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عن التقرير:
الصناعية ومناطق
السعودية للمدن
تسعى الهيئة
ّ
ّ
التقنية ”مدن” إلى تعزيز سبل التواصل المبني على

تفصيل في خدمات
حصلت خالل العام ،باإلضافة إلى
ٍ

والوسائل ،لذا تضع “مدن” تقريرها السنوي للعام

واالستدامة التي تسعى إلى تحقيقها في المجاالت

الشفافية والدقة مع أصحاب العالقة عبر كل القنوات
2016م بغرض اطالعهم على سير األعمال واإلنجازات
والتطورات التي حدثت خالل العام المنصرم.

ويأتي هذا التقرير ليرصد عبر المؤشرات واألرقام
مدى مواءمة النشاطات والمشاريع المنجزة مع الخطط
تحليل
االستراتيجية المعتمدة ،وليكون بذلك بمثابة
ّ
ٍ
ومقياسا لمؤشراته.
فاعلية األداء
لمدى
ً
ّ

كما يتناول التقرير األداء المؤسسي وتطوراته التي
وإنجازات “مدن” ،والمشاريع التي تعمل عليها،
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

جزءا من التحديات التي تواجه
كذلك يعرض التقرير
ً
االستراتيجية التي
“مدن” في تنفيذ خططها
ّ

تتوافق مع مخرجات برنامج التحول الوطني 2020
 ،ورؤية السعودية  ،2030وبعض المقترحات لتجاوز

للتفوق وتــحقيق
هذه التحديات والخطوات المتّ بعة
ّ

المأمول من الـــهــيــئــة الســــعودية لـلمدن الصناعية
ومــناطق التقنية “مدن”.

يعرض هذا التقرير اإلنجازات لعام 2016م ومدى
تطور “مدن” والنتائج التي وصلت إليها ،وإيضاح
ّ

التشريعية
لألنظمة المتّ بعة ،وأصحاب العالقة ،واألطر
ّ
والتنظيمية واإلجرائية التي تتّ بعها الهيئة.
ّ
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
م .خالد بن عبدالعزيز الفالح
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله.
جديدا
عهدا
تعيش المملكة العربية السعودية اليوم
ً
ً

نوعية في مسيرة
وقد شهد العام 2016م قفزات
ّ

من التحوالت الشاملة في مختلف قطاعاتها وفق إطار

“مدن” على صعيد تطوير األراضي الصناعية،

اللذين تسعى المملكة من خاللهما بقيادة خادم

واالستمرار في تطوير المنتجات المعينة لرواد

رؤية المملكة  ،2030وبرنامج التحول الوطني 2020
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه
الله  -إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة عبر
مجموعة من الخطط االستراتيجية لبناء مستقبل أفضل

على كافة الصعد؛ الثقافية والتعليمية واالجتماعية،
وبما يعزز االستثمار والتنوع االقتصادي في البالد.

واستقطاب االستثمارات النوعية في هذه المدن،

األعمال وأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة
لدخول االستثمار الصناعي ،وكذلك تهيئة البيئة

المالئمة إلدماج المرأة في قطاع الصناعة عاملةً أو
مستثمرةً  ،باإلضافة إلى المضي في تحقيق التكامل

في المرافق والخدمات داخل المدن الصناعية بما
مدنا صالحة للعيش والعمل ً
ً
معا.
يجعلها

ولتحقيق هذه التطلعات الطموحة ،تعمل المملكة

وترتكزُ “مدن”  ،كما هي كافة قطاعات الدولة ،في

مصاف الدول المتقدمة ،ملتزمةً في ذلك بخطوات

من ِقبل حكومتنا الرشيدة _أيدها الله_ بقيادة خادم

على توحيد كافة الجهود بهدف االرتقاء والوصول إلى
جادة لالنتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ،ترتكز على
ّ

الكفاءة الصناعية في المقام األول ،والصــناعات
النوعية ،وإعطاء القيمة المضافة للمنتجات ،بما يسهم
في تحقيق استقالل اقتصادي ،ويقلل من االعتماد

على النــفــط كمــصــدر وحيد للدخل ،وبما يوفر فرص
العمل الحقيقية ويعزز االستثمار في الكوادر الوطنية.

دعم مستمر
ٍ
مسيرة نشاطاتها وتحقيق نجاحاتها على
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
ولي عهده األمين ،وسمو
سعود حفظه الله ،وسمو
ّ

ولي العهد ،الذين يبذلون كل ما من شأنه تمكين
ولي
ّ
ّ

القطاع الصناعي من النمو واالزدهار؛ مهيئِ ين بذلك

كل عوامل النجاح واإلنجاز التي تمكّ ن وتعين على
األداء بفعالية وكفاءة عاليتين.

وانسجاما مع مخرجات وأهداف رؤية السعودية 2030
ً

وفي الختام ال يفوتني أن أشكر كل المساهمين

الصناعية ومناطق التقنية “مدن”
السعودية للمدن
ّ
ّ
ومحفز للقطاع الصناعي إلى
ّ
كم َمكّ ن
من خالل دورها ُ

في مجلس اإلدارة ،وجميع األخوة منسوبي “مدن”،

التطور والتنمية المستدامة ،تسعى الهيئة
لتحقيق
ّ

التطبيق الشامل والكامل لجميع الخطط والممارسات
التنفيذية ،إضافة إلى بناء الشراكات اإلستراتيجية
التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة على صعيد
الصناعية وفق أعلى المعايير وأجودها.
تطوير المدن
ّ

وأصحاب العالقة في هذه النجاحات ،السيما الزمالء

سائال الله
وشركائنا من القطاعين الحكومي والخاص،
ً
أن يحفظ لهذه البالد قادتها وأمنها واستقرارها ،وأن
التقدم والرخاء واالزدهار.
ُينــعم عليها بمزيد من
ّ
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م .صالح بن إبراهيم الرشيد
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله.
يسـرني أن أضـع بيـن يديكـم التقريـر السـنوي للهيئـة
ُّ

الصناعيـة ومناطـق التقنيـة “مـدن”
السـعودية للمـدن
ّ

والـذي يعكـس اإلنجـازات واألنشـطة التـي قامـت بهـا
“مـدن” علـى مختلـف األصعـدة ،خلال العـام 2016م.

بالمراف ــق والخدم ــات الت ــي م ــن ش ــأنها تحوي ــل الم ــدن

ً
مدنـــا
الصناعيـــة إلـــى “مـــدن” متكاملـــة بمـــا يجعلهـــا
ً
معـــا.
صالحـــة وجاذبـــة للعمـــل والعيـــش

إن األهـــداف الوطنيـــة الطموحـــة التي تقررهـــا رؤية

لقـد اكتمـل العام 2016م و”مـدن” ماضية في العمل

محفز لنا فـــي “مدن”
ّ
الســـعودية  ،2030لهـــي أكبر

ً
ً
مباشـرا مـع مبادراتهـا فـي برنامـج التحـول
انسـجاما

ابتـــداء مـــن اســـتقطاب
الصناعيـــة علـــى كل الصعـــد،
ً

االســتــراتيجية ،المنسجمة
على تـحـقــيـــق أهـدافــهـــا
ّ
الوطنـي  ،2020وملتزمـةً فـي ذلـك بمؤشـرات قياس

أداء تضبـط سـير البرامـج والمشـاريع المتلعقـة بذلـك.

كمـا شـهد العـام المنصـرم جملـة مـن التطـورات
والتقـدم اإليجابـي علـى صعيـد تطويـر األراضـي
الصناعيـة ،وإيصـال الخدمـات ،وجـذب المزيـد مـن

العقـود الصناعيـة واالسـتثمارية واللوجسـتية إلـى
مدننـا الصناعيـة ،والتوسـع علـى مسـتوى بنـاء المزيـد

مـن المصانـع الجاهـزة ،السـيما علـى مسـتوى المـدن

الصناعيـة الواعـدة ،باإلضافـة إلـى تمكيـن المـرأة
السـعودية مـن العمـل مـن خلال دعـم واحـات “مـدن”

بالمشـاريع النوعيـة ،ومرافـق البنيـة التحتية التي تجعل

علـــى المضـــي بعزيمـــة وإصـــرار فـــي دعـــم المـــدن
الوطنيـــة ،وبنـــاء العديـــد
المســـتثمرين والكفـــاءات
ّ
مـــن المصانـــع الجاهـــزة ،وزيـــادة األراضـــي الصناعيـــة
المطـــورة ،وتمكيـــن المـــرأة مـــن خـــال الواحـــات،
ّ
َوإنشـــاء المرافـــق ومنظومـــة الخدمات اللوجســـتية،

واســـتقطاب االســـتثمارات غير الصناعيـــة في المجال

الســـكني والفنـــادق ،والخدمـــات البنكيـــة ،والمرافق

التجاريـــة كمراكـــز التســـوق والمطاعـــم ،والمراكـــز
الصحيـــة والرياضيـــة وغيرهـــا.
ّ

أتقدم بأسـمى آيات
ويطيـب لـي فـي هـذا المقـام أن
ّ
الشـكر والعرفـان لحكومتنـا الرشـيدة بقيـادة خـادم

الحرميـن الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل

ً
ً
ً
وجاذبـا لدخـول المـرأة
مالئمـا
مكانـا
مـن هـذه الواحـات

ولي عهده األمين ،وسـمو
سـعود حفظه الله ،وسـمو
ّ

و ضمـن برامـج المحافظـة علـى البيئـة بما يجعـل المدن

تحظـى بهمـا الصناعـة فـي المملكة ،وهـو الدعم الذي

إلـى القطـاع.

ً
مدنـا خضـراء ذات أجـواء لطيفـة ودرجات حرارة
الصناعيـة

معتدلـة وخاليـة مـن الضوضـاء ،دأبـت “مـدن” علـى

توظيـف البرامـج والتقنيـات المتقدمـة لمراقبـة جـودة
الهـواء ،مـع التوسـع فـي مشـاريع التشـجير ونشـر
المسـطحات الخضـراء ،باإلضافـة إلـى تطبيـق أعلـى
معاييـر السلامة البيئيـة.

ولي العهد ،على الدعم والعناية الكبيرين اللذين
ولي
ّ
ّ
ً
ً
محفـزا للصناعـات الوطنيـة،
مناخـا
بـات معـه القطـاع

ً
ومشـجعا للمؤسسـات المتوسـطة والصغيـرة ،ومحـط

تطلّ ـع واهتمـام أكبـر الشـركات والعالمـات التجاريـة

المحليـة و العالميـة.

كل أولئـك الذيـن كانـوا خلـف
كمـا ال يفوتنـي أن أشـكر ّ
منجـزات “مـدن” ،وعلـى رأسـهم معالـي رئيس مجلس

وعلـــى مســـتوى األراضـــي الصناعيـــة ،تمكنـــت

اإلدارة والزملاء أعضـاء المجلـس ،وكل الزملاء فـي

(190.4مليـــون م )2بنهايـــة العـــام  ،2016تزامـــن

مسـيرة “مـدن” ونجاحاتهـا.

“م ــدن” م ــن زي ــادة مس ــاحة األراض ــي المط ـ ّـورة إل ــى

والخدميـــة
الصناعيـــة
معـــه ارتفـــاع فـــي عـــدد العقـــود
ّ
ّ
ً
عقـــدا ،والتكامـــل
واللوجســـتية وصـــل إلـــى ()6,074

فـــي كل ذلـــك مـــن خـــال دعمهـــا هـــذه المـــدن

“مـدن” علـى إسـهاماتهم المؤثـرة والمميـزة فـي

واللـه نسـأل اإلخلاص فـي النيـة ،والتوفيـق فـــي
العمـل  ..والسلام عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه ..
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مؤشرات وأرقام عن “مدن”

 275ﻛﻠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ

 35ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

 3,054ﻣﺼﻨﻌﺎً ﻣﻨﺘﺠﺎً

 2.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻡ 2ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

 190.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻡ 2ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ
 300ﺃﻟﻒ ﻡ 2ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
 6,766ﻣﻴﻐﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻡ 2ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ
 604ﻣﺼﻨﻌﺎً ﺟﺎﻫﺰﺍً
ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ

 885ﻣﺼﻨﻌﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ

 6,074ﻋﻘﺪﺍً ﺻﻨﺎﻋﻴﺎً
ﻭﺧﺪﻣﻴﺎً ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎً

 64,000ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ

ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﺇﻟﻰ 20
ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ
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قيم
وم ُدن
رؤيةٌ ُ ..
التحول في قطاع الصناعة ،لذا تعي “مدن”
كل األصعدة ،من أهمها
تاريخيا على ّ
وتحوال
نوعية
الوطن نقلةً
يشهد
ً
ّ
ًّ
ّ
ُ

ووطن طموح.
حيوي واقتصادٍ مزدهر
مجتمع
تحقيق
باإلسهام في
ِ
أن نصيبها في هذا التحول كبير وحيوي ،وذلك
ّ
ٍ
ِ
ٍ
عمل “مدن”
أهم القطاعات التي ترتكز عليها رؤية السعودية  2030هو القطاع الصناعي ،وهو ما يعتبر صميم
ومن
ّ
ِ

وتخصصها.
وفقا لمجال عملها
ً
ألي اقتصاد مزدهر ،من هنا بدأت “مدن” في تنفيذ الرؤية
والعصب
ّ
األساسي ّ
ّ

لكل رؤوس األموال حول العالم،
استثمارية ّ
الصناعية بما يجعل هذا الوطن فرصةً
تحرص “مدن” على تطوير مدنها
ّ
ّ

ً
مرجوا لهذا الوطن.
وازدهارا
واكتفاء وقدرة،
وتطور في األيدي العاملة،
عمل،
وفرص
اقتصادية
قوةً
ً
ّ
َ
ّ
وبما يكفل ّ
ً
ٍ

متعددة ،ليشمل
وقدمت ضماناتٍ
سهلت اإلجراءات المتّ بعة،
وتهتم “مدن” بتوفير الفرص
ّ
ّ
االستثمارية للجميع ،إذ ّ
ّ
ّ

والعالمية.
المحلية
ورواد األعمال ،باإلضافة إلى كبرى الشركات
ّ
ّ
ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ّ

ويرتكز عمل “مدن” في تحقق رؤية السعودية  2030بتنويع االقتصاد ،وتوليد فرص عمل مختلفة للمواطنين
تنافسية تسهم في رفع الجودة وكفاءة الــيــد العامـلــة عــبــر االحتــكــاك
في مجاالت مختلفة ،وذلك بتجهيز بيئة
ّ

عالمية.
بكفاءات
ّ

نوعية تسهم في بناء هذا الوطن،
مثالي يستقطب استثماراتٍ
وتسعى “مدن” إلى توفير مناخ استثماري
ّ
ّ
وتحقيق الطموحات ،مع الحرص الكامل على تعزيز وتطوير واحات “مدن” ومناطق التقنية في مناطق مختلفة،

باإلضافة إلى تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الغاز والطاقة والتعدين وغيرها.

الصناعية وربطها بمختلف شبكات النقل الجوي
كل الخدمات اللوجستية في مدنها
كما حرصت “مدن” على توفير ّ
ّ

ً
سكنية كاملة الخدمات.
مدنا مختارة ومناطق
والبري ،وأن تكون
ّ
ّ
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ُم ُدن ..قيمةٌ وبيئةُ عمل
خالل العشرة أعوام الماضية ،حدثت نقلةٌ نوعيةٌ على مستوى تطوير األراضي الصناعية المتكاملة الخدمات والبنية
ً
أخذا في االعتبار الميزة النسبية التي يتمتع
التحتية ،حتى بلغ عدد المدن الصناعية  35مدينةً صناعيةً مختارةً بعناية

ً
عددا من
بها كل موقع ،وموزعةً على جميع مناطق المملكة ،ولم تقتصر على المدن الرئيسية فحسب ،بل شملت
المدن الواعدة التي كانت لها إسهاماتها اإليجابية على صعيد دعم التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.

ً
عقدا في حين تزيد استثماراتها عن
عقودا صناعية وخدمية ولوجستية تتجاوز ()6،074
وتضم جميع المدن الصناعية
ً
 500مليار ريال ،يعمل بها أكثر من  528ألف موظف.

االستراتيجية لـ “مدن” في برنامج التحول الوطني  2020التركيز على مشاركة المرأة في
كما تضمنت المبادرات
ّ

قطاع الصناعة عاملةً أو مستثمرة من خالل إنشاء الواحات التي روعي في تصميمها أن تكون مالئمة ومشجعة
للمرأة لدخول القطاع.
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البشرية والمساندة
القوى
ّ

برزت “مدن” في سعيها لتطوير منسوبيها والبيئة المحيطة من خالل تكوين قاعدة بيانات تستقطب أفضل

الكفاءات المتميزة في سوق العمل ،لبناء منظومة متطورة ومتكاملة تقوم على اإلبداع واالبتكارُ ،مواكِ بةً
لبرامج العمل.

ومحفزة ،فأعدت الخطط
ّ
وتسعى “مدن” ببرامجها إلى تحقيق أهدافها التشغيلية وأن تخلق من خاللها بيئةً داعمةً
والبرامج التطويرية لكافة منسوبيها ،ومن أبرزها:

برنامج نقل المعرفة:

ً
مهندسا ومدراء
بدأ البرنامج بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجال الهندسة المعمارية ،إذ تم إلحاق 34

مشاريع تحت التدريب ،في عدة مجاالت ،منها البنية التحتية والهندسة المعمارية وإدارة اإلنشاءات وتضمن البرنامج

زيارات لمصانع عالمية في أمريكا وكندا لتطوير خبرات المتدربين.

برنامج “قيمنا”:

“قيمنا” والذي يهدف إلى ترسيخ
تفخر “مدن” بسعيها الحثيث والدائم لتثبيت قيم المنظمة عبر ابتكارها لبرنامج ِ

قيم “مدن” الخمس الداعمة للتوجهات الرئيسية واالستراتيجية.

ﺍﻻﻟــــﺘــــﺰﺍﻡ

Commitment

ﺍﻹﺑـــــــــــﺪﺍﻉ

Creativity

ﺍﻟــــﺘـﻤــــﻴــــﺰ

Excellence

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
Teamwork

ﺍﻹﻧـــــــﺠـــــﺎﺯ
Achievement
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برنامج التميز اإلداري:

متدربا ،ويهدف البرنامج إلى تطوير مهاراتهم اإلدارية ويحتوي
بلغ عدد المتدربين في برنامج التميز اإلداري 41
ً
على دورات متعددة أهمها “مهارات االتصال مع اآلخرين ،خدمة العمالء ،مهارة التخطيط وإدارة األولويات،
والتفكير اإلبداعي”.

برنامج المراقبين الفنيين “المرحلة الثانية”:

ً
ً
فنيا في برنامج تطوير المراقبين الفنيين المتضمن لمجموعة من
مراقبا
بلغ عدد المتدربين في البرنامج 46
الدورات التدريبية أهمها ،ربط معايير السالمة والبيئة والمعايير اإلنشائية ،اكتساب مهارة إعداد تقارير فنية،
وزيادة كفاءة اإلدارة الميدانية من خالل إدارة الوقت.

برنامج تطوير المهندسين :Associate Certificate

ً
مهندسا من خالل المستوى األول الذي يهدف إلى تطوير الهندسة
بدأ التدريب على البرنامج مع 41
والمهندسين ،ويشتمل على:
-

إدارة المشاريع

-

القيادة واإلدارة واالتصال في المشاريع.

-

الجودة في إدارة المشايع

برنامج تطوير المهندسين

تولي “مدن” اهتمامها بالغً ا بتطوير المهندسين وإلحاقهم ببرامج تطويرية خاصة ،كما تفخر “مدن” بتخريج أول

دفعة من المهندسين ممن تم استكمال تطويرهم في إدارة المشاريع للحصول على (.)PMP

برنامج تطوير موظفي األمن الصناعي:

يهدف البرنامج إلى تطوير موظفي األمن الصناعي في المجاالت التالية:
-

السالمة في المنشآت الصناعية.

-

حماية الممتلكات.

-

السالمة المرورية.

-

التواصل الفعال مع اآلخرين.

حيث تم عقد  14دورة تدريبية ُدرب من خاللها  266رجل أمن.
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برنامج تطوير مهارات األعمال:

يهدف البرنامج إلى تأهيل الموظفين لتعزيز قدراتهم لتحقيق األهداف االستراتيجية لـ”مدن” ،ويتضمن البرنامج:
-

حل المشكالت.

-

متابعة الخطة السنوية.

-

قياس رضا العمالء.

برنامج تطوير المواهب:

الهدف من البرنامج التخطيط االستباقي لتطوير الموهوبين وأصحاب القدرات الواعدة من خالل تنمية مهاراتهم
الفنية والقيادية .ويهدف البرنامج إلى:
-

التأكد من استدامة األعمال من خالل وجود كفاءة عالية.

-

التأكد من عملية اختيار الكفاءات على أسس واضحة تتناسب مع أهداف “مدن” المستقبلية.

-

فعال.
توجيه االستثمار في الموارد البشرية بشكل ّ

-

استدامة الكفاءات الواعدة للعمل لدى “مدن”.
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توافق  ..وعالقة
ٌ
حوكمة “مدن”

المرجوة وتضمن لها تحقيق النجاح
تعمل “مدن” ضمن منهجية طموحة تمكّ نها من تنفيذ األهداف االستراتيجية
ّ

المستمرة ،وذلك من خالل اهتمامها ببناء روابط تعاون فاعلة وطويلة األمد مع
في ظل الظروف والمتغيرات
ّ
األطراف والجهات ذات العالقة والمصالح المشتركة ،وتتمثل في:

مجلس إدارة الهيئة:
يتشكل مجلس إدارة “مدن” برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،وعضوية المدير العام للهيئة

السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ،وستة أعضاء ممثلين عن القطاع العام ،وستة أعضاء ممثلين عن
القطاع الخاص.

العمالء:
األطراف الراغبون بالتعامل مع “مدن” لطلب خدمة أو منتج.

الموظفون:
جميع منسوبي “مدن” بنظام الدوام الكامل والجزئي بما في ذلك المتدربون.

المجتمع:
البيئة االجتماعية التي تعمل ضمنها “مدن”.

الشريك:
طرف خارجي ذو أهداف مشتركة ومصلحة متبادلة مع “مدن”.

البيئة:
ما يحيط بـ “مدن” من عوامل الطبيعة الجغرافية والمناخية.

اإلعالم:
الجهات اإلعالمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
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أصحاب
العالقة

قيم “مدن”
اإلنجاز

االلتزام

التميز

روح الفريق

اإلبداع

العمالء

تحقيق أفضل
الحلول للعميل
والنتائج
المبتكرة

الجودة والوقت
مع العمالء

تخطي توقعا 
ت
مستوى الخدمة
للعميل

االهتمام
ن مع
والتعاو 
العمالء

تطوير المنتجات
والسبل
المبتكرة لخدمة
العمالء

الموظفين

الدعم لتحقيق
األهداف
المطلوبة من
الموظفين

الحقوق
والواجبات تجاه
الموظفين

التواصل المميز
مع الموظفين

الثناء على
الموظفين

خلق بيئة
مشجعة
للموظفين

اإلعالم

تحديد األهداف
والتوقعات
اإلعالمية

الدقة
والمصداقية مع
اإلعالم

أسلوب الطرح
اإلعالمي

الثقة في
التعامل مع
اإلعالم

تطوير أساليب
اتصالية مبتكرة
مع اإلعالم

الشركاء

بناء توقعات
مميزة
ومشتركة
وتحقيقها مع
الشركاء

بناء توقعات
مميزة
ومشتركة
وتحقيقها مع
الشركاء

بناء عالقات
مستدامة مع
الشركاء

المبادرة
لتحقيق فوائد
إضافية للشركاء

تطوير المنتجات
والسبل
المبتكرة لخدمة
العمالء

البيئة

المبادرة
لتحقيق فوائد
إضافية للشركاء

المساهمة
في تقليل األثر
السلبي البيئي

نشر ثقافة
المحافظة على
البيئة

األولوية في
االهتمام
البيئي

إيجاد بدائل
للموارد البيئية
غير المتجددة

مجلس
اإلدارة

األولوية في
االهتمام
البيئي

أهداف “مدن”
ودقة المعلومة

تطبيق معايير
أداء “مدن”

إبقاء مجلس
اإلدارة
على إطالع
بالمستجدات

إبقاء مجلس
اإلدارة
على إطالع
بالمستجدات

المجتمع

تحقيق النتائج
األهم للمجتمع

تحقيق المصلحة
العامة للمجتمع
في كافة
التعامالت

إيجاد فرص
إستثمارية
ووظيفية
للمجتمع

إدراك المطالب
االجتماعية
والتعاون
لتحقيقها

تحقيق أهداف
“مدن”
والمجتمع في
آن معا
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نظام حوكمة “مدن”:

تعرف “مدن” نظام الحوكمة بأنه مجموعة من القواعد واإلجراءات والتوجيهات والهيكلة التي يتم من خاللها إدارة
ّ

أعمال المنشأة ومراقبتها ،واتخاذ القرارات ،وتنظيم العالقات مع كافة األطراف المعنية ،وتعزيز الثقة لدى أصحاب

وتعد
المصالح المشتركة وفق أعلى معايير الحوكمة السليمة التي تضمن التطبيق األمثل لرؤية “مدن” وشركائها
ّ
إحدى ركائز النجاح في تنمية االستثمار وتحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة ،ومن أهمها:
• رفع مستوى رضا العمالء عن الخدمات التي تقدمها “مدن”
• تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في تفعيل اإلدارة والمساءلة المهنية وحماية موارد “مدن” والحقوق المالية
ألصحاب العالقة في الوقت المالئم.

•ضمان تكافؤ الحقوق والفرص بين “مدن” وكافة الجهات وأصحاب العالقة ،مع حفظ الملكيات العامة والمصالح
المشتركة.

• زيادة فعالية األداء المؤسسي وتنفيذ األهداف الوطنية وتحسين قدرات العاملين في المنشأة بتطبيق أفضل
األساليب لتحقيق قيمة أعلى لـ “مدن” وشركائها في النجاح.

• وضع االستراتيجيات الفاعلة إلدارة األزمات والمخاطر الناشئة وتخفيف آثارها.

 -المكلّ فون بالحوكمة:

يعد مجلس اإلدارة المسؤول األول عن نظام حوكمة “مدن” ،ويشرف المدير العام بدوره على مهمة العمل
ّ
بموجب الضوابط والسياسات لتطبيق متطلبات الحوكمة المؤسسية الرشيدة وتقويم أداء اإلدارة التنفيذية
المرجوة لـ “مدن”.
والمدراء لتحقيق األهداف االستراتيجية
ّ

اإلطار التشريعي والتنظيمي:
• مرجعيات العمل ( التشريعات).
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )235وتاريخ 1422/8/27هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية

ومناطق التقنية ،القاضي بإنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلّ ة ويديرها مجلس إدارة ،يرأسه

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العالقة ،مع ستة أعضاء
ممثلين عن القطاع الخاص.

الصالحيات للهيئة:
• الهيكل التنظيمي وتفويض
ّ

كل مزايا شراكة الدولة مع القطاع
محددة ،وذلك لالستفادة القصوى من ّ
“مدن” ترتكز على هيكلة مؤسسية
ّ

بالشفافية في توزيع األدوار بين “مدن”
الصناعية ،وذلك يكون عبر بيئة عمل مليئة
وفاعلية توفير األراضي
الخاص،
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاص ،ويتمثّ ل ذلك في التمييز بين مهام التخطيط واإلشراف والرقابة التي تقوم بها “مدن” ،وبين
والقطاع
ّ
تنافسي.
بأسلوب
الخاص
مهام التمويل واإلنشاء والتشغيل التي عادةً ما يتوالها القطاع
ّ
ٍ
ّ
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التنظيمية باستمرار والحصول على اعتماد مجلس
يميز “مدن” حرصها الدائم على تطوير ومراجعة الهيكلة
ّ
ومما ّ
ّ

والفاعلية وتكون الهيكلة متناسبةً مع متطلبات األداء ،وترتبط
ألي تغيير أو تطوير ،وذلك لضمان المرونة
اإلدارة
ّ
ّ

والصالحيات والعالقات
المهام
تبين
الوظيفية في الوحدات
لكل المراكز
الهيكلة بشرح واضح ّ
ّ
ّ
اإلدارية داخل “مدن” ّ
ّ
ّ
حرصا لعدم تداخل األعمال وتشتّ ت الجهود ،بما في ذلك
فيما بين الموظفين والمدراء ورؤساء األقسام ،وذلك
ً

َ
تخطيطا رصينً ا،
لكل فرد في منظومة “مدن” ،وذلك يكفل
ّ
والصالحيات الموكلة
تشكيل اللجان وفرق العمل
ّ

كل القطاعات ،ويكفل لـ “مدن” الحصول على تقييم األداء على الصعيد الفردي
وعمال منجزً ا بين ّ
وتنظيما متقنً ا،
ً
ً
والمؤسسي.

والشفافية:
 متطلبات اإلفصاحّ

حرصا من “مدن” على تمكين كافة فئات أصحاب العالقة من البقاء على اتصال معها ،قامت بتطوير أكثر من وسيلة
ً

الدورية وغيرها،
اتصال مثل وسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني والصحف والمراسالت واالجتماعات
ّ

السنوية
وذلك لتمكين تشارك ونقل المعلومة ،وفتح المجال لمقابلة القيادات في “مدن” ،باإلضافة إلى التقارير
ّ
االقتصادية والتنمية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
لمجلس الشورى ومجلس الوزراء ومجلس الشؤون
ّ

لكل متطلبات
ّ
الشفافية والوضوح ،وتلبيةً
ومجلس اإلدارة في “مدن” .وهذا كلّ ه ينطلق من إيمان “مدن” بمبدأ
ّ

سواء كانت على شكل بياناتٍ أو معلوماتٍ أو وثائق ،مثل :ديوان المراقبة العامة ،والهيئة
الخارجية
الرقابية
الجهات
ّ
ّ
ً

الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.

أي تساؤل يطرأ في
الرقابية من أداء عملها وتجهيز الردود
دائما على تمكين الجهات
وتحرص “مدن”
الرسمية على ّ
ّ
ّ
ً

أي مالحظة والعمل على تحسين األمر وإصالحه.
وقت
ٍ
قصير ،واتّ خاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ّ
ٍ

 -حقوق األطراف ذات العالقة:

تؤمن “مدن” بأهمية بناء العالقات الناجحة مع جميع الجهات المعنية التي تتأثر وتؤثّ ر بها ،وتلتزم بتحديد أبعاد هذه
كل منها .وتتولى إدارة التسويق واالتصال المؤسسي
العالقات وتوضيح أساليب التعامل واالتصال األنسب مع ّ
الفعالة لوسائل التواصل مع األطراف ذات العالقة من القطاعين العام والخاص ،وتتبع أنظمة
مسؤولية اإلدارة
ّ
تسويقية متمكّ نة لتحسين األرباح وتعزيز القدرة التنافسية واالرتقاء بالقيم المتبادلة.

الطموح من خالل
تطورات التقنية في الوصول إلى عمالئها وتوظيف إبداع الشباب ّ
كما تواكب “مدن” أحدث
ّ

استخدام مختلف قنوات االتصال واإلعالم التقليدية والحديثة ،وإطالق منصات لتحفيز االستثمار وتنمية الصناعة
من خالل تبادل األفكار والمشاركات بين عمالء “مدن” وتبنّ ي تحسينها وتنفيذ األفضل منها.
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تطوير السياسات واإلجراءات:
 -سياسات “مدن”:

سعت “مدن” إلى تطوير الكثير من السياسات واإلجراءات في عام 2016م ،بغرض رفع مستوى الجودة واألداء
َ

واالحترافية ،لتشمل:
تفصيلية تساعد في رفع مستوى أداء العمل
المهني ،وحرصت أن تكون السياسات
ّ
ّ
•التحصيل.

•احتساب إيجار المصانع الجاهزة.
•تعديل عقود المستثمرين.
•معالجة الفروقات المساحية لعقود المستثمرين.
•استرداد العمالء للمبالغ المالية.
•إدارة محتوى الموقع اإللكتروني الخارجي.
•إبرام عقود التأجير.
•تقييم الموردين.
•إدارة الوثائق والمحفوظات.
•سياسة إدارة عقود المشتريات وصرف المستخلصات.
•تسعير المنتجات.
•إبرام اتفاقيات توفير الطاقة الكهربائية.
•تاريخ بدء اإلنتاج عند تعذر التشغيل.
•معالجة تعثر مستثمر.
•استالم المشاريع.
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 -إجراءات “مدن”:

إجراء خالل العام 2016م بهدف تسهيل اإلجراءات وتقليص الوقت
قامت “مدن” بتطوير وتوثيق أكثر من 150
ً
ألي عملية ،وتشمل إعادة هيكلة إجراءات التخصيص ،وتوحيد دور العمل واستحداث مسار جديد
والجهد الالزم
ّ
هدفه استقطاب المستثمرين ،باإلضافة إلى جميع اإلجراءات المتعلقة باآلتي:
•المصانع الجاهزة
•إدارة عقود المشتريات ومستخلصاتها
•األمن والسالمة
•الصحة والبيئة
•الدعم الهندسي
• إدارة المرافق
•إدارة القطاعات
•متابعة العقود

النوع

قرارات

سياسات العمل
اإلجراءات واألدلة
التشغيلية
التعليمات واألدلة
اإلرشادية
اتفاقيات مستوى خدمة

االعتماد

دور التميز المؤسسي

مجلس اإلدارة

دراسة األثر وتحديث

المدير العام

السياسات واإلجراءات

المدير العام

اإلعداد

المشاركة

مالك اإلجراء

االعتماد

المشاركة في اإلعداد

مدير اإلدارة

المراجعة

اإلعداد

مدراء اإلدارات

التنسيق واإلعداد

االعتماد

منهجية تحديد المراجع اإلدارية لغايات اإلعتماد

دور اإلدارات

المشاركة
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الباب الرابع

قدرةٌ  ..وتَ َمكّ ن

37

 | 38التقرير السنوي 2016

قدرةٌ  ..وتَ َمكّ ن
خدمات “مدن”:
طورت “مدن” خدماتها لتكون متوافقة مع متطلبات العمالء الخارجيين والداخليين ،وسهلة لالستخدام ،ومرنةً في

يوفر الكثير من الفوائد للمستثمرين والموردين وشركاء “مدن” والموظفين.
التعامل ،ما ّ

تسهل الوصول لـ( :المستثمرين ،المقاولين ،المكاتب
وفق تصنيفات
َ
وحرصت “مدن” على ترتيب الخدمات
رئيسية ّ
ّ
كل المتطلبات والخطوات الالزمة والشروط والمستندات والوقت وغيرها من األسئلة
إيضاح ّ
الهندسية... ،إلخ) ،مع
ٍ

تقدمها “مدن”  50خدمة على مختلف
الخارجية ،ليكون مجموع الخدمات التي
التي عادةً ما تكون لدى األطراف
ّ
ّ
األصعدة.

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

• استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع استثماري.
• استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع سكني.

• استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع لوجستي.
• استئجار مصنع جاهز.

• استعالم عن طلب استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع صناعي/استثماري/سكني/لوجستي.
• استعالم عن طلب استئجار مصنع جاهز.

 خدمات المستثمرين:• خدمات العقود.

• خدمات انتقال الملكية.
• الخطابات التنسيقية.

• خدمات التصاريح.

• خدمات الرخص.

 -خدمات المقاولين:

• تأهيل مقاول/مورد ألغراض الدخول في منافسات “مدن”.

• تأهيل مقاول لمشاريع تنفيذ المصانع والعقود الصناعية واالستثمارية.
• تصريح صيانة برج اتصاالت.

• رخصة حفر/تمديد خدمات.

• صرف مستخلص للمشاريع المنفذة في المدن الصناعية.
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 -خدمات المكاتب الهندسية:

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

منتجات “مدن”:
 -المصانع الجاهزة:

مبان صناعية تتوفر بها صاالت مجهزة لإلنتاج ومواقف للسيارات
تحرص “مدن” على دعم المستثمر الصناعي بتوفير
ٍ
ومناطق خضراء ومكاتب إدارية.

الصناعية:
 األراضيّ

التحتية والخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها بهدف تلبية احتياجات
أراض صناعية مكتملة البنية
ٍ
توفر “مدن”
ّ
المستثمرين الصناعيين.

الصناعية:
 الحاضناتّ

هيأت “مدن” مبان بمساحات تتراوح بين  156م 2إلى  204م2
لدعم رواد األعمال وأصحاب المشاريع الجديدةّ ،
مزودة بمرافق وخدمات لتسهيل الدخول في عالم الصناعة وبناء مشاريع جديدة.
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 -واحات “مدن”:

أنشأت “مدن” واحات صناعية قائمة على الصناعات الخفيفة والمتوسطة ،روعي في تصميمها أن تكون مالئمة

ومهيأة لدخول المرأة إلى القطاع عاملةً أو مستثمرة ،وتصميمها بمواصفات ومعايير عالمية مع بنية تحتية متكاملة
الخدمات منتشرة داخل المدن وقريبة من التجمعات السكانية ،مع تشجيع االستثمار في كل ما يسهل عمل المرأة
كالنقل والمعاهد وحاضنات األطفال وغيرها.

اللوجستية:
 الحلولّ

هي مبان خاصة صممت بشكل يساعد على تخزين السلع والمواد موزعة في مناطق رئيسية وتعد كمحطات لتوزيع
البضائع.

االستثمارية:
 األراضيّ

حرصت “مدن” على توفير أراض مخصصة لالستثمار لتطوير المرافق والخدمات في المدن الصناعية كالبنوك

والمرافق الخدمية والمراكز التجارية لجعلها بيئة نموذجية متكاملة.

ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ

ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻛﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ

ﻭﺍﺣـــﺎﺕ ”ﻣــﺪﻥ“

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ
ﻛﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ

ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ”ﻣﺪﻥ“

41

 | 42التقرير السنوي 2016

استراتيجية “مدن”
ّ

بدأت “مدن” خطواتها العملية في تطبيق مخرجات برنامج التحول الوطني  2020عبر عدد من المبادرات المعتمدة،
ومن أهمها تطوير  4واحات صناعية في كل من األحساء والقصيم وجدة وينبع ،وتطوير منطقتين لوجستيتين في

َ
وأيضا بناء مركز إنتاج للصناعات
كل من رفحاء والقريات وبناء مجمعين صناعيين في كل من ضباء وحوطة بني تميم
التحويلية والخفيفة في منطقة رأس أبو قميص ،إلى جانب اهتمام “مدن” بالنظام البيئي ،حيث تحرص على
توفير بيئة صحية بمعايير متوافقة مع المعايير الدولية.

كما تسعى “مدن” إلى التعاون مع شركات كبرى محلية ودولية لتزويد المناطق الصناعية بمختلف المنتجات التي

تحتاجها في مجال الصناعات ذات القيمة المضافة ،إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية بتكاليف منافسة تخدم
الوطن والمواطن على حدٍ سواء.

وعلى صعيد دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تعتزم “مدن” توفير عدد  2,000مصنع جاهز باإلضافة
لتوفير  200حاضنة صناعية مدعومة لتقليل تكلفة البدء بالمشاريع وتساعد في ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بالجهات الكبرى.

وتعتمد خالل ذلك على أربعة محاور رئيسية تعكس رسالة “مدن” وتوجهاتها:
ً
مدنا نموذجية ومتطورة بتقنيات عالية ومبتكرة.
المحور األول :جعل المدن الصناعية
المحور الثاني :إدارة التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات المدن الصناعية وعمالئها.
المحور الثالث :وضع استراتيجيات واضحة لتمكين احتياجات المدن الصناعية وتأقلمها مع استراتيجيات “مدن”

وأهدافها خالل السنوات القادمة.

المحور الرابع :دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساعدها على النمو دون االعتماد على الدعم

الحكومي.

تنمية المناطق الواعدة:

عملت “مدن” على تنمية المناطق الصناعية الواعدة وذلك بتعزيز االستثمار الصناعي فيها عن طريق حوافز
ومميزات كان أهمها:

• تكلفة المتر الصناعي المطور تبدأ من ريال واحد
• إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى  %75من رأس مال المشروع
• التسويق المباشر للمناطق الواعدة وإظهار مميزاتها لجذب أكبر عدد من المستثمرين إليها
• التخطيط والتنسيق إلنشاء محطات تحميل بالقرب من خطوط السكك الحديدية وذلك لتطوير األيدي العاملة في
تلك المناطق وتنمية الصناعة فيها.

• تأجير المصانع الجاهزة بأسعار تحفيزية تبدأ من  75ألف ريال
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الباب الخامس

أساس ،ونجاح
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• القطاع األوسط:

أساس  ..ونجاح
ٌ

مشاريع القطاع األوسط:
اسم المشروع
إنشاء مصنع جاهز
في المدينة الصناعية
األولى بالرياض  -هيئة
المواصفات والمقاييس

المدينة الصناعية

الرياض

نسبة االنجاز

حالة المشروع

%96

تحت التنفيذ

%100

مكتمل

%98

تحت التنفيذ

%50

تحت التنفيذ

%100

مكتمل

إنشاء  20مصنع جاهز
2
بمساحة  900م

% 73

تحت التنفيذ

إنشاء المبنى اإلداري

%100

مكتمل

%100

مكتمل

المجمع التجاري

%100

مكتمل

إنشاء المبنى اإلداري

%100

مكتمل

المصانع الجاهزة

%100

مكتمل

100%

مكتمل

مشاريع المصانع الجاهزة
تأهيل أعمال البنية
التحتية رقم 4

الرياض الثانية

تطوير المرحلة الثانية
مشاريع المصانع الجاهزة

المصانع الجاهزة

استكمال الطريق الرابط
"الجسر"
مشروع ربط المدينة
الصناعية الثانية
بالقصيم بطريق الرياض
القصيم السريع

الرياض الثالثة

القصيم األولى

القصيم الثانية

%95

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية

نسبة االنجاز

حالة المشروع

اسم المشروع

الرياض الثالثة ،ضرماء،
حائل ،واحة “مدن”
باألحساء

%2

تحت التنفيذ

تطوير المرحلة الثانية

%100

مكتمل

جسر التقاطعات
شمال -جنوب

%100

مكتمل

الطريق الرابط

%100

مكتمل

رفع منسوب األراضي
الصناعية

%100

مكتمل

محطة اإلطفاء

%65

تحت التنفيذ

قاعة متعددة االستخدام

%100

مكتمل

%100

مكتمل

محطة اإلطفاء

%65

تحت التنفيذ

زراعة وسطيات الطرق
الرئيسية وتمديد
الري
شبكات ّ

%100

مكتمل

تطوير منطقة صناعات
مواد البناء

%35

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ وتشغيل
محطة مياه الصرف
الصحي

%72

تصميم وتنفيذ وتشغيل
محطات مياه الشرب

إنشاء المبنى اإلداري

سدير

تحت التنفيذ
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نسبة االنجاز

حالة المشروع

اسم المشروع

%80

تحت التنفيذ

%60

تحت التنفيذ

تطوير المرحلة الثانية

%42

تحت التنفيذ

المصانع الجاهزة المرحلة
األولى 900x24

%100

مكتمل

المصانع الجاهزة المرحلة
الثانية 900x12

%70

تحت التنفيذ

%84

تحت التنفيذ

محطة اإلطفاء

%57

تحت التنفيذ

محطة معالجة المياه
WWTP

%80

تحت التنفيذ

إنشاء المبنى اإلداري

%100

مكتمل

استكمال خدمات البنية
التحتية

%13

تحت التنفيذ

%100

مكتمل

%69

تحت التنفيذ

الطريق الرابط
الطرق الداخلية

المصانع الجاهزة المرحلة
الثالثة 450x24

المدينة الصناعية
ضرماء

الخرج

حائل

المجمع التجاري
إنشاء  10مصانع جاهزة
2
بمساحة  900م

الزلفي
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المدينة الصناعية األولى بالرياض:
تعد المدينة الصناعية بالرياض أول مدينة أنشأت عام  1973/1394على مساحة تُ قدر بـ  500ألف وتقع في حي
الملز أحد األحياء االستراتيجية القريبة من وسط الرياض وقريبة من مطار الملك خالد والميناء الجاف إضافةً إلى
مرور سكة الحديد منها .وتعد ميزة لها كونها أقل تكلفة ،تتميز باكتمال البنية التحتية مع توفر جميع الخدمات
كالنظافة العامة وجميع الخدمات الحكومية وخدمات االتصاالت والصرف الصحي والخدمات المساندة وشبكة
ً
منتجا بمختلف المجاالت من أهمها الصناعات الكهربائية والصناعات
مصنعا
الطرق المحورية حيث تضم 65
ً
المعدنية والخشبية والصناعات البالستيكية.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر

ورق ومنتجاته
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المدينة الصناعية الثانية بالرياض:
أنشئت المدينة الصناعية الثانية بالرياض عام 1396هـ 1976 /م جنوب العاصمة الرياض ،على طريق الخرج،
وتُ عد ثاني مدينة صناعية يتم اإلشراف المباشر عليها من قبل “مدن” وتُ قدر مساحتها بـ  19مليون مُ 2ط ِّورت
بالكامل حيث توليها “مدن” عناية خاصة ،فقد تم تطويرها على أربعة محاور بما يتناسب مع التطور العمراني
والحضاري الذي تعيشه المملكة ،كما يتوفر فيها منظومة متكاملة من الخدمات وشبكة من الطرق المحورية
ً
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
السريعة مما سهل الوصول إليها ،وتحتوي على 1,077
ٍ
في مختلف األنشطة الصناعية المحلية والعالمية.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر

معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها

يتوفر فيها الخدمات التالية:
شبكات الطرق المحورية ،خدمات الوقود والغاز ،فرع
مكتب العمل ،خدمات الكهرباء ،محطات الوقود،
مكتب شهادة المنشأ ،خدمات المياه ،مجمعات
سكنية كبيرة ،مركز دوريات أمنية ،خدمات االتصاالت،
فرع إدارة الجوازات ،خدمات البنية التحتية ،مساجد
ومكاتب دعوة الجاليات ،مراكز خدمات وصيانة
السيارات ،مركز الدفاع المدني ،خدمات النظافة
العامة ،مراكز تجارية ،خدمات األمن الصناعي ،خدمات
الصرف الصحي ،مطاعم ،شبكة الغاز ،الخدمات
الحكومية ،كوفي شوب ،معاهد تدريب ،خدمات
مساندة.
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المدينة الصناعية الثالثة بالرياض:
تُ عد المدينة الصناعية الثالثة والتي أنشأت عام 2010/1431م وتقدر مساحتها بمليون م 2من أهم المدن ذات
الشراكة بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مع المديرية العامة للسجون حيث تعد
أقرب مدينة صناعية من إصالحية الحائر وتعد األولى على مستوى العالم العربي المهيأة لتدريب النزالء في
واجتماعيا ليعودوا بالنفع على أنفسهم ووطنهم،
مهنيا
حاضنات خاصة مع صقلهم بالتجارب والخبرات الالزمة
ً
ً
ً
منتجا بمختلف المنتجات ويتوفر فيها جميع الخدمات األساسية
مصنعا
تقدر مساحتها بمليون م 2يتوفر فيها 16
ً
حيث تعد من المدن الصناعية مكتملة التطوير.

الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعة منتجات المطاط والبالستيك

سدير “رؤية ملك”:

“هذا الموقع كان باألمس صحراء للصيد واليوم مدينة صناعية تخدم الوطن”

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

تولي المملكة مدينة سدير للصناعة واألعمال عناية خاصة ،حيث تعد من أكبر المناطق الصناعية التي أنشئت عام
ً
مستقبال
 1430هـ2009/م وتشرف عليها “مدن” ،وترى فيها المملكة
باهرا كونها تقع على الطريق الدولي
ً

ً
تطويرا لمساحة  16,8مليون م ،2من جملة
بين الرياض والقصيم ويمر قطار سار من خاللها .وقد شهدت
مساحتها التي تقدر بـ  265مليون م ،2تم التركيز فيها على بناء بنية تحتية متكاملة الخدمات ،بهدف الوصول

إلى مدينة نموذجية بمواصفات خاصة وبمعايير عالمية.

وتعد مدينة سدير للصناعة واألعمال أكبر مدينة صناعية قريبة من الرياض تخدم أهداف المستثمرين الصناعيين،
مجمع للصناعات الدوائية ،وآخر لصناعات مواد البناء وغيرها
وتضم منطقة للصناعات الطبية ،وتتميز بوجود أول
ٍ

ً
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس في مختلف األنشطة الصناعية.
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
تضم 291
الكثير ،حيث
ّ
ٍ

مجمع خاص إلنتاج أدوية السرطان ،بشراكةٍ سعودية كورية جنوبية،
ولقد تم تخصيص مساحة  77ألف م 2إلنشاء
ٍ

يعد األول من نوعه في هذا المجال.
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الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعة المواد الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها

الصناعية في سدير لعام 2016م:
المشاريع التأهيلية في المدينة
ّ
• محطة الكهرباء  1و . 2

• مشروع إنشاء المبنى اإلداري.

• ربط المرحلة األولى بطريق الرياض القصيم.

• مشروع المصانع الجاهزة.

• مشروع تنفيذ الصالة متعددة األغراض.

• محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

• مشروع تنفيذ شبكة الطرق والكهرباء.

• تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية.

• محطة معالجة مياه الشرب.

• مشروع زراعة وسطيات الطرق “المرحلة األولى”.
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المدينة الصناعية بالخرج:
تعد المدينة الصناعية بالخرج من المدن الحديثة والمتطورة التي أنشئت عام 1430هـ 2009 /م وتبلغ مساحتها
ً
مصنعا ما بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس في مختلف األنشطة
 99مليون م .2وتحتوي على 332
الصناعية ،من أهمها ،صناعة المواد المعدنية والغــذائية والكيميائية .وقد تم االنتهــاء من تــطــويـر مســـاحة

 24مليون م ،2حيث تتوفر فيها جميع الخدمات األساسية والتي تشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف
الصحي ومجمع سكني مؤهل للعمال وخدمات األمن الصناعي.

مستقبل لمواكبة اإلقبال المتزايد
ً
وتتميز بقربها من مدينة الرياض وسعة أراضيها التي تمكنها من التوسع
على األراضي الصناعية من قبل المستثمرين.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
معدات ومكائن
ورق ومنتجاته

المدينة الصناعية بضرماء:
تقدر بـ  11,5مليون م ،2أهم
تم إنشاؤها عام 2013م على مساحة
ّ
تحتضن المدينة الصناعية بضرماء ،التي ّ
مصنعا ما بين منتج وتحت اإلنشاء.
المصانع ذات التقنيات الحديثة في صناعة مواد البناء وهي عبارة عن 12
ً
2
غربا ،وقد تم االنتهاء من تطوير مساحة  3,85مليون م حتى اآلن.
تبعد عن الرياض  40كلم ً
الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
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المدينة الصناعية األولى بالقصيم:
تقع المدينة الصناعية األولى على طريق الملك عبدالعزيز بين بريدة وعنيزة .تبلغ مساحتها  1.5مليون مُ 2ط ِّورت
بالكامل ،حيث أنشئت عام 1400هـ 1980 /م وتعد من أقدم المدن التي تتوفر فيها جميع الخدمات الرئيسية
المتطورة كخدمات الكهرباء والمياه والنظافة العامة واالتصاالت وغيرها من الخدمات المساندة والتي تعد
وقائم في مجاالت مختلفة ،من أهمها
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
كجزء رئيسي لتطورها ونموها .تحتضن المدينة 134
ً
ٍ
للري.
مصنع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ( )SPIMACOومصنع شركة الوسائل
ّ
الصناعات القائمة والمستهدفة
المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
ورق ومنتجاتها

المشاريع التأهيلية:
• إنشاء مباني إدارية.
• إنشاء  16مصنعا جاهزا مكتمل الخدمات.
• إنشاء مبنى تجاري.
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المدينة الصناعية الثانية بالقصيم:
أنشأت المدينة الصناعية الثانية بالقصيم عام 1434هـ 2012 /م وتقع على طريق الرياض السريع بمسـاحة

 4ماليين م 2طور منها حتى اآلن  2مليون م ,2وجاء إنشاؤها بعد نجاح المدينة الصناعية األولى والتي كان
ً
نظرا لحاجة المستثمرين الصناعيين إليها ،وما لها من ميزات وتكلفة أقل ،ما دعا إلى إنشاء
مميزا
اإلقبال عليها
ً
مدينة صناعية ثانية بمواصفات سابقتها وببنية مكتــمــلــة الـخــدمـات .وتم تـنـفـيـذ مجموعة من المشاريع فـي
ً
قائما وتحت اإلنشاء والتأسيس.
مصنعا
مرحـلـتـهـا األولـى بـمـسـاحة  1.3مليون م 2وتقدر مصانعها ب 24
ً
الصناعات القائمة والمستهدفة
صناعة الخشب واألثاث

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
ورق ومنتجاتها
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المدينة الصناعية بحائل:
أنشئت المدينة الصناعية بجنوب حائل 1423هـ 2003 /م بمساحة إجمالية تقدر ب  2.56مليون مُ 2ط ِّورت
بالكامل على تقاطع طريق القصيم مع المدينة المنورة ،كما تم تأسيس المنطقة وتأهيلها كبنى تحتية
وخدمات متكاملة ملتزمين فيها بمعايير الجودة العالمية.
مصنعـــا مـــا بيـــن منتج
تحتضـــن المدينـــة قرابـــة 94
ً
وقائم وتحت اإلنشـــاء والتأســـيس لمنتجات منوعة،
مـــن أهمهـــا مصانـــع مســـاهمة وهـــي الكيميائية
ً
موقعا
والتصنيـــع الوطنيـــة .كمـــا أن لصناعية حائـــل
ً
اســـتراتيجيا حيـــث إنهـــا قريبـــة مـــن المـــواد األولية

الداخلـــة فـــي العديد مـــن الصناعات مثـــل الصناعات
المعدنيـــة وخاصـــة البوكســـيت ،الســـليكا  ،الجبس،
الزنـــك ،والمغنســـيوم ،كمـــا تمـــر بها ســـكة الحديد
لتســـهل عمليـــة التنقـــل للمســـتثمرين الصناعييـــن
وتتيـــح لهـــم خيـــارات العمـــل فـــي صناعـــات أخـــرى
و متعد د ة .

الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
معدات ومكائن
ورق ومنتجاته
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المدينة الصناعية بشقراء:
أسست المدينة الصــناعــية بشــقــراء عام 1432هـ 2011 /م وتــقــع جنوب منطقة شــقـراء بمــســاحة إجـمـالـيـة

مصنعا
 10ماليين م ، 2وتُ عد من أهم المدن الحديثة التي تم تطوير مليون م 2من مساحتها بمصانع تقدر بـ 30
ً

منتج وتحت اإلنشاء والتأسيس حيث تتوفر في مساحاتها الشاسعة جميع خدمات البنية التحتية كما
ما بين
ٍ
يتوفر فيها خدمات الطرق والسيول بشكل متكامل مع إنارة الطرق وشبكة كهرباء وخدمات المياه.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
معدات ومكائن

المشاريع التأهيلية:
• إنشاء  10مصانع جاهزة.
• إنشاء مبنى إداري.

المدينة الصناعية بالزلفي:
أسســـت المدينـــة الصناعيـــة في الزلفي عـــام 1431هـ 2010 /م بمســـاحة إجمالية تبلغ  18مليـــون م 2وتبلغ
مصنعا تحـــت اإلنشـــاء والتأســـيس حيث تقع
مســـاحة الجـــزء المطـــور منهـــا مليـــون م .2وتشـــتمل علـــى 14
ً
فـــي الجهـــة الجنوبيـــة الشـــرقية وتتوفر فيها خدمـــات الطرق وتصريف الســـيول وشـــبكات الجهد المتوســـط
الكهربائـــي كمـــا يتميـــز موقعها بوجـــود مناطق زراعيـــة مما يعنـــي إمكانية إنشـــاء مصانع غذائيـــة إضافة إلى
قربهـــا النموذجي مـــن القصيـــم وبعض محافظـــات الرياض.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية المكررة

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
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مدينة وعد الشمال الصناعية:
هي مدينة تعدينية متكاملة واقعة شمال شرق مدينة طريف بمنطقة الحدود الشماليةُ ،يسعى من خاللها
إلى تنمية االقتصاد وتوطين التقنية واستغالل مواردها الطبيعية التي تعود بالنفع على اقتصاد الوطن.
تمتلك المدينة كافة مقومات الصناعة والتنمية المستدامة ،إذ يتوقع أن يصل حجم االســتثـمارات فيها إلى
 21مليار ريال بمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية وهو المحور األساسي لنمو المدينة ،وتقدر
مساحته بـ  440كلم 2من جملة مساحة المدينة الصناعية البالغ  290مليون م.2
وإيمانً ا من الحكومة الرشيدة في بناء ودعم المنطقة سيتم إنفاق  4.5مليارات ريال إضافة إلى إتمام المشروع
بتقنيات عالية ومتكاملة بمعايير عالمية من حيث الخدمات والبنية التحتية والسكنية ،حيث سيتم ذلك تحت
إشراف “مدن”.
تتميز منطقة وعد الشمال بكثرة مواردها النادرة وثراء فرصها االستثمارية ،حيث يتوفر فيها ما ال يتوفر في
غيرها كحامض الفوسفاريك وفلوريد األلمنيوم والبوتاس واألمالح الكيميائية ورماد الصودا ،كما سيتم إنشاء
مجمع للزجاج وآخر للصناعات البالستيكية وآخر للطاقة الشمسية بغرض استثمار المنطقة على أسس تعود
بالنفع على الوطن والمواطنين وتساهم بذلك في تحقيق رؤية السعودية .2030
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• القطاع الشرقي:
مشاريع القطاع الشرقي:
نسبة االنجاز

المالحظات

اسم المشروع

%82

تحت التنفيذ

%86

تحت التنفيذ

استكمال تطوير الطرق

%1

تحت التنفيذ

تنفيذ مصنع إيسوزو
المرحلة الثانية

%8

تحت التنفيذ

استكمال الطريق الرابط
المرحلة األولى

%100

مكتمل

استكمال الطريق الرابط
المرحلة الثانية

%100

مكتمل

%100

مكتمل

مركز معلومات البحيرة

%100

مكتمل

تصميم و تنفيذ
وتشغيل اآلبار ومحطة
التنقية

%100

مكتمل

مشروع إعادة تأهيل
المدينة الصناعية

%100

مكتمل

إعادة تأهيل المرحلة
الثانية
تصميم و تنفيذ
وتشغيل محطة المعالجة

تأهيل البنية التحتية

المدينة الصناعية

المدينة الصناعية األولى
بالدمام

المدينة الصناعية الثانية
بالدمام
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نسبة االنجاز

المالحظات

اسم المشروع
إنشاء محطة إطفاء

%85

تحت التنفيذ

تصميم و تنفيذ
وتشغيل محطة المعالجة

%52

تحت التنفيذ

%61

تحت التنفيذ

تطوير المرحلة األولى -
الجزء الثاني من المدينة
الصناعية

المدينة الصناعية

المدينة الصناعية الثالثة
بالدمام

تطوير المرحلة األولى -
الجزء األول من المدينة
الصناعية

%92

مستلم جزئيا

تنفيذ الطريق الرابط
للمدينة الصناعية الثانية

المدينة الصناعية
بسلوى

%100

مكتمل

تطوير واحة “مدن”

المدينة الصناعية
باألحساء

%100

مكتمل

%100

مكتمل

%63

تحت التنفيذ

إنشاء مجمع تجاري
تأهيل المدينة الصناعية
المرحلة الثانية

المدينة الصناعية األولى
باألحساء

المدينة الصناعية األولى بالدمام:
تم تدشين المدينة الصناعية األولى بالدمام لتكون إحدى نقاط انطالق العديد من األنشطة الصناعية
واالستثمارية وتطويرها في المملكة ،حيث تأسست عام 1993هـ1973 /م على مساحة  2,5مــليون م²
موقعا متميزً ا بالقرب من الميناء ومدينتي الدمام والخبر .وتزخر المدينة الصناعية
 ُط ِّورت بالكامل  ،-وتحتلً
بتوفر كافة الخدمات والمرافق المتطورة من شبكات الطرق والكهرباء والمياه واالتصاالت
ّ
األولى بالدمام
وخدمات الصرف الصحي واألمن الصناعي باإلضافة إلى الوحدات السكنية والمراكز التجارية ،ويبلغ عدد المصانع
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس .وتضم المدينة مؤسسات مهمة مثل :مبنى
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
فيها 169
ً
ٍ
صندوق األمير سلطان لدعم مشاريع السيدات ،ومبنى جمعية السرطان السعودية ،ومحطة تحلية مياه ،ومعهد
الزامل للتدريب وبنوك وغيرها من المنشآت والمواقع االستثمارية.
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الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.
• مرفق صحي.
• خدمات الكهرباء.
• خدمات المياه.
• خدمات االتصاالت
• إدارة المدينة الصناعية.
• خدمات شحن
• مركز دفاع مدني.
• خدمات النظافة العامة.
• مركز شرطة.
• خدمات الصرف الصحي .
• مراكز تجارية.
• خدمات األمن الصناعي .
• مطاعم وبريد.
• مركز خدمة وصيانة السيارات.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر
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المدينة الصناعية الثانية بالدمام:
تأسست المدينة الصناعية الثانية بالدمام عام 1398هـ1978 /م وتمتد على مساحة  25مليون مُ - ²ط ِّورت
نظرا لتزايد الحاجة إلى المزيد من األراضي الصناعية وتعزيز النمو
بالكامل  -على طريق الظهران  -األحساء
ً
االقتصادي والصناعي في المنطقة .كما تتصل بطريق مباشر بميناء الملك عبدالعزيز ،كما أنها قريبة من
مجهزة بكافة
المناطق الغنية بالمواد األولية ومشتقات البترول ،ويتوفر فيها وحدات سكنية ومراكز تجارية
ّ
منتج
وعالميا ما بين
محليا
مصنعا
المرافق الخدمية واألساسية .وتضم المدينة الصناعية الثانية بالدمام 1048
ً
ً
ً
ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس.
ٍ

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.

• خدمات النظافة العامة.

• مرفق صحي.

• مركز شرطة.

• خدمات الكهرباء.

• مراكز تجارية.

• خدمات المياه.

• خدمات األمن الصناعي.

• خدمات الصرف الصحي.

• مطاعم.

• خدمات االتصاالت.

الصناعية.
• إدارة المدينة
ّ

• خدمات الغاز.

• مركز وخدمة وصيانة السيارات.

• مركز دفاع مدني.

• خدمات شحن وبريد.
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الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
المواد الكيميائية ومنتجاتها

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعة الخشب واألثاث

المالبس والمنسوجات والجلود
طباعة ونشر

الصناعات الطبية
ورق ومنتجاته

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام:
شيدت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام عام 1433هـ2012/م لتوفر مساحة تمتد لتصل إلى  48مليون م²
ّ
في موقع استراتيجي جنوب مدينة الدمام على طريق الظهران – األحساء ،ونحو  45كم عن ميناء الدمام وتبلغ
المساحة المطورة فيها  10.5مليون م ،2كما اكتسب موقع المدينة الصناعية الثالثة أهمية الرتباطه بسكة
قطار الدمام وقربها من كبرى الشركات في المنطقة ،إلى جانب مسار قطار الخليج الواعد ،إضافة إلى أن
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام تتواجد في منطقة غنية بالمواد األولية ومشتقات البترول.
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس ،كما تتوفر في المدينة أحدث
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
وتقدر مصانعها بـ 145
ً
ٍ
الخدمات والتسهيالت من حيث الطرق وشبكات المياه والكهرباء وإدارة المدينة الصناعية ،وخدمة األمن
مقصدا للمستثمرين
الصناعي وغيرها من الخدمات الجاري تطويرها ،مما جعل المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
ً
إلقامة المشاريع الصناعية المختلفة.

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق
• خدمات الكهرباء
• خدمات المياه
• خدمات الصرف الصحي
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الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
المواد الكيميائية ومنتجاتها

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعة الخشب واألثاث

المالبس والمنسوجات والجلود
طباعة ونشر

الصناعات الطبية
ورق ومنتجاته

المدينة الصناعية األولى باألحساء:
أنشئت المدينة الصناعية األولى باألحساء عام 1401هـ1981/م ،على طريق الدمام السريع شمال محافظة
وتحتل مساحة استراتيجية تبلغ نحو  1,5مليون مُ - 2ط ِّورت بالكامل  -لقربها من مدينة العيون ودول
ّ
األحساء،
واكتمال من حيث
ً
تطورا
مجلس التعاون الخليجي .وتعتبر المدينة الصناعية األولى باألحساء من أسرع المدن
ً
الخدمات ،كما تسهم في تعزيز مشروع توطين مجال الصناعات والتقنية واستثمار قدرات الكوادر الوطنية
مصنع ًا
المؤهلة من خالل توفير فرص العمل الحقيقية ،وتضم المدينة الصناعية األولى باألحساء اليوم 146
ّ
ً
منتجا في مجاالت صناعية متعددة ،وتشكل الصناعات المعدنية والبالستيكية وصناعة األجهزة والمواد الغذائية
أهمها.
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الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.

• مركز دفاع مدني.

• إدارة المدينة الصناعية.

• فرع إدارة الجوازات.

• خدمات النظافة العامة.

• مكتب الغرفة التجارية الصناعية.

• خدمات الكهرباء.

• خدمات الصرف الصحي والصناعي.

• مباني سكنية.

• خدمات المياه.

• مركز شرطة.

• مساجد ومكتب دعوة.

• خدمات االتصاالت

• مراكز تجارية.

• خدمات األمن الصناعي.

• مطاعم.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعة الخشب واألثاث

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
ورق ومنتجاته

المدينة الصناعية الثانية باألحساء:
تعتبر المدينة الصناعية الثانية باألحساء من أكبر المدن الصناعية في المملكة من حيث المساحة التي تبلغ في
لتعد من أكثر المدن
مجملها  300مليون م ²طور منها مساحة  4مليون م ،2والتي تم تدشينها عام 2013م
ّ
مجهز
تطورا من حيث التخطيط واإلنشاء بحسب أنظمة صديقة للبيئة وبهدف تشكيل مركز متطور
الصناعية
ّ
ً
ً
مصنعا
بأفضل الخدمات والتسهيالت لدعم التنمية االقتصادية والصناعية وتعزيز مشروع التوطين تضم 22
تحت اإلنشاء والتأسيس .وتقع المدينة الصناعية الثانية باألحساء على ساحل الخليج العربي ،وتمتاز بقربها
من مدينة الهفوف والمنافذ السعودية القطرية واإلماراتية ،األمر الذي جعل منها البيئة االستثمارية األمثل
إلقامة المشاريع العالمية والمحلية.
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الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المنتجات النفطية المكررة

المالبس والمنسوجات والجلود
المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر

معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها

المدينة الصناعية بعرعر:
تمتد المدينة الصناعية بعرعر على مساحة  2,000,119م ،²حيث تأسست عام 1430هـ2009/م وتم فيها
تطوير مساحة  900ألف م .²تبعد المدينة الصناعية بعرعر مسافة 15كم عن وسط عرعر ،و 55كم عن الحدود
ً
مصنعا تحت اإلنشاء والتأسيس ،كما تتوفر فيها خدمات المياه الصناعية
السعودية العراقية .وتضم المدينة 13
والكهرباء واألمن الصناعي إضافة إلى شبكات الطرق ،ليسهم ذلك في تسهيل التعاون مع دول الجوار
وتمكينها من استقطاب مختلف المشاريع والصناعات الخدمية والغذائية في المستقبل.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورة

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
خدمي

صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية
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الصناعات القائمة والمستهدفة
صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر

معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها

المدينة الصناعية بحفر الباطن:
أسست “مدن” المدينة الصناعية بحفر الباطن عام 1433هـ2012/م على مساحة  100مليون م ²طور منها
استكمال لتنفيذ خطة “مدن” لتنمية المناطق الواعدة ،لتوفير المزيد من
ً
حتى اآلن مساحة مليون م ،2وذلك
مصنعا ما بين منتج
المناطق التنموية واالستثمارية في المملكة .وتضم المدينة الصناعية بحفر الباطن 15
ً
بري رئيسي بالقرب من دولة الكويت بنحو  90كم
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس .وتقع المدينة على طريق ّ
وتبعد عن مطار القيصومة حوالي  20كم ،لتشكل بذلك بيئة مثالية لتنمية االستثمار الداخلي والخارجي مع
الدول األخرى المجاورة.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية المكررة
صناعات تحويلية أخرى

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
ورق ومنتجاته
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• القطاع الغربي:
مشاريع القطاع الغربي:
اسم المشروع

المدينة الصناعية

نسبة االنجاز

حالة المشروع

تنفيذ مشروع إنشاء
 16مصنع جاهز بمساحة
2
450م

الصناعية األولى بجدة

%100

مكتمل

استكمال تطوير المدينة
الصناعية الثانية

%80

تحت التنفيذ

إنشاء  12مصنع جاهز
2
بمساحة 450م

%100

مكتمل

استكمال إنشاء 20
مصنع جاهز بمساحة
2
900م

%43

تحت التنفيذ

إنشاء  20مصنع جاهز
2
بمساحة 450م

%73

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة
مياه الصرف الصحي
والصناعي بالمدينة
الصناعية.

%89

تحت التنفيذ

%28

تحت التنفيذ

%33

تحت التنفيذ

إنشاء محطة إطفاء
استكمال  12مصنع
جاهز بمساحة  900م

2

الصناعية الثانية بجدة

إنشاء محطة التحويل
الرئيسية الثانية جهد
 13.8/33/110ك.ف

%100

مكتمل

داخلية المبنى اإلداري

%100

مكتمل

إنشاء  20مصنع جاهز
2
بمساحة  450م

%100

مكتمل
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المدينة الصناعية

اسم المشروع

نسبة االنجاز

حالة المشروع

مشروع تقاطعات
الطريق الرابط للمدينة
الصناعية الثالثة

%45

تحت التنفيذ

إنشاء محطة التحويل
الثانية  110ك .ف.

%73

تحت التنفيذ

إنشاء  12مصنع جاهز
2
بمساحة  900م

%62

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة
مياه الصرف الصحي
والصناعي بالمدينة
الصناعية

%16

تحت التنفيذ

%66

تحت التنفيذ

استكمال  12مصنع
جاهز بمساحة  900م

2

الصناعية الثالثة بجدة

إنشاء  20مصنع جاهز
2
بمساحة  450م

%73

تطوير الجزء األول
والثاني من امتداد
المدينة الصناعية الثالثة

%2

إستكمال تطوير المرحلة
األولى من الجزء األول
للمدينة الصناعية الثالثة

%3

تحت التنفيذ

تطوير المرحلة األولى
من المدينة الصناعية
الثالثة

%100

مكتمل

تطوير المرحلة األولى
الجزء الثاني من المدينة
الصناعية

%100

مكتمل

مشروع تنفيذ مشروع
أعمال البنية التحتية
للمجمع السكني بواحة
جدة -المرحلة األولى أ

%10

استكمال إنشاء 28
مصنع جاهز بمساحة
2
900م

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

الصناعية الرابعة بجدة
%3

تحت التنفيذ
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اسم المشروع
تطوير المرحلة الثانية
من المدينة الصناعية
تصميم وتنفيذ وتشغيل
خزانات مياه الشرب

المدينة الصناعية

نسبة االنجاز

المالحظات

%5

تحت التنفيذ

جازان
% 66

تحت التنفيذ

تطوير المرحلة الثانية
من المدينة الصناعية

نجران

% 56

تحت التنفيذ

إنشاء عدد  8مصانع
جــاهـزة بمــــســــاحة
2
 900متر م

تبوك

% 42

تحت التنفيذ

تطوير واحة ينبع

ينبع

% 44

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة
مياه الصرف الصحي
والصناعي

% 53

تحت التنفيذ

استكمال تطوير المدينة
الصناعية مرحلة  1و 2
ّ

%100

مكتمل

المدينة المنورة

استكمال إنشاء 28
مصنع جاهز بمساحة
2
 900م

%3

تحت التنفيذ

إنشاء المبنى اإلداري

% 100

مكتمل

إنشاء محطة إطفاء

% 33

تحت التنفيذ

% 48

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ وتشغيل
خزانات مياه الشرب

الباحة

تطوير المرحلة األولى
من المدينة الصناعية
األولى

رابغ

% 100

مكتمل

داخلية المبنى اإلداري

واحة ”مدن” بجدة

% 100

مكتمل

عسير

% 44

تحت التنفيذ

استكمال تطوير المدينة
الصناعية بعسير
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المدينة الصناعية األولى بجدة:
أنشئت المدينة الصناعية األولى في مدينة جدة عام 1393هـ1971 /م ،وتم تطويرها حتى وصلت مساحتها إلى
بتوفر مختلف المرافق الضرورية والوحدات السكنية والتسهيالت
ّ
 12مليون م .²وتمتاز الصناعية األولى بجدة
والخدمات المساندة واللوجستية فيها ،إلى جانب استراتيجية موقعها وقربها من وسط مدينة جدة والميناء
عد الميناء األكبر في المملكة العربية السعودية ،مما أكسبها أهمية خاصة ومزايا جاذبة
اإلسالمي الذي ُي ّ
مصنعا بين منتج وقائم
للمستثمرين والمشاريع الصناعية المحلية والعالمية ،التي بلغ إجمالي عددها 1071
ً
وتحت التأسيس.

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.
• خدمات الكهرباء.
• خدمات المياه.
• خدمات االتصاالت
• خدمات الصرف الصحي.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية
طباعة ونشر

معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها
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المدينة الصناعية الثانية بجدة:
سريعا وذلك لمواكبة الزيادة
تطورا
شهدت المدينة الصناعية الثانية بجدة منذ إنشائها عام 1429هـ2009 /م
ً
ً
متميزً ا يبعد عن جنوب
موقعا
المضطردة في الطلب على األراضي الصناعية في المنطقة ،لتحتل بذلك
ّ
ً
المدينة الصناعية األولى بجدة نحو  35كم بين طريقين رئيسيين وبالقرب من ميناء جدة اإلسالمي .وتبلغ
مساحة المدينة الصناعية الثانية  8ماليين مُ - ²ط ِّورت بالكامل  ; -وتتوفر فيها كافة الخدمات األساسية من
ً
وقائم
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
الطرق ،وخدمات المياه والكهرباء واالتصاالت ،واألمن الصناعي .وتضم المدينة 236
ٍ
وتحت اإلنشاء والتأسيس في مختلف المجاالت الصناعية.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المالبس والمنسوجات والجلود
المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر

معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها
غير مصنف

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.
• خدمات الكهرباء.
• خدمات المياه.
• خدمات االتصاالت
• خدمات الصرف الصحي (تحت التطوير).
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المدينة الصناعية الثالثة بجدة:
تأسست المدينة الصناعية الثالثة بجدة عام 1433هـ2012 /م على مساحة  80مليون م ²طور منها حتى
اآلن  22.2مليون م ،2وتشهد منذ إنشائها إقبال الكثير من المستثمرين الصناعيين لحداثة تصميمها ومثالية
وتتضمن المدينة الخدمات األساسية
موقعها بالقرب من مدينتي جدة ومكة والصناعيتين األولى والثانية.
ّ
المهمة التي تشمل شبكات الطرق والكهرباء وغيرها من الخدمات األخرى .وتضم المدينة الصناعية الثالثة بجدة
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس.
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
472
ً
ٍ

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.
• خدمات الكهرباء.
• خدمات االتصاالت.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية
طباعة ونشر

معدات ومكائن
ورق ومنتجاتها
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المدينة الصناعية بالمدينة المنورة:
تقع المدينة الصناعية بالمدينة المنورة التي تبلغ مساحتها  10مليون مُ -2ط ِّورت بالكامل  -بالقرب من الحرم
النبوي الشريف وميناء ينبع التجاري على بعد 190كم ،كما أنها على مقربة من مدينة المعرفة االقتصادية
وتجاريا يعزز التطور والنمو
صناعيا
ومحطة قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة ،لتصبح بذلك مركزً ا
ً
ً
نظرا لموقعها االستراتيجي .كما ساعد توفر الخدمات األساسية والمواد األولية
االقتصادي في المنطقة
ً
لصناعة المعادن ومواد البناء على استقطاب الكثير من المشاريع والمستثمرين .وتضم المدينة منذ تأسيسها
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس..
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
عام 1423هـ2003/م قرابة 235
ً
ٍ
الصناعات القائمة والمستهدفة

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية
طباعة ونشر

المدينة الصناعية بمكة المكرمة:
تم تأسيس المدينة الصناعية بمكة المكرمة عام 1405هـ 1985 /على مساحة  730ألف مُ - ²ط ِّورت بالكامل-
وتكامل لقربها من الحرم المكّ ي الشريف
ً
وتعد من أكثر المدن الصناعية تميزً ا
شمال مدينة مكة المكرمة،
ّ
مصنعا ما بين
وشمولها على أهم الخدمات المتطورة والالزمة لتأمين بيئة مثالية للعمل والعيش ،وتضم 73
ً
وقائم.
ٍ
منتج
ٍ

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.

• خدمات الكهرباء.

• خدمات المياه.

• خدمات االتصاالت

• خدمات الصرف الصحي.
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الصناعات القائمة والمستهدفة

المالبس والمنسوجات والجلود
المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات تحويلية أخرى
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
معدات ومكائن

المدينة الصناعية بتبوك:
تبعد المدينة الصناعية بتبوك  14كم شرق مدينة تبوك ،وتأسست عام 1423هـ2003 /م لتغـطـــي مســــاحة
متميز على مقربة من الحدود األردنية بحوالي  296كم وميناء
وتفردت بموقع
 4ماليين مُ - ²ط ِّورت بالكامل ،-
ّ
ّ
ضباء على بعد  210كم ،ووجود الخدمات والمرافق عالية الجودة من شبكات الطرق والكهرباء ،وخدمات األمن
فضل عن توفر المواد األولية لبعض الصناعات
ً
الصناعي ،والنظافة العامة ،ومبنى إداري للمدينة الصناعية،
المحفزة للمستثمرين في هذه النشاطات
ِّ
استراتيجيا يقدم أفضل الفرص
الغذائية والزجاجية ،ما جعلها مركزً ا
ً
ً
مصنعا
الصناعية ،وتضم المدينة الصناعية نحو 73
الصناعات القائمة والمستهدفة

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
ورق ومنتجاتها
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المدينة الصناعية بعسير:
تجمع المدينة الصناعية بعسير التي أنشئت عام 1410هـ1990/م على مساحة  2,7مليون مُ - ²ط ِّورت بالكامل،-
وتوفر الخدمات األساسية المتطورة مثل شبكات
ّ
بين الموقع المثالي بين مدينتي أبها وخميس مشيط
الطرق والكهرباء ،وخدمات األمن الصناعي وغيرها .شهدت المدينة الصناعية بعسير عدة مراحل تطويرية،
منتج وتحت اإلنشاء والتأسيس في مختلف المجاالت أهمها :الصناعات الكيماوية
144مصنعا ما بين
وتضم
ً
ٍ
والبالستيك ،ومواد البناء ،والزجاج ،والصناعات الغذائية وغيرها.
الصناعات القائمة والمستهدفة
المركبات والمقطورات

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
طباعة ونشر

ورق ومنتجاتها

المدينة الصناعية بالباحة (األولى والثانية):
تأسست المدينة الصناعية بهدف تطوير النشاط الصناعي وتنمية االستثمار بالباحة عام 1432هـ2012/م،
لتغطي مساحة إجمالية تبلغ  3ماليين م ²طور منها حتى اآلن مساحة  1,3مليون م ،2وتتوفر فيها شبكات
طرق داخلية وطريق رابط .وتتميز الباحة األولى بوقوعها على بعد  10كم من مطار الملك سعود بالعقيق،
ً
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس.
ٍ
منتج
مصنعا ما بين
بينما تقع الباحة الثانية في محافظة ناوان .وتضم 19
ٍ

الخدمات المتوفرة:
• شبكات الطرق.

• خدمات الكهرباء.

• خدمات المياه.
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الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات طبية

صناعة الخشب واألثاث

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

المدينة الصناعية بنجران:
تأسست المدينة الصناعية بنجران عام 1423هـ2003 /م  ،وتمتد على مساحة  6,5ماليين م ،²وبلغت المساحة
المطورة  3مليون م .²وتتميز المدينة الصناعية بنجران بموقعها المتميز على بعد  45كم عن وسط مدينة
ّ
نجران والقرب من الحدود اليمنية والمواقع الغنية بالموارد الطبيعية والمواد األولية بما في ذلك الجرانيت
ً
استراتيجيا لإلنتاج والتبادل الصناعي .وتضم
مركزا
الداخل في صناعة مواد البناء ،األمر الذي جعل المدينة
ً
وقائم وتحت التأسيس.
ٍ
منتج
مصنع ًا ما بين
المدينة الصناعية بنجران اليوم 38
ّ
ٍ
الصناعات القائمة والمستهدفة
صناعات طبية

صناعة الكهرباء واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
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المدينة الصناعية بجازان:
أنشئت المدينة الصناعية بجازان على مساحة  39مليون م ²عام 1430هـ2009/م ،في بحرة فلس وحرة
الجهو بمحافظة أبي عريش ،وهي تمثل المنفذ الجنوبي الغربي للمملكة وعلى مقربة كبيرة من الحدود
اليمنية والميناء البحري .وتضم المدينة الصناعية بجازان والتي تبلغ المساحة المطورة فيها  2,3مليون م،2
وقائم وتحت التأسيس في مجاالت صناعية مختلفة وأهمها الصناعات الغذائية وتلك
ٍ
منتج
مصنعا مابين
و 62
ً
ٍ
المتعلقة بالصيد ويعود ذلك للطبيعة الجغرافية والمناخية لمحافظة جازان.
الصناعات القائمة والمستهدفة

المالبس والمنسوجات والجلود
المنتجات النفطية المكررة

المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعات طبية

صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
صناعات معدنية

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
ورق ومنتجاته
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مناطق التقنية:
تسعى “مدن” إلى تنفيذ أهدافها وإحداث نهضة في مجال الصناعة والتكنولوجيا ضمن نطاق مسؤولياتها من خالل
ومجهزة بأحدث المرافق والخدمات األساسية والثانوية لخلق بيئة مثالية تعتمد على أسس
أراض متطورة
ٍ
توفير
ّ
وببنية تحتية ذات معايير عالمية لتحقيق التكامل والتنوع االقتصادي.
وخبرات علميةُ ،
تقنيتين على مساحة
وتقوم “مدن” بالترخيص لتطوير مناطق تقنية ،حيث أصدرت حتى اآلن رخص تطوير منطقتين
ّ
( 2,470,447م )²وهما :مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت ،ومجمع وادي الرياض للتقنية.

المناطق التقنية  /تحت التطوير
المدينة

نسب اإلنجاز

المساحة/م

مجمع تقنية المعلومات

95%

1,670,000

مجمع وادي الرياض للتقنية

31%

800,447

إجمالي المساحات

2

2,470,447
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جدول مناطق التقنية التي تشرف عليها “مدن”
الرقم

اسم
المنطقة

المساحة
اإلجمالية

الجهة
التابعة
والمطور

نوعية النشاطات
بالمنطقة

1

وادي
الرياض
للتقنية

متر مربع 1,670,000

جامعة الملك
سعود

مركز استثمار معرفي،
,ومركز أبحاث عالمي،
يعمل على استقطاب
اإلبداع وتطويره،
واستثمار مخرجات
األبحاث لتوطين
التقنية واالبتكار.

2

مجمع تقنية
المعلومات
واإلتصاالت

متر مربع 800,447

المؤسسة
العامة
للتقاعد
(شركة
اإلستثمارات
الرائدة)

توفير بيئة مميزة
تعمل على استقطاب
المواهب والحفاظ
عليها وتحفيزها من
خالل تأمين مجتمع
ديناميكي متطور
ومبتكر ،يدعم احتياجات
عمل شركات التقنية
رئيسيا
مجمعا
ويمثل
ً
ً
ألنشطة تقنية
المعلومات

عناصر المشروع

تاريخ
اإلطالق

نسبة
اإلنجاز

منطقة الجامعة :وهي وحدة
من الجامعة تتولى أمر األعمال
والخدمات البحثية والملكية
الفكرية .إضافة إلى مختبرات
لخدمة السوق المحلي ومركز
رواد األعمال.
منطقة البحث والتطوير :وهي
عبارة عن معاهد أبحاث تابعة
لجهات حكومية وخاصة ومراكز
أبحاث متخصصة.

2009م

31%

منطقة شركات التقنية :وهي
منطقة تجتمع فيها الشركات
التجارية المتخصصة في مجاالت
وادي الرياض للتقنية ومختلفة
األحجام.
القرية العلمية :وهي المنطقة
السكنية والترفيهية للمشروع
والتي سوف تعكس مستوى
المعيشة الراقي للعاملين في
الواحة باإلضافة إلى الزوار من
داخل وخارج مدينة الرياض.
منطقة المركز :وهي قلب
الواحة النابض والتي تحتوي
على الحاضنات ومكتب الخدمات
والمساندة.

2009م

95%

يتكون المشروع من ثالثة
قطاعات رئيسة هي ،تقنية
المعلومات ،االتصاالت ،البحوث
والتطوير ،ويحتوي هذا المجمع
على مركز اإلبداع واالبتكار الذي
سوف يشتمل على سبعة
مناطق هي ،ممرات وشوارع
تقنية ،قرية المعرفة ،المباني
السكنية والفلل ،ممر النخيل،
نطاق الترفيه والحدائق.
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وادي الرياض للتقنية
مقر مجمع وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض على مساحة إجمالية تبلغ
يقع
ّ
 1.670مليون م ،²وتمت الموافقة عليه كمشروع بموجب ترخيص رقم /2خ ت بتاريخ 1430/6/30هـ .ويعمل
وادي الرياض للتقنية كمركز لتشجيع البحث العلمي ،واستثمار اإلبداع واالبتكار ،واستقطاب الكفاءات الوطنية
وتوظيفها في مختلف المجاالت التقنية والخدمية والمعرفية والحيوية وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة
وبناء بيئة معرفية حديثة .كما تم إنشاء شركة وادي الرياض كجهة استثمارية تستقي من خبرات جامعة الملك
سعود وقدراتها المعرفية في تعزيز االقتصاد ،وتطوير التقنية ونقلها ،وتوطين فرص العمل المتوفرة في
المجال التقني والمعرفي.
كما يهدف مجمع وادي الرياض للتقنية إلى تحقيق جملة من األهداف االستراتيجية التي تطمح جامعة الملك
سعود إلى تنفيذها ،وهي:
• تحقيق التنمية المستدامة في دعم االقتصاد المعرفي الوطني ونقل التقنية وتطويرها.
• تفعيل وتعزيز عالقات التعاون البنّ اء بين الجامعة ومراكز البحوث.
• بناء وسط مثالي لجذب المستثمرين والمشاريع في مجال المعرفة والتقنية.
• استقطاب الكفاءات المبدعة وتحفيزها.

مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت:
استراتيجيا على أهم الطرق الرئيسية
موقعا
يحتل مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت في العاصمة الرياض
ّ
ً
ً
في المدينة ،ويمتد على مساحة تصل إلى نصف مليون م .²وحصلت المؤسسة العامة للتقاعد على ترخيص
رقم /1خ ت إلنشاء المجمع بتاريخ 1/7/1427هـ ،كمنطقة تقنية تعمل على تنمية وتطوير قطاع االتصاالت
والتقنية ،وذلك وفق أنظمة “مدن” ومتطلباتها إلنشاء المناطق التقنية بأحدث المواصفات وأعلى المعايير
العالمية.
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واحات “مدن”:
سعت “مدن” لالستفادة من خبرات المرأة السعودية وخاصة في مجال الصناعة إلى القضاء على البطالة
وتوظيف هذه الطاقات سواء كعامالت في المجال أو مستثمرات ومديرات أعمال من المهتمات بمجال الصناعة
بناء على ذلك قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراض داخل المدن لتمكين المرأة من العمل
والتصنيع .وقد جاء ً
داخل التجمعات السكانية ،وكُ لفت “مدن” بإنشائها .وقد بدأت “مدن” في تنفيذها وفق معايير عالمية وبنية
تحتية متكاملة وخدمات وتصاميم تلبي احتياجات المرأة السعودية إضافة لتوفير كل ما يساعدها على العمل
واإلنتاجية السيما في مجال وسائل النقل وحضانات األطفال ومعاهد التدريب والتأهيل.
بدأت “مدن” في تنفيذ واحة األحساء عام 2013م ،باإلضافة إلى عدد من الواحات القائم العمل عليها،
باإلضافة إلى الواحات المخطط إنشاؤها في كل من جدة والقصيم والجوف وينبع.

واحة “مدن” باألحساء:
في عام 2013م بدأت “مدن” في تأسيس أول واحاتها باألحساء وتُ عد من أهم واحاتها المهيأة لعمل المرأة
في بيئة آمنة وبخصوصية تامة تتناسب مع خصوصية المرأة السعودية ،حيث تقع جنوب مدينة الهفوف بمساحة
إجمالية تبلغ  543,431ألف م - 2طورت بالكامل  -وتعتبر حاضنة لجميع المشاريع الصناعية النسائية.
مصنعا
عامي 2014م و 2015م تم تطوير البنية التحتية بمعايير وجودة عالمية ،وتم بعد ذلك بناء 20
وخالل
ً
ّ
جاهزً ا كمرحلة أولى لتمكين المستثمرات ورائدات األعمال والمهتمات بمجال التصنيع من االستثمار في أكثر
منوعة ،مثل :الصناعات الغذائية وصناعة الشكوالتة والحلويات والتمر والمستلزمات الطبية
من  10نشاطات
ّ
وغيرها من المشاريع الخفيفة والصديقة للبيئة.

واحة “مدن” بجدة:
تعد واحة “مدن” بجدة أحدث مدن جدة الصناعية ،حيث تأسست عام 1433هـ 2012 /م على مساحة تبــلـغ نحو
ّ
2
2
طور منها حتى األن مساحة  2مليون م  ،ويمكن الوصول إليها من خالل طريق عسفان شمال
 5ماليين م
ِّ
شرق مدينة جدة وتقع بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي .وتعتبر المدينة أول مدينة صناعية للنساء
كالصناعات الطبية والصناعات المتطورة ذات التقنية العالية .وأنشئت
في جدة بمجال الصناعات الخفيفة
ّ
سعيا إلى تحقيق
انسجاما مع استراتيجية الدولة في توفير فرص العمل للكفاءات النسائية القادرة
المدينة
ً
ً
األهداف التنموية ضمن بيئة استثمارية مالئمة.
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واحة “مدن” بالقصيم
تقع واحة “مدن” بالقصيم في الجزء الجنوبي من مدينة بريده في منطقة القصيم على طريق الملك عبدالعزيز.
ً
تقريبا موزعة بنسبة  %34لمنطقة الصناعات الخفيفة و %4للمنطقة
تبلغ مساحة الواحة 1,000,000م2
اللوجستية و %7منطقة تجارية و %55للطرق والخدمات والمسطحات الخضراء.

واحة “مدن” بينبع:
تقع واحة “مدن” في ينبع على بعد  9كم شمال وسط المدينة ،وتبعد  25كم عن مدينة ينبع الصناعية على
الحد الشمالي من مطار ينبع األقليمي على مساحة  500,544كم 2موزعة بنسبة  %31لمنطقة الصناعات
الخفيفة و %17للمناطق التجارية واللوجستية و %52للطرق والخدمات والمسطحات الخضراء.

واحة “مدن” بالجوف:
تقـــع المدينـــة الصناعيـــة بالجـــوف شـــمال المملكة على بعـــد  40كم مـــن محافظة ســـكاكا ونحـــو  11كم عن
المطـــار ،حيـــث يبلـــغ إجمالي مســـاحتها  3مالييـــن م .وتم تطوير مســـاحة  970ألـــف م ²منذ تأسيســـها عام
ً
وخصوصا قربهـــا من المناطـــق الزراعية والحدود
1423هــــ2003/م .وتتميـــز المدينـــة بموقعها االســـتراتيجي
توفـــر الخدمات الضرورية من شـــبكات الطرق والكهرباء وغيرها فـــي المدين ،ما يؤهلها
األردنيـــة ،عالوةً على ّ
كمنطقـــة اســـتثمارية مالئمة لتنمية النشـــاط التجاري الصناعـــي وخاصة الصناعـــات الغذائية.
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بحيرة “مدن”:
أنشـــأت “مـــدن” بحيرة “مـــدن” بالمدينة الصناعية الثانيـــة بالدمام على أنقاض بركة راكـــدة لتجمع مياه الصرف
ً
عد
الصحـــي والصناعي ،فقامت بمعالجـــة المياه ،وتحويلها إلى مســـطحات خضراء،
ومتنزها يقصـــده الزوار .وتُ ُّ
مطـــورة في المملكـــة ،وهي عبارة عن ميـــاه متجددة تُ عالـــج بطريقة بيئية،
بحيـــرة “مـــدن” أكبر بحيرة صناعية
َّ
2
داخـــل المدينـــة الصناعيـــة الثانيـــة بالدمام ،وتبلـــغ المســـاحة اإلجمالية لمشـــروع البحيـــرة  400,000م  ،فيما
تُ مثـــل مســـاحة البحيـــرة  210,000م ،2أي نحو  %52من المســـاحة اإلجمالية للمشـــروع ،وتبلـــغ تكلفة البحيرة
وقنـــوات تصريـــف الســـيول أكثر مـــن  118مليون ريال؛ ويتضمن المشـــروع مســـطحات خضـــراء باإلضافة إلى
 760نخلـــة ،تـــم توزيعهـــا على أنحـــاء البحيرة بشـــكل هندســـي وجمالي رائع ،كمـــا يتضمن المشـــروع ممرات
للمشـــاة بطـــول  4كلـــم ُص ِّممت بطريقة مميزة ،ومــمــشـــــى صـحــــي بطــــول  10كلـــم لخدمـــة زوار البحيرة،
ً
متنفســـا لالســـتمتاع بقضـــاء الوقت هناك.
باإلضافـــة إلـــى نوافير ،ومتنـــزه؛ مما يجعل من المكان
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الباب السادس

مستقبل ..
ٌ
وطموح
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91

االستدامة االقتصادية (الصناعية المطورة):

متصاعدا
نموا
في طور النمو المتواصل والذي تطمح “مدن” لتحقيقه على الصعيد الصناعي واالستثماري سجلت
ً
ً
منسجما مع أهداف “مدن” الجاذبة والمحققة للعمل واالستقرار ،فقفزت
خالل السنوات من 2007م إلى 2016م
ً
مساحات األراضي من  40,5مليون م 2في عام  2007م إلى قرابة  190.4مليون م 2في عام 2016م.

توفير األراضي الصناعية المطورة:

تطويرا ألراضيه الصناعية ،والذي ُيشكل ما نسبته  ،%40يليه القطاع الغربي
ُيعد القطاع األوسط من أكثر القطاعات
ً
وأخيرا القطاع الشرقي والذي ُيمثل  %26من مساحة المدن الصناعية المطورة.
والذي ُيشكل ،%34
ً
الجداول التالية توضح تطور المساحات في القطاعات الثالثة خالل العام 2016م :

مساحة األراضي المطورة:
المدينة الصناعية

المساحة الكلية م

الرياض األولى

500,000

500,000

الرياض الثانية

19,000,000

19,000,000

الرياض الثالثة

1,000,000

1,000,000

القصيم األولى

1,500,000

1,500,000

القصيم الثانية

4,000,000

2,000,000

واحة “مدن” بالقصيم

1000.000

مرحلة الدراسة

سدير

265,000,000

16,800,000

حائل

2,560,000

2,560,000

الخرج

99,000,000

24,000,000

الزلفي

18,000,000

1,000,000

ضرماء

11,500,000

3,850,000

2

المساحة المطورة م

2
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المدينة الصناعية

المساحة الكلية م

شقراء

10,000,000

1,000,000

وعد الشمال

290,000,000

تحت التطوير

الدمام األولى

2,500,000

2,500,000

الدمام الثانية

25,000,000

25,000,000

الدمام الثالثة

48,000,000

10,500,000

األحساء األولى

1,500,000

1,500,000

األحساء الثانية

300,000,000

4,000,000

واحة " مدن" باألحساء

543,431

543,431

واحة " مدن " بالجوف

3,000,000

970,000

حفر الباطن

100,000,000

1,000,000

عرعر

2,000,119

900,000

جدة األولى

12,000,000

12,000,000

جدة الثانية

8,000,000

8,000,000

جدة الثالثة

80,000,000

22,200,000

واحدة "مدن" بجدة

5,000,000

2,000,000

مكة المكرمة

730,000

730,000

2

المساحة المطورة م

2
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المساحة المطورة م

المدينة الصناعية

المساحة الكلية م

المدينة المنورة

10,000,000

10,000,000

عسير

2,700,000

2,700,000

تبوك

4,000,000

4,000,000

جازان

39,000,000

2,300,000

رابغ

75,567,586

2,000,000

نجران

6,500,000

3,000,000

الباحة

3,000,000

1,300,000

واحة " مدن " بينبع

500,544

مرحلة الدراسة

2

إجمالي المساحات المطورة (م)2

2

 190,353,431م

2

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ

% 34

اﻟﻘﻄﺎع اﻷوﺳﻂ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺮﻗﻲ

% 40

% 26
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻮرة ﻟﻌﺎم 2016م ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ
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وقد نجحت “مدن” في تقليل مدة الدورة الزمنية لتخصيص األراضي ،حيث بلغت  20يوم عمل بنهاية 2016م،
ً
يوما.
سابقا في بداية 2014م تصل إلى 127
ً
وكانت
الجداول التالية تبين مساحات األراضي المخصصة والدورة الزمنية للتخصيص:
مساحة األراضي المخصصة والمقترحة م

2

الربع

2015

2016

Q1

2,755,912

3,575,262

Q2

1,669,660

896,226

Q3

2,740,254

1,102,247

Q4

9,921,150

7,663,718

9.8

11.7
9.3

7.7

11.5

14

12
10

8

6

4

2

2016

2015

2014

2013

2012

0

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

األراضي الصناعية الجديدة:

تعمل “مدن” مع عدد من اللجان الحكومية الختيار أراضي في مواقع استراتيجية لتأسيس مدن صناعية جديدة،
المهيأة لعمل المرأة ،أو لتوسعة مدن قائمة لتلبية الطلب العالي على األراضي الصناعية.
أو واحات “مدن” ُ
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إجمال:
ً
الجدول التالي يبين المساحات التي خصصت لـ”مدن”
المدينة

المساحة المخصصة م2

المدينة

المساحة المخصصة م2

الرياض األولى

490,679

عرعر

300,183

الرياض الثانية

13,024,754

الجوف

430,877

الرياض الثالثة

251,011

حفر الباطن

394,896

سدير

6,617,944

جدة األولى

9,056,297

الخرج

1,463,232

جدة الثانية

4,585,612

حائل

1,352,246

جدة الثالثة

7,612,479

القصيم األولى

1,091,921

جدة الرابعة

0

القصيم الثانية

541,330

رابغ

0

األحساء الثالثة

29,592

واحة ينبع

0

شقراء

874,594

مكة المكرمة

509,043

الزلفي

213,444

المدينة المنورة

3,030,418

ضرماء

497,242

تبوك

1,145,893

الدمام األولى

2,059,257

عسير

1,300,876

الدمام الثانية

17,425,688

جازان

1,605,583

الدمام الثالثة

4,747,305

نجران

829,653

األحساء األولى

1,076,868

الباحة

250,497

األحساء الثانية

250,260

وعد الشمال

35,502,895

إجمالي المساحات
المخصصة (م)2

 127,378,681م

2
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المدن الصناعية الخاصة:

تقوم “مدن” بالترخيص إلقامة المدن الصناعية الخاصة التي يطورها القطاع الخاص تحت إشراف “مدن”،
وتأسيس البنية التحتية وتطوير خدماتها بما يتوافق مع معايير “مدن” المعتمدة.
الجدول التالي يوضح إجمالي مساحة المدن الصناعية الخاصة حتى نهاية 2016م ،إضافةً لنسب اإلنجاز:
المدينة

المساحة /م

المدن الصناعية /الطلبات الجديدة

10,050,881

المدن الصناعية تحت الدراسة

21,600,000

المدن الصناعية تحت التطوير

11,663,453

المدن الصناعية القائمة

6,711,720

اإلجمالي

52,496,501

2

المدن الصناعية الخاصة  /تحت التطوير :
المساحة/م2

نسب اإلنجاز

المدينة
البوابة الصناعية

6,522,085

%99

مدينة الزامل الصناعية

1,500,000

%95

مدينة الفوزان
الصناعية

3,324,761

%85

274,046

%15

مجمع تقنية
المعلومات
واالتصاالت

1,670,000

%95

مجمع وادي الرياض
للتقنية

127،378،681

%31

إجمالي المساحات

 14,091,339م

مصنع نستلة

الموقع

الرياض

2
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مصنعا تحت اإلنشاء.
منتجا ،و21
مصنعا
أما على صعيد المصانع في المدن الصناعية الخاصة فقد بلغ 70
ً
ً
ً
الجدول التالي يبين إقبال المستثمرين على األراضي الصناعية:
حالة المصانع

إجمالي العدد

المصانع المنتجة

 70مصنع

المصانع تحت اإلنشاء

 21مصنع

إجمالي المصانع

 92مصنع

70

70

61

60
48

21

31

25

50

43
31

30

31

40
30
20
10

2016

2015

2014

2013

اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء
ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ُ

2012

اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

0
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الدعم الهندسي:

معتمدا ،مقارنة بالعام
مخططا
ً
تزايد عدد المخططات الصناعية المعتمدة في عام 2016م لتصل إلى 1240
ً
مخططا ،مما أدى إلى ارتفاع الطلب على رخص البناء
ً
السابق والذي بلغ فيه عدد المخططات المعتمدة 951
تصريحا ،وكان ذلك
معتمدا ،إلى جانب ارتفاع عدد تصاريح األعمال ليصل إلى 3887
ترخيصا
ليصل إلى 1159
ً
ً
ً
طلبا
تباعا طلبات المكاتب االستشارية المستلمة لتصل إلى 254
ً
نتيجة للتوسع وازدياد الطلبات ،فازداد بذلك ً
ً
لعام 2016م ،وتم اعتماد  108مكاتب استشارية خالل نفس العام.
2016م

2015م

2014م

عدد المخططات
المعتمدة

1490

951

724

عدد رخص البناء
المعتمدة

1159

1328

985

عدد تصاريح األعمال
المعتمدة

3887

4357

2799

2016م

2015م

2014م

2013م

2012م

2011م

عدد طلبات المكاتب
االستشارية
المستلمة

247

208

171

120

91

58

عدد المكاتب
االستشارية المؤهلة

108

85

79

65

42

33

محطات الكهرباء:

عال من الخدمات؛ تقوم “مدن” بإنشاء
تسعى “مدن” لالرتقاء بالمدن الصناعية،
ً
وسعيا للوصول إلى مستوى ٍ
محطات كهرباء لتشغيل كل مدينة صناعية لتمكين المصانع من التشغيل واإلنتاج بشكل سريع وسلس مباشرةً
بناء على ذلك مجموعة من محطات الكهرباء التي ضمنتها لخطتها التشغيلية.
بعد استالم المصنع ،فأنشأت ً
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يوضح الجدول التالي عدد المحطات الكهربائية ،والمناطق ،ونسب اإلنجاز:
المدينة الصناعية

نسبة اإلنجاز لعام 2016م

*

اسم المشروع

1

محطة التحويل الرئيسية  380ك.ف.

2

محطة التحويل الفرعية  132ك.ف.

3

الخطوط الهوائية  380ك.ف.

4

الخطوط الهوائية  132ك.ف.

%85

5

محطة التحويل الفرعية  110ك.ف.

%100

6

خطوط أرضية  110ك.ف.

7

محطة التحويل الرئيسية  380ك.ف

8

توسعة محطة التحويل الرئيسية  380ك.ف.

9

محطة التحويل الثانية  110ك.ف.

%100
الخرج

جدة الثانية

%100
%100

%98
%100

جدة الثالثة

%50
%75

10

محطة التحويل الرئيسية  380ك.ف.

المدينة المنورة

%100

11

محطة التحويل الفرعية  132ك.ف.

القصيم

%93

12

محطة التحويل الفرعية  132ك.ف.

حائل

%91
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المباني اإلدارية في المدن الصناعية:

مبان إدارية في عدد من المدن الصناعية ،بهدف إدارة المصانع
خالل الفترة الماضية قامت “مدن” بإنشاء 8
ٍ
والمشاريع عن طريقها.
الجدول التالي يبين مناطق اإلدارات في المدن الصناعية ،ونسب اإلنجاز:
المدينة

نسبة اإلنجاز لعام 2016م

الدمام الثالثة
سدير
القصيم األولى
القصيم الثانية

%100
%100
%100
%100

شقراء
المدينة المنورة
جدة الثانية
جدة الرابعة
حفر الباطن
الزلفي
الخرج
عسير

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
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تنمية االستثمارات الصناعية:

نمت المشاريع االستثمارية والصناعية والخدمية بشكل ملحوظ خالل عام 2016م ،إضافةً للمشاريع المكتملة
والتي ال تزال تحت التنفيذ.

وعملت “مدن” في هذا المجال لتخصيص الطلبات الجديدة ،إذ بلغ عدد العقود الخدمية والصناعية لعام 2016م
وخدميا لعام 2015م ،وقفز عدد المصانع المنتجة في عام 2016م
صناعيا
عقدا
عقدا مقارنة بـ 6,020
6,074
ً
ً
ً
ً
مصنعا لعام 2015م.
منتجا مقارنةً بـ 2,824
مصنعا
إلى 3054
ً
ً
ً
عدد المصانع المنتجة لعام 2016م
القطاع األوسط

1,097

القطاع الغربي

1,088

القطاع الشرقي

869

المجموع

3054
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االستدامة االقتصادية:
استقطاب الشركات:
استقطاب االستثمارات العالمية والمحلية:

لـ”مدن” أهدافها االستراتيجية في استقطاب الشركات العالمية والمحلية خالل عام 2016م ،مما يساهم
في توطين الصناعة داخل المملكة ،وتعزيز القيمة المضافة للصناعة السعودية.

الشركات العالمية:

تعد شركة أيسوزو من أشهر الشركات العالمية في إنتاج الشاحنات ،والتي تم طرح التعاقد معها في المدينة
الصناعية الثانية بالدمام بإجمالي مساحة  60ألف م 2لتوسعة المصنع وإنشاء مركز تدريب للكوادر السعودية،
وتم كذلك التعاقد مع شركة كوكاكوال لتعبئة المرطبات في مدينة سدير للصــنـــاعــة واألعـــمـال بمســاحة
 187ألف م ،2وذلك إلنشاء مصنع مرطبات.
وتزامنً ا مع الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،ولي ولي العهد،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ،ووزير الدفاع ،إلى جمهورية الصين الشعبية ،وقعت “مدن” برعاية معالي
رئيس مجلس اإلدارة المهندس خالد الفالح مذكرتي تفاهم في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية في
المملكة العربية السعودية ،وكذلك في مجال توطين صناعة الطاقة الشمسية.

الشركات المحلية:

تحتضن “مدن” ما يقارب من  %90من الشركات الصناعية المدرجة في سوق األسهم.
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الحلول اللوجستية:

ُيعد قطاع الحلول اللوجستية أحد األعمدة المهمة لتنمية االقتصاد في المملكة ،لذا حرصت “مدن” على تنمية
هذا القطاع وجعله ضمن خططها ذات األولوية ،حيث إنه يسهم في جذب االستثمارات العالمية ويساعد على
توطين الصناعة ،باإلضافة لخلق فرص وظيفية ،ويعد ذلك من النمو الموازي لنمو الصناعة.
وقد قامت “مدن” بالتعاقد مع عدة شركات بقطاع الحلول اللوجستية ،ومنها:

محطات الوقود وساحات الشاحنات:

تسعى “مدن” ضمن خططها االستراتيجية إلى توفير بيئة عمل مريحة لمنسوبيها وخدمات متكاملة ،إلى
توفير المرافق المساندة لمنسوبي المدن والطرق القريبة ،ومنها التعاقد على  8مشاريع لوجستية ما بين
محطات وقود أو مراكز لوجستية متكاملة لخدمة الشاحنات في عدد مـن المدن ،وقامت “مدن” في عام
كل من الدمام الثانية والخرج لتوفير خدمات بترولية
2016م بالتوقيع مع شركة خدمة للوقود المحدودة في ٍّ
مميزة للعاملين في المدن الصناعية.
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117
89
65

36

2014

2015

2016

2013

19

2012

10

7

2011

2010

2

2

2009

2008

ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2016م

2,343,920
1,964,189
1,224,569

818,848

2016

2015

2014

2013

573,768

2012

347,037 477,253
2011

2010

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2016م

20,375 20,375
2009

2008
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المجمعات السكنية:

تسعى “مدن” ضمن توجهها نحو تحويل المدن الصناعية إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق،
إلى إنشاء مجمعات سكنية في المدن الصناعية بمعايير وجودة عالية تهدف من خاللها إلى توفير خدمات
سكنية راقية ومميزة لجميع العاملين فيها (العمالة ،المهندسين ،العوائل) ،وتتيح للمطورين العقاريين فرصة
استثمارها وإنشائها وتأجيرها لمنسوبي المدن الصناعية ،مما يحفزهم على اإلنتاجية واإلبداع واالبتكار:
سكن العزاب (وحدات)

الشقق السكنية
(وحدات)

الفلل السكنية
(وحدات)

سكن السائقين
(سرير)

816

1,804

28

104

840

2,398

251

104

612

3,790

138

104

816

1,856

1,710

104

432

1,392

92

208

852

3,254

245

277

612

2,511

20

104

4,980

17,005

2,484

1,005
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مشاريع المجمعات السكنية ونسب إنجازها
نسبة اإلنجاز

اسم المشروع

المدينة الصناعية

تصميم المخطط العام
والتصاميم المعمارية األولية
للمجمعات السكنية

سدير  -الخرج  -الدمام الثالثة

%100

تصميم المخطط العام
والتصاميم المعمارية األولية
للمجمعات السكنية

جدة الثالثة  -واحة “مدن” بجدة

%100

تصميم المخطط العام
والتصاميم المعمارية األولية
للمجمعات السكنية

حائل  -المدينة

%100

قرية “مدن” بمدينة سدير

سدير

%100

تصميم المركز التجاري

جدة الثانية

%100

المجمعات التعليمية

واحة “مدن” بجدة

%100

التصميم التفصيلي للمجمع
السكني

واحة “مدن” بجدة

%100

تصميم واحات األعمال
بالمناطق المركزية

الرياض الثانية  -الدمام الثانية

%100

تصميم نماذج الوحدات
السكنية (فلل) لمشاريع
المجمعات السكنية

الدمام الثالثة

%100

شقق فندقية  3نجوم بالمجمع
السكني

الدمام الثانية  -الدمام الثالثة

%100

مشاريع المرافق االستثمارية

الدمام الثانية

%100
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المجمعات السكنية ومجمعات المكاتب والفنادق:

تعاقدت “مدن” خالل عام 2016م مع عدد من الجهات لتحقيق خطتها في إنشاء مجمعات سكنية بمعايير
عالمية ،ومن أهم التعاقدات التالي:
 التعاقد مع شركة السمو إلنشاء مجمع سكني للعمالة بمساحة 10,450م 2في الدمام الثانية ،حيث تعدشركة السمو من أشهر الشركات في التطوير العقاري.
 التعاقد مع شركة المقصد الفندقية إلنشاء فندق بمساحة 25,750م 2يخدم زوار المدينة الصناعية األولىفي الدمام.
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المراكز الصحية:

ضمن العناية واالهتمام الفائقين اللّ ذين تقدمهما “مدن” لمنسوبيها من توفير لمراكز صحية وخدمات طبية
متكاملة ،قامت “مدن” في عام 2015م بالتعاقد مع عيادة خالد الــردادي إلنشاء مجمع طبي عام في المدينة
الصناعية الثانية بجدة.

مراكز التدريب:

ً
الصناعية الثالثة بالدمام،
عقدا مع مركز قمم السالمة للتدريب في المدينة
في عام 2016م وقعت “مدن”
ّ
ليقدم خدماته في التدريب على أصعدة مختلفة ،منها :التدريب في مجال السالمة ،ومجال حماية البيئة ،ومجال
ّ
2
وخصصت له ما مساحته  5,000م .
اإلدارة .باإلضافة إلى التدريب في مجال المحاسبة،
ّ

كما تستكمل “مدن” تعاونها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم الخدمات التدريبية
للعاملين في المدن الصناعية .وقد قامت “مدن” بتجهيز المرافق العامة من منشآت رياضية وقاعات التدريب
ابتداء بالمدينة الصناعية الثانية
والمسارح لالستفادة منها لخدمة المدن الصناعية بالتنسيق مع المؤسسة،
ً
بالدمام ،حيث تم تأجير المؤسسة لمرافق بمساحة  53.478م.2
أيضا باالتفاق المبدئي مع كلية المشرق للعلوم والتكنولوجيا إلنشاء الكليات التالية في مدينة
وقامت “مدن” ً
جدة الرابعة:
• تقنية المعلومات والهندسة.
• كلية إدارة األعمال والعلوم المصرفية.
• كلية اللغات والعلوم اإلنسانية.

مساحات المراكز التدريبية
المدينة الصناعية

الرياض الثانية  ،الدمام األولى  ،الدمام الثانية ،
جدة األولى  ،الدمام الثالثة

المساحة

أكثر من  300,000م

استقطاب البنوك:

2

نظرا للتوسع الهائل في المدن الصناعية ،تسعى “مدن” لتوفير أقصى سبل الراحة لمنسوبيها وزوارها ،حيث
ً
تماشيا مع الطلب المتزايد والحركة المالية
قررت “مدن” فتح المجال الستثمار البنوك في مدنها الصناعية
ً
الواسعة ،ويتم ذلك عن طريق افتتاح فروع لها وتوفير مكائن الصرف اآللي ،حيث تم التعاقد مع عدد من
البنوك وهي :البنك العربي ،البنك األهلي ،بنك الراجحي ،بنك الرياض ،والبنك السعودي البريطاني بعدد
من الصرافات اآللية لكل منها.
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االتصاالت:

ما زالت “مدن” في عام 2016م مستمرة في تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العميل ،فقد تعاقدت
مع مجموعة من مقدمي خدمات االتصاالت إلنشاء أبراج اتصاالت وتوفير خدمات الجيل الثالث والرابع ،وخدمات
عقدا لعام 2016م.
البيانات في المدن الصناعية ،وبلغ عدد عقود مزودي الخدمة 37
ً
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االستدامة البيئية
المياه:

حققت “مدن” إنجازات ملحوظة في تحسين مستوى األداء في قطاع المياه عام 2016م ،حيث وصل معدل
الطاقة اإلجمالية لمحطات مياه الشرب 150,000 :م 3في اليوم الواحد ،ويشمل ذلك تنفيذ عدد كبير من
المشاريع مثل :تشغيل محطات مياه الشرب ،وشبكات الري ،ومحطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي،
وتوريد الخزانات ،ومحطات الضخ ،وتوفير مصادر المياه ،وغيرها من المرافق الخدمية ومشاريع المياه.
كبيرا في معدل استخدام المياه اليومية ومعدل الضخ اليومي ،حيث بلغ معدل
نموا
ً
وقد شهد العام 2016م ً
3
الضخ اليومي للمياه المحالة130,00 :م .
كما وصلت الطاقة اإلجمالية لمحطات الصرف120,000 :م ،3إذ بلغ معدل استقبال مياه الصرف اليومية:
80,000م ،/3فيما كان معدل االستفادة من المياه المعالجة والمتجددة ألغراض الري والصناعة وكذلك في
بحيرة “مدن”18,000 :م /3بشكل يومي.
اسم المشروع

الموقع

تنفيذ شبكات المياه المحالة وشبكات
الصناعة والري وشبكات الصرف الصحي
ومحطات الرفع بالمراحل الرابعة
والخامسة والسادسة

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

%100

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية بسدير

%65

مشروع توفير مصادر المياه بالمدن
الصناعية

المدن الصناعية
(سدير ،الخرج ،الدمام الثالثة)

%100

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية بالخرج

%65

تنفيذ شبكة الصرف الصحي ومحطات
الرفع بالمنطقة السكنية

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

%94

المدينة الصناعية الثانية بجدة

%63

المدينة الصناعية الثانية بجدة

%100

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

مشروع توريد وتركيب خزانات من نوع
 GLSبطاقة  10.000م / 3يوم

نسبة اإلنجاز
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اسم المشروع

الموقع

نسبة اإلنجاز

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية األولى بالدمام

%80

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل المرحلة
األولى لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

%26

توفير مصادر المياه بالمدن الصناعية
الواعدة

المدن الصناعية :الزلفي ،شقراء ،القصيم
الثانية ،حفر الباطن ،عرعر

%100

تنفيذ خزانات مياه شرب

المدينة الصناعية بجازان ،والمدينة
الصناعية بالباحة

%15

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل المرحلة
األولى لمحطة معالجة مياه الصرف
الصحي

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

%65

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل المرحلة
األولى محطة لمحطة تحلية مياه الشرب
للمراحل 6، 5، 4

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

%100

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية بحائل

تحتالترسية

تصميم وتنفيذ محطات معالج ة �Com
pacted Unit

الرياض الثالثة ،واحة “مدن” باألحساء،
جازان

تمالتعميد

تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات مياه
الشرب ومحطة الضخ ومحطة تعبئة
الصهاريج

الرياض الثالثة ،واحة “مدن” باألحساء،
جازان

تمالتعميد

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه
الشرب

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض والمدينة
الصناعية بضرماء والمدينة الصناعية بحائل
وواحة “مدن” باألحساء

%5
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اسم المشروع

الموقع

الطاقة (م)3

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية بالخرج

10,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية الثانية بجدة

20,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة
معالجة مياه الصرف الصحي

المدينة الصناعية األولى بالدمام

5,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل المرحلة
األولى لمحطة معالجة مياه الصرف
الصحي

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

5,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل المرحلة
األولى لمحطة معالجة مياه الصرف
الصحي

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

10,000

محطة معالجة الصرف الصحي

الرياض الثانية

42,000

محطة معالجة الصرف الصحي

القصيم األولى

7,000

محطة معالجة الصرف الصحي

الدمام الثانية

40,000

محطة معالجة الصرف الصحي

األحساء

1,500

محطة معالجة الصرف الصحي

جدة األولى

25,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات
الصرف الصحي في ثالث مدن

الرياض الثالثة ،األحساء ،جازان

3,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات
مياه الشرب ومحطة الضخ ومحطة تعبئة
الصهاريج

جدة األولى

10,000

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات
مياه الشرب ومحطة الضخ ومحطة تعبئة
الصهاريج

جدة الثالثة

10,000

إجمالي طاقة محطات معالجة
الصرف الصحي
م/3يوم

 120,000م

3
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الصحة والبيئة:

تأسس نظام “مدن” لإلدارة البيئية  MODON Environmental Management System-MEMSفي
مطلع عام 2013م بهدف دعم وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمدن الصناعية ومتابعة أدائها ،للوصول
إلى مدن صناعية خضراء صديقة للبيئة ،ودخلت مراحل النظام حيز التنفيذ بالتزامن مع بداية مشروع MEMS-I
الذي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة  Fujitsuاليابانية ،ذو البرامج الثمانية المختصة بقياس جودة الهواء المحيط،
وانبعاثات المداخن الصناعية ،ومياه الصرف الصناعي ،والتفتيش البيئي للمنشآت الصناعية ،وتقييم الطلبات
الضارة بالمحيط العام ،وتأهيل المناطق المتضررة باإلضافة
الصناعية البيئية ،وتصحيح المخالفات والممارسات
ّ
إلى التوعية على المستوى الداخلي والخارجي للمنظمة.
وبعد النجاح المحقق لنظام “مدن” البيئي في مرحلته األولى ،انطلقت “مدن” لتدشين النظام البيئي في
حلته الجديدة وبشراكة نوعية اخرى مع شركة قطاع البيئة السعودية  Envirozoneذات التقنية الفرنسية
برنامجا والذي كان المتقدم فيها برنامج تقييم المخاطر البيئية �En
وبرامجه المتطورة م ن  8برامج إلى 12
ً
 vironmental Risk Managementوالتدقيق البيئي وفق نظام  ،ISO14001ونمذجة ملوثات الهواء Air
 ،Disbursing modelingوالجودة والنوعية لمخرجات البرنامج Quality control/Quality assuranceوبرنامج
بناء الكفاءات.
كما تم استحداث برنامج التدقيق البيئي وفق نظام  ISO14001عن برنامج التفتيش البيئي المنفذ خالل
السنوات السابقة ،ليتم فيه تزويد المختصين بعدد  12جهاز قياس يدوي للكشف عن الملوثات كاألمونيا
 ،NH3وكبريتيد الهيدروجين  ،H2Sوشدة الضوضاء،و  ،VOCكما تبعه استحداث برنامج آخر لنمذجة ملوثات
الهواء  ، SOx, NOx, H2S, PM10 / PM2.5للوصول إلى توقعات حركتها المستقبلية.
كما تسعى “مدن” إلى تحويل المدن الصناعية في المملكة إلى مدن صديقة للبيئة من خالل االهتمام
الصناعية ،إلى جانب زيادة المسطحات
بمشاريع التشجير وزيادة أعداد األشجار إلى  64,000شجرة في المدن
ّ
الخضراء فيها والتي بلغت مساحاتها اإلجمالية في عام 2016م  1,8مليون متر مربع مقارنة بـ  1,78مليون متر
مربع عام 2015م.

1,800,000

1,775,000

2016

2015

2,000,000
1,800,000
1,600,000

1,306,214
1,018,214

1,400,000
1,200,000
1,000,000

800,000
600,000
400,000
200,000

2014

2013

ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

0
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كما تقوم “مدن” بتطبيق نظام “مدن” لإلدارة البيئية ،ويقوم المشروع على تواجد  7محطات قياس جودة
هواء ثابتة في  7مدن صناعية ومحطة متنقلة في مدينتين ،باإلضافة الختبارات المداخن في  10مدن صناعية،
والتفتيش البيئي للمنشآت الصناعية وفق نظام  ،ISO-14001وتقييم الطلبات الصناعية البيئية ،وتصحيح
المخالفات والممارسات الضارة بالمحيط العام ،وتأهيل المناطق المتضررة إضافة إلى تقديم التوعية على
المستوى الداخلي والخارجي للمنظمة.
وقد شهد عام 2016م تنفيذ حزمة من البرامج البيئية منها :قياس جودة الهواء بمعدل  39.672ساعة تشغيلية،
مقارنة مع  25,023ساعة تشغيلية لعام 2015م بمعدل زيادة  ،37%حيث أشار مؤشر جودة الهواء ( )AQIلعام
2016م إلى أن الهواء في المدن الصناعية صحي.
كما تم اعتماد خطط التصحيح البيئية :بمعدل  100خطة تصحيح بيئي مقارنة مع  80خطة تصحيح بيئي في
2015م.
39,672

25,023

24,495

2016
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ﺗﻄﻮر ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﻗﻴﺎس ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء

تطور عدد محطات قياس جودة الهواء المحيط الثابتة واستحداث محطة متنقلة.
2015م
 3محطات قياس جودة هواء ثابتة

2016م
 7محطات قياس جودة هواء ثابتة
 1محطة قياس جودة هواء متنقلة
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الرقابة الصحية والغذائية:

ملحوظا في مجال الرقابة الصحية على األغذية  ،حيث تم القيام بـ  1،100زيارة
ً
تطو ًرا
شهد عام 2016م
ّ
تفتيشية صحية .كما تقوم “مدن” بمراقبة المنشآت الغذائية في كل المدن الصناعية من خالل الزيارات
ً
وفقا للمعايير المعتمدة في نظام سالمة الغذاء اآليزو  22000واستخدام حقيبة المراقب الصحي
الميدانية
التي تستخدم للتأكد من مطابقة األغذية واألدوات المالمسة لها لالشتراطات الصحية لتداول الغذاء .إضافة
لذلك تم فحص عينات من المنتجات الغذائية بواقع  879عينة غذائية إلجراء  1759تحليل ميكروبي و  879تحليل
وبناء على نتائج الزيارات والفحوصات تم إغالق  15منشأة غذائية وإيقافها
كيميائي للتأكد من سالمة الغذاء.
ً
عن اإلنتاج لحين اإلنتهاء من عمل اإلجراءات التصحيحية المطلوبة والتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية .كما
عملت “مدن” على تحفيز المنشآت الغذائية الصغيرة على تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
( ،)HACCPوهو نظام وقائي معني بسالمة الغذاء في المنشآت الغذائية من خالل تحديد األخطار التي تهدد
سالمته سواء كانت بيولوجية ،كيميائية ،أو فيزيائية ،ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها
لضمان سالمة المنتج .ونتيجة لذلك تم تطبيق نظام الهاسب في  31منشأة غذائية في المدن الصناعية.
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األمن والسالمة:

تلتزم “مدن” بالعمل ضمن استراتيجية متوازنة وخاصة بسياسة األمن الصناعي والسالمة العامة في مدنها
الصناعية ،وذلك من خالل وضع قواعد األمن والسالمة المهنية ومراقبة مدى االلتزام بتطبيقها ،إضافة إلى
تعيين الخبراء المختصين بهذا المجال ،وتدريب كافة العاملين ورفع الوعي الوقائي لديهم بأسس ومعايير األمن
والسالمة التي تعتمدها “مدن” بهدف تحسين مستوى أداء منسوبيها ،وتعزيز مستوى السالمة واألمن
الصناعي في المدن الصناعية لحماية أفراد المجتمع ،والحفاظ على الموارد البيئية.
وتعتمد “مدن”تصنيف المصانع في المدن الصناعية حسب خطورتها ،وتعمل على متابعة مدى التزام المصانع
باالشتراطات المحددة من خالل تقارير الزيارات الميدانية بشكل شهري ،بحيث تغطي جميع المصانع في المدن
الصناعية.
كما قامت “مدن” في الربع األخير من عام 2016م بتولي إصدار رخصة تشغيل للمصانع بعد االتفاق مع الدفاع
المدني؛ مما أدى إلى تقليل الوقت المستغرق في إصدار الرخص ،وضبط عملية اإلصدار للرخص في جميع
المدن الصناعية ،حيث تم إصدار  342رخصة تشغيلية حتى نهاية عام 2016م.
أيضا قامت “مدن” بإعداد آلية لخطط اإلخالء الوهمي ،وتم تنفيذ  4خطط إخالء وهمي للمباني الرئيسية في
ً
المدن الصناعية الكبيرة (المركز الرئيسي الرياض ،الدمام الثانية ،الرياض الثانية ،جدة الثانية) ،وتم جدولة خطط
اإلخالء ليتم تغطية كافة المدن الصناعية في عام 2017م.
كما ازداد عدد الزيارات التفتيشية الميدانية في عام 2016م ليصل إلى  2091زيارة تفتيشية ،مقارنة مع 944
زيارة تفتيشية في عام 2015م.

 | 118التقرير السنوي 2016

آليات وكوادر األمن والسالمة:

بادرت “مدن” خالل عام 2016م بتنفيذ عدد من مشاريع تطوير خدمات األمن الصناعي ،ومراقبة المصانع،
إيجابا على األداء العام،
ووفرت العديد من اآلليات الداعمة لها ،مما انعكس
ّ
والمحافظة على السالمة العامة،
ً
وحد من المخالفات.
ّ

تهتم “مدن” باالرتقاء بمستوى األداء والحد من المخالفات من خالل المشاريع التي أطلقتها لمراقبة المنشآت،
وتطوير حلول األمن والسالمة الصناعية عبر توفير عدد من الكوادر المؤهلة ،واآلليات الحديثة.

الصيانة والتشغيل:

عملت “مدن” خالل عام 2016م على تطوير مجاالت التشغيل والصيانة والنظافة في المدن الصناعية ،لتشمل
عدد أكبر من الخدمات وفق آليات تضمن تحقيق الجودة والزيادة في اإلنتاج في وقت أقل.
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االستدامة االجتماعية:

اجتماعية تمكن الكفاءات الوطنية من التطور واالستمرار
تحقيقا لرؤية  2030التي تهدف إلى تحقيق استدامة
ً
ّ
واالندماج في سوق العمل ،فإن “مدن” تضع من ضمن أهم أهدافها تحقيق هذه الرؤية ،حيث تتبنى العديد
من المحاور االستراتيجية في تفعيل دور الكفاءات السعودية وتطويرها لتكون الخيار األمثل في مجال التنمية
الصناعية والمجال الصناعي الذي يعتبر أحد أهم ركائز رؤية التحول الوطني .2020
كما تسعى “مدن” إلى تأمين ظروف عمل مالئمة للقوى العاملة ،وذلك بتفعيلها برامج مختلفة ،أهمها:
-

العمل مع الجهات الحكومية لتطوير وتسهيل الخدمات في المدن الصناعية.

-

تطوير بيئة وظروف عمل تسهم في استقطاب العمالة الماهرة.

-

الصناعية.
تأمين خدمات تجارية ذات جودة تتالءم مع احتياج القوى العاملة في المدن
ّ
إقامة وتأجير المحالت التجارية ومراكز التسوق داخل المدن الصناعية.

-

حس االنتماء للموظفين.
إطالق نشاطات تساهم في رفع ّ

-

استحداث المستوصفات والعيادات الطبية داخل المدن الصناعية.

عمل المرأة بالقطاع الصناعي:

استمرارا إليمان “مدن” بأهمية دور المرأة في سوق العمل ،فإنها تقوم كل عام بإنشاء واحات “مدن” والتي
ً
تعتبر بيئة عمل مناسبة ومحققة لطموحات وأهداف المرأة ،ومالئمة لها في العمل والتنقل وغيرها ،وذلك
كافة المجاالت المناسبة لها.
انطالقا من رؤية السعودية  2030التي تسعى لتفعيل دور المرأة في ّ
ً
في عام 2016م تم طرح تنفيذ العديد من الواحات في مختلف مناطق المملكة ،وذلك لزيادة فرص العمل
للمرأة السعودية ،فأنشئت واحة “مدن” في األحساء ،ويتم العمل على عدد من الواحات األخرى في كل من
جدة والقصيم والجوف وينبع.
ً
ً
مضطردا في عدد العامالت بالمصانع السيما
ازديادا
بالتزامن مع إنشاء واحات “مدن” ،تشهد المدن الصناعية
ً
مميزا من قبل المستثمرات
إقباال
في مجال الصناعات الدوائية والغذائية ،كما شهدت األعوام األخيرة
ً
الصناعيات.

 | 120التقرير السنوي 2016

التقرير السنوي 121 | 2016

الباب السابع

تطور وغاية
ٌ
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تطور وغاية
ٌ
األداء المؤسسي:

المرجوة خالل فترات زمنية
تسعى “مدن” إلى تحسين مستوى األداء المؤسسي ،بما يعزز تحقيق األهداف
ّ
مخطط لها ،ويشمل ذلك التطور في األداء المؤسسي ،لذا قامت “مدن” باالنضمام لعضوية المؤسسة
األوروبية للجودة والبدء بتطبيق اشتراطات النموذج األوروبي للتميز المؤسسي ( )EFQMكأحد أشهر النماذج
العالمية في مجال التميز المؤسسي لبناء نظام مؤسسي متين ،وتقديم خدمات متميزة لجميع أصحاب
العالقة من حكومة ومستثمرين وموردين وموظفين ومجتمع.
وسيعزز تطبيق “مدن” لمعايير النموذج األوروبي للتميز المؤسسي  EFQMأداء “مدن” على صعيد
االستدامة واإلبداع واالبتكار واإلدارة وسرعة التكيف مع التغيير ،السيما أن تحفيز القطاع الصناعي في
المملكة يشكل أحد المحاور الرئيسية في رؤية السعودية . 2030
كما تستمر “مدن” في تطبيق نظام الجودة الشاملة وجميع متطلبات معايير الجودة .ISO 9001:2008

خدمة العمالء ومراكز االتصال:

وألن “مدن” تهتم بالمستثمرين وشركائها من أصحاب العالقة فإنها تعمل بشكل مستمر على تطوير خدمة
كافة سبل
العمالء ،وتبنّ ي استراتيجيات وسياسات تساهم في فهم العميل بشكل أكثر ،وتلبية احتياجاته في ّ
التواصل اإللكترونية ،أو في المدن الصناعية ،أو االتصاالت ،لذا خصصت “مدن” مركزً ا لالتصال يجيب على
موحد (.)920000425
برقم
ٍ
المستثمرين وأصحاب العالقة
ّ
موظفي
ّ
خاصا الستقبال البالغات ( ،)1920ويعمل في هذا القسم العديد من
رقما
كما أضافت “مدن”
ًّ
ً
ألي اتصال .وقد بلغ مجموع المكالمات الواردة إلى مركز
“مدن” لتلبية االحتياجات وتصحيح األخطاء ،واالستجابة ّ
متوسط
االتصال ومركز البالغات في عام 2016م ما عدده  ،44,849مقارنةً بـ  39,860في عام 2015م .وبلغ
ّ
سجل نظام
ثوان
مدة االتصال  2:39دقيقة ،ولم ينتظر المتصل على “مدن” أكثر من 10
ليتم الرد عليه ،فيما ّ
ّ
ٍ
بالغا لعام 2015م.
ً
البالغات في “مدن”  8,843بالغً ا في عام 2016م ،مقارنةً بـ 7,836

المراجعة الداخلية:

تهدف “مدن” من خالل المراجعة الداخلية إلى تقديم خدمات تأكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية لمساعدة
اإلدارات التنفيذية في تصحيح وتطوير منظومة العمل بكفاءة وفاعلية.
وقد عملت المراجعة الداخلية على تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر نظم المعلومات ،بالتعاون مع
فعالة وبتكلفة مناسبة للحد من اآلثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها
إدارات الهيئة لتوفير أدوات رقابية ّ
فور وقوعها.
وتتبنى المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية ،وإدارة المخاطر ،بما
يمكن من تحقيق أهداف الهيئة وحماية أصولها وإضافة القيمة ،حيث يشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية
بصفة عامة على التأكد من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وجودة األداء عند قيام األفراد والوحدات

التقرير السنوي 123 | 2016

التنظيمية في الهيئة بالمسؤوليات المناطة بهم ،بغرض التحقق مما إذا كانت النظم تدعم تحقيق أهداف
“مدن” بصورة فعالة واقتصادية.
الداخلية:
ومن األعمال التي تقوم بها المراجعة
ّ

• الفحص الدوري ألنظمة الرقابة وإدارة المخاطر في الهيئة.

• مدى إمكانية االعتماد على أمن وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية المعدة داخل “مدن”.
• المشاركة في زيادة الوعي المهني للمراجعة وإدارة المخاطر.
• تقويم الخطط واإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارات ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات التي
تضمنها تقرير المراجعة.
كما تعمل المراجعة الداخلية على إعداد وإصدار تقرير مراجعة بعد االنتهاء من كل عملية مراجعة يتضمن كل
َ
عرضا ألهداف عملية المراجعة ونطاقها ،والنتائج التي تم التوصل إليها ،ويتم إرسال ومناقشة التقرير
تقرير
ً
ً
سنويا يتضمن أهم
تقريرا
مع األطراف ذات العالقة ،وفي نهاية السنة المالية تعد إدارة المراجعة الداخلية

العليا ومجلس اإلدارة.
أعمال المراجعة ونتائجه لعرضه على اإلدارة ُ

وتجدر اإلشارة إلى قيام المراجعة الداخلية بالتنسيق بين اإلدارات المختلفة في “مدن” والجهات الرقابية
الخارجية ،بما في ذلك مراقب الحسابات الخارجي ،وديوان المراقبة العامة ،وهيئة الرقابة والتحقيق ،والهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد ،وغيرها من الجهات األخرى ذات الصلة لتنفيذ واستكمال األعمال الرقابية المناطة
بهم بما يتناسب مع رؤية وتوجهات تلك الجهات.

التطور اإللكتروني:

في طور النمو التقني واإللكتروني المتسارع الذي وصلت له المملكة العربية السعودية ،وبما فيها من
ً
ً
إداريا لإلشراف ومتابعة األعمال لمشاريع المدن الصناعية
مكتبا
كفاءات تقنية تمكنت “مدن” من ربط 20
باألنظمة الرئيسية ،حيث تم تطوير هذه المكاتب بأحدث األجهزة إضافة لخدمات متكاملة تساعد بطرق تقنية
ومعايير عالمية على المتابعة واإلشراف بأسهل و أدق الطرق ،وكان لـ”مدن” في هذا المجال تطورات فاعلة
على سير العمل وتنظيمه ،ومن أهم هذه التطورات:
 .1تم تطبيق نظام للفوترة بمقاييس عالمية يهدف إلى تطوير منتجات “مدن” وتسهيل العمل على إيراداتها
بدقة متناهية.
 .2انتهت “مدن” في عام 2016م من المرحلة األولى لمشروع رفع جودة البيانات المتعلقة باألنظمة
اإللكترونية ،مما يساعد في تقديم تقارير عالية الدقة تنعكس بشكل مباشر على مؤشرات “مدن” مع
سهولة الوصول للمعلومات ،وتعزيز عملية إتخاذ القرار المصاحب لذلك.
 .3يلقى عمالء “مدن” عناية خاصة ،حيث تم تطوير منصة خاصة بعالقات العمالء تهدف إلى جمع معلومات
كل عميل -منذ بداية تواصله مع “مدن” -في مكان واحد مع ربطه بشكل مباشر مع تعامالته اليومية وبياناته
التاريخية.
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 .4إطالق منصة خاصة للبحث يمكن استعمالها من أي مكان وفي أي وقت تساعد على تسهيل وصول العميل
للمعلومة المطلوبة.
 .5تسعى “مدن” لتوفير بيانات جغرافية خاصة بالمدن الصناعية تربطها بشكل مباشر مع بيانات الهيئة،
انطالقا لمشروع “بوابة بيانات” الذي
ً
باالعتماد على احدث نظم المعلومات الجغرافية ،وكان هذا الهدف
يوفر جميع البيانات الجغرافية لجميع األقسام وربطها مباشرة بخارطة الموقع ،إضافة إلمكانية إضافة التصوير
الجوي لعدد من المدن الصناعية لمزيد من الدقة واالحترافية في تقديم الخدمة.
 .6طورت “مدن” تطبيقها لألجهزة الذكية ،حيث يتمكن مستخدمي التطبيق من إنجاز خدماتهم الذاتية بسرعة
تتوافق مع أهداف “مدن” واستراتيجياتها في الرقي بخدمة العميل ،إلى جانب إمكانية تقديم البالغات
ومتابعتها عن طريقه.
 .7عمل دراسة استشارية لتقييم السوق ،وذلك عبر شبكة “مدن” الذكية المربوط بها جميع مشاريع “مدن”
والمصانع والمستثمرين ،بواسطة شبكة عالية الجودة تمكننا من تقديم الخدمات المضافة والمتوافقة مع
مشروع استراتيجية “مدن” ،وتحديد الشكل المناسب للشراكات مع القطاع الخاص ،باإلضافة إلى الدخل
المتوقع من هذا المشروع بشكل عام.
 .8استكمال التطور في نظام “موارد” على كافة المجاالت (الموارد البشرية ،العقود ،المشتريات) ،بما يضمن
قانونيا
توافقها مع المعايير العالمية التي تسعى لها “مدن” ضمن خططها ،مع ضبط اإلجراءات المتعلقة بها
ً
وسهولة استخدامها من قبل المستفيدين.

مركز الموظف
Employee Center
بوابة الموردين
iSupplier

العهد الذاتية
iAssets

موارد
بوابة المشتريات
iProcurement

المالية

الموارد البشرية

المشتريات والعقود
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صياغة
السياسات
العليا

تفصيل
اإلجراءات

التوعية والتواصل
إعداد
متطلبات
األعمال

األتمتة

إدارة بأسلوب المشاريع
إدارة البنية المؤسسية (ِ)Enterprise Architecture

منهجية التميز المؤسسي

قياس
األداء

تدقيق
الجودة

حسن
ّ
(الكايزن
اليومي)
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الباب الثامن

مسؤولية ودليل
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مسؤولية ودليل
االجتماعية ،ومبادرات “مدن”:
المسؤولية
ّ

ً
عددا من المبادرات والمشاريع
إيمانً ا من “مدن” بأهمية المسؤولية االجتماعية وأثرها على المجتمع تبنت
والتي تنعكس بشكل مباشر على األفراد ،وكان أهمها:

برنامج زيارة المدارس:

انطلق برنامج زيارة المدارس والذي ُيعد إحدى مبادرات “مدن” في المناطق التي تتركز فيها المدن الصناعية
حيث يهدف إلى تعريف الطالب والطالبات بواقع التصنيع وأهميته في االستثمار وبناء اقتصاد الدولة.
وقد شمل البرنامج الزيارات الطالبية للمدن الصناعية ،ويهدف البرنامج إلى ربط الطالب والطالبات وتعريفهم
بخطوط اإلنتاج والغرض منها ونتائجها ،مع توعيتهم بدور الصناعة في بناء األمم حيث تعد قوة اقتصادية هائلة.
كما يهدف البرنامج إلى تبسيط فكرة بعض الصناعات وتقريبها إلى عقولهم ،ويتم خالل الزيارة إطالع الطالب
والطالبات على خطوط اإلنتاج وأنواع الصناعات وتعريفهم بالتقنيات الصناعية الحديثة واآلالت والمعدات
المستخدمة في التصنيع.
وقد استقبلت “مدن” خالل عام 2016م أكثر من  28ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية يمثلون
 620مدرسة ،وتهدف “مدن” خالل األعوام القادمة إلى زيادة مشاركة الطالب والطالبات من مختلف المراحل
في التعرف على صناعات مختلفة لرفع الوعي حول الصناعة.

المدن

الرياض  /الدمام  /جدة  /القصيم  /مكة  /المدينة  /حائل  /االحساء

عدد الزيارات المدرسية

1170

عدد الطلبة

24400

عدد الطالبات

3600

عدد المصانع المشاركة

53

عدد المدارس المشاركة

620
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دعم األسر المنتجة:

تسعى “مدن” ضمن مبادراتها السنوية وضمن خططها االستثمارية إلى رعاية المعارض المهتمة بدعم األسر
المنتجة كمعرض “منتجون”.

مكافحة التدخين والتبرع بالدم:

نظمت “مدن” مع عدد من الجهات الطبية عدد من المبادرات التوعوية داخل المراكز والمدن الصناعية تهدف
هذه المبادرات إلى مكافحة التدخين والحث على التبرع الدوري بالدم.

احتفاالت بحيرة “مدن”:

تقوم “مدن” بتجهيز بحيرة “مدن” في المدينة الصناعية الثانية بالدمام إلقامة االحتفاالت والفعاليات المختلفة،
والتي شملت المناسبات الوطنية واألعياد .وقد شهدت بعض المناسبات حضور أكثر من  20ألف زائر لحضور
الفعاليات واالستمتاع باألنشطة المقامة بالبحيرة.

مبادرات “مدن”:

سعيا من “مدن” إلى التعريف بالمدن الصناعية وجلب االستثمارات إليها ،فقد شاركت خالل العام الماضي
ً
والعالمية لتحقيق هذا الغرض.
المحلية
في عدد من المعارض والمؤتمرات
ّ
ّ
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تنظيم االجتماعات:

تنظيم اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار
بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام وزيارة عدد من المصانع

تنظيم االجتماع ربع السنوي األول ،الرياض

تنظيم االجتماع ربع السنوي الرابع ،جدة

تنظيم االجتماع ربع السنوي الثالث ،خميس مشيط
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تنظيم اللقاءات وورش العمل:

التنسيق الستقبال اكثر من  150مستثمر بالمدينة
الصناعية الثانية بالرياض وزيارة عدة مواقع.

تنظيم ورشة عمل التطوير الصناعي في كل من:
الرياض و جدة والدمام

تم تنظيم وتنسيق لقاء مع لجنة الصناعيين بالمدينة الصناعية الثالثة
بالدمام لتسويق المدينة واطالعهم على مراحل اإلنجاز بها
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تنظيم الزيارات:

زيارة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للمدينة الصناعية الثانية بالقصيم

التنظيم لزيارة معالي الوزير للمدينة الصناعية الثانية بالدمام ،وجولة تعريفية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
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الورش واللقاءات:
المعارض الدولية والمحلية:

مشاركة “مدن” بمعرض كهرباء الشرق االوسط الذي

مشاركة “مدن” بمنتدى التنافسية  GCF 2016الذي

عقد في مركز دبي للمعارض

عقد بالرياض

مشاركة “مدن” في معر ض  Arab Healthو �Gul
 foodبدبي
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مشاركة”مدن” بمعرض  ،MIPIM 2016الذي عقد في

بالزا دي فاستيفال بمدينة كان الفرنسية

مشاركة “مدن” بالمعرض المصاحب لمنتدى االستثمار

باألحساء

المشاركة في معرض القوات المسلحة
الرياض

سعادة المدير العام خالل كلمته في ملتقى الصناعيين

السادس والمعرض المصاحب له بمدينة جدة

مشاركة “مدن” كشريك لمنتدى جنرال إلكتريك العالمي للموردين والمعرض

المصاحب له ،بفندق ريتزكارلتون بالرياض تحت شعار “شركاء في التحول الوطني
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سعادة المدير العام يفتتح المعرض الدولي للحديد

المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال 2016

والصناعات المعدنية والذي كانت “مدن” فيه شريكاً ،

بدبي

المشاركة في في منتدى األعمال السعودي التركي

المشاركة في المعرض التجاري الخامس عشر للدول

مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

والمعرض المصاحب له ،في مدينة إسطنبول

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

المشاركة في معرض  SIALبمدينة باريس
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المشاركة في المعرض المصاحب لمؤتمر سابك التقني

المشاركة في  Gulfood Manufacturingبمدينة دبي

المشاركة في معرض  THE Big 5بمدينة دبي

المشاركة في معرض سعودي ترانستيك بمدينة

2016\11\9-7م

بمدينة الجبيل الصناعية

الظهران

المشاركة في معرض PLAST EURASIA ISTANBUL
بمدينة إسطنبول
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المشاركة في معرض  Electricxبمدينة القاهرة

المشاركة في معرض ملتقى ألوان السعودية ,الرياض

المشاركة في معرض «منتجون» بمدينة الرياض
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م

اسم المعرض

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

المدينة

1

Arab Health

25 /1/ 2016

28/ 1/ 2016

دبي

Middle East Electricity

1 /3/ 2016

3/ 3/ 2016

دبي

15/ 3/ 2016

18/ 3/ 2016

كان

6 /9/ 2016

8/ 9/ 2016

2
3

Gulfood

4

MIPIM

6

Cityscape

5

21 /1/ 2016

Project Qatar

9 /5/ 2016

7

World Food

1 /9/ 2016

9

Gulfood Manufacturing

8

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SIAL

THE Big 5
Electricx

PLAST EURASIA
ISTANBUL 2016
GCF 2016

معرض القوات
المسلحة

منتدى األحساء
لالستثمار
ملتقى ريادة
األعمال

معرض الحديد
والصناعات المعدنية
الملتقى الصناعي
السادس

المعرض التجاري
الخامس عشر لدول
األعضاء بمنظمة
التعاون اإلسالمي

معرض المصاعد
والساللم المتحركة
Sabic Technical
Conference

سعودي ترانستيك
ملتقى الوان
السعودية

معرض منتجون

25/ 2/ 2016

دبي

12/ 5/ 2016

الدوحة

4/ 9/ 2016

اسطنبول

دبي

16 /10/ 2016

20/ 10/ 2016

باريس

7 /11/ 2016

9/ 11/ 2016

دبي

21 /11/ 2016

24/ 11/ 2016

دبي

7 /12/ 2016

10/ 12/ 2016

اسطنبول

24 /1/ 2016

26/ 1/ 2016

الرياض

22 /2/ 2016

28 /2/ 2016

الرياض

30 /3/ 2016

31/ 3/ 2016

األحساء

19 /4/ 2016

21/ 4/ 2016

الرياض

1 /5/ 2016

4/ 5/ 2016

الرياض

20 /4/ 2016

20/ 4/ 2016

جدة

4 /12/ 2016

6/ 12/ 2016

القاهرة

22 /5/ 2016

26/ 5/ 2016

الرياض

25 /9/ 2016

27 /9/ 2016

الرياض

6 /11/ 2016

9 /11/ 2016

الجبيل الصناعية

15 /12/ 2016

7 /12/ 2016

الدمام

11 /12/ 2016

17 /12 /2016

الرياض

27 /12/ 2016

2 /1/ 2017

الرياض
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تنظيم الفعاليات:

إقامة بعض الفعاليات لألطفال في بحيرة “مدن” في
أوقات مختلفة حضرها اكثر من 20،000

كل من الرياض،
تم توزيع  40الف وجبة إفطار صائم في ٍ

جدة والدمام خالل شهر رمضان
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الباب التاسع

“مدن” وإنجاز
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“مدن” وإنجاز
إنجازات “مدن” 2016م:

تمكّ نت “مدن” خالل العام 2016م من تحقيق مجموعة من االنجازات المهمة وشاركت في عدد من الفعاليات
حافل بالمشاركات الفاعلة التي تعكس رؤية “مدن” واستراتيجيتها للدفع
ً
واألنشطة ،مما جعل العام المنصرم
بعجلة االقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير قطاع الصناع واالستثمار في المملكة.
وكان أبرز هذه اإلنجازات العمل على تخصيص األراضي الصناعية ،وبدء التخطيط لتأسيس مدينة الطاقة مع
شركة “أرامكو” ،وتطبيق بطاقات قياس األداء لرفع مؤشرات النظافة والصيانة في المدن الصناعية ،إضافة
ً
عقدا  ،وتخفيض المدة المستغرقة للتخصيص إلى  20يوم عمل.
إلى زيادة العقود إلى ()6,074
كما شهد العام المنصرم زيادة في إقبال المستثمرين على المصانع الجاهزة  ،والعقود الخدمية ،كما حرصت
“مدن” على إعداد وتقديم برامج تدريبية وقيادية بهدف نَ ْيل رضا الموظفين وتعزيز انتمائهم.
كما أدى مضاعفة تطبيق معايير األمن والسالمة ومراقبة االلتزام إلى انخفاض نسبة الحوادث في المدن
الصناعية ،و تطبيق منظومة الـ  5Sفي كل خدمات المدن الصناعية ،األمر الذي ساهم في رفع مستوى
النظافة والصيانة وخدمات األمن والسالمة.
كما ازداد تخصيص األراضي الصناعية بمعدل  500أرض ،مع إمكانية التعامل مع طلبات التعديل بما ال يتجاوز 20
ً
يوما .وتمكنت “مدن” من توفير الوقت الالزم إلكمال دورة عمل التخصيص بما ال يزيد على  20يوم.
كما عملت “مدن” على تنظيم عدد من اللقاءات وورش العمل واالجتماعات خالل عام  ،2016كالتنسيق
الستقبال أكثر من  150مستثمر أجنبي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض وزيارة عدة مواقع ،وتنظيم ورشة
عمل التطوير الصناعي في الرياض وجدة والدمام ،ولقاء لجنة الصناعيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
إلى جانب ذلك فقد أقامت “مدن” مجموعة من الفعاليات الخيرية هذا العام ومنها توزيع  40ألف وجبة إفطار
كال من الرياض وجدة والدمام ،باإلضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة
صائم خالل شهر رمضان 2016م ،في ً
لألطفال في بحيرة “مدن”.
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الخاتمة
تستمر “مدن” في استكمال أدوراها االستراتيجية نحو تطوير المدن الصناعية في المملكة انسجاما مع
األهداف الوطنية للصناعة ،المتمثلة في مخرجات برنامج التحول الوطني  ،2020ورؤية المملكة  .2030وتعمل
“مدن” في تحقيق ذلك مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص ،في تكامل وتعاون ،بما يجعل من الصناعة
ً
فاعال في تنويع مصادر الدخل في المملكة.
مساهما
ً
كما ستستمر “مدن” في مضاعفة جهودها نحو تلبية الطلب على األراضي الصناعية ،وتسخير كافة إمكاناتها
لتنمية وتطوير المدن الصناعية السيما الواعدة منها ،واالهتمام بجوانب البيئة والصحة والسالمة واألمن،
وتهيئة البيئة المالئمة إلدماج المرأة عاملةً ومستثمرة في قطاع الصناعة ،واإلفادة من خبراتها في هذا
المجال.
وختاما نسأل الله أن يكلّ ل جهودنا بالنجاح ،ويجعلها خاصةً لوجهه ،وأن يحفظ على وطننا قيادته الرشيدة ،وأن
ً
يديم عليه نعم األمن واألمان واالزدهار.

شكر وعرفان
تشكر “مدن” جميع منسوبيها الذين أسهموا في إثراء محتوى التقرير السنوي للعام 2016م ،وكان لهم
إسهامات كبيرة في إنجاح أعمال “مدن” خالل العام المنصرم ،وبجهودهم تستمر “مدن” في عطائها ونجاحاتها
لألعوام القادمة –بإذن الله.-

modon.gov.sa

