
% 19

حالة المشروع
تحت التنفيذ
تحت التنفيذ
تحت التنفيذ

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بضرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

16

عام
2003م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

11,5
مليون م2

المساحة 3,850
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

15
)(MVA

خدمات المياه

تحت اإلنشاء
( 2٫500م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

100
100
100

كـم

2003

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
خالد الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
الرياض الجاف

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
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الباب
الخـامــس

181

التقرير السنوي 2020

المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بضرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
الصناعات القائمة والمستهدفة

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية

3

الصناعات
التحويلية األخرى

1

صنع اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

1

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

4

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

7

صنع منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

نسبة اإلنجاز
2019

2020

جديد

% 19

حالة المشروع
تحت التنفيذ

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

مدينـــــــة سديـــــــر

للصناعة واألعمال

329

عام
2009م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

63,936
مليون م2

المساحة 16,9
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

254
)(MVA

خدمات المياه

تحت اإلنشاء
( 6٫000م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

140
60
160

كـم

2009

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك خالد
الدولي

إلى محطة
المجمعة

إلى ميناء الرياض
الجاف

طاقة محطات معالجة (  10٫000م ) 3مشروع تصميم
ميــاه الص ــرف الصح ــي وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

مدينـــــــة سديـــــــر

للصناعة واألعمال
الصناعات القائمة والمستهدفة

28

عقد ًا
خدمي ًا

29

الصناعات
التحويلية األخرى

2

صناعة
الطباعة

35

صناعة المنتجات
الغذائية

المشاريع الصناعية الجديدة

16
3
20
2

صنع المعدات
الكهربائية

صنع المنتجات
الصيدالنية
صنع
المنسوجات

12

صنع
األثاث

21

12

صنع اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

10

صنع الورق
ومنتجات الورق

1

صنع الحواسيب والمنتجات
اإللكترونية والبصرية

إنشاء  60مصنع ًا جاهز ًا مساحة 700م²

2019

2020

جديد

% 30

تحت التنفيذ

صنع
الملبوسات

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

3

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

6

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء
اآلثاث؛ صنع أصناف من القش ومواد الضفر

35

صنع منتجات
المطاط والبالستك

4

صنع الفلزات
القاعدية

39

صنع منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

13

صنع
المشروبات

38

صنع منتجات المعادن
المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

المميزات الخدمية
فرع الغرفة
التجارية بالمجمعة

مجمع الهمة السكني بعدد غرف 1٫295
غرفة ،وطاقة استيعابية  6٫000عامل

الباب
األول
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القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولــى بالقصيم

156

عام
1980م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

1,5
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

طاقة الكهرباء

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

(  4٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

49
50
355

كـم

1980

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير
نايف بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
الرياض الجاف

طاقة محطات معالجة 7
ميــاه الص ــرف الصح ــي آالف م3

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولــى بالقصيم
الصناعات القائمة والمستهدفة

40

عقد ًا
خدمي ًا

1

صنع المنتجات
الصيدالنية

25

صناعة المنتجات
الغذائية

2

صنع
المنسوجات

6

صنع
األثاث

4

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

3

صنع اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

8

صنع الورق
ومنتجات الورق

2

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

1

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع الفلزات
القاعدية

28

صنع منتجات
المطاط والبالستك

1

صنع
المشروبات

13

صنع منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

8

صنع المعدات
الكهربائية

13

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

التقرير السنوي 2020
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المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانية بالقصيم

38

عام
2012م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

11,8
مليون م²

المساحة 2
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

334
)(MVA

خدمات المياه

( 1٫000م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

60
60
350

كـم

2012

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير
نايف بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
الرياض الجاف

الباب
األول
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القطاع األوسط

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانية بالقصيم
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

1

عقد
خدمي

1

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

5

الصناعات
التحويلية األخرى

4

صنع الورق
ومنتجات الورق

6

صناعة المنتجات
الغذائية

1

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع
األثاث

9

صنع منتجات
المطاط والبالستك

1

صنع الفلزات
القاعدية

4

صنع منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

1

صنع
المشروبات

4

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

اسم المشروع
استكمال أعمال البنية التحتية
شامالً إنشاء شبكات (مياه الشرب  -تصريف األمطار  -الصرف الصحي -
االتصاالت  -شبكة إنارة)

نسبة اإلنجاز
2019
جديد

2020
%5

حالة المشروع
تحت التنفيذ

الباب
األول
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واحة مدن

بالقصيم

31

عام
2012م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

740
ألف م²

المساحة 740
المطورة ألف م²

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

60
60
360

كـم

2012

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير
نايف بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
الرياض الجاف

طاقة الكهرباء

قيد اإليصال مع الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

جاري العمل على ربطها وتغذيتها من
المدينة الصناعية األولى بالقصيم

الباب
األول
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واحة مدن

بالقصيم
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع
صناعة األغذية
والتمور

صناعة مستحضرات
التجميل

صناعة الـحلي
واإلكسسوار

صناعة األزياء
والمنسوجات

نسبة اإلنجاز
2019

2020

حالة المشروع

تطوير البنية التحتية للواحة
شامالً إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب  -تصريف األمطار  -الصرف
الصحي  -الري  -االتصاالت  -شبكات الكهرباء  -إنارة الشوارع)

% 67

% 100

مكتمل

إنشاء  20مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 700م²

%5

% 20

تحت التنفيذ

تنفيذ بوابات وأسوار للواحة

جديد

% 16

تحت التنفيذ

تنفيذ محطة خزانات مياه الشرب والري

جديد

%1

تحت التنفيذ

الباب
األول
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المدينة الصناعية

بحائل

107

عام
2003م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

3,880
مليون م²

المساحة 3
المطورة ماليين م²

طاقة الكهرباء

134
()MVA

خدمات المياه

(7٫000م)3
تحت اإلنشاء

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

15
60
620

كـم

2003

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
حائل الدولي

إلى محطة
قطار حائل

إلى ميناء
الرياض الجاف

الباب
األول

200

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المدينة الصناعية

بحائل
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

17

عقد ًا
خدمي ًا

1

صنع
الملبوسات

10

الصناعات
التحويلية األخرى

2

صنع المنتجات
الصيدالنية

16

صناعة المنتجات
الغذائية

9

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

2

صنع
األثاث

5

صنع الورق
ومنتجات الورق

2

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

20

صنع منتجات
المطاط والبالستك

1

صنع الفلزات
القاعدية

7

صنع منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

7

صنع
المشروبات

6

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

1

صنع المعدات
الكهربائية

1

ورق ومنتجاته
وطباعة ونشر

اسم المشروع
استكمال خدمات البنية التحتية
شامالً إنشاء شبكات (مياه الشرب  -تصريف األمطار  -الصرف الصحي -
شبكات الكهرباء  -إنارة الشوارع  -تأهيل الطرق الرئيسة)
إنشاء  24مصنع ًا جاهز ًا بمساحة  1,500م²

نسبة اإلنجاز
2019

2020

حالة المشروع

% 99

% 100

مكتمل

جديد

% 34

تحت التنفيذ

الباب
األول

202

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المدينة الصناعية

بالزلفي

11

عام
2010م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

18
مليون م²

المساحة 1
المطورة مليون م²

طاقة الكهرباء

(MVA) 15

خدمات المياه

(  1٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

150
74
300

كـم

2010

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير
نايف بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار القصيم

إلى ميناء
الرياض الجاف

الباب
األول

204
المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المدينة الصناعية

بالزلفي
الصناعات القائمة والمستهدفة

1

عقد
خدمي

1

صنع
األثاث

1

صنع
المشروبات

1

صنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

4

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

1

صنع منتجات المطاط
والبالستك

1

صنع منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

1

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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205

الباب
األول

206

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المدينة الصناعية

بشقراء

30

عام
2011م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

10
مليون م²

المساحة 1
المطورة مليون م²

طاقة الكهرباء

15
)(MVA

خدمات المياه

(1٫000م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

210
200
200

كـم

2011

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
الملك خالد الدولي

إلى محطة
قطار الرياض

إلى ميناء
الرياض الجاف

الباب
األول

208

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المدينة الصناعية

بشقراء
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

6

الصناعات
التحويلية األخرى

3

صنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

3

صناعة المنتجات
الغذائية

1

صنع الورق
ومنتجات الورق

1

صنع اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

9

صنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

3

صنع
المشروبات

2

صنع منتجات
المطاط والبالستك

1

صنع المعدات
الكهربائية

1

صنع منتجات المعادن المشكلة،
باستثناء اآلالت والمعدات

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

استكمال أعمال الطرق

% 31

% 100

مكتمل

تنفيذ شبكة الجهد المتوسط  13.8ك.ف

% 88

% 100

مكتمل

الباب
األول

210
المدن الصناعية ..صناعة المستقبل

القطاع
الغربي

14

مدينة
صناعية

يتواجد مركزه الرئيس في المدينة
الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية 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

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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211

الباب
األول

212

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بمكة المكرمة

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

عام
1985م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

730
ألف م²

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

74

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

100
12
84

كـم

1985

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار الحرمين
بمكة المكرمة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

طاقة الكهرباء

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

مصدر من شركة
المياه الوطنية

الباب
األول

214

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بمكة المكرمة
الصناعات القائمة والمستهدفة

14

المميزات الخدمية

عقد ًا
خدمي ًا

1

صناعة المعدات
الكهربائية

2

الصناعات
التحويلية األخرى

2

صناعة المنتجات
الصيدالنية

15

صناعة
المنتجات الغذائية

1

صناعة
المنسوجات

1

صناعة
األثاث

7

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

3

صناعة الورق
ومنتجاته

1

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

6

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

2

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

2

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

1

صناعة
الفلزات القاعدية

6

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

7

صناعة
المشروبات

1

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

مركز إطفاء
المديرية العامة للدفاع المدني

فرع بنك
الرياض

فرع مؤسسة
البريد السعودي

شركة أقوات
للصناعات الغذائية (البيك)

فرع شركة
االتصاالت السعودية

شركة لجام
للرياضة (وقت اللياقة)

مؤسسة محمد أحمد سليمان
الحازمي (نادي الفرسان)

مؤسسة ركائز
العالج الطبية

المكتب التعاوني
للدعوة واإلرشاد

مركز
توعية الجاليات

«مستشفى حراء العام» تابع
للمديرية العامة للشؤون الصحية

الباب
األول

216

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولى بجدة

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

عام
1971م

جنوب محافظة جدة ،في الجهة الشرقية
من سوق الرحمانية

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المساحة
اإلجمالية

12
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

طاقة الكهرباء

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

( 40٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

1,059

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

45
15
13

كـم

1971

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار الحرمين بجدة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

طاقة محطات معالجة 25
ميــاه الص ــرف الصح ــي ألف م3

الباب
األول

218

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولى بجدة
المراكز التدريبية

المميزات الخدمية

فرع وزارة الصناعة والثروة
المعدنية بالمبنى اإلداري

فروع لبنوك الرياض ،األهلي،
الراجحي

مركزان للدفاع
المدني

فرع الغرفة
التجارية بجدة

منطقة لوجستية
لمواقف الشاحنات

مستودع سابك
المركزي بجدة

المركز التدريبي

المساحة (م)²

معهد أكاديمية العرب لإلطفاء والسالمة واألمن الصناعي العالي للتدريب

10٫352

معهد الشركة السعودية للكهرباء

25,000

الباب
األول

220

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

األولى بجدة
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع
إنشاء  16مخزن ًا ذاتي ًا

181
32
5

صناعة المركبات ذات المحركات
والمركباتالمقطورةونصفالمقطورة

9

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

الصناعات
التحويلية األخرى

25

صناعة
المشروبات

1

صناعة معدات
النقل األخرى

صناعة
الطباعة

38

صناعة
المعدات الكهربائية

عقد ًا
خدمي ًا

6

صناعة
المنتجات الغذائية

4

صناعة
الملبوسات

11

صناعة
األثاث

2

صناعة المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

165

172

صناعة منتجات المطاط
والبالستيك

37

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

142

صناعة منتجات المعادن المشكلة
باستثناء اآلالت والمعدات

27

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

18

صناعة
المنتجات الصيدالنية

2

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

8

صناعة الحواسيب والمنتجات
اإللكترونية والبصرية

32

صناعة
المنسوجات

1

صناعة الورق ومنتجات الطباعة
والنشر

12

صناعةالخشبومنتجاتهوالفلين،باستثناء
اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

74

صناعة المواد الكيميائية
ومنتجاتها

17

صناعة الفلزات
القاعدية

38

صناعة الورق
ومنتجاته

نسبة اإلنجاز
2019

2020

جديد

% 40

حالة المشروع
تحت التنفيذ

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانية بجدة

275

عام
2009م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

طاقة الكهرباء
المساحة
اإلجمالية

8
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

خدمات المياه

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

77
45
64

كـم

2009

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين بجدة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

468
()MVA
طاقة محطات معالجة (  10٫000م ) 3مشروع تصميم
ميــاه الص ــرف الصح ــي وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثانية بجدة
الصناعات القائمة والمستهدفة

17

المجمعات السكنية

عقد ًا
خدمي ًا

5

صناعة المعدات
الكهربائية

8

الصناعات
التحويلية األخرى

1

صناعة المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

1

صناعة
الطباعة

9

صناعة المنتجات
الصيدالنية

صناعة المنتجات
الغذائية

5

صناعة
المنسوجات

52
6

صناعة
األثاث

4

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

3

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء
اآلثاثصنع أصناف من القش ومواد الضفر

8

صناعة الفلزات
القاعدية

1

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات
المقطورة ونصف المقطورة

10

صناعة
المشروبات

39
6

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

57
7

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

1

مجمع المساندة اإلسكانية

73٫000م²

2٫248

12٫536عامالً

مجمع عنان السكني

21٫500م²

627

 2٫508عمال

مجمع القاضي السكني

20٫000م²

700

 3٫500عامل

المميزات الخدمية

صناعة الورق
ومنتجاته
صناعة منتجات المطاط
والبالستيك

35

المجمع السكني

المساحة

عدد الغرف

الطاقة االستيعابية

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

مجمع خالد راشد
الردادي الطبي العام

شركة
“ناقل”

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثالثة بجدة

539

عام
2012م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

80
مليون م2

المساحة 24
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

1,000
()MVA

خدمات المياه

(  10٫000م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

77
45
62

كـم

2012

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين بجدة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

الثالثة بجدة
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع

13

عقد ًا
خدمي ًا

11

صناعة الفلزات
القاعدية

27

صناعة
الورق ومنتجاته

29

الصناعات
التحويلية األخرى

4

صناعة المركبات ذات المحركات
والمركباتالمقطورةونصفالمقطورة

10

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

6

صناعة
الطباعة

32

صناعة
المشروبات

71

صناعة
المنتجات الغذائية

16

1

صناعة معدات
النقل األخرى

تطوير الجزء األول والثاني من امتداد المدينة الصناعية
يشمل إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب – تصريف األمطار – الصرف
الصحي – الري  -االتصاالت – شبكات الكهرباء – إنارة الشوارع)

المميزات الخدمية

صناعة المعدات
الكهربائية

87

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

11

صناعة
األثاث

8

صناعة
الملبوسات

26

صناعة منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

شركة هال لخدمات
اإلمدادات المساندة

21

صناعة اآلالت والمعدات غير
المصنفة في موضع آخر

6

صناعة
المنتجات الصيدالنية

85

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

شركة «كي جي إل» لوجستيك

1

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

3

7

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

58

صناعة
المنسوجات

3

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

3

صناعة الورق ومنتجات الطباعة
والنشر

نسبة اإلنجاز
2019

2020

% 92

% 100

حالة المشروع
مكتمل

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

واحة مدن

بجدة

6

عام
2015م

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

عقود صناعية وخدمية بين منتج وقائم
وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

5
مليون م2

المساحة 2,5
المطورة مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

40
45
66

كـم

2015

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين بجدة

إلى ميناء جدة
اإلسالمي

طاقة الكهرباء

قيد اإليصال مع الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

جاري العمل على
توفيرها

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

واحة مدن

بجدة
الصناعات القائمة والمستهدفة

4

صناعة
المستلزمات الطبية

2

الصناعات
الغذائية

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

إنشاء مبنى التأجير

% 91

% 94

تحت التنفيذ

تنفيذ أعمال البنية التحتية  -الحزمة أ  -ب  -ج  -د

% 57

% 83

تحت التنفيذ

إنشاء محطة التحويل جهد  110ك.ف

% 28

% 68

تحت التنفيذ

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

جديد

% 19

تحت التنفيذ

تنفيذ خطوط النقل األرضية جهد " 110ك ف"

جديد

% 32

تحت التنفيذ

233
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

برابغ

عام
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

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

75,5
مليون م2

المساحة 2
المطورة مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

100
14
139

كـم

2015

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار
الحرمين في رابغ

إلى ميناء
جدة االسالمي

طاقة الكهرباء

قيد اإليصال مع الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

جاري العمل على
توفيرها

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بالمدينة المنورة

243

عام
2003م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

17
مليون م2

المساحة 10
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

1٫000
()MVA

خدمات المياه

 5٫000م3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

50
34
200

كـم

2003

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار اآلمير محمد
بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة قطار الحرمين
في المدينة المنورة

إلى ميناء الملك فهد
الصناعي بينبع

طاقة محطات معالجة
ميــاه الص ــرف الصح ــي

 5٫000م 3مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل
المرحلة األولى من محطة المعالجة

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بالمدينة المنورة
الصناعات القائمة والمستهدفة

24

المشاريع الصناعية الجديدة

عقد ًا
خدمي ًا

5

صناعة
الملبوسات

8

الصناعات
التحويلية األخرى

1

صناعة المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

1

صناعة
الطباعة

4

صناعة
المنتجات الصيدالنية

صناعة
المنتجات الغذائية

3

صناعة
المنسوجات

40
5

صناعة
األثاث

12

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

8

صناعة
الورق ومنتجاته

1

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

2

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

5

صناعة
الفلزات القاعدية

30

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات
المقطورة ونصف المقطورة

27

صناعة منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

صناعة
المشروبات

25

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

25
9

صناعة
المعدات الكهربائية

5

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية لمنطقة المصانع الجاهزة

%9

% 83

تحت التنفيذ

إنشاء عدد  16مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 700م²

%7

% 43

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي

% 83

% 94

تحت التنفيذ

استكمال إنشاء  28مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 700م²

جديد

% 53

تحت التنفيذ

المميزات الخدمية

مجمع واحة
الشفاء الطبي

مركز
تجاري

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

واحة مدن

بينبع

عام
2014م

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

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

500
ألف م²

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

3
222
42

كـم

2014

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير عبدالمحسن
بن عبدالعزيز االقليمي

إلى محطة قطار الحرمين
في المدينة المنورة

ميناء الملك فهد
الصناعي

طاقة الكهرباء

تم إيصال شبكة الكهرباء
ويجري تنفيذ الشبكة الداخلية

خدمات المياه

جاري العمل على ربطها
بالشبكة العامة

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

واحة مدن

بينبع
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع
الـحلِي
صناعة ُ
واإلكسسوار

صناعة مستحضرات
التجميل

صناعة األزياء
والمنسوجات

الـحرف
اليدوية

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب للواحة

جديد

% 77

تحت التنفيذ

إنشاء خزانات مياه الشرب والري

جديد

%7

تحت التنفيذ

إنشاء بوابات وأسوار

جديد

% 19

تحت التنفيذ

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

جديد

% 16

تحت التنفيذ

إنشاء  20مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 700م²

جديد

% 11

تحت التنفيذ

--

جديد

تحت التنفيذ

تنفيذ شبكة الجهد المتوسط

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بتبوك

عام
2003م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

4
مليون م²

المساحة 2,9
المطورة مليون م²

طاقة الكهرباء

25
()MVA

خدمات المياه

(  3٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

78

22
425
238

كـم

2003

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار األمير سلطان
بن عبدالعزيز الدولي

إلى محطة
قطار الجوف

إلى ميناء ضبا

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بتبوك
الصناعات القائمة والمستهدفة

8

عقود
خدمية

6

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

7

الصناعات
التحويلية األخرى

3

صناعة الورق
ومنتجاته

8

صناعة المنتجات
الغذائية

1

صناعة فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة

1

صناعة
األثاث

4

صناعة منتجات المطاط
والبالستيك

2

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

24

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

4

صناعة
المشروبات

5

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

2

صناعة المعدات
الكهربائية

1

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

2

صناعة المنتجات
الصيدالنية

247

الباب
األول

248

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بعسير

عام
1990م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

2٫7
مليون م²

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

157

23
590
230

كـم

1990

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار أبها
الدولي

إلى محطة
الحرمين بمكة

إلى ميناء
جازان

طاقة الكهرباء

تم توفير مصدر
من “مدن”

خدمات المياه

جاري العمل على ربطها
بالشبكة العامة

الباب
األول

250

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بعسير
المميزات الخدمية

الصناعات القائمة والمستهدفة

6

عقود
خدمية

1

صناعة
الملبوسات

4

الصناعات التحويلية
األخرى

2

صناعة المنتجات
الصيدالنية

3

صناعة
الطباعة

1

صناعة
المنسوجات

17

صناعة المنتجات
الغذائية

40

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاته

6

صناعة
األثاث

5

صناعة الورق
ومنتجاته

3

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

1

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

1

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

20

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات
المقطورة ونصف المقطورة

21

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

1

صناعة
المشروبات

17

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

5

صناعة المعدات
الكهربائية

2

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

معهد الجزيرة
للدهانات للتدريب

الباب
األول

252

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بنجران

عام
2003م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

6,5
مليون م²

المساحة 3,6 :
المطورة مليون م²

طاقة الكهرباء

17
()MVA

خدمات المياه

جاري ربطها
بالشبكة العامة

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

30

35
840
400

كـم

2003

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
نجران اإلقليمي

إلى محطة
قطار الخرج

إلى ميناء جازان

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بنجران
الصناعات القائمة والمستهدفة

1

عقد
خدمي

2

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة المنتجات
الغذائية

4

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة
األثاث

14

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

1

صناعة
المشروبات

1

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

2

صناعة المنتجات
الصيدالنية

2

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

255

الباب
األول

256

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بجازان

عام
2009م

شرق مدينة جازان ،بالقرب من قرية أبو نورة
شرق ًا

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

39
مليون م²

المساحة 2,975,000
المطورة مليون م²

طاقة الكهرباء

134
()MVA

خدمات المياه

(5٫000م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

49

52
712
60

كـم

2009

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
عبدالله اإلقليمي

إلى محطة قطار
الحرمين في جدة

إلى ميناء
جازان

الباب
األول

258

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بجازان
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

4

عقود
خدمية

6

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

الصناعات التحويلية
األخرى

3

صناعة الورق
ومنتجاته

9

صناعة المنتجات
الغذائية

2

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

1

صناعة
األثاث

6

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

5

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

3

صناعة
المشروبات

3

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1

صناعة المعدات
الكهربائية

2

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

1

صناعة المنتجات
الصيدالنية

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

إنشاء  8مصانع جاهزة بمساحة  1,500م²

%6

% 55

تحت التنفيذ

إنشاء مصنع جاهز بمساحة 5,000م²

جديد

% 24

تحت التنفيذ

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بالباحة

عام
2012م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

3
مليون م²

المساحة 1,3
المطورة مليون م²

طاقة الكهرباء

20
()MVA

خدمات المياه

( 3٫000م)3
تحت اإلنشاء

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

22

23
309
308

كـم

2015

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك
سعود المحلي

إلى محطة قطار الحرمين
في مكة المكرمة

إلى ميناء
جدة اإلسالمي

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المديـنـة الـصـنـاعـيـة

بالباحة
الصناعات القائمة والمستهدفة

3

عقود
خدمية

1

صناعة المنتجات
الصيدالنية

1

صناعة المنتجات
الغذائية

2

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة
األثاث

3

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء
اآلثاثصنع أصناف من القش ومواد الضفر

5

صناعة منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

2

صناعة
المشروبات

2

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج
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الباب
األول

264

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
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الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الغربي

المدينة الصناعية

بالطائف

2019م

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

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

30
164
218

كـم

2019

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
الطائف الدولي

إلى محطة
قطار الحرمين

إلى ميناء
جدة اإلسالمي

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
المساحة
اإلجمالية

11
مليون م²

المساحة 1.2
المطورة مليون م( ²تحت التطوير)

مشروع تطوير المرحلة األولى من المدينة الصناعية بالطائف

نسبة اإلنجاز
2019

2020

جديد

% 37

حالة المشروع
تحت التنفيذ

الباب
األول

266
المدن الصناعية ..صناعة المستقبل

القطاع
الشرقي

09

مدن
صناعية

يتواجــد مركــزه الرئيــس فــي المدينــة
الصناعيــة بالدمــام الثانيــة
•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

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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الباب
األول
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الباب
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الباب
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الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

األولى بالدمام

169

عام
1973م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

2,440,000
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

طاقة الكهرباء

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

(  3٫400م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

44
5
12

كـم

1973

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك فهد
الدولي بالدمام

إلى محطة قطار
الدمام

ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

طاقة محطات معالجة (  5٫000م ) 3مشروع تصميم
ميــاه الص ــرف الصح ــي وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة

الباب
األول
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الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

األولى بالدمام
المراكز التدريبية

المميزات الخدمية

مبنى صندوق األمير سلطان
لدعم مشاريع السيدات
(أول حاضنة أعمال في مدن)

مركز خدمة صيانة السيارات

مركز خدمات
الصناعيين

مبنى جمعية
السرطان السعودية

مجمع
الفارابي الطبي

فرع الغرفة التجارية
بالدمام

فرع مؤسسة البريد السعودي

مركز للدفاع المدني

المركز التدريبي

المساحة (م)²

مركز فافا للتدريب

2٫048

مركز فافا للتدريب

2٫973

مؤسسة رجاء عبدالله الحرز للتدريب

1٫452

معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

3٫112

معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

3٫391

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

األولى بالدمام
الصناعات القائمة والمستهدفة

31

المشاريع الصناعية الجديدة

عقد ًا
خدمي ًا

4

صناعة
المشروبات

7

الصناعات
التحويلية األخرى

11

صناعة المعدات
الكهربائية

6

صناعة
الطباعة

2

صناعة
المنتجات الصيدالنية

8

صناعة
المنتجات الغذائية

13

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة
األثاث

12

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

1

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

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

1

صناعة المركبات ذات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

4
16
8
39
3

صناعة الورق
ومنتجاته
صناعة منتجات
المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة الورق
ومنتجات الطباعة والنشر

اسم المشروع
إنشاء قناة وحائط الحماية من مياه السيول

نسبة اإلنجاز
2019

2020

% 39

% 100

حالة المشروع
مكتمل

الباب
األول

274

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

الثانية بالدمام

1049

عام
1978م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

25
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

طاقة الكهرباء

134
() MVA

خدمات المياه

( 27٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

55
32
40

كـم

1978

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك فهد
الدولي بالدمام

إلى محطة قطار
الدمام

ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

طاقة محطات معالجة 40
ميــاه الص ــرف الصح ــي ألف م3

الباب
األول

276

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع األوسط

المدينة الصناعية

الثانية بالدمام
المراكز التدريبية

المميزات الخدمية

مستوصف
المانع الطبي

مركز حواالت مالية

فندق

مركز
للمديرية العامة للدفاع المدني

فرع الغرفة التجارية
بالدمام

الهمة السكني بعدد غرف 794
مجمع
َّ
وطاقة استيعابية تصل إلى  3800عامل

مراكز تجارية
ومطاعم

بنوك

مكتب وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز لخدمة
السيارات وصيانتها

محطة
وقود

المركز التدريبي

المساحة (م)²

شركة مركز العام الفني والسالمة للتدريب

7٫500

المعهد التقني لالختبارات غير اإلتالفية العالي للتدريب

5٫000

شركة مركز اتجاه الحريق المحدودة

7٫698

الباب
األول

278

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

الثانية بالدمام
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع

201
28
5
50
11
66

صناعة المركبات ذات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

5

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

الصناعات
التحويلية األخرى

18

صناعة
المشروبات

3

صناعة معدات
النقل األخرى

صناعة
الطباعة

55

صناعة المعدات
الكهربائية

عقد ًا
خدمي ًا

5

صناعة المنتجات
الغذائية

4

صناعة
الملبوسات

صناعة
األثاث

1

صناعة المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

7

5

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

14

23

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء

125

27

اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر

صناعة الفلزات
القاعدية

21

122
70
176

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك
صناعة منتجات
المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة
باستثناء اآلالت والمعدات

صناعة المنتجات
الصيدالنية

5

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

صناعة
المنسوجات

2

صناعة الورق ومنتجات الطباعة
والنشر

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق
ومنتجاته

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

استكمال تطوير الطرق

% 86

% 100

مكتمل

إيصال الخدمات لمشروع إنشاء  84مصنع ًا جاهز ًا

%4

% 56

تحت التنفيذ

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

جديد

% 16

تحت التنفيذ

إنشاء  86منتج ًا جديد ًا (مصنع – مخزن – وحدة مساندة) بمساحات
متعددة

جديد

%6

تحت التنفيذ

الباب
األول

280

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

الثالثة بالدمام

176

عام
2012م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

48
مليون م2

المساحة 10
المطورة ماليين م2

طاقة الكهرباء

500
()MVA

خدمات المياه

( 6٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

91
70
80

كـم

2012

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار الملك فهد
الدولي بالدمام

إلى محطة قطار
الدمام

ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

طاقة محطات معالجة 10٫000
ميــاه الص ــرف الصح ــي أالف م3

الباب
األول

282

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

الثالثة بالدمام
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

اسم المشروع

3

عقود
خدمية

1

صناعة
الملبوسات

11

الصناعات
التحويلية األخرى

4

صناعة المنتجات
الصيدالنية

تطوير المنطقة (د) من المدينة الصناعية شامالً إنشاء شبكات ( الطرق
– مياه الشرب – تصريف األمطار – الصرف الصحي)

10

صناعة
المنتجات الغذائية

1

صناعة
المنسوجات

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

1
12

صناعة
األثاث

35

صناعة المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة اآلالت والمعدات
غير المصنفة في موضع آخر

4

صناعة الورق
ومنتجاته

3

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

3

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

6

صناعة الفلزات
القاعدية

2

صناعة
المشروبات

18

صناعة المعدات
الكهربائية

20
6
35

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك
صناعة منتجات
المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة
باستثناء اآلالت والمعدات

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة المياه والصرف الصحي

% 99

% 100

مكتمل

جديد

% 45

تحت التنفيذ

--

جديد

جديد

الباب
األول
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الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

285

التقرير السنوي 2020

المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

األولى باألحساء

144

عام
1981م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

1,5
مليون م2

المساحة مطورة
المطورة بالكامل

طاقة الكهرباء

مصدر من الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

(  2٫300م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

42
30
130

كـم

1981

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
األحساء الدولي

إلى محطة قطار
الهفوف

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

طاقة محطات معالجة
ميــاه الص ــرف الصح ــي

 1٫500م3

الباب
األول

286

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

األولى باألحساء
الصناعات القائمة والمستهدفة

30

عقد ًا
خدمي ًا

المشاريع الصناعية الجديدة

3

صناعة
المنسوجات

1

الصناعات التحويلية
األخرى

13

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة
الطباعة

10

صناعة الورق
ومنتجاته

9

صناعة المنتجات
الغذائية

3

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

2

صناعة
األثاث

29

صناعة منتجات المطاط
والبالستيك

4

صناعة اآلالت والمعدات غير
المصنفة في موضع آخر

10

صناعة منتجات
المعادن الالفلزية األخرى

1

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

17

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1

صناعة
المشروبات

2

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج

5

صناعة المعدات
الكهربائية

1

صناعة الورق ومنتجات
الطباعة والنشر

1

صناعة المنتجات
الصيدالنية

اسم المشروع
تأهيل مرافق المدينة الصناعية

نسبة اإلنجاز
2019

2020

% 55

% 100

المميزات الخدمية
فرع المديرية العامة للدفاع المدني

مراكز تجارية
ومطاعم

مركز خدمات
الصناعيين

مساجد

حالة المشروع
مكتمل

الباب
األول

288

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

واحة مدن

باألحساء

14

عام
2013م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

2
مليون م2

المساحة 543,431
المطورة ألف م2

طاقة الكهرباء

30
()MVA

خدمات المياه

( 4٫000م)3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

13
24
180

كـم

2013

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
األحساء

إلى محطة قطار
الهفوف

إلى ميناء الملك
عبدالعزيز بالدمام

الباب
األول

290

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

واحة مدن

باألحساء
الصناعات القائمة والمستهدفة

2

الصناعات
التحويلية األخرى

6

صناعة المنتجات
الغذائية

1

صناعة
األثاث

1

صناعة
المشروبات

1

صناعة
الملبوسات

2

صناعة
المنسوجات

1

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
تنفيذ البنية التحتية للمناطق التجارية
تشمل إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب – تصريف األمطار – الصرف
الصحي – الري  -االتصاالت – شبكات الكهرباء)

نسبة اإلنجاز
2019
جديد

2020
% 20

حالة المشروع
تحت التنفيذ

الباب
األول

292

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

بحف ـ ـ ــر الباط ـ ـ ـ ــن

11

عام
2011م

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

عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

100
مليون م2

المساحة 1,5
المطورة مليون م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

26
446
325

كـم

2011

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
القيصومة المحلي

إلى محطة
قطار الدمام

إلى ميناء
رأس الخير

طاقة الكهرباء

قيد اإليصال مع الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

(  1٫000م) w 3

الباب
األول

294
المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

بحف ـ ـ ــر الباط ـ ـ ـ ــن
الصناعات القائمة والمستهدفة

3

صناعة
المشروبات

1

صناعة الورق
ومنتجاته

3

صناعة فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

1

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة منتجات المعادن
الالفلزية األخرى

1

صناعة منتجات المعادن المشكلة
باستثناء اآلالت والمعدات

1

صناعة مواد البناء
والخزف والزجاج
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الباب
الخـامــس

التقرير السنوي 2020

295

الباب
األول

296

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

297

التقرير السنوي 2020

المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

بوعد الشمال

عام
2012م

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

عقود خدمية

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

طاقة الكهرباء
المساحة
اإلجمالية

290
مليون م2

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

خدمات المياه

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

5

18
171
1173

كـم

2012

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
طريف المحلي

إلى محطة
قطار القريات

إلى ميناء
رأس الخير

قيد اإليصال مع الشركة
السعودية للكهرباء
جاري ربطها بالشبكة
العامة

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

بوعد الشمال
المشاريع الصناعية الجديدة

الصناعات القائمة والمستهدفة

نسبة اإلنجاز

اسم المشروع

صناعات
معدنية

صناعة الخشب
واألثاث

صناعة
األسمدة

صناعة المواد
البالستيكية

صناعة
الزيوت

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

صناعة
الزجاج

صناعة الورق
ومنتجاته

تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بمدينة "وعد الشمال"
المرحلة (أ1 -ب)

2019

2020

% 40

% 53

حالة المشروع
تحت التنفيذ

إنشاء محطة التحويل األولى بمدينة وعد الشمال جهد  132ك.ف

% 16

% 38

تحت التنفيذ

إنشاء الخطوط الهوائية جهد  380ك.ف

جديد

%7

تحت التنفيذ

المجمعات السكنية

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

المالبس والمنسوجات
والجلود

المجمع السكني

المساحة

عدد الغرف

الطاقة االستيعابية

صناعة المستلزمات
الطبية

الصناعات
الغذائية

مجمع البحر األحمر ()1

345,466

600

 600شخص

مجمع البحر األحمر ()2

810,000

10,000

 10,000شخص

المميزات الخدمية
محطات ومرافق قطارات الشركة
السعودية للخطوط الحديدية “سار”

فندق
 5نجوم

مركز لهيئة
الهالل األحمر السعودي

محطة
معالجة مياه

محطة
إطفاء

مجمع
تجاري

الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

بع ـ ــرعـ ـ ــر

9

عام
2009م

شمال شرق مدينة عرعر على طريق
عرعر العراق شماالً

عقود صناعية وخدمية بين منتج وقائم
وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

2
مليون م2

المساحة 1
المطورة مليون م2

طاقة الكهرباء

18
()MVA

خدمات المياه

(  1٫000م) 3

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

عدد العقود

22
226
932

كـم

2009

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
عرعر

إلى محطة قطار
سار بالجوف

إلى ميناء
رأس الخير

الباب
األول

302
المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

المدينة الصناعية

بع ـ ــرعـ ـ ــر
الصناعات القائمة والمستهدفة

1

عقد ًا
خدمي ًا

2

صناعة المنتجات
الغذائية

1

صناعة المنتجات
الصيدالنية

2

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

2

صناعة منتجات
المطاط والبالستيك

1

صناعة منتجات المعادن
المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

الباب
الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
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الباب
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

واحة مدن

بالجوف

عام
2003م

جنوب شرق محافظة دومة الجندل ،على
الطريق المؤدي لجامعة الجوف

المسافة إلى أقرب
مـحـطـة قـ ـطــار

المساحة
اإلجمالية

3
ماليين م2

المساحة 979,599
المطورة م2

كـم

المسافة إلى أقرب
م ـي ـنــاء

كـم

تاريخ اإلنشاء

الموقع

17
24
970

كـم

2003

المسافة إلى أقرب
مـ ـط ــار

إلى مطار
الجوف

إلى محطة قطار
سار بالجوف

إلى ميناء
الرياض الجاف

طاقة الكهرباء

قيد االتصال مع الشركة
السعودية للكهرباء

خدمات المياه

جاري ربطها
بالشبكة العامة

الباب
األول
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
القطاع الشرقي

واحة مدن

بالجوف
الصناعات المستهدفة
صناعة النسيج
وغزل الصوف الطبيعي
التصنيع الغذائي
المتخصص
المنتجات الفنية
والحرفية
الصناعات
البيطرية
تعليب
وحفظ األغذية

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2019

2020

إنشاء  6مصانع جاهزة بمساحة 1,500م²

% 70

% 88

تحت التنفيذ

تطوير واحة مدن في الجوف
يشمل إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب – تصريف األمطار – الصرف
الصحي – الري  -االتصاالت – الكهرباء – إنارة)

% 23

% 62

تحت التنفيذ

إنشاء بوابات وأسوار

جديد

% 12

تحت التنفيذ
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المطورة حتى نهاية العام  2020م
المساحات ال ُكلية للمدن الصناعية ،والمساحات ُ

المساحة الكلية م ²

المساحة المطورة
(مطور طرق) م ²
ُ

م

المدينة الصناعية

1

المدينة الصناعية األولى بالرياض

500,000

500,000

19

المدينة الصناعية بالزلفي

18,000,000

2

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

19,000,000

19,000,000

20

مدينة 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

22

المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

11,800,000

2,000,000

5

المدينة الصناعية األولى بالدمام

2,440,000

2,440,000

23

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

48,000,000

10,000,000

6

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

25,000,000

25,000,000

24

المدينة الصناعية بحفر الباطن

100,000,000

1,500,000

7

المدينة الصناعية األولى باألحساء

1,500,000

1,500,000

25

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

80,000,000

24,000,000

8

المدينة الصناعية األولى بجدة

12,000,000

12,000,000

26

واحة مدن بجدة

5,000,000

2,500,000

9

المدينة الصناعية الثانية بجدة

8,000,000

8,000,000

27

المدينة الصناعية بالباحة

3,000,000

1,300,000

10

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

730,000

730,000

28

المدينة الصناعية بجازان

39,000,000

2,975,000

11

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

17,000,000

10,000,000

29

المدينة الصناعية بنجران

6,500,000

3,600,000

12

المدينة الصناعية بحائل

3,880,000

3,000,000

30

المدينة 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

740,000

740,000

16

واحة مدن باألحساء

2,000,000

543,431

34

المدينة الصناعية بوعد الشمال

290,000,000

4,200,000

17

المدينة الصناعية بالخرج

99,000,000

24,000,000

35

المدينة الصناعية بالطائف

11,000,000

تحت التطوير

18

المدينة الصناعية بشقراء

10,000,000

1,000,000

اإلجمالي

979,726,000

194,858,030

م

المدينة الصناعية

المساحة الكلية م ²

المساحة المطورة
(مطور طرق) م ²
ُ
1,000,000
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المساحات المخصصة حتى نهاية عام 2020م

م

المدن الصناعية

المساحة المخصصة (م)²

م

المدن الصناعية

1

المدينة الصناعية األولى بالرياض

470,559

19

المدينة الصناعية بالزلفي

2

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

12,971,820

20

مدينة سدير للصناعة واألعمال

7,367,870

3

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

166,647

21

المدينة الصناعية بضرماء

492,857

4

المدينة الصناعية األولى بالقصيم

1,054,019

22

المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

647,211

5

المدينة الصناعية األولى بالدمام

2,058,935

23

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

4,598,913

6

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

17,343,020

24

المدينة الصناعية بحفر الباطن

394,897

7

المدينة الصناعية األولى باألحساء

966,015

25

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

7,322,509

8

المدينة الصناعية األولى بجدة

9,077,358

26

واحة جدة

12,000

9

المدينة الصناعية الثانية بجدة

4,358,618

27

المدينة الصناعية بالباحة

223,089

10

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

509,044

28

المدينة الصناعية بجازان

1,279,557

11

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

2,999,319

29

المدينة الصناعية بنجران

817,137

12

المدينة الصناعية بحائل

1,287,908

30

المدينة 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

22,121

34

المدينة الصناعية بوعد الشمال

17

المدينة الصناعية بالخرج

9,127,580

35

المدينة الصناعية بالطائف

18

المدينة الصناعية بشقراء

880,525

المجموع

المساحة المخصصة (م)²
218,953

23,466,287
0
124,738,419
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المدن والمجمعات الصناعية الخاصة..
بناء الحاضر وتنمية المستقبل

أبرز األعمال في عام 2020م
توقيع اتفاقية تطوير مدينة "بن الدن" الصناعية بمحافظة بحره بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من  5ماليين م²
حوكمة المناطق التقنية وإنشاء مجلس للمناطق التقنية برئاسة معالي وزير االتصاالت وتقنية المعلومات.

وفقــ ًا لتنظيــم “مــدن” والئحتهــا الصناعيــة
المعتمــدة بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم
الخاصــة ُ
 ،20/35تقــوم “مــدن” ضمــن مهــام عملهــا،
بمنــح التراخيــص الالزمــة إلنشــاء المــدن الصناعيــة

ويؤســس
الخاصــة التــي ُيطورهــا القطــاع الخــاص ُ
لبنيتهــا التحتيــة وتطويــر خدماتهــا بمــا يتوافــق
مــع معاييــر “مــدن” المعتمــدة ،وتُشــرف “مــدن”
علــى أعمــال التطويــر وتشــغيل المــدن الصناعيــة

الخدمات واألعمال المقدمة للمدن الصناعية الخاصة
في مرحلة التطوير

الخاصــة ومناطــق التقنيــة ،كمــا تُطبــق كافــة
األدلــة واالشــتراطات المعتمــدة والمنصــوص
عليهــا فــي دليــل “مــدن” لـــ «البنــاء ،الســامة،
والدليــل البيئــي»

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

إصدار رخصة التشغيل لمجمع "كادن" اللوجيستي.
إصدار رخصة التشغيل لمجمع "الفنار" الصناعي.
إصدار دليل خدمات المدن الخاصة.
تطوير األنظمة اإللكترونية للمدن الخاصة
ً
إصدار رخصة التطوير لمدينة تطوير الصناعية الخاصة "مدينة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة سابقا".

الباب
األول
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مدينة العبيكان

الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء:

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

تهتــم “مــدن” اهتمامـ ًا كبيــر ًا بتطويــر المــدن
الصناعيــة الخاصــة فــي مناطــق المملكــة
العربيــة الســعودية كافــة ،وتشــجيع
المؤسســات والشــركات علــى االســتثمار
فيهــا باعتبارهــا ركيــزة أساســية لبنــاء

اقتصــاد متنــوع ومســتدام يتماشــى مــع
برامــج رؤيــة الســعودية  2030ويعظــم مــن
مخرجــات الدخــل القومــي ،وقــد جــاءت المدن
والمجمعــات الصناعيــة الخاصــة التــي تُشــرف
عليهــا “مــدن” علــى النحــو التالــي:

الموقع:

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

مدينة تطوير

الصناعية الخاصة

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

رخصة اإلنشاء:

أنشئت بمسمى مدينة الشركة العربية لتنمية المياه
والطاقة الصناعية الخاصة عام 1427هـ الموافق 2007
م 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.

الموقع:

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

المساحة:

 984.500م ²مطورة بالكامل

المساحة:

 1.311.146.69م²

المالك والمطور:

شركة العبيكان لالستثمار.

الصناعات المستهدفة:

المشغل:

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

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

المالك والمطور:

شركة تطوير المدن الصناعية المحدودة.

المشغل:

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

الباب
األول
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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.

المساحة:

 1.340.150م ²مطور منها نسبة .% 95

الصناعات المستهدفة:

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

المالك والمطور:

مجموعة الزامل العقارية.

المشغل:

يتم تشغيل المدينة بشكل مؤقت ذاتي ًا إلى حين اكتمال
أعمال التطوير.

الباب
الـثـانـي

الباب
الــرابــع

الباب
الـثـالـث

الباب
الخـامــس
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مدينة الفنار

الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء:

تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط العام لها في
عام 1428هـ.

الموقع:

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

المساحة:

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.

المساحة:

مدينة بترورابغ

الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء:

تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط العام لها في
عام 1431هـ.

الموقع:

تقع مدينة بترورابغ الصناعية في رابغ بجوار المدينة
الصناعية برابغ.

المساحة:

 681.600م ²مطورة بالكامل.

 1.314.400م ²مطور منها نسبة .%80

 2.400.000م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

الصناعات المستهدفة:

الصناعات المستهدفة:

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

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

المالك والمطور:

المالك والمطور:

شركة الفنار.

المشغل:

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

شركة محمد العجيمي.

المشغل:

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

تتنوع بين “الصناعات الكهربائية  -مواد بناء” وعدد من
المصانع والمستودعات.

المالك والمطور:

شركة سوموتومو وأرامكو.

المشغل:

يتم تشغيل المدينة عن طريق شركة بترورابغ الصناعية.

الباب
األول
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مدينة بن الدن

الصناعية الخاصة
اتفاقية التطوير:

تم توقيع اتفاقية تطوير مدينة “بن الدن” الصناعية
بتاريخ 1442/2/13هـ2020/9/1 – .م.

الموقع:

تقع في محافظة بحره بالقرب من طريق مكة القديم.

المساحة:

 5.068.400م ²تحت التطوير.

الصناعات المستهدفة:

الباب
الـثـانـي
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مدينة البوابة

الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء:

مدينة صناعية متكاملة تقوم بتوفير الخدمات والبنية
التحتية.

الموقع:

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

المساحة:

 6.522.085م ²مطور منها نسبة .% 86

الصناعات المستهدفة:

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

توفير قطع األراضي لألغراض الصناعية والمستودعات،
والمراكز التجارية ،كما توفر قطع األراضي السكنية
ومناطق للخدمات العامة المجهزة ببنية تحتية.

المالك والمطور:

المالك والمطور:

شركة محمد بن الدن .

المشغل:

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

مالك المشروع شركة مشيد العربية ويتم تطويرها من
قبل شركة موطن العقارية.

المشغل:
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شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية.

المجمع الصناعي للخدمات

اللوجستية “كادن”
رخصة اإلنشاء:

بيئة مستودعات لوجستية متكاملة مغلقة بمجموعة
متميزة في منطقة واحدة.
خدمات
ّ

الموقع:

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

المساحة:

 418.271م²مطور منها نسبة .% 97

الصناعات المستهدفة:

تقديم مشروع ذا لوجستكس بارك بأفاق ومستويات
عالية.

المالك والمطور:

تحالف بين شركة تطوير القابضة وعبر المملكة
لالستثمار.

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.

الموقع:

غرب المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

المساحة:

 189.210م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

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

المالك والمطور:

شركة مواد اإلعمار القابضة.

المشغل:

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية الخاصة.

الباب
األول
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مجمع شركة

كابالت الرياض
رخصة اإلنشاء:

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

الباب
الـثـانـي
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مجمع شركة

الخزف السعودي
رخصة اإلنشاء:

يستهدف تقديم حلول البناء من إنتاج أعمال الخزف
واألنابيب والسيراميك والمواد الصحية.

الموقع:

الموقع:

جنوب المدينة الصناعية الثانية على طريق الخرج
الجديد.

جنوب المدينة الصناعية الثانية على طريق الخرج
الجديد.

المساحة:
المساحة:
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 423.710م ²مطورة بالكامل.

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.

المساحة:

 265.785م ²مطورة بالكامل.

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  520220021572وتحت الترخيص
الصادر من «مدن» للتطوير رقم  / 17خ ص . .

الموقع:

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

المساحة:

 249.000م ²كمجمع لوجستي خاص.

 313.500م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

الصناعات المستهدفة:

أعمال الخزف واألنابيب والسيراميك والمواد الصحية.

صناعة قضبان النحاس ،كابالت الضغط ،والحبيبات
البالستيكية

المالك والمطور:

المالك والمطور:

شركة الخزف السعودي.

الصناعات المستهدفة:

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

المالك والمطور:

شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي.

الصناعات المستهدفة:

التخزين وربط سالسل اإلمداد لشركة النهدي الطبية
وتساعد المنشأة في دعم الشركة لتفعيل التسوق
اإللكتروني.

المالك والمطور:

شركة النهدي الطبية

الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك المحدودة.

المشغل:

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية الخاصة.

المشغل:

شركة النهدي الطبية

الباب
األول
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مدينة الملك سلمان

للطاقة “سبارك”
رخصة اإلنشاء:

تم إصدار رخصة التشغيل عن طريق “مدن” ،وتنتهي
األعمال اإلنشائية للمدينة عام 2021م.

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  3مراحل تنتهي بحلول
عام 2053م.

الصناعات المستهدفة:
•سلسلة اإلمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات
المساندة لقطاعات الطاقة في المملكة،
والمنطقة بشكل عام.
•توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين
العالميين في قطاعات أعمال التنقيب.
•الصناعات البيتروكيميائية والطاقة الكهربائية.
•إنتاج المياه ومعالجتها.
•المطور :شركة أرامكو السعودية.

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
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نظرة عامة على
مناطق التقنية
تُســهم “مــدن” بفاعليــة فــي تحقيــق محــاور رؤيــة
الســعودية  2030والوصــول إلــى اقتصــاد مزدهــر،
بالعمــل علــى نقــل وتوطيــن التقنيــة ،وتأســيس وإنمــاء
مناطــق تقنيــة حديثــة ،تتوفــر لهــا المواقــع المالئمــة

إلقامــة منشــآت صناعيــة عاليــة التقنيــة ووســط علمــي
متطــور يحــث علــى االختــراع واالبتــكار واإلبــداع ،كذلــك
تهيئــة البنيــة األساســية والخدمــات الضروريــة لتنميــة
صناعــات ُمتقدمــة تقنيــاً.

وادي الرياض للتقنية
ُأنشــئت شــركة «وادي الريــاض» كجهــة اســتثمارية تســتقي مــن
خبــرات جامعــة الملــك ســعود وقدراتهــا المعرفيــة فــي تعزيــز
االقتصــاد ،وتطويــر التقنيــة ونقلهــا ،وتوطيــن فــرص العمــل
المتوفــرة فــي المجــال التقنــي والمعرفــي ،فهــي تعمــل كمركــز

لتشــجيع البحــث العلمــي ،واســتثمار اإلبــداع واالبتــكار ،أيضــ ًا
اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة وتوظيفهــا فــي مختلــف المجــاالت
التقنيــة والخدميــة والمعرفيــة والحيويــة وغيرهــا لتحقيــق
التنميــة المســتدامة وبنــاء بيئــة معرفيــة حديثــة.

الموقع

تاريخ اإلطالق

يقــع مقــر مجمــع وادي الريــاض للتقنيــة فــي جامعــة الملــك ســعود بالعاصمــة
الريــاض ،علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ  1.670,000م ،²وحصلــت شــركة وادي الريــاض
للتقنيــة علــى رخصــة تطويــر رقــم /2خ ت فــي عــام 1430/6/30هـــ2009/7/23 – .م

1430هـ2009/م

أهداف المشروع

عناصر المشروع

يهدف المشروع إلى أن يكون:
•مركــز اســتثماري معرفــي وأبحــاث عالمــي يعمــل علــى اســتقطاب اإلبــداع
وتطويــره ،واســتثمار ُمخرجــات األبحــاث لتوطيــن التقنيــة واالبتــكار.
•تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي دعــم االقتصــاد المعرفــي الوطنــي ونقــل
التقنيــة وتطويرهــا.
•تفعيل وتعزيز عالقات التعاون البناء بين الجامعة ومراكز البحوث.
ِ
المســتثمرين والمشــاريع فــي مجــال المعرفــة
•بنــاء وســط مثالــي لجــذب
والتقنيــة.
•استقطاب الكفاءات المبدعة وتحفيزها.
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•منطقــة المركــز :قلــب الواحــة النابــض ،إذ تحتــوي علــى الحاضنــات ومكتــب
الخدمات والمســاندة.
•منطقــة الجامعــة :تعــد وحــدة داخــل الجامعــة تتولــى أمــر األعمــال
والخدمــات البحثيــة والملكيــة الفكريــة إضافــةً إلــى مختبــرات لخدمــة
الســوق المحلــي ومركــز رواد األعمــال.
•منطقــة البحــث والتطويــر :تتضمــن معاهــد أبحــاث تابعــة لجهــات حكوميــة
وخاصــة ومراكــز أبحــاث متخصصة.
•منطقــة شــركات التقنيــة :منطقــة تجتمــع فيهــا الشــركات التجاريــة
المتخصصــة فــي المجــاالت التــي ُيعنــى بهــا وادي الريــاض للتقنيــة.
•القريــة العلميــة :منطقــة ســكنية وترفيهيــة للمشــروع والتــي ســوف
تعكــس مســتوى المعيشــة الراقــي للعامليــن فــي الواحــة ،باإلضافــة
إلــى الــزوار مــن داخــل مدينــة الريــاض وخارجهــا.
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األول
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الـثـانـي

الباب
الـثـالـث

الباب
الــرابــع

الباب
الخـامــس

التقرير السنوي 2020

الرائدة المدينة الرقمية
حصلــت المؤسســة العامــة للتقاعــد (شــركة االســتثمارات الرائــدة)
علــى ترخيــص رقــم /1خ ت إلنشــاء «الرائــدة المدينــة الرقميــة»
بتاريــخ 1427/7/1هـــ كمنطقــة تقنيــة تعمــل علــى تنميــة وتطويــر

327

مجمع وادي مكة للتقنية
قطــاع االتصــاالت والتقنيــة ،وذلــك وفــق أنظمــة “مــدن”
ومتطلباتهــا إلنشــاء مناطــق التقنيــة بأحــدث المواصفــات وأعلــى
المعاييــر العالميــة.
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حصلــت شــركة وادي مكــة للتقنيــة علــى رخصــة تطويــر رقــم /6خ ت
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الموقع

تاريخ اإلطالق

تَحتــل «الرائــدة المدينــة الرقميــة» موقعـ ًا اســتراتيجي ًا علــى أهــم الطــرق الرئيســة
فــي العاصمــة الريــاض ،يمتــد علــى مســاحة تصــل إلــى أكثــر مــن  800ألــف م.²

1430هـ2009/م

أهداف المشروع

عناصر المشروع

يهــدف المشــروع إلــى توفيــر بيئــة مميــزة تعمــل علــى اســتقطاب المواهــب
والحفــاظ عليهــا وتحفيزهــا ،بتأميــن مجتمــع ديناميكــي متطــور ومبتكــر ،يدعــم
احتياجــات عمــل شــركات التقنيــة ويمثــل ُمجمعـ ًا رئيسـ ًا ألنشــطة تقنيــة المعلومــات.

يتكــون المشــروع مــن ثالثــة قطاعــات رئيســة هــي :تقنيــة المعلومــات،
واالتصــاالت ،والبحــوث والتطويــر ،ويحتــوي هــذا المجمــع علــى مركــز اإلبــداع
واالبتــكار الــذي سيشــتمل علــى ســبع مناطــق بينهــا ممــارٍ وشــوارع تقنيــة،
وقريــة المعرفــة ،والمبانــي الســكنية والفلــل ،وممــر النخيــل ،ونطــاق
الترفيــه والحدائــق.

نسبة اإلنجاز

بتاريخ 1438/12/28هـ.

الموقع

تاريخ اإلطالق

يقــع مقــر وادي مكــة للتقنيــة فــي حــرم جامعــة أم القــرى فــي مدينــة مكــة
المكرمــة علــى مســاحة إجماليــة  431,087ألــف م.²

1433هـ2012/م

أهداف المشروع

عناصر المشروع

يهــدف المشــروع إلــى أن يكــون مركــز أبحــاث عالمــي ،وتوفيــر بيئــة مناســبة إلجــراء
األبحــاث العلميــة لخدمــة قطــاع المعرفــة واالســتثمار فيها ،واســتقطاب الكفاءات،
واالســتثمار فــي نقــل التقنيــة وتوطينهــا ،ويســعى إلــى اإلســهام الفعــال فــي
تطويــر االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة عبــر َّ
المؤسســات التعليميــة
الشــراكة بيــن
َّ
والبحثيــة ومجتمــع األعمــال لغــرض نقــل التقنيــة وتوطينهــا وتطويرهــا بمــا يخــدم
االقتصــاد الوطنــي ويحقــق التنميــة المســتدامة ،وتوفيــر بيئــة محفــزة وجاذبــة
لمراكــز األبحــاث والتطويــر فــي الشــركات المحليــة والعالميــة ،لتعزيــز التعــاون مــع
الجامعــة وتطويــر النشــاط العلمــي والتحــول التجــاري للبحــث العلمــي واالبتــكار،
وذلــك عــن طريــق تحقيــق هدفيــن رئيســيين:
•اســتثمار مخرجــات البحــث العلمــي واالبتــكار وتحويلهــا إلــى منتجــات ذات
مــردود اقتصــادي.
•اإلشــراف علــى إنشــاء وإدارة وادي مكــة للتقنيــة (حديقــة العلــوم والتقنيــة
بالجامعــة).
وتقــدم شــركة وادي مكــة للتقنيــة خدماتهــا ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
والطالبــات والمبتكريــن ورواد األعمــال ،والشــركات الناشــئة والصغيــرة
والمتوســطة ،وكذلــك الشــركات الكبــرى محليــ ًا وعالميــاً.

يتكــون المشــروع مــن منطقــة ســكنية وفنــدق ،ومركــز لألعمــال ،ومعامــل
لالبتــكار ،ومجمــع مبــادرات التحــول الوطنــي.

شكر وعرفان
تتقدم «مدن» بالشــكر والعرفان لكل من ســاهم في إخراج
هــذا العمــل مــن منســوبيها وقادتهــا ومجلــس إدارتهــا،
والذيــن كانــت لهــم بصماتهــم الواضحــة فــي إثــراء محتــوى
التقريــر الســنوي لعــام  2020م ،إذ ســاهمت جهودهــم
المخلصــة فــي تذليــل الســبل وتقديــم المســاعدات اإلداريــة
والفنيــة للخــروج بــه علــى النحــو المنشــود.
وفــي الختــام نســأل اللــه تعالــى أن يجعــل عملنــا هــذا نافعـ ًا
لوطننــا وشــعبه الكريــم ،وأن يحفــظ قادتنــا ووالة أمرنــا ،وأن
يديــم علينــا نِعــم األمــن واألمــان واالســتقرار واالزدهار.

والله ولي التوفيق
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