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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أيده الله
ّ

“هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذجـ ًا ناجحـ ًا
ورائــد ًا فــي العالــم علــى كافــة األصعــدة،
وســأعمل معكــم علــى تحقيــق ذلــك”
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بين يدي التقرير

ُأعد هذا التقرير
التزام ًا بأعلى معايير
الشفافية ،وعرض ما
تم تحقيقه من أعمال
وإنجازات خالل عام
2019م ،وفق المادة
التاسعة والعشرين من
نظام مجلس الوزراء
الصادر باألمر الملكي
رقم “أ ”13/وتاريخ  3ربيع
األول 1414هـ.

ـد يمضــي والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة
ـام جديـ ٌ
عـ ٌ
عراقــة وحضــوراً ،نمضــي
ومناطــق التقنيــة “مــدن” تــزاد
ً
بإنجــازات تحمــل بيــن طياتهــا مزيــد ًا مــن اآلمــال والطموحــات
والتطلعــات التــي تمليهــا توجهــات وتطلعــات قيادتنــا
الرشــيدة ورؤيــة الســعودية  2030بســعيها الدائــم
نحــو تحقيــق الصــدارة وتحقيــق مســتويات متقدمــة مــن
التنافســية والريــادة العالميــة.
نطــوي عــام 2019م .عــام اإلبــداع واالبتــكار والتميــز
بجــد واقتــدار لدعــم مكانتنــا الرياديــة فــي ممارســات
نمــو صناعاتنــا المحليــة وتوطيــن االســتثمارات اإلقليميــة
والعالميــة ،معتمديــن علــى قــدرات خاصــة وخبــرات طويلــة
األمــد بــدأت منــذ ســبعينات القــرن الماضــي وقــت إعــان
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية تدشــين  3مــدن
صناعيــة تكــون بدايــة للتنميــة الحضريــة والصناعيــة فــي
وطننــا الغالــي ،وتمتــد مــع بدايــة عــام  2020لتصــل إلــى 35
مدينــة صناعيــة تُقــدم خدماتهــا المطــورة للمســتثمرين.
لقــد كان عــام 2019م عــام مواصلــة النجاحــات وتهيئــة
بيئــة اســتثمارية بخصائــص عصريــة عالميــة المســتوى،
تؤكــد ســامة التوجهــات الحكوميــة فــي ظــل قيــادة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود
“أيــده اللــه” ،وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي

األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود “حفظــه
اللــه” ،بــأن تكــون المملكــة قصــة نجــاح ُتــروى للعالــمُ .بنيــت
علــى مكامــن القــوة وطاقاتهــا البشــرية.
ويســتعرض تقريــر هــذا العــام مســيرة إنجــازات كان لهــا
بالــغ األثــر فــي حــدوث نقلــة نوعيــة بــدأت بإعــادة هيكلــة
قطاعــات “مــدن” والعمــل علــى تحســين األداء الوظيفــي
وتحســينه نتيجــة ازديــاد حجــم الخدمــات التــي يتــم تقديمهــا
للقطاعيــن الصناعــي واالســتثماري ،وإحــداث تأثيــرات
جوهريــة فــي منظومــة العمــل تنعكــس إيجابــ ًا علــى
المجــاالت التنمويــة وتطويــر رأس المــال البشــري ،واتبــاع
نهــج المملكــة فــي توطيــن الكفــاءات الســعودية وتوظيــف
طاقــات المــرأة العاملــة.
ويكشــف التقريــر بيــن دفتيــه ،اإلنجــازات التــي تحققــت
فــي األداء اإلجرائــي والتشــريعي والتنظيمــي وتطويــر
الخدمــات داخــل المــدن الصناعيــة ،باتبــاع أفضــل الوســائل
والطــرق الســليمة فــي عمليــات مؤشــرات القيــاس ،إلــى
جانــب مــا تــم إضافتــه فــي مجــال الخدمــات والمشــاريع
المنجــزة وقيــد التنفيــذ ،كذلك في مجال األداء المؤسســي
وتطويــر األعمــال والــذي َأهــل “مــدن” الرتقــاء منصــات
التكريــم كأفضــل المنشــآت أداء.

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”

معالي األستاذ

معالي المهندس

سعادة المهندس

سعادة المهندس

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة األستاذ

سعادة الدكتور

بندر إبراهيم الخريف

أسامة بن عبدالعزيز الزامل

خالد بن محمد السالم

أحمد بن عبدالرحمن السليم

بدر بن خزام المهري

عبدالسالم بن عبدالله المانع

عبدالله بن إبراهيم الغمالس

يوسف بن محمد اليوسف

رئيس مجلس اإلدارة
وزير الصناعة والثروة المعدنية

ممثل وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

مدير عام “مدن”

ممثل وزارة الشؤون البلدية
والقروية

ممثل وزارة االقتصاد والتخطيط

ممثل وزارة التجارة

ممثل وزارة المالية

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

ممثل مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

سعادة الدكتور

سعادة المهندس

سعادة المهندس

سعادة المهندس

سعادة المهندس

سعادة المهندس

أحمد بن حمدان آل ثنيان

محمد بن أحمد موكلي

خالد بن سليمان العوهلي

محمد بن عويض الجعيد

زياد بن ثامر المرشد

خالد بن حمد القنون

ممثل وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات

ممثل القطاع الخاص

ممثل القطاع الخاص

ممثل القطاع الخاص

ممثل القطاع الخاص

ممثل القطاع الخاص

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

عضو ًا

سعادة المهندس

خالد بن صالح الحماد
أمين سر المجلس

عضو ًا
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
مــع انتهــاء عــام 2019م ،اتضحــت معالــم رؤيــة الســعودية
جلــي علــى مالمــح مملكتنــا الحبيبــة التــي
 2030بشــكل
ّ
حققــت قفــزات علــى كافــة األصعــدة وفــي كل القطاعــات،
فهــا هــي المملكــة اليــوم االقتصــاد األكبــر فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وعضــو مجموعــة
العشــرين لالقتصــادات الكبــرى علــى مســتوى العالــم،
واألولــى عالمي ـ ًا فــي إصالحــات بيئــة األعمــال مــن بيــن 190
دولــة.
ويحــق لنــا أن نفخــر بمــا حققتــه المملكــة مــن إنجــازات تحــت
قيــادة ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
وأخــص بالذكــر
“أيــده اللــه”،
ّ
بــن عبــد العزيــز آل ســعود ّ
مــا تحقــق علــى مســتوى اإلصــاح االقتصــادي الشــامل،
والــذي يعــد األضخــم فــي تاريــخ البــاد ووفــق شــهادات
مــن مؤسســات دوليــة تتمتــع بالمصداقيــة ،مؤكديــن العــزم
علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لتحقيــق المزيــد.
وتعمــل رؤيــة الســعودية  2030بــكل آلياتهــا لتحقيــق
ٍ
تنميـ ٍ
ـتدامة ينعــم بهــا الشــعب الســعودي مــن خــال
ـة مسـ
تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي ،معتمــدةً علــى الصناعــة
كخيــار اســتراتيجي أول ،وهــو مــا ترجمــه ســيدي صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع
“حفظــه اللــه” ،بتدشــين برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) الــذي يعمــل علــى تنميــة

أربعــة قطاعــات رئيســة هــي الصناعــة ،والتعديــن والطاقــة،
والخدمــات اللوجســتية ،بهــدف تحويــل المملكــة العربيــة
ٍ
ٍ
صناعيــة رائــدة ومركــز عالمــي
قــوة
الســعودية إلــى
للخدمــات اللوجســتية.
تغيــرات متالحقــة يوم ـ ًا
إن قطــاع التصنيــع العالمــي يشــهد ّ
بعــد يــوم ،حيــث يســعى المصنعــون إلــى رفــع معــدالت
الكفــاءة اإلنتاجيــة ،وذلــك بتوظيــف التكنولوجيــا المتقدمــة
مثــل إنترنــت األشــياء والروبوتــات والواقــع المعــزز والواقــع
االفتراضــي والطباعــة ثالثيــة األبعــاد والــذكاء االصطناعــي،
وهــو مــا يطلــق عليــه “الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتصنيــع
الذكــي” ،ومــا مــن شــأنه زيــادة حجــم االســتثمارات فــي
التقنيــات الرقميــة التــي تســمح بــإدارة ذاتيــة للمصانــع
وتحســين القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات بشــكل أفضــل ورفــع
عوائــد التصنيــع ،حيــث قــدرت القيمــة االقتصاديــة المضافــة
بحوالــي  4.5تريليــون دوالر إلــى قطــاع التصنيــع العالمــي
ســنوياً.
نحــن اليــوم أكثــر جاهزيــة لمحــاكاة هــذه الثــورة والعمــل
ـول الرقمــي والتصنيــع الذكــي إلحــداث
وفــق مبــادرات التحـ ّ
نقلــة نوعيــة فــي إنتاجنــا الصناعــي قوامهــا التكامــل
والترابــط بيــن القــرارات والــرؤى مــن جهــة؛ وبيــن تسلســل
القيمــة بأكملهــا مــن التصميــم وسلســلة التوريــد واإلنتــاج
والتســليم وخدمــة العمــاء وغيــره مــن جهــة أخــرى.

معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية

أ /بندر بن إبراهيم الخريف

إننــا فــي وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة نــرى التغيــرات
المتســارعة فــي هيــاكل االقتصــاد العالمــي ،ونعمــل
علــى إيجــاد مبــادرات وحلــول تســتقطب كل مــا مــن شــأنه
المســاهمة فــي النهــوض بالصناعــة الســعودية مــن أجــل
االرتقــاء باالقتصــاد الوطنــي إلــى مصــاف االقتصــادات
المتقدمــة وتحقيــق تطلعــات مملكتنــا الغاليــة.
والله ولي التوفيق
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كلمة سعادة المدير العام
منــذ تأسيســها عــام 2001م ،اهتمــت “مــدن” بتطويــر
األراضــي الصناعيــة والبنــى التحتيــة المتكاملــة ،وهــا هــي
اليــوم تشــرف علــى  35مدينــة صناعيــة قائمــة وأخــرى
تحــت التطويــر فــي مختلــف أنحــاء المملكــة ،باإلضافــة إلــى
إشــرافها علــى المجمعــات والمــدن الصناعيــة الخاصــة.
فعلــى ســبيل المثــال ،ارتفعــت مســاحات األراضــي الصناعيــة
المطــورة ألكثــر مــن  198,8مليــون م ²حتــى اآلن ،فيمــا تضــم
المــدن الصناعيــة القائمــة  3600مصنعـ ًا ُمنتجـ ًا و 6301عقــد ًا
صناعيـ ًا وخدميـ ًا ولوجســتياً ،يعمــل فيهــا أكثــر مــن  500ألــف
موظــف بينهــم  16,825ألــف موظفــة ســعودية ،و 184ألــف
موظــف ســعودي.
وتعمــل “مــدن” مــن خــال اســتراتيجية واضحــة المعالــم
ومحــددة األهــداف لالســتفادة القصــوى مــن كل مزايــا
شــراكة القطــاع الحكومــي مـــع القطـــاع الخــاص ،إذ نجحــت
فــي طــرح العديــد مــن المزايــا والحوافــز التــي تتميــز بهــا
مدنهــا الصناعيــة ،وهــو مــا اســتقطب شــركات عالميــة
رائــدة فــي المجــال الصناعــي ،والعديــد مــن االســتثمارات
األجنبيــة ذات القيمــة المضافــة للصناعــة الســعودية ،إلــى
جانــب إحرازهــا تقدم ـ ًا كبيــر ًا فــي مجــال شــراكاتها الداخليــة
وجذبهــا الســتثمارات تتجــاوز  367مليــار ريــال حتــى اليــوم.
وفــي خِ َّضــم التحــول الصناعــي الــذي يشــهده العالــم،
أوجــدت “مــدن” آليــات كثيــرة لتحفيــز مشــاركة قطــاع
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ورواد األعمــال فــي
التنميــة الصناعيــة ،إلــى جانــب الشــركات الكبــرى المحليــة،
وهــو مــا يســهم فــي تحقيــق رؤيــة الســعودية  2030مــن
حيــث تنويــع االقتصــاد الوطنــي اعتمــاد ًا علــى الصناعــة.

وتعتمــد اســتراتيجية “مــدن” لتمكيــن الصناعــة وزيــادة
المحتــوى المحلــي علــى تطويــر المزيــد مــن الخدمــات
والمنتجــات وفــق رؤيــة مبتكــرة تواكــب متطلبــات الشــركاء
فــي القطــاع الخــاص وتعــزز مشــاركته فــي تنويــع االقتصــاد
الوطنــي ضمــن رؤيــة الســعودية  .2030ومــن ذلــك
أنهــا تســاهم بمبادراتهــا فــي برنامــج تطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية (ندلــب) ،باإلضافــة إلــى
توفيــر العديــد مــن المنتجــات مثــل :األراضــي الصناعيــة
مطــورة البنيــة التحتيــة والخدمــات ،واألراضــي المخصصــة
لالســتثمار فــي تطويــر المرافــق والخدمــات ،أيضـ ًا المصانــع
الجاهــزة مختلفــة المســاحات بيــن 700م ²و1500م ،²فضــاً
عــن منتجــات الحلــول اللوجســتية الموزعــة فــي مناطــق
المملكــة الرئيســة.
وأطلقــت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق
التقنيــة “مــدن” برنامــج “اإلنتاجيــة الوطنــي” كمبــادرة
تنضــوي تحــت برنامــج (ندلــب) وتهــدف إلــى مســاعدة
المصانــع علــى تحقيــق أعلــى معــدالت الكفــاءة اإلنتاجيــة،
ـو ٍل متقدمــة تعتمــد التميــز
وذلــك مــن خــال وضــع خطــط تحـ ُّ
التشــغيلي وتتبنــى تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وهــو
مــا بــدأ تطبيقــه بالفعــل علــى  100مصنــع قائــم لتصبــح
نموذج ـ ًا يحتــذى بيــن المصنعيــن ،بالشــراكة والتعــاون بيــن
“مــدن” وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ومدينــة
الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.
إلــى جانــب مــا تقــدم ،طرحــت “مــدن” بالتكامــل مــع صنــدوق
التنميــة الصناعيــة الســعودي ،منتجــات موازيــة ،مثــل :أرض

مدير عام “مدن”

المهندس /خالد بن محمد السالم

وقــرض صناعــي للتقديــم علــى أرض صناعيــة وتمويــل كباقة
صناعيــة موحــدة ،ومنتــج “مصنــع وقــرض” للمواءمــة بيــن
إجــراءات ومتطلبــات “مــدن” والصنــدوق ،ممــا ُيق ّلــل الوقــت
ويختصــر جهــود الشــركاء المســتثمرين للتقديــم والمتابعــة.
وقعــت “مــدن” مجموعــة مــن االتفاقيــات لتوفيــر
كمــا
ّ
الحلــول التمويليــة ،شــملت البنــك الســعودي الفرنســي
إلطــاق منتــج تمويلــي مشــترك بســقف يصــل إلــى مليــار
ريــال ،يســتهدف توفيــر حــزم تحفيزيــة متنوعــة ،وتعزيــز
األنشــطة المســاندة كالخدمــات اللوجســتية الداعمــة
لرفــع مســاهمة المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،واتفاقيــة
مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة إلطــاق منتــج “أســس” ،حيــث
رواد األعمــال إلــى المصانــع
يعمــل علــى تســهيل وصــول ّ
الجاهــزة والتمويــل معــاً ،وتحســين ترتيــب المملكــة ضمــن
مؤشــر “ريــادة األعمــال”.
أخيــراً؛ تعمــل “مــدن” وفــق أعلــى درجــات الجــودة والتميــز
المؤسســي ،وذلــك تطبيقـ ًا لمخرجــات اســتراتيجيتها الرامية
ـدن صناعيـ ٍ
ـة نموذجيــة تلتــزم العمــل بتقنيــات
إلــى تطويــر مـ ٍ
مبتكــرة تلبــي احتياجــات الشــركاء وتعــزز مؤشــرات الرضــا
لديهــم ،كمــا تدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
ورواد األعمــال وتعــزز عوامــل نموهــا .ويوضــح هــذا
ّ
التقريــر بيــن أيديكــم باألرقــام مجمــل مــا تحقــق خــال العــام
باط ٍ
و متصليــن.
ــراد ونمــ ٍ
المنصــرم ،آمليــن أن تكــون أعمالنــا ّ
والله ولي التوفيق
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مسيرة مدن
تعتمــد “مــدن” منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين مســيرة
إنشــاء بيئــة صناعيــة متكاملــة تعتمــد اقتصــاد المعرفــة
وتســتهدف توطيــن االســتثمارات المحليــة والعالميــة
ـتراتيجي أمثــل ،يســهم فــي تنويــع مصــادر الدخــل
كخيــارٍ اسـ
ٍ
القومــي ويعمــل علــى تحقيــق أهــداف التنميــة فــي إطــار
رؤيــة الســعودية  2030بالتحــول إلــى مرحلــة “اقتصــاد
مــا بعــد النفــط” ،وذلــك عبــر تهيئــة منــاخ يتســم باالنفتــاح
والتنافســية والترويــج للمملكــة العربيــة الســعودية كبيئــة
ؤهلــة للتنميــة واالســتثمار أركانهــا مدن صناعيــة متطورة،
ُم َ

بنيــة تحتيــة مكتملــة ،مرافــق خدميــة عاليــة المســتوى،
وشــبكة لوجســتية ذات جــودة عالميــة.
أكثــر مــن  3عقــود ،و”مــدن” تعمــل وفــق رؤيــة تعتمــد أطــر
التوســع فــي المجــال الصناعــي وتوطيــن التقنيــة ،ومنــذ
عــام 2001م كانــت المملكــة علــى موعــد إلعــان إنشــاء
الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة
“مــدن” بالقــرار الــوزاري رقــم  235وتاريــخ 1422/8/27هـــ،
للعمــل كمطــورٍ للمــدن الصناعيــة تكــون مســؤوليته
ٍ
ٍ
ٍ
بيئــة
صناعيــة متكاملــة الخدمــات ،وخلــق
أراض
تطويــر

ٍ
مثاليــة لتنميــة وإنشــاء مناطــق التقنيــة موزعــة فـــي
ربــوع المملكــة كافــة ،إلــى جانــب تعزيــز مقومــات جــذب
االســتثمارات الصناعيــة وتوفيــر عناصــر البنيــة التحتيــة
المتكاملــة ،والخدمــات الالزمــة الســتقطاب االســتثمارات
فــي ظــل التحــرر االقتصــادي الــذي تشــهده المملكــة،
كذلــك تعظيــم فــرص االســتفادة مــن االتفاقيــات اإلقليمية
والدوليــة التــي تــم التوقيــع عليهــا عبــر ســنوات.
وهــا نحــن ننهــي عــام 2019م فــي مســيرة عمــل جــادة،
برؤيــة جديــدة اســتهدفت إعــادة هيكلــة قطــاع األعمــال

بهــدف رفــع مســتوى جودتهــا وكفاءتهــا باســتراتيجية
تتناغــم مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية ،لتنفيــذ مبــادرات مــن شــأنها تمكيــن الصناعــة
وتلبيــة احتياجــات االقتصــاد الوطنــي ،كذلــك تقديــم المزيــد
مــن الخدمــات والمنتجــات للشــركاء مــن المســتثمرين
والصناعييــن ،وفــق رؤيــة جديــدة تتمتــع بحلــول مبتكــرة
وتعامــات أكثــر إبداعــ ًا وســهولة.

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

ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ
اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻮزارة
إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟـ
»ﻣﺪن« ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﺛﻼث
ﻣﺪنﺻﻨﺎﻋﻴﺔﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة واﻟﺪﻣﺎم
ﻟﻢﺗﺘﺠﺎوزﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ١٤ﻣﻠﻴﻮن م2

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف وزارة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
12ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻄﻮرة
 40.5ﻣﻠﻴﻮن م2

ﺑﻠﻎ ﻃﻮل اﻟﻄﺮق ﻓﻲ
اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 247
ﻛﻢ

ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 6,432
ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ اﻣﺒﻴﺮ
)(MVA

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

1961

1966

1973

1993

2007

2013

2014

2018

1963

دﻣﺞ اﻹدارﺗﻴﻦ ﻓﻲ
إدارة واﺣﺪة ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻰ إدارة
اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

1966

ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮزارة
إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻦ
واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وآﺧﺮ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ

1985

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  9ﻣﺪن

2001

أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ »ﻣﺪن«

2004

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  14ﻣﺪﻳﻨﺔ

2010

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  21ﻣﺪﻳﻨﺔ
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻤﻄﻮرة ﻧﺤﻮ 123
ﻣﻠﻴﻮن م2

2013

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  32ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  163ﻣﻠﻴﻮن
م2

2016

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  35ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 191
ﻣﻠﻴﻮن م2

2019

ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻧﻮﻋﻴﺔ وإﻃﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻲ
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“أطلب من الجميع بأن ال
يصدقوني ،وأطلب منهم
النظر لألرقام ،فاألرقام
هي من تتحدث”
صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه الله
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“مدن” في أرقام

35

مدينة صناعية

517,242

ألف عامل
في المدن الصناعية

184,000
موظف سعودي
في المدن الصناعية

16,825

موظفة سعودية
في المدن الصناعية

3,600
مصنع ًا منتج ًا

25

6,301

عقد ًا صناعي ًا واستثماري ًا

1,264
منشأة خدمية

541

مصنع ًا جاهز ًا

1٫990

رخصة تشغيل صادرة

7,400

(م.ف.أ)
إجمالي سعات المحطات
الكهربائية

123,500

(م/ ٣يوم)
إجمالي طاقة محطات معالجة
مياه الصرف الصحي
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198,858,030م²

 125٫322٫669م²

9,647

إجمالي عدد الوحدات السكنية

الطاقة االستيعابية للوحدات
السكنية في المدن الصناعية

63٫600

 1٫775,000م²

 186٫755م²

 175,924م²

إجمالي مساحات األراضي المطورة

إجمالي عدد األشجار التي تمت زراعتها
في المدن الصناعية

إجمالي المساحات المخصصة

إجمالي مساحة المسطحـات الخضـراء
في المدن الصناعية

إجمالي مساحة المرافق الرياضية
وقاعات التدريب والمسارح

 47,344عامل

إجمالي مساحات المراكز التدريبية
في المدن الصناعية
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الملخص
التنفيذي
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الملخص التنفيذي

إنجــازات واعــدة ،حققتهــا “مــدن” خــال عــام 2019م
مســتهدفةً االعتمــاد علــى اقتصــاد المعرفــة وتوطيــن
ـتراتيجي أمثــل،
االســتثمارات المحليــة والعالميــة كخيــارٍ اسـ
ٍ
ُيســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة وتهيئــة منــاخ يتســم
بالتنافســية والترويــج للمملكــة العربيــة الســعودية كبيئــة
جاذبــة لالســتثمار.
ونحــو مســتقبل ملــيء بالطموحــات ،كانــت “مــدن” علــى
موعــد ُمتجــدد لتحســين تجربــة عمالئها االســتثمارية بالتطلع

يمكنكم االطالع على

الملخص التنفيذي
عبر تقنية الواقع المعزز

1

حمل التطبيق Artivive

2

تجدونه على

3

دائمــ ًا نحــو األفضــل ،وفــق رؤيــة واضحــة تعتمــد علــى
ٍ
ـتثمارية
ـول اسـ
التقنيــات الحديثــة كوســيلة فــي تقديــم حلـ ٍ
ٍ
ٍ
جــودة عاليــة المســتوى .األمــر الــذي يرجــع
مبتكــرة ذات
وطنيــة شــابةٍ
ٍ
إلــى نفــاذ اســتراتيجية واعــدة وضعــت بأيــدٍ
اســتلهمتها مــن رؤيــة الســعودية  2030الطموحــة والتــي
تســعى إلــى ترســيخ اقتصــاد مزدهــر ومســتقبل مزهــر.
ويمكــن اســتعراض مجمــل مــا جــاء فــي هــذا التقريــر مــن
خــال المحــاور التاليــة:

وجه كاميرا التطبيق على
شعار “مدن”

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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الملخص التنفيذي

التطور في شراكات قطاع األعمال

التميز المؤسسي
عملــت “مــدن” خــال عــام 2019م علــى تحقيــق أعلى درجات
الجــودة والتميــز المؤسســي مقارنــة بمثيالتهــا محليــ ًا

وإقليميـ ًا وعالميـ ًا وتحســين أعمالهــا بصــورة مســتمرة مــن
خــال مــا يلــي:

اتفاقية تعاون بين “مدن” و”الهيئة العامة للصناعات العسكرية” تستهدف تعزيز االستثمار في الصناعات العسكرية.

إصــدار ونشــر دليــل الخدمــات فــي الموقــع
اإللكترونــي لـــ “مــدن” والــذي يتضمــن 59
خدمــة

أتمتــة الخدمــات بنســبة  ،90%بهــدف
ٍ
ٍ
صناعيــة ذكيــة تُســهم فــي
بيئــة
تطويــر
تعزيــز االقتصــاد المحلــي

إطــاق نظــام إدارة الجــودة فــي المــدن
الصناعيــة وفقــ ًا للمواصفــات والمقاييــس
العالمية “أيزو ”9001:2015

الشراكات واألعمال
قامــت “مــدن” خــال عــام 2019م بتعزيــز تجربــة المســتثمر
وتطويــر إجــراءات العمــل فــي بيئــة اقتصاديــة متكاملــة ،عبــر

مذكرة تفاهم مع “برنامج تقنية البناء” التابع لوزارة اإلسكان لدعم المشاريع المعتمدة من قبل البرنامج.

إنفــاذ عــدد مــن الشــراكات واالتفاقيــات وتوقيــع مذكــرات
تفاهــم جــاءت علــى النحــو التالــي:

استقطاب الصناعات النوعية

استقطاب مصنعين لشركة “مجموعة الشايع” في مدينة سدير
للصناعة واألعمال والمدينة الصناعية األولى بجدة لالستثمار في
مجال صناعة المواد الغذائية

استقطاب شركة “تقنية علم” في المدينة الصناعية بالخرج إلنشاء
مجمع صناعات عسكرية

استقطاب شركة “  ” CEGاإليطالية في المدينة الصناعية الثانية
بالدمام إلنتاج وحدات الطاقة غير المنقطعة “”UPS

استقطاب مصنع فاركو للصناعات الدوائية إلنشاء مجمع متكامل
للصناعات الدوائية في المدينة المنورة

انضمــت “مــدن” بشــكل رســمي فــي لجنــة الخدمــات اللوجســتية التابعــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،يســهم ذلــك فــي
تعزيــز الخدمــات اللوجســتية.

توقيــع اتفاقيتيــن مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة وشــركة الكهربــاء خــال حفــل إطــاق مبــادرات برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية
“ندلــب”.
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برنامج المراقب الشامل

تحفيز استثمارات القطاع الخاص

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سابك” لدعم
المحتوى المحلي من خالل برنامج “نساند”

اتفاقية مع شركة مركز أرامكو لريادة األعمال
المحدودة “واعد” لدعم رواد األعمال

اتفاقية تعاون مع “البنك السعودي الفرنسي”
في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اتفاقية مع غرفة الشرقية لدعم وتمكين رائدات
األعمال

يســتهدف برنامــج المراقــب الشــامل توحيــد الجهــود فــي
الزيــارات التفتيشــية ورفــع كفــاءة وجــودة الزيــارات الدوريــة
للمنشــآت الصناعيــة ،وفــي هــذا الجانــب تــم تدقيــق بيانــات
العامليــن بواقــع  3756زيــارة ،وكشــفت مهــام األعمــال

التطور في األعمال
عدد العقود

جذب االستثمارات

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “ســكاي جــروب”
الصينيــة إلنشــاء مصنــع متخصــص فــي
معالجــة األحجــار فــي المدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالدمــام

التفتيشــية ارتفاعــ ًا فــي عــدد موظفــي المــدن الصناعيــة
لتصــل إلــى  517,242موظفــ ًا بينهــم  184ألــف موظــف
ســعودي و  16,825موظفــة ســعودية.

اتفاقية مع شركة “تيدا” القابضة

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “يوروفارمــا”
إلنشــاء مصنــع أدويــة فــي مدينــة ســدير
للصناعــة واألعمــال

برنامج اإلنتاجية الوطني
وقعــت “مــدن” و”الصنــدوق الصناعــي” مــع “مدينــة الملــك
ّ
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة” ضمــن برنامــج اإلنتاجيــة
الوطنــي ،اتفاقيــة تعــاون تقــوم “مــدن” خاللهــا باختيــار 100
مصنــع وفــق معاييــر معتمــدة مــن الجهــات الثــاث وتقييــم
الوضــع الحالــي لهــا ،وتنفيــذ الدراســات التفصيليــة ومــن ثــم
بنــاء خطــط تحــول.

وقــد تــم بــدء العمــل بالمرحلــة األولــى مــن البرنامــج خــال
شــهر أبريــل 2019م مــع  20مصنعــ ًا بالتعــاون مــع شــركة
جنــرال إلكتريــك ،علــى أن يتــم إطــاق المرحلــة الثانيــة بعــدد
 40مصنع ـ ًا خــال ســنة 2020م ،وهــو مــا ســينتج عنــه زيــادة
فــي إنتاجيــة العمليــة بمقــدار .90%

عدد المصانع
المنتجة

2018

6,190

عقد ًا

3,474

مصنع ًا

2019

6,254

عقد ًا

3,600

مصنع ًا
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التميز التشغيلي

2018

2019

•زيادة عدد العامالت بالمدن الصناعية إلى  16,825موظفة سعودية.
•زيادة عدد منسوبي “مدن” إلى  398موظف ًا من الذكور واإلناث بينهم  396موظف ًا سعودي ًا

النمو في األعمال
عدد المخططات المعت ََمدة

1٫372

1,168

عدد ُر َخص البناء المعت ََمدة

953

845

5٫619

1,848

عدد تصاريح األعمال المعت ََمدة
رخص التشغيل
عدد رخص التشغيل

تمكين الكفاءات الوطنية

1٫200

1,990

398

إجمالي الموظفين

396

السعوديون

2

غير السعوديين

383
الذكور

15

اإلناث

34

متوسط األعمار

الجوائز والشهادات
حصلــت “مــدن” خــال عــام 2019م علــى جوائــز وشــهادات
أكــدت صحــة منهجيتهــا الرائــدة وخططهــا الهادفــة لتحقيق
مســارات التحــول الوطنــي هــي:

طلبات المقاولين المستلمة
عدد طلبات تأهيل المقـاولين المستلمة

173

116

عدد المقـاولين المؤهلين

24
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المستَلمة ،والمكاتب االستشارية الهندسية المؤهلة
المكاتب االستشارية الهندسية ُ
المس َتلَمة
عدد طلبات المكاتب االستشارية الهندسية ُ
عدد المكاتب االستشارية المؤهلة

238

527

78

150

الزيارات التفتيشية الميدانية
زيارة تفتيشية

8٫471

8٫694

جائــزة التميــز فــي تطبيق نظــم المعلومات
الجغرافيــة لالبتــكار والتميــز العلمــي للعام
2019

جائــزة التميــز فــي خدمــة العمــاء عــن
“مشــروع الفــرع اإللكترونــي”

جائــزة التميــز المؤسســي لالبتــكار فــي
منصــة
اســتخدام التقنيــة” عــن مشــروع
ّ
“مــدن” التفاعليــة الرقميــة

38

39
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“تعد مدن ركن ًا
مهم ًا في منظومة
الصناعة التي تعمل
بشكل تكاملي لجعل
الصناعة الخيار
األول للمستثمرين
المحليين والدوليين”
معالي األستاذ
بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية

مدينة سدير للصناعة واألعمال
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البــــــــــــــاب األول

40
42
45
50
51

استراتيجية “مدن”
استراتيجية “مدن” ..تنمية وبناء
مبادرات “مدن” في رؤية
السعودية 2030
التميز المؤسسي
نظام إدارة الجودة
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وفـــق رؤيـــة تســـتهدف تنشـــئة بيئـــة مثاليـــة لتطوير
الصناعـــة ورفـــع مســـتوى المـــدن الصناعيـــة فـــي
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،أقـــرت “مـــدن” خـــال
عـــام 2019م هيكلة جديدة لقطاعـــات أعمالها تضمن
جـــودة تقديـــم الخدمـــات والمنتجـــات وتواكـــب بهـــا
المتغيـــرات محليـــ ًا وعالميـــ ًا.
فـــي هـــذا البـــاب نلقـــي الضـــوء علـــى اســـتراتيجية
“مـــدن” ومبادراتهـــا فـــي رؤيـــة الســـعودية 2030
التـــي أطلقتهـــا بالتعاون مـــع برنامج تطويـــر الصناعة
الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية “ندلـــب”
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استراتيجية “مدن” ..تنمية وبناء
نسعى دائم ًا نحو
تحقيق رؤية السعودية
 2030في تحويل
المملكة إلى قوة
ومنصة
صناعية رائدة
ّ
لوجستية عالمية.

تســهم “مــدن” فــي تحقيــق رؤيــة الســعودية  2030برؤيــة
اســتراتيجية تســتهدف المســاهمة فــي تحقيــق محــور
“اقتصــاد مزدهــر” ،عبــر التكامــل مــع خطــة التنفيــذ “2018
–  ”2025لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية ،والتناغــم مــع االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة،
عبــر محوريــن رئيســيين همــا:
تعزيز التنمية الصناعية في المملكة العربية
السعودية
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المحاور االستراتيجية:

وتعتبــر “مــدن” إحــدى الجهــات األساســية المناط بهــا تنفيذ
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.
الموكلــة
لذلــك فقــد تضمنــت اســتراتيجية “مــدن” المبــادرات ُ
لهــا فــي هــذا البرنامــج ،والتــي تهــدف إلــى اســتكمال
الخدمــات األساســية فــي المــدن الصناعيــة وتعزيــز اإلنتاجية
الصناعيــة والخدمــات اللوجســتية ،إلــى جانــب تأســيس
تجمعــات صناعيــة غذائيــة ،وتســعى مــدن إلــى تنميــة العائــد
غيــر النفطــي وتوفيــر فــرص وظيفيــة جديــدة إضافــة إلــى
تحفيــز القطــاع الخــاص وتوفيــر بيئــة آمنــة للمســتثمرين.

المساهمة في االقتصاد الوطني للمملكة
العربية السعودية

بناء وتعزيز الشراكات

مــدن صناعيــة ومناطــق
تقنيــة ذكيــة

التكامــل مــع القطاعيــن العــام
والخــاص لتمكيــن الصناعــة ممــا
يســاهم فــي تحقيــق التنميــة
الصناعيــة المســتدامة ،وتســهيل
ممارســة األعمــال فــي المــدن
الصناعيــة ،وإزالــة المعوقــات
التــي مــن الممكــن أن ُتبطــئ
عجلــة النمــو الصناعــي.

تهيئــة المناطــق الصناعيــة لتكــون
بيئــة عمــل حاضنــة لالســتثمار
ومشــجعة للمســتثمرين ،بتطويــر
مــدن صناعيــة نموذجيــة متكاملــة
متطلبــات
تواكــب
الخدمــات
الصناعــة الحديثــة ،وتكــون ذات
مســتويات عاليــة مــن األمــن
والســامة والصحــة والبيئــة.

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

استراتيجية “مدن”

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

شريك “مدن”

الممكنات

ألن العمــاء هــم شــركاء النجــاح،
دائمــا إلــى
فــإن “مــدن” تســعى
ً
تحقيــق مســتوى عالــي مــن
رضــى شــركائها وتحســن تجربــة
المســتفيد النهائــي.

تمكيــن تحقيــق اســتراتيجية “مدن”
برفــع مســتوى كفــاءة اإلنجــاز
واإلنتاجيــة والجــودة لموظفــي
وعمليــات “مــدن”

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

•تعزيز بيئة عمل محفزة
•رفع مستوى الكفاءة
والجودة
•تحقيق االستدامة المالية

رحلة “مدن” االستراتيجية:
الــرؤيــــــــــــة

الــرســالــــــــــة

الـقـيــــــــــم

بيئــة صناعيــة وتقنيــة ذكيــة ممكنــة للصناعــة
ومســاهمة فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي

تطويــر وإدارة مــدن صناعيــة ومناطــق تقنيــة
ذات نمــو مســتدام وبيئــة اقتصاديــة

مبادرة – التزام – تمكين  -عطاء

الغـــــايـــات االستراتيجية:
تعزيز التنمية الصناعية

المساهمة في االقتصاد الوطني

2001

2018

2024

2030

مرحلة التأسيس
والتهيئة

مرحلة استكمال الخدمات
وتطبيق تطبيقات الثورة
الصناعية الرابعة

مرحلة تمكين
الصناعة

“مدن ”2030
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مبادرات “مدن” في رؤية السعودية 2030

منهجية تخطيط وتنفيذ االستراتيجية:
عملــت “مــدن” علــى تحقيــق أعلــى معــدالت التميــز ورفــع
مســتوى األداء المؤسســي مســتهدفةً تحقيــق النتائــج
المرجــوة مــن االســتراتيجية ،حيــث قامــت بتأســيس مكاتــب
مخصصة إلدارات االســتراتيجية ،المشــاريع ،وتحقيق الرؤية،

أيضــ ًا إدارة وحوكمــة عمليــات التخطيــط االســتراتيجي
للمنظمــة ،وتقييــم وقيــاس األداء وتمكيــن تحقيــق
االســتراتيجية ،ويقــوم مكتــب إدارة االســتراتيجية باتبــاع
أفضــل الممارســات فــي تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات.

تســعى “مــدن” إلــى خلــق بيئــة موائمــة لالســتثمار ودعــم
توجهــات القطــاع الخــاص ،انطالقــ ًا مــن مخرجــات رؤيــة
الســعودية  2030كمحــرك رئيــس للتنميــة المنشــودة
والمســتدامة ،فقــد شــهد عــام 2019م العمــل علــى

عــدد مــن المبــادرات الهادفــة بالتعــاون مــع برنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،ممــا كان لــه أثــره
اإليجابــي علــى مؤشــرات نمــو األعمــال والبرامــج والــرؤى
االســتراتيجية المتناغمــة مــع حاجــة االقتصــاد الوطنــي.

مبادرات “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

مكتب تحقيق الرؤية:
قامــت “مــدن” بتأســيس وحــدة مكتــب تحقيــق الرؤيــة
إســهام ًا فــي تحقيــق رؤيــة الســعودية  2030وتطبيــق
محاورهــا الرئيســة ،تكــون مهمتهــا متابعــة تنفيــذ أفضــل
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ممارســات تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات والوصــول إلــى
النتائــج المرجــوة ،وفــي هــذا الشــأن شــهد عــام 2019م
تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات هــي:

تمويل  17مبادرة بعد التوصية من كفاءة اإلنفاق.

تطوير مدينة الطائف الصناعية

نسبة اإلنجاز % 16.9

أهم المعالم
نقــل مبــادرة مؤسســة التنميــة الصناعيــة مــن وزارة
الصناعــة والثــروة المعدنيــة إلــى “مــدن”.

تحديــد  6مبــادرات لـ”مــدن” علــى أنهــا مبــادرات حتميــة
لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.

تقييــم الوضــع الحالــي والنضــج الرقمــي والــذي يســتهدف
 100مصنــع وعليــه تــم عمــل خطــط تحــول لعــدد مــن المصانع
لتكــون مواكبــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة .4.0
تحســن فــي مؤشــر األداء حيــث أن  23مبــادرة مــن أصــل 30
تســير علــى المســار المخطــط

•ترسية عقد التصاميم للتطوير مدينة الطائف الصناعية
•إنهاء تصميم شبكات البنية التحتية بالمدينة
•ترسية تنفيذ شبكات البنية التحتية بالمدينة

مبان خدمية بعدد من المدن
إنشاء وتجهيز
ٍ

نسبة اإلنجاز % 4.5

تأهيل البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

نسبة اإلنجاز % 20

أهم المعالم
•ترسية تصميم استكمال وتحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية
الثانية بالرياض المرحلة الثانية (المنطقة السكنية الغربية)
•إنهاء تصميم استكمال و تحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية
الثانية بالرياض المرحلة الثانية ( المنطقة السكنية الغربية)

تطوير المدينة الصناعية بعسير

نسبة اإلنجاز % 0

أهم المعالم
•انطالق أعمال تصميم المباني الخدمية
•إنهــاء المرحلــة االولــى مــن تصميــم مبانــي خدميــة بعــدد مــن
المــدن

•لم تبدأ بعد
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تحديث وتطوير األنظمة األمنية بالمدن الصناعية الرئيسة

نسبة اإلنجاز % 3

أهم المعالم
•ترســية عقــد تصميــم غــرف التحكــم وكاميــرات المراقبــة للمــدن
الصناعيــة
•إنهــاء المرحلــة األولــى مــن تصاميــم غــرف التحكــم و كاميــرات
المراقبــة

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بضرماء

نسبة اإلنجاز % 20

أهم المعالم
•إنهــاء مراجعــة وتحديــث تصاميــم البنيــة التحتيــة للمدينــة
الصناعيــة بضرمــاء
•طرح مشروع تنفيذ البنية التحتية لمدينة ضرماء الصناعية

إنشاء وتجهيز محطات للدفاع المدني بعدد من المدن

نسبة اإلنجاز % 11

أهم المعالم
•ترسية تصميم محطات اإلطفاء
•إنهاء المرحلة األولى من تصميم محطات اإلطفاء

استكمال وتحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

نسبة اإلنجاز % 6

أهم المعالم
•إنهــاء تصميــم إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة بمــا فــي ذلك شــبكات
الحريــق والــري والعواصف والطرق والتشــجير

استكمال أعمال البنية بالمدينة الصناعية الثانية بالقصيم

نسبة اإلنجاز % 26

أهم المعالم
•إنهاء تنفيذ شبكة داخلية لتوزيع الكهرباء
•ترسية تنفيذ شبكات البنية التحتية بالمدينة

تنفيذ أعمال البنية التحتية بالتوسعة الجديدة وإنشاء محطة صرف
صحي وتأمين مصدر للمياه ومحطة تنقية بالمدينة الصناعية بحائل
نسبة اإلنجاز % 15

أهم المعالم
•مراجعة وتحديث تصاميم البنية التحتية للمدينة
•طرح تنفيذ استكماالت البنية التحتية للمدينة
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استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه األمطار بالمدينتين
الصناعية الثانية والصناعية الثالثة بجدة
نسبة اإلنجاز % 13

أهم المعالم
•ترســية تصميــم ربــط الخدمــات والمرافق (الميــاه ،الصرف الصحي،
الــري) بيــن المدينتيــن الصناعيــة الثانية والصناعيــة الثالثة بجدة
•إنهــاء تصميــم ربــط الخدمــات والمرافــق (الميــاه ،الصــرف الصحــي،
الــري) بيــن المدينتيــن الصناعيــة الثانيــة والصناعيــة الثالثــة بجــدة

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالخرج

نسبة اإلنجاز % 22

أهم المعالم
•توقيع االتفاقية مع شركة الكهرباء لتنفيذ محطتي كهرباء
•ترسية تنفيذ استكمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بالخرج

تطوير مدينتين لوجستيتين

نسبة اإلنجاز % 21.1

تأمين مصدر للمياه وإنشاء محطة صرف بالمدينة الصناعية بجازان

نسبة اإلنجاز % 16

أهم المعالم
•مراجعة وتحديث تصميم شبكة مياه الشرب للمدينة
•مراجعة وتحديث تصاميم البنية التحتية للمدينة

استكمال أعمال البنيه التحتية بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة

نسبة اإلنجاز % 29

أهم المعالم
•إنهــاء المرحلــة األولــى مــن تصميــم اســتكمال البنيــة التحتيــة
بالمدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة
•إنهــاء تصميــم إنشــاء قنــوات تصريــف ميــاه األمطــار لمعالجــة
مخاطــر الســيول

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية األولى بالقصيم

نسبة اإلنجاز % 3

أهم المعالم
•المخطط العام  -إنهاء تصميم الفكرة األولية -القريات
•المخطط العام  -إنهاء تصميم الفكرة األولية -عرعر

•فــي انتظــار اعتمــاد مــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية (ندلــب)
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منطقة رأس أبو قميص

مبادرة الواحات الصناعية

نسبة اإلنجاز % 17.35

نسبة اإلنجاز % 23.92

أهم المعالم
•االنتهاء من دراسة جدوى تطوير مدينة رأس أبو قميص
•المخطط العام  -إنهاء التقييم السوقي

أهم المعالم
•إنهاء تنفيذ شبكة الطرق والبنية التحتية لواحة ينبع
•إنهــاء تصميــم خزانــات ميــاه ومحطــة الضــخ وغــرف التحكــم لواحــة
القصيم
•إنهاء تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي لواحة جدة
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استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه األمطار بالمدينة
الصناعية الثالثة بالدمام
نسبة اإلنجاز % 15

استكمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض

نسبة اإلنجاز % 0

نسبة اإلنجاز % 13

أهم المعالم
•لم تبدأ بعد

المنتجات الجاهزة لدعم رواد األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
نسبة اإلنجاز % 36.96

أهم المعالم
•إنهاء تصميم  28مصنع ًا بالرياض الثالثة
•ترسية تنفيذ  20مصنع ًا بالخرج
•إنهاء تصميم  32مصنع ًا بواحة جدة
•إنهاء تصميم مصانع صغيرة بواحة اإلحساء

•مراجعــة وتحديــث تصاميــم البنيــة التحتيــة بمدينــة ســدير للصناعــة
واألعمال
•طــرح تنفيــذ اســتكمال البنيــة التحتيــة بمدينــة ســدير للصناعــة
واألعمــال

استكمال وتحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية األولى بجدة

نسبة اإلنجاز % 11

أهم المعالم
•توقيع االتفاقية مع شركة الكهرباء لتنفيذ محطة الكهرباء
•مراجعة و تحديث تصاميم البنية التحتية للمنطقة (د)

برنامج اإلنتاجية الوطني
استكمال أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة
اللوجستية بمدينة سدير

مبادرة تطوير مدينة صناعية في حوطة بني تميم

نسبة اإلنجاز % 17.1

أهم المعالم
•وضع معايير اختيار المصانع
•وضع خطة تحول لعدد من المصانع

مبادرة تطوير مدينة صناعية في ضبا

نسبة اإلنجاز % 11

مؤسسة التنمية الصناعية

نسبة اإلنجاز % 15

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

استكمال تطوير المدينة الصناعية بوعد الشمال

نسبة اإلنجاز % 0
•لم تبدأ بعد

نسبة اإلنجاز % 10

أهم المعالم
•ترســية تصميــم إعــادة تأهيــل واســتكمال البنيــة التحتيــة بالمدينــة
الصناعيــة األولــى بجدة
•إنهــاء تصميــم إعــادة تأهيــل واســتكمال البنيــة التحتيــة بالمدينــة
الصناعيــة األولــى بجــدة

إنشاء وتجهيز مساجد بعدد من المدن

تجمعات ومدن الصناعات الغذائية

نسبة اإلنجاز % 0

نسبة اإلنجاز % 0

•لم تبدأ بعد

•لم تبدأ بعد
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التميز المؤسسي
تعمل “مدن” على
تحقيق أعلى درجات
الجـــــــــــودة والتميـــــــــــــز
المؤسسي

وذلــك تطبيقــ ًا لمخرجــات اســتراتيجيتها الهادفــة لتطويــر
ٍ
صناعيــة نموذجيــة تعمــل وفــق تقنيــات مبتكــرة،
مــدن
ٍ
وتُلبــي احتياجــات الشــركاء وتعزيــز مؤشــرات الرضــى ،كمــا
تدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتعــزز عوامــل
نموهــا .وحرصــ ًا مــن “مــدن” علــى تميــز منشــآتها مقارنــة
بمثيالتهــا محليــ ًا وإقليميــ ًا وعالميــ ًا وتحســين أعمالهــا
بصــورة مســتمرة ،تــم إصــدار ونشــر دليــل الخدمــات فــي
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نظام إدارة الجودة
الموقــع اإللكترونــي لـــ “مــدن” والــذي يتضمــن  59خدمــة،
كمــا تــم أتمتــة الخدمــات بنســبة  ،90%بهــدف تطويــر بيئـ ٍ
ـة
ٍ
صناعيــة ذكيــة تُســهم فــي تعزيــز االقتصــاد المحلــي،
وتراعــي احتياجــات الشــركاء الصناعييــن ومتطلباتهــم
للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي ،فضــا عــن تحقــق رغبــة
القيــادة الرشــيدة وتطلعاتهــا فــي رؤيــة الســعودية .2030

وفــق سياســتها الهادفــة إلــى تحقيــق أعلــى درجــات
الجــودة وتحســين فعاليتهــا وكفاءتهــا ،أطلقــت “مــدن”
نظــام إدارة الجــودة فــي مدنهــا الصناعيــة والــذي يتكــون
مــن مجموعــة مــن السياســات والعمليــات واإلجــراءات

المعتمــدة لتلبيــة متطلبات شــركائها بشــكل مســتمر وفاعل
إلــى جانــب تعزيــز رضاهــم وتلبيــة المتطلبــات التنظيميــة،
وذلــك وفقــ ًا للمواصفــات والمقاييــس العالميــة “أيــزو
.”9001:2015

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

االلتزام بسياسة الجودة وتطبيقها.

تحسين كفاءة اإلجراءات والسياسات
المعتمدة وتطويرها بشكل مستمر.

نشر ثقافة الجودة وتعزيزها.

مسارات تدقيق الجودة:
التخطيط وجدولة عملية المراجعة

إجراء التدقيق “التقييم”

إعداد نتائج التدقيق “فرص التحسين /المالحظات /حاالت عدم التطابق”

كتابة تقرير التدقيق النهائي “يهدف تدقيق الجودة إلى توضيح التحديات بغرض معالجتها .ويندرج ذلك تحت مبدأ التحسين المستمر”

متابعة إجراءات التصحيح

المدينة الصناعية األولى بجدة

عرض النتائج
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“في مدن ..نحن
نستثمر الشغف
نحو تمكين
الصناعة لنصنع
لألجيال القادمة
زهرا
ُم
ستقبل ُم ً
ً
مزدهرا”
ا
واقتصاد
ً
ً
سعادة المهندس
خالد بن محمد السالم
مدير عام مدن
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البــــــــــــــاب الثاني

54
56
59
60
61
62
63
64

تمكين الصناعة
الشراكات واألعمال
جذب االستثمارات
برنامج اإلنتاجية الوطني
برنامج المراقب الشامل
حاضنات األعمال
“مدن” بيئة وقيمة عمل
تعاقدات “مدن” لدعم اإلنتاجية
الصناعية
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مهمـــا تســـعى
بـــات “تمكيـــن الصناعـــة” هدفً ـــا
ً
المملكة العربية الســـعودية إلى تحقيقه باســـتغالل
طاقاتها البشـــرية واللوجســـتية وتوفيـــر فرص جاذبة
لالســـتثمارات المحليـــة والعالميـــة بهـــدف تعزيـــز
التنافســـية الصناعيـــة علـــى المســـتوى اإلقليمـــي
والعالمـــي.
فـــي هـــذا البـــاب ،نســـتعرض أعمالنـــا فـــي عـــام 2019
لتمكيـــن الصناعـــة والـــدور المنـــاط بنـــا فـــي تهيئـــة
المناخ االســـتثماري الستقطاب االســـتثمارات النوعية
وعقـــد الشـــراكات الفاعلة لتحقيق األهـــداف المرجوة
فـــي تنميـــة الصناعة.
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الشراكات واألعمال
قامــت “مــدن” خــال عــام 2019م بتعزيــز تجربــة المســتثمر
وتطويــر إجــراءات العمــل فــي بيئــة اقتصاديــة متكاملــة
تتوافــق مــع متطلبــات الشــركاء وذوي العالقــة ،عبــر إنفــاذ
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التطور في شراكات قطاع األعمال:
عــدد مــن الشــراكات واالتفاقيــات وتوقيــع مذكــرات تفاهــم
تضــع فــي عيــن االعتبــار فــرص جــذب اســتثمارات جديــدة
وتحقــق أهــداف رؤيــة الســعودية .2030

استقطاب الشركات النوعية:
•اســتقطاب مصنعيــن لشــركة “مجموعــة الشــايع” فــي مدينــة ســدير
للصناعــة واألعمــال والمدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة لالســتثمار
فــي مجــال صناعــة المــواد الغذائيــة

•اســتقطاب مصنــع فاركــو للصناعــات الدوائيــة إلنشــاء مجمــع متكامل
للصناعــات الدوائيــة فــي المدينــة المنورة

حجم استثمارات يتجاوز  200مليون ريال

باستثمارات تتجاوز  500مليون ريال

مجموع مساحات مخصصة  34ألف م²

مساحة تفوق  60ألف م،²

ستساهم في خلق ما يقرب من  600فرصة عمل

•تخصيــص مصنــع جاهــز لشــركة “ ”CEGاإليطاليــة فــي المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام للعمــل فــي صناعــة مصــادر الطاقــة
المتجــددة “،”UPC

بحجم استثمارات  8.5مليون ريال في المرحلةاألولى

اتفاقيــة تعــاون “مــدن” و”الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية” تســتهدف تعزيــز االســتثمار فــي الصناعــات العســكرية بمــا يدعــم رؤيــة الســعودية
 2030فــي توطيــن  50%مــن حجــم اإلنفــاق العســكري ويوفــر خيــارات ومنتجــات متعــددة للمســتثمرين ،كمــا يســاعد فــي خلــق تجمعــات صناعيــة فــي
القطاعــات العســكرية.

مذكــرة تفاهــم مــع “برنامــج تقنيــة البنــاء” التابــع لــوزارة اإلســكان لدعــم المشــاريع المعتمــدة مــن قبــل البرنامــج عبــر محفــزات وخصومــات وخلــق فــرص
عمــل تســهم فــي توطيــن الصناعــات المتقدمــة فــي مجــال البنــاء.

خلق  1000فرصة عمل

•اســتقطاب شــركة “تقنيــة علــم” فــي المدينــة الصناعيــة بالخــرج
إلنشــاء مجمــع صناعــات عســكرية

انضمــت “مــدن” بشــكل رســمي فــي لجنــة الخدمــات اللوجســتية التابعــة لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،يســهم ذلــك فــي
تعزيــز الخدمــات اللوجســتية وتواجــد “مــدن” علــى الخارطــة اللوجســتية للمملكــة.

مساحة مخصصة  27ألف م²

توقيع اتفاقيتين مع بنك التنمية االجتماعية وشركة الكهرباء خالل حفل إطالق مبادرات “ندلب”.
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تحفيز استثمارات القطاع الخاص:
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “ســابك” لدعــم المحتــوى المحلــي مــن خــال برنامــج “نســاند” ،لـــ  300مشــروع صغيــر
ومتوســط و 60شــركة عاليــة القيمــة المضافــة ،بتوفيــر برامــج تأهيليــة وتدريبيــة متنوعــة ،إضافــة إلــى دعــم غيــر مالــي
بأشــكال مختلفــة.
األهداف:
•دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
•جذب استثمارات مميزة
•تفعيل مراكز النخيل والتمور
•تعزيز إنتاجية المصانع
•بناء القدرات
اتفاقيــة تعــاون مــع “البنــك الســعودي الفرنســي” فــي مجــال دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بالمــدن الصناعيــة
عبــر آليــات متنوعــة.
األهداف:
•خصم على اإليجار السنوي للمصانع الجاهزة
•تمويل البنك لـ  150إلى  250مشروع ًا
•تقديم خدمات بناء القدرات لما يقرب من  300مستفيد

اتفاقية مع شركة مركز أرامكو لريادة األعمال المحدودة “واعد” لدعم رواد األعمال عبر آليات متنوعة
األهداف:
•خصم على اإليجار السنوي للمصانع الجاهزة
•تمويل مجموعة من األنشطة عالية القيمة المضافة
•تقديم خدمات بناء القدرات لما يقرب من  500مستفيد

اتفاقية مع غرفة الشرقية لدعم وتمكين رائدات األعمال
تتضمن:
•إنشاء تجمعات صناعية متخصصة
•تطوير منتجات مشتركة
•تقديم خدمات اإلرشاد والتوعية لرائدات األعمال
•تبادل المعرفة
تجمع متخصص في األزياء والتجميل.
إنشاء
ثمارها
باكورة
تكون
بحيث
تفعيلها
على
ويتم حالي ًا العمل
ّ
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جذب االستثمارات
•توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “ســكاي” الصينيــة إلنشــاء مصنــع
متخصــص فــي معالجــة األحجــار فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة
بالدمــام يســهم فــي دعــم قطــاع التعديــن

حجم استثمارات  90مليون ريال

مساحة مخصصة  100ألف م²
•توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة “تيــدا” القابضــة خــال زيــارة ولــي العهــد
للصيــن لجــذب اســتثمارات للمملكة

بحجم استثمارات متوقع استقطابها  1مليار ريال

مساحة مخصصة مليون م²

توفر  2,500فرصة عمل
•توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “يوروفارمــا” إلنشــاء مصنــع
أدويــة فــي مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال لهــدف دعــم القطــاع
الصحــي

حجم استثمارات  410مليون ريال

مساحة مخصصة  60ألف م²

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
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برنامج اإلنتاجية الوطني
تحت مظلة برنامج
تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية
انطلــق برنامــج اإلنتاجيــة الوطنــي -أحــد برامــج رؤيــة
الســعودية  2030-بهــدف رفــع نســبة المحتــوى المحلــي
وإطــاق القــدرات للقطاعــات الواعــدة غيــر النفطيــة،
ومســاعدة الشــركات الصناعيــة فــي تحقيــق أعلــى معــدالت
الكفــاءة اإلنتاجيــة عبــر بنــاء خطــط تحــول تطبــق مبــادئ
التميــز التشــغيلي وتقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة،
فــي  100مصنــع قائــم تكــون نبراس ـ ًا لغيرهــا وبــادرة تشــجع
مصنعيــن آخريــن علــى تطبيــق هــذه المبــادئ والتقنيــات.
وقعــت “مــدن” و”الصنــدوق الصناعي”
وخــال عــام 2019مّ ،
مــع “مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة” اتفاقيــة
تعــاون ،تقــوم “مــدن” مــن خاللهــا باختيــار المصانــع اســتناد ًا
إلــى معاييــر معتمــدة مــن الجهــات الثــاث وتقييــم الوضــع
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برنامج المراقب الشامل
الحالــي لهــا ،وتنفيــذ الدراســات التفصيليــة ومــن ثــم بنــاء
خطــط تحــول ،فيمــا يتولــى “الصنــدوق الصناعــي” مهمــة
تقييــم دراســات الجــدوى وتمويــل المصانــع حســب أنظمتــه
المعتمــدة ،بينمــا تعمــل “مدينــة الملــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة” علــى تقييــم التقنيــات المســتهدفة
طبقــ ًا لمخرجــات الدراســات التفصيليــة.
هــذا وقــد تــم بــدء العمــل بالمرحلــة األولــى مــن البرنامــج
خــال شــهر أبريــل 2019م للعمــل مــع  20مصنع ـ ًا بالتعــاون
مــع شــركة جنــرال إلكتريــك ،علــى أن يتــم إطــاق المرحلــة
الثانيــة بعــدد  40مصنع ـ ًا خــال ســنة 2020م ،كمــا تــم عقــد
ثــاث ورش عمــل فــي كل مــن “الريــاض ،جــدة والدمــام”
بحضــور أكثــر مــن  200ممثــل لعــدة مصانــع حيــث تــم التعريف
بالبرنامــج وإعــان اإلطــاق والمعاييــر التــي مــن خاللهــا
ســيتم اختيــار تلــك المصانــع ،وبالفعــل تــم االنتهــاء مــن
اختيــار  15مصنعــ ًا حتــى األن وتــم تســليم  10خطــط تحــول
رقمــي لهــا.

فــي إطــار رفــع كفــاءة وجــودة الزيــارات الدوريــة للمنشــآت
الصناعيــة والتكامــل مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة
بالرقابــة ،تــم إطــاق برنامــج المراقــب الشــامل بهــدف توحيد
الجهــود فــي الزيــارات التفتيشــية ،والعمــل علــى تقييــم
اإلنتاجيــة والســامة والصحــة البيئــة ،إلــى جانــب تدقيــق
بيانــات العامليــن بواقــع  3756زيــارة.

برنامج المراقب الشامل

وقــد كشــفت مهــام األعمــال التفتيشــية التــي قامــت بهــا
“مــدن” ارتفاع ـ ًا فــي إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي المــدن
الصناعيــة لتصــل إلــى  500ألــف موظــف بينهــم  184ألــف
موظــف ســعودي و  16,825موظفــة ســعودية.

3,756
زيارة

500,000
موظف

184,000

16,825

موظف سعودي موظفة سعودية

األثر من التطبيق:
تطبيــق أحــد المصانــع لبعــض الحلــول المقترحــة فــي
الدراســة نتــج عنــه زيــادة فــي إنتاجيــة العمليــات بمقــدار

90%

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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حاضنات األعمال
قامت “مدن” بإطالق
مشروع إنشاء حاضنة
أعمال داخل مصنع

“مدن” بيئة وقيمة عمل

بهــدف دعــم رواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة
والمهتميــن المحلييــن فــي الصناعــات الغذائية باالســتفادة
مــن المصانــع والمرافــق القائمــة ،والتــي تتوافــر فيهــا
الخدمــات والمتطلبــات الالزمــة التــي يحتاجهــا رواد األعمــال

القيمة المضافة على مستوى المجتمع

للنهــوض بأعمالهــم الخاصــة .وتشــمل هــذه الخدمــات
توفيــر مســاحة داخــل المصانــع القائمــة وحتــى توفيــر
خدمــات تســويق المنتــج النهائــي.

القيمة المضافة لرواد األعمال

•المساهمة في زيادة االقتصاد الوطني

•خلق قنوات وأسواق جديدة لمنتجات رواد األعمال

•التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات وطنية

•تحسين الوضع المالي وزيادة الدخل لرواد األعمال

•زيادة التركيز على الصناعات التحويلية

•توفير مزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى

•فتح مجاالت التوظيف المختلفة أمام التخصصات الحديثة
•تطوير سالسل اإلمداد
•سد االحتياجات لبعض المنتجات والخدمات النادرة أو القليلة
•وجود تنافسية إيجابية في السوق تعود بالفائدة على
المستهلك
•تعزيز تنافسية األسعار مع المنتجات والخدمات المستوردة
والتعويض عنها بالمحلية
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العاملة المتوفرة
•تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات
الصغيرة لزيادة اإلنتاجية
•تقديم خدمات متكاملة لمشاريع رواد األعمال بتكلفة شبه
رمزية مقارنة بتكلفة التأسيس

تعمــل “مــدن” علــى خلق بيئــة محفزة على اإلبــداع واالبتكار
وتوطيــن االســتثمار ،إلــى جانــب تقديــم قيمــة مضافــة
للشــركاء وذوي العالقــة .يظهــر ذلــك فــي إســهاماتها في
تطويــر القطــاع الصناعــي ودعــم تحســين تجربــة الشــريك،
اســتناد ًا إلــى رؤيــة الســعودية  2030وأهدافهــا الســاعية
للنهــوض بالقطــاع الصناعــي واللوجســتي وتهيئــة بيئــة
اســتثمارية مســتدامة.

وخــال عــام 2019م ،حرصــت “مــدن” علــى تفعيــل الشــراكات
مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص كذلــك القطــاع الخيــري،
وتحقيــق التكامــل مــع الجهــات المحيطــة بهــدف تذليــل
العقبــات أمــام المســتثمرين ورواد األعمــال وجــذب وتنميــة
االســتثمارات ذات القيمــة المضافــة للســوق الســعودية.

التطور في األعمال:
عدد العقود

2018

6,190

2019

6,254

عدد المصانع
المنتجة

عقد ًا

3,474

عقد ًا

3,600

مصنع ًا

مصنع ًا
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تعاقدات “مدن” لدعم اإلنتاجية الصناعية
خدمات لوجستية
•عقــدت “مــدن” شــراكة مــع شــركة “الجميــح القابضــة”
إلنشــاء مســتودعات فــي المدينــة الصناعيــة األولــى
باألحســاء علــى مســاحة مخصصــة  30ألــف م ،²بمــا
يســهم فــي زيــادة الخدمــات اللوجســتية فــي المــدن
الصناعيــة ويكــون لــه األثــر البالــغ علــى دعــم الصناعــة
فــي المملكــة.
•عقــدت “مــدن” شــراكة مــع شــركة “ناقــل” إلنشــاء
منطقــة لوجســتية فــي المدينــة الصناعيــة بعرعــر علــى
إجمالــي مســاحة مخصصــة 30ألــف م ،²تســهم فــي
تعزيــز مكانــة “مــدن” اللوجســتية وتســاعد علــى تحفيــز
االســتيراد والتصديــر للــدول المجــاورة.
•تعاقــدت “مــدن” علــى توســعة وإنشــاء منطقــة
لوجســتية ذكيــة مــع شــركة “ ”LogiPointفــي المدينــة
الصناعيــة األولــى بجــدة علــى مســاحة مخصصــة 119
ألــف م ،²تســهم فــي تخفيــف الزحــام علــى المدينــة
الصناعيــة األولــى بجــدة ،وزيــادة الخدمــات اللوجســتية
فــي المدينــة.
•وقعــت “مــدن” عقديــن مــع شــركة روابــط النجــوم
للخدمــات المســاندة “ ”Starlinksإلقامــة مســتودعات
تخزيــن فــي المدينــة الصناعيــة بتبــوك والمدينــة
الصناعيــة بجــازان بإجمالــي مســاحات تبلــغ  36ألــف م²
•توقيــع وجــذب  11عقــد ًا الســتثمارات لوجســتية بمســاحة
مخصصــة تزيــد علــى  175ألــف م ،²تســتهدف زيــادة
مســاحات الخدمــات اللوجســتية فــي المــدن الصناعيــة
بنســبة تصــل إلــى .60%

خدمات االتصاالت
انتهــت “مــدن” بالشــراكة مــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات مــن إيصــال شــبكة الفايبــر فــي “المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة،
مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ،المدينة الصناعيــة بالخرج،
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالدمــام” ،بهــدف توفيــر خدمــات
اتصــاالت واســتكمال البنيــة التحتيــة فــي المــدن الصناعيــة،
لتمكيــن الصناعييــن مــن التحــول الرقمــي وتوفيــر خدمــات
اتصــال عاليــة الجــودة ،كمــا تــم توفيــر شــبكات الفايبــر فــي
منطقــة مــواد البنــاء دون أي تكاليــف إضافيــة علــى “مــدن”.

التحول الرقمي
انتهــت “مــدن” مــن بنــاء خطــط تحــول رقميــة لـــ  9مصانــع
داخــل المــدن الصناعيــة بالتعــاون مــع (شــركة منتجــات صناعة
اإلســمنت المحــدودة ،شــركة الصناعــات الزجاجيــة الوطنيــة
“زجــاج” ،هرفــي ،)Unilever، SAPIN ،ويســهم ذلــك فــي
تطويــر اإلنتاجيــة للمصانــع والتحــول الــى الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،إلــى جانــب زيــادة اإليــرادات بنســبة تفــوق .30%

النقل وشحن البضائع
وقعــت “مــدن” مذكــرة تعــاون مــع الهيئــة العامــة للنقــل
لربــط األنظمــة وتتبــع الشــحنات ،تســهم فــي تنظيــم
ومتابعــة أعمــال نشــاط نقــل البضائــع بواســطة الشــاحنات
فــي المــدن الصناعيــة فــي المملكــة ،وتحقيــق أهــداف
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.

حضانات األطفال
قامــت “مــدن” بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة “تطويــر
المبانــي التعليميــة” لدعــم المــرأة ،بتوفيــر حضانــات
األطفــال بالمــدن الصناعيــة والواحــات التــي تشــرف عليهــا
“مــدن” ،التزامــ ًا بالدليــل االسترشــادي لــوزارة التربيــة
والتعليــم الخــاص بأمــن األطفــال وســامتهم ،أيضـ ًا االلتــزام
بالتصاميــم الهندســية ومخططــات الســامة المعتمــدة
لــدى “مــدن” ،األمــر الــذي ينعكــس إيجابـ ًا علــى قــدرة المرأة
فعال،
اإلنتاجيــة وتمكينهــا مــن أداء دورهــا التنمــوي بشــكل ّ
كمــا يســهم فــي تعزيــز مبــادرات “مــدن” فــي برنامــج تطوير
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.

خدمات بنكية
توفــر “مــدن” كافــة الخدمــات التــي يتطلبهــا العمــل
االســتثماري فــي مقدمتهــا الخدمــات البنكيــة ،إذ قــررت فتح
المجــال المصرفــي الســتثمار البنــوك فــي مدنهــا الصناعيــة
تماشــي ًا مــع الطلــب المتزايــد والحركــة الماليــة الواســعة،
وذلــك بافتتــاح فــروع وتوفيــر أجهــزة الصرف اآللــي ،حيث تم
التعاقــد مــع بنــوك “البنــك العربــي ،البنــك األهلــي ،مصــرف
الراجحــي ،بنــك الريــاض ،بنــك ســاب ،ومصــرف اإلنمــاء”.

مطاعم ومقاهي
تراعــي “مــدن” فــي تصاميــم مدنهــا الصناعيــة توفيــر
خدمــات نوعيــة وترفيهيــة لشــركائها بجــذب اســتثمارات غيــر
صناعيــة ،وذلــك بالتعاقــد علــى إنشــاء سالســل مطاعــم
ومحــال تجاريــة فــي عــدد مــن المــدن الصناعيــة.
ٍ

محطات الوقود
تعمــل “مــدن” ضمــن خطــط عملهــا علــى توفيــر خدمــات
مســاندة لشــركائها ومســتخدمي الطــرق القريبــة ،بتوقيــع
مشــاريع إنشــاء محطــات وقــود ومراكــز لوجســتية متكاملــة
توفــر خدمــات بتروليــة مميــزة للشــاحنات والمركبــات والزوار
فــي المــدن الصناعيــة.

مجمعات تجارية
تحــرص “مــدن” علــى تأميــن االحتياجــات الضروريــة للصناعيين
والـ ُـرواد القاطنيــن فــي المــدن الصناعيــة ،بإنشــاء مجمعــات
تجاريــة ،تخــدم شــركاء “مــدن” والعامليــن فيهــا.
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“تساهم مدن في
خلق بيئة صناعية
ٍ
أراض
متكاملة بتوفير
وبنى تحتية ،تواكب
ُ
متطلبات القطاع،
بقيادات شابة
وطموحة”
معالي األستاذ
بندر بن إبراهيم الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية

مدينة وعد الشمال الصناعية
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البــــــــــــــاب الثالث
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تُشـــكل الجـــودة حجـــز زاويـــة فـــي منظومـــة األداء
المؤسســـي داخل “مدن” على مدى سنوات عملها،
بغيـــة تحقيـــق مميـــزات تنافســـية بمعاييـــر عالميـــة
الصمـــود فـــي وجـــه التحديـــات
تضمـــن
المســـتوى.
ُ
َ
المختلفـــة ،وتضعهـــا فـــي قائمة أفضل المؤسســـات
مـــن حيـــث األداء والعمـــل.
ً
متكامـــا حول
فـــي هـــذا البـــاب تقـــدم “مـــدن” عرضـــ َا
أدائهـــا المؤسســـي في عدد مـــن المحـــاور المهمة
ذات اإلنتاجيـــة العاليـــة
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2018

التميز التشغيلي
قامــت “مــدن” خــال عــام 2019م بتطويــر تجربــة المســتثمر
وتأهيــل بيئــة صناعيــة متكاملــة تجعــل المملكــة مقصــد ًا
اســتثماري ًا واعــداً ،بتنويــع محفظــة خدماتهــا التــي تتوافــق
مــع متطلبــات الشــركاء فــي القطــاع الصناعــي وتوفــر

2019

النمو في األعمال
المرونــة فــي التعامــل واختصــار الوقــت ،ممــا يــؤدي إلــى
تقليــل جهــود المســتثمرين والمورديــن ومنســوبي “مــدن”
إلنجــاز عملياتهــم االســتثمارية.

اإلشراف ومتابعة العقود
شــهد عــام 2019م نمــو ًا ملحوظــ ًا فــي عــدد المخططــات
الصناعيــة المعتمــدة ليصــل إلــى  1,168مخططــ ًا معتمــداً،
وبلــغ عــدد رخــص البنــاء المعتمــدة  845ترخيصــ ًا معتمــداً،
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عدد المخططات المعت ََمدة

1٫372

1,168

عدد ُر َخص البناء المعت ََمدة

953

845

5٫619

1,848

عدد تصاريح األعمال المعت ََمدة
فيمــا بلــغ عــدد تصاريــح األعمــال المعتمــدة  1,848تصريح ـاً،
وذلــك تلبيــةً للطلــب المتزايــد علــى األراضــي الصناعيــة
وتوســعة رقعــة االســتثمار فيهــا.

رخص التشغيل
عدد رخص التشغيل

1٫200

1,990

طلبات المقاولين المستلمة
عدد طلبات تأهيل المقـاولين المستلمة

173

116

عدد المقـاولين المؤهلين

24

46

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

238

527

78

150

الزيارات التفتيشية الميدانية

محطة إطفاء مدينة سدير للصناعة واألعمال

زيارة تفتيشية

8٫471

8٫694
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مركز االتصال

البيئة

تلقــى مركــز اتصــال “مــدن” خــال عــام 2019م استفســارات
وبالغــات مــن الشــركاء المســتثمرين بلــغ مجمــوع مكالماتهــا
الــواردة  37,866مكالمــة مقارنــةً بــــ  40,322مكالمــة فــي

 37,866مكالمة
إجمالي عدد المكالمات
ستقبلة
الم
َ
ُ

 5,208تذكرة

تذاكر العناية بالشريك

 8,672تذكرة

إجمالي تذاكر شركاء “مدن”

73

% 96
نسبة الرد

عــام 2018م ،فيمــا ســجل نظــام البالغــات 8,672بالغ ـ ًا فــي
عــام 2019م ،مقارنــةً بــــ  9,596بالغ ـ ًا لعــام 2018م.

 02:03دقيقة
متوسط مدة المكالمة

 7ثـــــوان

متوسط مدة االنتظار

% 97

نسبة أداء خدمة شريك “مدن”

أسســت “مــدن” فــي عــام 2013م نظــام “مــدن لــإدارة
البيئيــة” (MODON Environmental Management
 ، )System-MEMSبهــدف دعــم وتطويــر الخدمــات البيئيــة
المقدمــة للمــدن الصناعيــة ومتابعــة أدائهــا البيئــي،
وتنفيــذ مخططهــا الهــادف إلقامــة مــدن صناعيــة خضــراء
صديقــة للبيئــة ،حيــث دخلــت مراحــل النظــام حيــز التنفيــذ
بالتزامــن مــع بدايــة المرحلــة األولــى للمشــروع ()MEMS-I
الــذي تــم تنفيــذه بالشــراكة مــع شــركة فوجيتســو اليابانيــة.
يتضمــن نظــام “مــدن لــإدارة البيئيــة” ثمانيــة برامــج،
متضمنــة برنامــج رصــد جــودة الهــواء المحيــط فــي المــدن
الصناعيــة الرئيســة (المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض،
المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة ،والمدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالدمــام) ،إضافــة إلــى برنامجــي اختبــارات المداخــن
ورصــد ميــاه الصــرف الصحــي.
وخــال عــام 2015م تــم تدشــين المرحلــة الثانيــة مــن نظــام
“مــدن لــإدارة البيئيــة” بتصــور جديــد وشــراكة نوعيــة أخــرى
مــع شــركة قطــاع البيئــة الســعودية ()Saudi Envirozone
ذات التقنيــة الفرنســية ،وبرامجــه المتطــورة التــي شــملت
 15مدينــة صناعيــة ،حيــث تــم زيــادة عــدد محطــات قيــاس
جــودة الهــواء المحيــط لتصــل إلى  10محطــات ثابتة ومحطة
متنقلــة ونطــاق تغطيــة أكثــر شــمولية الختبــارات المداخــن،
متبوع ـ ًا باســتحداث برنامــج نوعــي يعنــى بالتدقيــق البيئــي

للمنشــآت الصناعيــة بالتوافــق مــع نظــام، ISO-14001
وبرنامــج أتمتــة األنظمــة البيئيــة باســتخدام قواعــد بيانــات
متخصصــة وبرنامــج آخــر مخصــص لنمذجــة انتشــار ملوثــات
الهــواء ،إلــى جانــب برنامــج الجــودة والنوعيــة QA/QC
للمشــروع بالشــراكة مــع شــركة  Ricardo-AEAالبريطانيــة
وبرنامــج تأهيلــي متخصــص لبنــاء الكفــاءات الوطنيــة.
أيضــ ًا شــمل “نظــام مــدن لــإدارة البيئيــة” فــي مرحلتــه
الثانيــة  6برامــج نفــذت مــن قبــل فريــق “مــدن” مباشــرة،
هــي“ :التصحيــح البيئــي ،التفتيــش البيئــي ،التوعيــة البيئية،
تقييــم الطلبــات الصناعيــة بيئي ـاً ،التأهيــل البيئــي ،وتقييــم
المخاطــر البيئيــة” فيمــا أشــرفت “مــدن” علــى أداء المقــاول
فــي تنفيــذ البرامــج الســبعة المشــار إليهــا أعــاه.
وفــي مطلــع العــام  2019تــم تدشــين المرحلــة الثالثــة
مــن نظــام “مــدن لــإدارة البيئيــة” بصبغتــه التشــغيلية مــع
شــركة قطــاع البيئــة الســعودية ( ،)Saudi Envirozoneلتتــم
تغطيــة عــدد أكبــر مــن المــدن الصناعيــة ،وتــم تنفيــذ أربعــة
برامــج رئيســة تشــمل“ :برنامــج تشــغيل وصيانــة محطــات
جــودة الهــواء ( 10محطــات ثابتــة وواحــدة متنقلــة) ،برنامــج
اختبــارات المداخــن ،برنامــج التفتيــش البيئــي بالتوافــق مــع
 ،ISO 14001وبرنامــج تطويــر وتشــغيل األنظمــة الرقميــة
التابعــة للنظــام”.

 687بالغ ًا
بالغات الطوارئ

المدينة الصناعية الثانية بالدمام
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التفتيش البيئي

75

اختبارات المداخن

تعمــل “مــدن” علــى رفــع الكفــاءة البيئيــة للمنشــآت
الصناعيــة بتحديــد الممارســات الخاطئــة ،ومــن ثــم اإلجــراءات
الالزمــة لذلــك ،باســتحداث برنامــج متخصــص للتفتيــش

البيئــي وتوســيع نطــاق التفتيــش كم ـ ًا ونوع ـاً ،لذلــك فقــد
تــم تغطيــة  15مدينــة صناعيــة فــي برنامــج التفتيــش البيئــي،
بإجمالــي بلــغ  448زيــارة تفتيــش بيئــي.

بحســب المتطلبــات المحليــة لتقييــم مــدى تأثيــر العمليــات
الصناعيــة واالنبعاثــات المنتجــة لهــا علــى جــودة الهــواء
بشــكل عــام ،تــم رصــد تركيــز الجســيمات العالقــة بالهــواء
باإلضافــة إلــى الملوثــات الغازيــة المنبعثــة مــن المداخــن،
حيــث كان لهــذه البيانــات األثــر الواضــح لتقييــم معــدالت
انبعــاث الملوثــات مــن المداخــن ،إضافــة إلــى تقليــل
مســتويات التلــوث المرصــودة فــي المــدن الصناعيــة ،حيــث
تــم تزويــد المنشــآت الصناعيــة التــي ســجل فيهــا مســتويات

انبعــاث عاليــة لملــوث أو أكثــر بالحلــول الهندســية األمثــل
مــن خــال خبــراء فــي هــذا المجــال ومتابعــة تطبيقهــا مــن
خــال موظفــي “مــدن”.
تــم تغطيــة  8مــدن صناعيــة مــن خــال برنامــج اختبــارات
المداخــن بإجمالــي  386اختبــاراً ،ويتــم تنفيذ هــذه االختبارات
بنــاءً علــى المواصفــات والمقاييــس المحليــة مثــل الالئحــة
التنفيذيــة للنظــام العــام للبيئــة ،والدوليــة مثــل وكالــة
حمايــة البيئــة األميركيــة  USEPAوالبنــك الدولــي.
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المدينة الصناعية بشقراء

المدينة الصناعية بالقصيم

المدينة الصناعية بعسير

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية األولى بالدمام

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية بضرماء

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية األولى الرياض

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية األولى بالدمام
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المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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تشغيل المحطات
تقــوم “مــدن” بتشــغيل  11محـــــطة رصــد جـــــودة هــواء
( 10محـــــطات ثابتــة  ،ومحطــة واحــدة متنقلــة) ،حيــث تــم
التوســع فــي رصــد جــودة الهــواء كم ـ ًا ونوع ـ ًا ليتــم زيــادة
ّ
عــدد المحطــات الثابتــة مــن  3محطــات إلــى  10محطــات رصــد
تغطــي  10مــدن صناعيــة وتــزود “مــدن” ببيانــات مســتمرة
وفوريــة للحالــة البيئيــة وحالــة األرصــاد الجويــة فــي المــدن
الصناعيــة ،باإلضافــة إلــى تدشــين محطــة رصــد جــودة

هــواء متنقلــة لتغطيــة المــدن الواعــدة وتزويــد “مــدن”
بالمعلومــات البيئيــة الالزمــة لتقييــم الوضــع البيئــي
العــام للمدينــة الصناعيــة المســتهدفة ،ممــا يســاهم
فــي التخطيــط األمثــل لمســتقبل المدينــة مــن خــال أنــواع
الصناعــات التــي يتــم قبولهــا وطريقــة تقســيم مناطــق
الصناعــات بحســب أنواعهــا.

ساعات تشغيل المحطة المتنقلة (ساعة)

ساعات تشغيل المحطات الثابتة (ساعة)

8,500

9,500

9,500

26,000

25,000

26,500

26,500

49,000

49,000

49,000

4,400

2,400

2,500

2,200

2,500

2,500

3,000

2,800

2,400

3,000

4,000

وعد الشمال

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المدينة الصناعية األولى بالدمام

مدينة سدير للصناعة واألعمال

المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

المدينة الصناعية بعسير

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

المدينة الصناعية بالقصيم

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

وعد الشمال

المدينة الصناعية األولى بالرياض

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

المدينة الصناعية باألحساء

المدينة الصناعية األولى بالدمام
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“اطمئن”

مشاريع التشجير
تهتــم “مــدن” بمشــاريع التشــجير وزيــادة عــدد األشــجار
المغروســة بواقــع  63,600ألــف شــجرة ،فــي إطــار ســعيها
لتحويــل مدنهــا الصناعيــة إلــى مــدن صديقــة للبيئــة،
إلــى جانــب زيــادة مســاحة الرقعــة الخضــراء فيهــا والتــي
تتضمــن مســطحات خضــراء وأشــجار وبحيــرات ونوافيــر تبلــغ
مســاحتها اإلجماليــة أكثــر مــن  1,8مليــون م ،²فضــاً عــن

مذكــرات التفاهــم الموقعــة مــع وزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة لزراعــة “ ”1,000,000شــجرة فــي المــدن
الصناعيــة فــي كافــة مناطــق المملكــة عبــر مبــادرة التشــجير
وتنميــة الغطــاء النباتــي الطبيعــي ،تبعـ ًا لمخططــات حمايــة
البيئــة ودعــم الحيــاة الفطريــة وتقليــل آثــار ظاهــرة الزحــف
الصحــراوي.

نـسـتـهـــدف زراعــــــة
1,000,000

اطمئــن :هــو برنامــج “مــدن” لتصنيــف المنشــآت الغذائيــة
فــي المــدن الصناعيــة ،الــذي يقيــس مــدى التــزام المنشــآت
بتطبيــق متطلبــات واشــتراطات ســامة الغــذاء ،ويجمــع
البرنامــج بيــن عــدد مــن األنظمــة الرقميــة التــي تعمــل علــى
جمــع البيانــات وتحليلهــا لضمــان ســامة الغذاء واســتمرارية
تطبيــق أعلــى المعاييــر الصحيــة فــي المنشــآت الغذائيــة.
يســتخدم البرنامــج مدخــات برنامــج التفتيــش الذكــي ونتائــج

تحليــل العينــات الغذائيــة وعينــات البيئــة المحيطــة بتــداول
األغذيــة ،وفــق منهــج علمــي مــدروس ودقيــق قائــم علــى
نظــام تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم الحرجــة ()HACCP
وأفضــل الممارســات التصنيعيــة الجيــدة ( )GMPوذلــك فــي
ســبيل تحقيــق الهــدف االســتراتيجي إلدارة ســامة الغــذاء
«تعزيــز الثقــة بســامة الغــذاء» داخــل المــدن الصناعيــة.

أهداف البرنامج

شجرة في المدن الصناعية
تعزيز التزام المنشآت
بمتطلبات سالمة الغذاء
لضمان تقديم غذاء آمن
للمستهلكين

المياه
تعمــل “مــدن” وفــق خطــة متكاملــة لتطويــر خدمــات
ومرافــق الميــاه داخــل المــدن الصناعيــة ،بتشــغيل محطــات
جديــدة لميــاه الشــرب والضــخ ومعالجــة الصــرف الصحــي
باإلضافــة إلــى الخزانــات والتوســع فــي شــبكات الــري،
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وخــال عــام 2019م حرصــت “مــدن” علــى مواصلــة تطويــر
وســائل التواصــل مــع الشــركاء لضمــان جــودة تقديــم خدمات
الميــاه ،كذلــك المحافظــة علــى االســتدامة البيئيــة وإعــادة
تدويــر الميــاه.

العمل على تحقيق أعلى
المعايير في مجال سالمة
األغذية في المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

يتــم تطبيــق مبــادرة “اطمئــن” علــى جميــع المنشــآت
الغذائيــة المختصــة بإعــداد وتجهيــز وتقديــم الوجبــات
الغذائيــة ،مثــل مراكــز اإلعاشــة والمطاعــم ومحــات إعــداد
الوجبــات الســريعة داخــل المــدن الصناعيــة .حيث تتــم جدولة
الزيــارات إلكترونيــ ًا مــن خــال برنامــج التفتيــش الذكــي بنــاء
علــى درجــة الخطــورة والســجل التاريخــي للمنشــأة ،ويتــم
تقييــم المنشــآت الغذائيــة خــال الزيــارة بنــاء علــى مــدى
التزامهــا والعامليــن فيهــا باالشــتراطات الصحيــة الــواردة
فــي الدليــل التشــغيلي للمنشــآت الغذائيــة حيــث يتــم
المدينة الصناعية الثانية بالرياض

ضمان أن تكون المنشآت
الغذائية في “مدن” ضمن
األفضل في معايير سالمة
الغذاء

العمل على خفض الشكاوى
المتعلقة باألمراض التي تنتقل
عن طريق الغذاء

التفتيــش عــن طريــق جهــاز إلكترونــي مبرمــج داخلــه كافــة
البنــود التــي يتــم التفتيــش عليهــا مثــل النظافــة ،التخزيــن،
األدوات المســتخدمة ،درجــات الحــرارة وغيرهــا مــن البنــود.
وبعــد انتهــاء الزيــارة وإدخــال البيانــات فــي برنامــج التفتيــش
الذكــي تمنــح المنشــأة درجــة التقييــم آليــ ًا وحيــث يتــم
ترجمتهــا عــن طريــق البطاقــات الملونــة والتــي يتــم لصقهــا
فــي مــكان بــارز عنــد مدخــل المنشــأة الغذائيــة ،ويتــم
تفســير هــذ البطاقــات كالتالــي:
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تفسير بطاقات برنامج “اطمئن”
البطاقة البالتينية“ :أداء ممتاز”

تعنــي مســتوى ممتــاز المتثــال المنشــأة
بمتطلبــات “مــدن” فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى
التــزام إدارة المنشــأة بمتطلبــات إدارة ســامة
الغــذاء “مرتفــع”

البطاقة الصفراء “أداء جيد”

المنفذة على المستوى الخدمي
المشاريع ُ
البطاقة الخضراء“ :أداء جيد جداً”

تعنــي مســتوى جيــد جــد ًا المتثــال المنشــأة
بمتطلبــات “مــدن” فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى
التــزام إدارة المنشــأة بمتطلبــات إدارة ســامة
الغــذاء فيهــا “جيــد جــــــداً”

المقدمــة مــن قِ بــل نظــام
قامــت “مــدن” بتطويــر خدماتهــا ُ
آمــن إلدارة ســامة الغــذاء مــن خــال:

2

1
فتح المجال أمام المستثمرين لتنفيذ إجراءاتهم ومعامالتهم
إلكترونياً:

تنشيط العمل بمبدأ قياس خطورة النشاط المزاول ليتم
تحديد تردد الزيارات على أساسه ،وتعيين عدد الزيارات لذلك
مما يضاعف من عدد الزيارات الشهرية.

البطاقة البرتقالية “أداء مقبول”

تعنــي مســتوى جيــد المتثــال المنشــأة بمتطلبــات
“مــدن” فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى التــزام
إدارة المنشــأة بمتطلبــات إدارة ســامة الغــذاء
فيهــا “جيــد” وتحتــاج إلــى تحســين

تعنــي مســتوى مقبــول المتثــال المنشــأة
بمتطلبــات “مــدن” فــي ســامة الغــذاء ،ومســتوى
التــزام إدارة المنشــأة بمتطلبــات إدارة ســامة
الغــذاء فيهــا “مقبــول” وتحتــاج إلــى تحســين

تعنــي مســتوى ضعيــف جــد ًا المتثــال المنشــأة
بمتطلبــات “مــدن” فــي ســامة الغــذاء ،ويلــزم
إغالقهــا حتــى تقــوم باإلجــراءات التصحيحيــة
ا لمطلو بــة

تصنيف مؤجل

البطاقة الحمراء “أداء ضعيف جداً”
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تصنيــف مؤجــل لحيــن االنتهــاء مــن اإلجــراءات
التصحيحيــة المطلوبــة مــن المنشــأة

•إصدار/تجديد رخص األنشطة المهنية
•إصدار/تجديد الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت
الغذائية”.
•إطالع وتفاعل المستثمر “مالك النشاط” مع نتائج الزيارات
الرقابية.

4

3
استهداف أكثر من  1200عامل ببرامج التوعية والتثقيف
الميدانية خالل الزيارات الرقابية.

5
مبادرة “مكافحة الغش التجاري”

مبادرة “العربات الغذائية المتنقلة”

هــي مبــادرة تلــزم فيهــا مــدن أصحــاب المنشــآت الغذائيــة بتبنــي
مشــاركة المســتهلك للمعلومــات الخاصــة بمصــدر ونوعيــة اللحــوم
عبــر توحيــد طريقــة نشــر المعلومــة داخــل المنشــأة الغذائيــة.

ضمان ـ ًا لســامة الغــذاء المتــداول ،عملــت “مــدن” علــى توفيــر بيئــة
صحيــة جاذبــة ألصحــاب العربــات الغذائيــة المتنقلــة وتأميــن ممارســة
أنشــطتهم.

•عدد ( )2زيارة شهري ًا لألنشطة عالية الخطورة
•عدد ( )1زيارة شهري ًا لألنشطة متوسطة الخطورة
يوما لألنشطة منخفضة الخطورة.
•عدد ( )1زيارة كل 45
ً
•جمع أكثر من  800عينة غذائية وإجراء أكثر من  4,000فحص
واختبار للكشف عن وجود الملوثات البيولوجية.

6
موحدا لجميع
مصدرا
إعداد عدد من األدلة التشغيلية تكون
ً
ً
اإلجراءات بهدف تحقيق الشفافية في تنفيذ األعمال .كان من
بينها:

•الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية
•دليل جمع العينات الغذائية
•دليل اإلجراءات الرقابية

بذل جهود مميزة لطرح مبادرة “تصنيف المنشآت الغذائية”
على أسس ومعايير علمية مستندة إلى تجارب عالمية ناجحة
ومماثلة في هذا المجال ،بحيث يكون لمخرجات ونتائج هذه
المبادرة األثر الكبير في تحفيز المنشآت الغذائية لاللتزام
بأعلى معايير سالمة الغذاء.

إيجابا
تطوير ورفع كفاءة بيئة العمل الداخلية لتنعكس
ً
على األعمال األخرى ،ودمج أفراد فريق “الصحة” في
دورات تدريبية وتأهيلية في مجال االختصاص تكون مواكبة
لالحتياجات المتزايدة في تطوير بيئة العمل.
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األمن والسالمة
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زيارات السالمة

قامــت “مــدن” بتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة لموظفيهــا وأصــول
شــركائها إضافــة إلــى المجتمعــات المحيطــة بالمــدن
الصناعيــة ،باعتمــاد سياســة “األمــن والســامة والصحــة

والبيئــة” ،والتــي تأتــي ضمــن اســتراتيجيتها المتوازنــة
والهادفــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتطويــر المــدن
الصناعيــة المختلفــة .وفــي إطــار ذلــك تــم مــا يلــي:

قامــت “مــدن” بوضــع معاييــر واشــتراطات لألمــن والســامة المهنيــة ومراقبــة مــدى التــزام المنشــآت الصناعيــة
بتطبيقهــا ،إضافــة إلــى تعييــن خبــراء ومتخصصيــن فــي هــذا المجــال وتدريــب العامليــن ،إلــى جانــب رفــع درجــات الوعــي
الوقائــي لديهــم علــى أســس ومعاييــر تســتهدف تعزيــز مســتويات األداء ،واالرتقــاء بمســتوى الســامة واألمــن
الصناعــي فــي المــدن الصناعيــة لحمايــة أفــراد المجتمــع وتخفيــف المخاطــر ،والحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة.

أنشــأت “مــدن” نظامــ ًا إلدارة الســامة والصحــة المهنيــة « « Safety Management Systemفــي المنظومــة ،وفــق
أحــدث الممارســات العالميــة فــي إدارة الســامة  ISO45001بهــدف رفــع مســتوى عمليــات الســامة.

تفعيــل اســتخدام النظــام اإللكترونــي الداعــم لنظــام إدارة الســامة ،من خالل اســتخدام الخدمات الرقميــة لـ “التفتيش،
إلكترونيا”.
متابعــة تصحيــح المالحظــات ،وتقييــم المخاطــر ،والتدقيق على مســتوى الســامة ،وإصدار تراخيص األعمــال
ً

يقــوم المختصــون “مــدن” بتنفيــذ زيــارات تفتيشــية دوريــة
للتأكــد مــن ســامة وتركيــب أنظمــة مكافحــة الحريــق فــي
المصانــع وعــدم وجــود تســربات للمــواد الكيميائيــة ،كذلــك

الكشــف عــن صحــة التخزيــن وتســجيل أيــة مالحظــات خطــرة
ووضــع آليــات لتصحيحهــا ومتابعــة ذلــك مــع الشــركاء.

فرق اإلطفاء الخاصة
التزمــت “مــدن” بتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع اإلطفــاء واإلنقــاذ
ـدا علــى التزامهــا بتوفيــر
فــي المــدن الصناعيــة ،وذلــك تأكيـ ً
أعلــى مســتويات االســتجابة حــال حــدوث طــوارئ أو كــوارث
أو حــوادث ال قــدر اللــه وتقليــل الخســائر الناجمــة عــن ذلــك.
وخــال عــام 2019م تــم تشــغيل  5محطــات إطفــاء وإنقــاذ
فــي “ مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال – المدينــة
الصناعيــة بالخــرج – المدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة
– المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالدمــام – المدينــة الصناعيــة

حاليــا علــى تشــغيل وحــدة
الثانيــة بجــدة” ،ويجــري العمــل
ً
تدخــل ســريع فــي المدينــة الصناعيــة بعســير ،كمــا يتــم
العمــل علــى اســتخدام األنظمــة الذكيــة مــن خــال مشــروع
لربــط محطــات اإلطفــاء بالمصانــع مباشــرة مــن خــال أنظمــة
اإلنــذار الذكيــة والتــي ستســاهم فــي ســرعة االســتجابة
وتقليــل الخســائر بمشــيئة اللــه ،كمــا تســاعد فــي رفــع
جــودة األعمــال المقدمــة.

األمن الصناعي
قامــت “مــدن” بإعــداد خطــة عامــة لالســتجابة للطــوارئ وتشــغيل رقــم  1920الســتقبال البالغــات علــى مــدار  24ســاعة
لرفــع الجاهزيــة وســرعة االســتجابة.

تعتمــد “مــدن” تصنيــف المصانــع فــي المــدن الصناعيــة حســب خطورتهــا مــن خــال متابعــة مــدى التــزام المصانــع
باالشــتراطات المحــددة مــن خــال تقاريــر الزيــارات الميدانيــة بشــكل شــهري ،بحيــث تغطــي جميــع المصانــع فــي المــدن
الصناعيــة.

قامــت “مــدن” بإعــداد آليــة لخطــط اإلخــاء الوهمــي وفــق عملهــا للجاهزيــة فــي حــال الطــوارئ ،ونفــذت  14خطــة
إخــاء وهمــي لعــام 2019م للمبانــي الرئيســة فــي المــدن الصناعيــة (المركــز الرئيــس فــي الريــاض ،المدينــة الصناعيــة
األولــى بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض ،المدينــة الصناعيــة األولــى
بجــدة ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ،المدينــة الصناعيــة بالخــرج ،المدينــة الصناعيــة
بالمدينــة المنــورة ،والمدينــة الصناعيــة باألحســاء).

تــم تنفيــذ عــدد  4خطــط اســتجابة للطــوارئ بمشــاركة جهــات خارجيــة “الدفــاع المدنــي – الهــال األحمــر – صنــدوق
التنميــة الصناعيــة الســعودي”.

بــادرت “مــدن” بتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع تطويــر خدمــات
األمــن الصناعــي ،للحفــاظ علــى الحركــة المروريــة والســامة
العامــة ،ووفَّ ــرت العديــد مــن اآلليــات الداعمــة لهــا ممــا
انعكــس إيجابــ ًا علــى األداء العــام وحــد مــن المخالفــات
والتعديــات ،كمــا اهتمــت “مــدن” باالرتقــاء بمســتوى األداء
والحــد مــن المخالفــات مــن خــال مشــاريع تــم إطالقهــا

لمراقبــة المنشــآت ،وتطويــر حلــول األمــن والســامة
الصناعيــة عبــر توفيــر كــوادر مؤهلــة وآليــات حديثــة .أيضــ ًا
تــم تزويــد مركبــات األمــن بأنظمــة تتبــع حديثــة وكاميــرات
مراقبــة تســاعد فــي متابعــة األداء األمنــي ورفــع جودتــه
فــي إطــار بيئــة عمــل آمنــه تحافــظ علــى االســتثمارات.

الصيانة والتشغيل
قامــت “مــدن” خــال عــام 2019م برفــع الكفــاءة التشــغيلية
وتعزيــز الجــودة فــي أعمــال الصيانــة والتشــغيل باســتخدام
أحــدث التقنيــات وتطويــر مؤشــرات قيــاس الجــودة وإجراءات
وسياســات إداريــة ،إلــى جانــب تنفيــذ أعمــال الصيانــة
والتشــغيل ،ممــا أدى إلــى خفــض تكاليــف التشــغيل

والصيانــة للمــدن الصناعيــة وتطويــر الخدمــات المقدمــة
إلــى الشــركاء .حيــث تشــرف “مــدن” علــى  62عقــد ًا تشــغيلي ًا
فــي  26مدينــة ،بمســاحة إجماليــة تصــل إلــى  500مليــون
متــر مربــع مــن مســاحة األراضــي الصناعيــة المطــورة.
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تمكين الكفاءات الوطنية
وضعــت “مــدن” عــدد ًا مــن المحــاور االســتراتيجية لتفعيــل
دور الكفــاءات الســعودية وتطويــر أدائهــا وذلــك تحقيقــ ًا
لرؤيــة الســعودية  ،2030لتكــون الخيــار األمثــل فــي مجــال

1

3
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أعداد العامالت السعوديات في المدن الصناعية
الخدمــات المســاندة فــي المــدن الصناعيــة ،كمــا تســعى
إلــى تأميــن ظــروف عمــل مالئمــة للقــوى العاملــة الوطنيــة
بتفعيــل عــدد مــن البرامــج ،هــي:

العمل مع الجهات الحكومية لتطوير
وتسهيل الخدمات في المدن الصناعية

إقامة وتأجير المحال التجارية ومراكز
التسوق داخل المدن الصناعية

2

4

المدينة الصناعية األولى باألحساء
المدينة الصناعية بالخرج
المدينة الصناعية األولى بالدمام

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

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

81
5
4,217

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
المدينة الصناعية األولى بالقصيم
المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

تحفيز عمل المرأة بالقطاع الصناعي

1,447

المدينة الصناعية الثانية بالدمام
المدينة الصناعية األولى بالرياض

استحداث المستوصفات والعيادات الطبية
داخل المدن الصناعية

290
166
362
9

المدينة الصناعية بتبوك
المدينة الصناعية بجازان

255
322
10
3
7,711

المدينة الصناعية األولى بجدة

قامــت “مــدن “بتهيئــة بيئــة عمــل تناســب المــرأة وفــق
رؤيــة تَعــي دورهــا وأهميــة مشــاريعها واســتثماراتها
فــي ســوق العمــل ،بإطــاق واحــات صناعيــة يتوافــر داخلهــا
حاضنــات أطفــال وأماكــن انتظــار ســيارات خالفــ ًا للمراكــز
الطبيــة والترفيهيــة ،أيضــا تضــم المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة وصناعــات الحــرف اليدويــة .وذلــك انطالقـ ًا مــن
رؤيــة الســعودية  2030التــي تســعى لتفعيــل َد ْور المــرأة
فــي جميــع المجــاالت المناســبة لهــا .هــذا وقــد شــهدت
المــدن الصناعيــة خــال عــام 2019م زيــادة مطــردة فــي عدد
العامــات ليصــل عددهــن إلــى  16,825موظفــة ســعودية

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

المجموع

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

285
433
197
102
457
463
10
16,825
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رأس المال البشري
تمتلــك “مــدن” اســتراتيجية جاذبــة للكفــاءات والمواهــب
وتعزيــز قدراتهــا ،وهــي  -ال شــك  -أحــد األهــداف الطموحــة
التــي تــؤدي إلــى تمكيــن المــوارد البشــرية فــي المملكــة،
وبنــاء اقتصــاد معرفــي تقــوده كفــاءات ســعودية بتوظيــف
الطاقــات الكامنــة لــرأس المــال البشــري وتعظيــم دور

398

إجمالي الموظفين

396

السعوديون

87

البرامج التدريبية
البرامــج التدريبيــة وصقــل منســوبيها بالخبــرات المهنيــة
والعلميــة الالزمــة .وخــال 2019م قامت “مدن” باســتقطاب
أفضــل الكفــاءات والخبــرات المميــزة فــي ســوق العمــل
وتهيئــة منظومــة عمــل قائمــة علــى اإلبــداع واالبتــكار
وتقديــم األفــكار الخال َّقــة فــي مختلــف اإلدارات والفــروع.

2

غير السعوديين

383
الذكور

15

اإلناث

تســعى “مــدن” إلــى تقديــم أفضــل البرامــج التدريبيــة
والــدورات التخصصيــة الفنيــة لمنســوبيها ،تحقيقــ ًا
داعمــة ومحفِّ ٍ
ٍ
ــزة
ألهدافهــا التشــغيلية وإيجــاد بيئــة
للتطــور المهنــي .ويرتبــط التدريــب الــذي تقــره “مــدن”

34

متوسط األعمار

تطوير المواهب

•إدارة الجودة الشاملة
•إعادة هندسة اإلجراءات (الهندرة)
•مؤشرات األداء الرئيسة وبطاقات األداء المتوازن
•إعداد دراسات الجدوى االقتصادية
•الهندسة الزراعية وهندسة الري
•وضع الموازنات الفعالة ورقابة التكاليف
•البرنامــج التأهيلــي واالختبــار ألخصائــي ضريبــة القيمــة
المضافــة
•إدارة المخاطر االحترافية
التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات
•
ّ
•إدارة سالسل اإلمداد
•الهندسة القيمية
كمــا تحـــــــرص “مــدن” علــى تمكيــــن منســــــــــوبيها
وصـقلـهــــــم بالشـــــــــــــهادات المهـنــــــيــــــــــة المعتـــــمــــــــدة
عالميــــــــــــــاً ،مـــــــما يســــــــــــهم فــي تطـويــــــــــــر الكــــــــفاءات
ويحقــق أهدافهــا االســــــــتراتيجية ،فـــــقـــــد تــــــم عمــل
خطــة للموظفيــن للحصــول علــى تلــك الشــهادات لتطويــر
األنظمــة واإلجــراءات المتبعــة فــي اإلدارة إلــى المعيــار
العالمــي وبلــغ عددهــم  15موظفــاً.

انطلقــت مبــادرة إدارة المواهــب التــي تُعنــى برعايــة
الكفــاءات الموهوبــة وتطويرهــا والمحافظــة عليها لضمان
اســتدامة األعمــال ،يشــمل ذلــك وضــع اإلطــار التنظيمــي
والبرامــج التطويريــة الختيــار وتطويــر واالحتفــاظ بالكفــاءات،
ومــن أهــم هــذه البرامــج برنامــج “قــادة المســتقبل” الــذي
يســتهدف تطويــر القــادة ورفــع كفاءتهــم ألداء أفضــل
فــي مناصبهــم الحاليــة ،كذلــك تجهيزهــم لشــغل مناصــب
قياديــة جديــدة عبــر وضــع آليــة اختيــار محــددة النتقــاء أفضــل
الموظفيــن مــن ذوي األداء العالــي ،والســمات الشــخصية
المتميــزة ضمــن المواهــب ومــن ثــم تأهيلهــم أثنــاء العمــل
تأهيــاً تخصصيــ ًا فــي القيــادة وربطهــم بخطــط التعاقــب
الوظيفــي مســتقبالً.

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

باألهــداف الســنوية للموظفيــن وتمكينهــم مــن تحقيقهــا.
وفــي هــذا الصــدد ،شــهد عــام 2019م تنفيــذ مجموعــة مــن
الخطــط والبرامــج التطويريــة انتهــت بتدريــب مــا يقــارب 287
موظفــاً ،كان مــن أبرزهــا:

الشهادة

الجهة المعتمدة

Project Management Professional

Project Management Institute

IFMA SFP Sustainability Facility
®Professional

International Facility Management
Association

Six Sigma

council for six sigma certification

ISO 14001 Lead Auditor

British Standards Institution

OSHA General

OSHAcademy

ISO 45001 Occupational health and
safety

International Organization for
Standardization

NEBOSH Diploma

The National Examination Board in
Occupational Safety and Health

CIPD L3

The Chartered Institute of
Personnel and Development
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أكاديمية “مدن”

89

تعزيز تواجد “مدن” في سوق العمل

تســتهدف “مــدن” االســتثمار فــي رأس المــال البشــري،
وفــي إطــار مســاعيها لخلــق بيئــة تعليميــة متجــددة تــم
إطــاق المنصــة الرقميــة للتعلــم والتدريــب “أكاديميــة
مــدن للتدريــب اإللكترونــي” والتــي تهــدف تعزيــز مفهــوم
التعلــم الذاتــي وتنميــة معــارف ومهــارات الموظــف فــي

أي وقــت ومــن أي مــكان ،أيضــ ًا توفــر قائمــة متنوعــة
مــن البرامــج والــدورات التدريبيــة فــي عــدة مجــاالت
أبرزهــا مجــاالت مهــارات األعمــال ،البرامــج الماليــة وبرامــج
الحاســوب ،والصحــة والســامة المهنيــة.

قامــت “مــدن” ممثلــة فــي إدارة المــوارد البشــرية بتنويــع
مصــادر االســتقطاب وجــذب المرشــحين المتميزيــن فــي
ســوق العمــل ،حيــث تــم الحصــول علــى جائــزة “لينكــد إن”

كأفضــل جهــة حكوميــة الســتقطاب الكفــاءات فــي مختلــف
التخصصــات.

تطوير تقييم األداء الوظيفي بنظام  360درجة
تعمــل “مــدن” جاهــدةً علــى تحســين األداء الوظيفــي
وقيــاس قــدرات موظفيهــا ،عبــر نظــام تقييــم األداء
الوظيفــي “تقييــم األداء  360درجــة” ،والــذي يتبــع
منهجيــة تقييــم تســتخدم معاييــر متعــددة “Hybrid
 ،”Approachحيــث ُي َقيــم الموظــف علــى ثالثــة عناصــر هــي:
األهــداف ،القيــم والجــدارات بــأوزان مختلفــة كجــزء مــن

التطويــر والتحفيــز .وتتلخــص فكــرة نظــام التقييــم فــي
ســنويا مــن قِ بــل ثالثــة أطــراف هــي:
أن ُيقيــم الموظــف
ً
فريــق العمــل وزمــاء العمــل باإلضافــة إلــى تقييــم المديــر
المباشــر ،واالعتمــاد علــى عنصريــن فقــط فــي التقييــم همــا
القيــم والجــدارات.
َ

تعزيز بيئة العمل
تقــوم “مــدن” بتعزيــز بيئــة العمــل لديهــا وتهيئــة منــاخ
ُمحفِّ ــز لمنســوبيها ،بإطــاق العديــد مــن المبــادرات والمزايــا
التــي مــن شــأنها خلــق منافســة ترتكــز علــى عــدة جوانــب،
مــن أهمهــا:
تدشين برنامج “والء بلس” لتقديم أخر العروض والخصومات شاملة الموظفين وأسرهم وأقاربهم.

تفعيل ساعة عمل مرنة بحيث يكون وقت الدوام الرسمي من الساعة  7صباح ًا حتى  4:30مساءً على أن يكمل
الموظف  8ساعات عمل يومياً.

تطوير الخدمات الرقمية وأتمتة اإلجراءات ،التي من أبرزها :إطالق تطبيق خدماتي إلتاحة وصول الموظف للخدمات
الذاتية
المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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التحول الرقمي
تهتــم “مــدن” كثيــر ًا بتطويــر بنيتهــا الرقميــة ،وتحــرص
علــى تطبيــق أفضــل األنظمــة المعــززة لعمــل منســوبيها
وتهيئــة بيئــة مرنــة ومؤمنــة تضمــن التحــول اإللكترونــي،
وخــال عــام 2019م جــاءت “مــدن” فــي الفئــة البالتينيــة بيــن
أفضــل  15جهــة فــي مؤشــر النضــج ،كمــا جــاءت بيــن الجهــات

الحكوميــة المرتبطــة بالنظــام الوطنــي الموحــد للمراســات
الحكوميــة “مراســات” وحمــل شــعار “نحــو حكومــة بــا
ورق” ،أيضـ ًا حصلــت “مــدن” علــى جائــزة التميــز المؤسســي
لفكــرة الفــرع اإللكترونــي ،وجائــزة االبتــكار لمشــروع حوكمــة
عمليــات تقنيــة المعلومــات.

أبرز أعمال التحول الرقمي في عام 2019م
•إطــاق البوابتيــن الخارجيــة والداخليــة لـــ “مــدن” لتقديــم محتــوى
تفاعلــي مــرن ُيم ّكــن الشــركاء مــن الوصــول إلــى الخدمــات
والمعلومــات بــكل ســهولة.
•ربــط مبانــي محطــات اإلطفــاء فــي “مدينــة ســدير للصناعــة
واألعمــال ،المدينــة الصناعيــة فــي وعــد الشــمال ،المدينــة
الصناعيــة الثالثــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة،
والمدينــة الصناعيــة بالخــرج” بشــبكة المركــز الرئيــس لتمكيــن
الزمــاء فــي محطــات اإلطفــاء مــن اســتقبال مكالمــات الطــوارئ
بشــكل مباشــر أو مــن خــال الشــبكة الداخليــة.
•تحســين غــرف االتصــال فــي الفــروع لرفــع اســتدامتها وتحســين
مســتويات الكفــاءة والجــودة ،وتســهيل عمليــات الصيانــة.
•تحســين نظــام النســخ االحتياطيــة بهــدف رفــع مســتوى الكفــاءة
والجــودة وضمــان وجــود نســخ محليــة وخارجيــة فــي حــال
الكــوارث ال قــدر اللــه.
•تحســين البنيــة التحيــة للخــوادم تســاعد فــي االســتفادة منهــا
بطريقــة مباشــرة وتعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وجودتهــا وتقلــل
مــن األخطــار.
•تطويــر وتحســين بوابــة خدمــات تقنيــة المعلومــات بزيــادة
كفاءتهــا وســرعة اســتجابتها لضمــان تقديــم خدمــة ذات جــودة
عاليــة.
•تحقيــق نســبة  98.98%اســتمرارية وتوافريــة الشــبكة لجميــع
المــدن الصناعيــة والمركــز الرئيــس لســنة 2019م.
•تحقيــق نســبة رضــى عاليــة فــي حــل وتنفيــذ التذاكــر المرفوعــة
علــى نظــام بوابــة تقنيــة المعلومــات ،بمــا يــؤدي إلــى رفــع
جــودة ومســتوى اســتمرارية الخدمــات المقدمــة مــن تقنيــة
المعلومــات بشــكل يضمــن رضــا الموظفيــن.
•تطبيــق تقنيــة إنترنــت األشــياء لمراقبــة غــرف االتصــال للمحافظــة
علــى كفاءتهــا ومتابعــة درجــات الحــرارة والرطوبــة وتفــادي
انقطــاع الخدمــة.
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

•تركيــب نظــام االتصــال المرئــي فــي المركــز الرئيــس والفــروع
لتســهيل التواصــل مــن خــال عقــد االجتماعــات وعرض المســتندات
باســتخدام أجهــزة االتصــال المرئــي.
•تنفيذ مشروع مراقبة أداء التطبيقات والمعامالت الرقمية.
•تركيــب جهــاز جديــد للطاقــة الغيــر منقطعــة ( )UPSفــي مركــز
البيانــات لضمــان اســتمرارية إمــدادات الطاقــة لمركــز البيانــات
وثبــات الجهــد الكهربائــي وبالتالــي اســتمرارية أكبــر للخدمــات
اإللكترونيــة.
•تنفيــذ مشــروع الفــرع اإللكترونــي والــذي يعمــل علــى تســهيل
إنجــاز المعامــات والخدمــات التــي تتطلــب حضــور “شــريك مــدن”،
واختصــار الوقــت لتقديــم الخدمــات واالستفســارات االختصاصيــة،
أيضــا توســعة نطــاق تقديــم الخدمــات فــي المــدن الصناعيــة.
حاليــا فــي “مــدن”
•تحســين أداء األنظمــة األمنيــة المســتخدمة
ً
للحــد مــن األخطــار والهجمــات الســيبرانية.
•تنفيــذ مشــروع الجــدار النــاري الداخلــي يعمــل علــى تحســين
كفــاءة حمايــة خــوادم “مــدن” ويقلــل مــن األخطــار األمنيــة.
•تنفيــذ برامــج توعويــة منوعــة فــي مجــال أمــن المعلومــات لرفــع
مســتوي الموظفيــن حــول األخطــار األمنيــة وكيفيــة التصــدي
لهــا.
•اســتحداث نظــام تقييــم جديــد لتذاكــر الـــ  ،CRMيدعــم تعــدد
قنــوات التقييــم لشــركاء ُمــدن “مثــل  ،E-modonتطبيقــات
الهواتــف الذكيــة ،البوابــة الرقميــة ،الرســائل القصيــرة وغيرهــا”.
•إنشاء  19دليل استخدام ألهم الخدمات في نظام E-modon
•إطالق خدمة أتمتة تعديل العقود
•تطبيــق نظــام المحتــوى الشــامل ،والــذي يحتــوي علــى خدمــات
عاليــة فــي أرشــفة الملفــات وتخزينهــا ،وربطهــا مــع عــدد مــن
األنظمــة .كمــا تــم تدريــب المســتخدمين مــن جميــع اإلدارات علــى
اســتخدام المنتــج وتــم منحهــم الصالحيــات المطلوبــة.
•الربط مع شركة بيان وسمة ،والتكامل مع مراس.
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االتصال والتمكين

العالقات الخارجية

تمتلــك “مــدن” منظومــة اتصــال وتمكيــن عاليــة األداء
تتمتــع بالديناميكيــة العاليــة ومتابعــة كل جديــد فــي مجــال
االتصــال المؤسســي واإلعــام فــي ظــل تنــوع أشــكال
االتصــال وتعــدد مصادرهــا ،أيض ـ ًا اســتكمال أشــكال التواصــل
وارتقــاء المنصــات ذات الفاعليــة واالنتشــار للترويــج لهويــة
جديــدة وشــكل عصــري جــذاب

شــاركت “مــدن” خــال عــام 2019م فــي معــارض ومؤتمــرات
خارجيــة ،إذ تُعــد ذلــك محــور ًا أساســي ًا مــن محــاور عملهــا
للتعريــف بحزمــة خدماتهــا ومنتجاتهــا المتكاملــة والتــي

وتعكــس هويــة “مدن” الطموحات والتطلعات المســتقبلية
الهادفــة إلــى مواصلــة خطهــا التصاعــدي والتوســع فــي
مخططــات المــدن الصناعيــة والعمــل علــى تطويرهــا تبعــ ًا
لتوجهــات رؤيــة الســعودية  2030وفــق منهجيــة عمــل
احترافيــة .قــادرة علــى االرتقــاء بالقطــاع الصناعــي وتعظيــم
مســاهمته فــي الناتــج المحلــي.

النشر واإلعالم
تعميقــ ًا ألطــر التواصــل الفعــال بينهــا وبيــن منســوبيها،
والشــركاء فــي قطــاع الصحافــة واإلعــام ،قامــت “مــدن”
بتطويــر منظومــة النشــر والتواصــل اإللكترونــي لديهــا،

مســتهدفة التعريــف بمســتجدات األعمــال والفعاليــات
المختلفــة مــن خــال:

•زياد متابعي “مدن” على منصات التواصل االجتماعي بنسبة  % 32.5لتصل إلى  295,445متابعاً.
•زيادة معدالت النشر اإلعالمي في الصحف المحلية والعالمية للتعريف بحجم اإلنجازات الصناعية في المملكة.
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خبر ًا صحفي ًا

93

11

تقرير ًا إعالمي ًا وقصة نجاح

11

لقاءً تلفزيوني ًا

تســتطيع مــن خاللهــا تمكيــن الشــركاء مــن تحقيــق أقصــى
اســتفادة اســتثماري ًا وصناعيــاً ،إضافــة إلــى بنــاء شــبكة
عالقــات جديــدة مــع شــركاء محتمليــن.

معرض ومؤتمر الصحة العربي

مؤتمر النقل والخدمات اللوجستية

ي على هامش زيارة
الملتقى السعودي الهند 
سمو ولي العهد حفظه الله

معرض جايتكس

ي على هامش زيارة
الملتقى السعودي الصين 
سمو ولي العهد حفظه الله

المؤتمر الصناعي وصناعة السيارات

“التعاون الصناعي السعودي األلماني”
على هامش معرض هنوفر

ملتقى فرص استثمار الموردين
شركة أرامكو

295,445

متابع ًا على منصات التواصل
االجتماعي

المؤتمر الحادي عشر لسالسل التوريد

منتدى األعمال السعودي األلماني
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المعارض والمؤتمرات والمنتديات المحلية

ملتقى الصحة العالمي بالرياض

المؤتمر والمعرض السنوي لهيئة الغذاء والدواء 2019
بالرياض

المؤتمر السعودي اللوجستي بالرياض

منتدى االستثمار الروسي بالرياض

المؤتمر السعودي للنقل والدعم اللوجستي بالرياض

مؤتمر الحديد والصلب بالرياض

ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية 2019م
بالظهران

منتدى التحول الرقمي في الجهات الحكومية بالرياض

ملتقى بيبان حائل

الملتقى األول للسالمة المهنية بالدمام

ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينع

ملتقى الداعمين األول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة األول
بعرعر

ورشة تمكين الصناعة بالمدينة الصناعية األولى بالقصيم

ورشة تمكين الصناعة بالمدينة الصناعية بالباحة

ورشة تمكين الصناعة بالمدينة الصناعية بعرعر

ورشة تمكين الصناعة بالمدينة الصناعية بجازان

ورشة تمكين الصناعة بالمدينة الصناعية بالجوف

ورشة تمكين الصناعة بالمدينة الصناعية باألحساء

ورشة تمكين الصناعة بالجوف

ورشة تمكين الصناعة بجازان

ورشة تمكين الصناعة بالقصيم

ورشة تمكين الصناعة باألحساء

مؤتمر مصنع المستقبل
تــبــــنـــــت “مــــــدن” تقنيــــــــات الثـــــورة الصناعيــــــــــة الرابعــــــــــــــة
“  ،.“ Industry 4.0عبــر “برنامــج اإلنتاجيــة الوطنــي” ،بهــدف
ـول الرقمــي.
مســاعدة الشــركات الصناعيــة علــى التحـ ُّ
خــال العــام  2019نظمــت “مــدن” مؤتمــر “مصنــع
المســتقبل” وهــو بدايــة لسلســلة مؤتمــرات عــن الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،والــذي يســتعرض التجــارب الدوليــة
وتحســين مســتوى المعرفــة ،ومشــاركة أفضــل الممارســات

والتوجهــات العالميــة لتحفيــز القطــاع الصناعــي علــى
ـول الرقمــي وتبنــي تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
التحـ ّ
“  .”Industry 4.0وتعمــل “مــدن” علــى إطــاق مبــادرة
تحفيــز التحــول الرقمــي فــي المصانــع ،مــن خــال توفيــر
الممكنــات الرقميــة المناســبة للمنشــآت الصناعيــة وتحفيــز
تبنــي خدمــات وحلــول المصــدر المفتــوح ،وذلــك نحــو تبنــي
تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة
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المسؤولية االجتماعية
الفعالية

الوصف

المكان

الفعالية

الوصف

المكان

إقامة حمالت سنوية للتبرع بالدم داخل المدن الصناعية

•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية األولى بالقصيم
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•المدينة الصناعية بعسير

ورشة عمل مع "هدف"

ورشة عمل
“حلول الطاقة الشمسية
وكفاءة الطاقة”

عقد ورشة عمل تناقش “حلول الطاقة الشمسية وكفاءة
الطاقة” وكيفية االستفادة منها

•المدينة الصناعية األولى بجدة

دورات تدريبية وعلمية

ورشة عمل لبرنامج التدريب
التعاوني

عقد ورشة عمل لبرنامج التدريب التعاوني بين جامعة الملك
سعود و  30مصنع ًا غذائي ًا

•المدينة الصناعية الثانية بالرياض

حمالت توعوية الحفاظ على
البيئة

مشروع “مدن تك”

برنامج تثقيفي نظمته “مدن” حول مستقبل الصناعة والثورة
الصناعية الرابعة وتطبيقاتها لطالب وطالبات المدارس

•المدينة الصناعية الثانية بالدمام

بطولة "مدن" الرياضية الثانية

أطلقت “مدن” البطولة الرياضية الثانية بهدف رفع جودة
الحياة وزيادة ممارسة الرياضة بين أوساط المجتمع الصناعي
بحوالي  84فريق ًا مشارك ًا

ورشة عمل تعريفية بـ “مدن”

عقدت “مدن “ورشة عمل تعريفية بخدماتها ومنتجاتها
الصناعية وذلك أمام أعضاء الغرفة التجارية بالمدينة المنورة

•المدينة الصناعية المدينة المنورة

حملة "عساه حس ما ينطفي"

ساهمت “مدن” في حملة “عساه حس ما ينطفي” لرفع
الوعي بمرض ألزهايمر وأعراضه وتثقيف منسوبيها بكيفية
التعامل مع مريض ألزهايمر

•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•المدينة الصناعية الثانية بالدمام

ورش عمل كفاءة اإلنتاجيةGE -

عقد “مدن “ورش عمل كفاءة اإلنتاجية GE -في ثالث مدن
صناعية

•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

حملة توعوية لتمكين المرضى

تعاونت “مدن” مع مركز سالمة المرضى إلطالق حملة
توعوية تستهدف تمكين المرضى والمجتمع مشمولة
بترجمة فورية بلغات متعددة

•المدينة الصناعية الثانية بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•المدينة الصناعية الثانية بالدمام

إطالق فعالية “هيلث زون” بالمشاركة مع التعاونية للتأمين

•المركز الرئيس

ورش عمل لتوعية المصانع باشتراطات السالمة والصحة
والبيئة ،فضالً عن الجانب القانوني وذلك لتوفير بيئة عمل
استثمارية متكاملة

•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•المدينة الصناعية الثانية بالدمام
•المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
•المدينة الصناعية األولى بالقصيم
•المدينة الصناعية بعسير

حمالت للتبرع بالدم

فعالية “هيلث زون”

ورش عمل الوعي الصناعي

عقد “مدن “ورشة عمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية
“هدف”

•المدينة الصناعية بالمدينة
المنورة

اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة الملك عبدالعزيز في
المجاالت األكاديمية والعلمية والتطبيقية وربطها باحتياجات
سوق العمل بالقطاع الصناعي في إطار تعزيز توجه المملكة
نحو الثورة الصناعية الرابعة

•المركز الرئيس

إطالق حملة توعوية داخل قطاعات “مدن” بالتعاون مع
شركة “تدوير” للمساهمة في الحفاظ على البيئة بالتبرع
باألجهزة التالفة والقديمة

•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•المدينة الصناعية الثانية بالدمام

•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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الجوائز والشهادات
حصلــت “مــدن” خــال عــام 2019م علــى جوائــز وشــهادات
تأكيــد ًا علــى صحــة منهجيتهــا الرائــدة وخططهــا الهادفــة

ورشة عمل لبرنامج التدريب التعاوني

فعالية “هيلث زون”

بطولة “مدن” الرياضية الثانية

حمالت للتبرع بالدم

حملة توعوية لتمكين المرضى

مشروع “مدن تك”

فــازت “مــدن” بجائــزة التميــز فــي تطبيــق
نظــم المعلومــات الجغرافيــة لالبتــكار
والتميــز العلمــي للعــام Excellence“ 2019
in GIS Implementation Award
 ”(EGI)2019والتــي تقــام منــذ العــام
 2007م فــي مدينــة دبــي بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة الشــقيقة.

لتحقيــق مســارات التحــول الوطنــي.

حصــدت “مــدن” جائــزة التميــز فــي خدمــة
العمــاء عــن “مشــروع الفــرع اإللكترونــي”،
والــذي يســتهدف خدمــة المــدن الصناعيــة
التــي ال يتوفــر بهــا فــرع إداري ،أو المــدن
التــي ال تمتلــك عــدد ًا كافيـ ًا مــن الموظفيــن،
ويســاهم المشــروع فــي تقليــل التكلفــة
التشــغيلية للفــروع ،وتيســير الخدمــات
وتقديــم الحلــول الجديــدة لشــركاء “مــدن”.

تس ـلّمت “مــدن” جائــزة التميــز المؤسســي
لالبتــكار فــي اســتخدام التقنيــة” عــن
منصــة “مــدن” التفاعليــة الرقميــة،
مشــروع
ّ
والتــي تأتــي تماشــي ًا مــع التوجــه نحــو
التحــول الرقمــي ،وخلــق تجربــة مميــزة
ُّ
لشــركائنا المحتمليــن عبــر رحلــة تبــدأ
بفيلــم قصيــر عــن “مــدن” والتجــول علــى
مدنهــا الصناعيــة مــن خــال خريطــة رقميــة
للمملكــة ،مــرور ًا باالطــاع علــى تفاصيــل كل
مدينــة صناعيــة مــن خدمــات البنــى التحتيــة
والصناعــات القائمــة والمســتهدفة،
والفــرص االســتثمارية المتاحــة والتــي
ُحــدث تلقائيــ ًا عبــر نظــام “مــدن”
ت ّ
للمعلومــات الجغرافيــة  ،GISوانتهــاءً
بالحصــول علــى تقريــر مفصــل للمدينــة
الصناعيــة ،مــع إمكانيــة التقديــم علــى أحــد
المنتجــات أو الفــرص االســتثمارية.
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بحيرة “مدن”
تهتــم “مــدن” بتنميــة دورهــا المجتمعــي والمشــاركة فــي
الفعاليــات المختلفــة ،وفــي إطــار ذلــك أنشــأت “بحيــرة
مــدن” بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،والتــي تُعــد أكبر
بحيــرة صناعيــة ُمطــورة فــي المملكــة ،فهــي عبــارة عــن
ميــاه متجــددة تُعالــج بطريقــة صديقــة للبيئــة داخــل المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة
لمشــروع البحيــرة  400ألــف م ،²تُمثــل مســاحة البحيــرة
منهــا  210آالف م ²بنســبة .% 52
يتضمــن مشــروع “بحيــرة مــدن” مســطحات خضــراء باإلضافــة
إلــى  760نخلــة تــم توزيعهــا علــى أنحــاء البحيــرة بشــكل
هندســي وجمالــي رائــع ،كمــا يتضمــن ممــرات مشــاة بطــول
 4كــم ُص ِّممــت بطريقــة مميــزة ،وممشــى صحــي بطــول 10
كــم لخدمــة زوار البحيــرة ،إضافــة إلــى نوافيــر ومتنــزه ممــا
يجعــل مــن المــكان متنفسـ ًا لالســتمتاع بقضــاء الوقــت هناك.

بحيرة مدن
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المراجعة الداخلية
حرصــت “مــدن” علــى رفــع كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة ورفــع مســتوى النزاهــة والشــفافية ،حيــث تعمــل
إدارة المراجعــة الداخليــة تحــت إشــراف لجنــة المراجعــة
علــى إضافــة قيمــة وتحســين عمليــات “مــدن” مــن خــال
تقديــم خدمــات تأكيديــة واستشــارية تســتهدف تطويــر
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لجنة المراجعة
منظومــة البيئــة الرقابيــة بدرجــة عاليــة وفقــا لخطــة
المراجعــة المعتمــدة المبنيــة علــى تقييــم المخاطــر والتــي
شــملت كافــة أنشــطة وعمليــات الهيئــة ومدنهــا الصناعيــة،
وتشــمل مهامهــا وال تقتصــر علــى:

إيمانــ ًا مــن مجلــس إدارة “مــدن” بأهميــة تعزيــز مبــادئ
الحوكمــة والنزاهــة والشــفافية ،تــم تشــكيل لجنــة مراجعــة
مــن خمســة أعضــاء “عضــوان مــن المجلــس و 3أعضــاء
مســتقلين مــن خــارج المجلــس” ،يمتلكــون المهــارات الماليــة
واإلداريــة الالزمــة لمســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تنفيــذ
مســؤولياته المتع ِّلقــة بالسياســات المحاســبية والتقاريــر

ـمخاطر وبيئــة الرقابــة الداخليــة لـــ “مــدن”،
الماليــة وإدارة الــ َ
وتشــرف اللجنــة علــى أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة
واعتمــاد أعمالهــا ووثائقهــا .حيــث قامــت اللجنــة خــال عــام
2019م برفــع عــدة توصيــات هامــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة.

الـمخاطر.
فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة َ

التأكد من مدى دقة وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية.

تعزيز مفهوم الحوكمة ،والتوعية بالشفافية والنزاهة.

المتخذة من قِ َبل اإلدارات ذات العالقة لمعالجة النتائج والتوصيات التي
تقييم الخطط واإلجراءات التصحيحية ُ
تضمنها تقرير المراجعة.

وإيمان ـ ًا مــن اللجنــة بأهميــة جــودة أعمــال إدارة المراجعــة
الداخليــة وحرصــ ًا منهــا علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة
للمراجعــة الداخليــة فقــد قــررت تنفيــذ التقييــم الخارجــي
إلدارة المراجعــة الداخليــة .والجديــر بالذكــر أن نتائــج التقييم
الــذي نفــذ ألول مــرة منــذ إنشــاء اإلدارة أظهــرت “أنهــا
متوافقــة كليــا مــع المعاييــر الدوليــة للمراجعــة الداخليــة،
والمراجعــون الداخليــون ممتثلــون بمبــادئ أخالقيــات
المهنــة الصــادرة عــن المعهــد الدولــي للمراجعيــن
الداخلييــن ،وأن اإلدارة ملتزمــة بالمبــادئ األساســية
للممارســات المهنيــة للمراجعــة الداخليــة ،وممتثلة بميثاق
المراجعــة الداخليــة المعتمــد ،وتضيف قيمة لمدن وتســاعد
فــي تحســين فاعليــة وكفــاءة عملياتهــا ،كمــا تســاعد فــي

تحقيــق أهــداف مــدن مــن خــال اتبــاع أســلوب منهجــي
منظــم لتقييــم وتحســين فاعليــة عمليــات الحوكمــة وإدارة
المخاطــر والرقابــة”.
واســتمرارا مــن الهيئــة فــي إدراك أهميــة تطبيــق توصيــات
المراجعــة الداخليــة ،عملــت اإلدارات التنفيذيــة علــى ذلــك.
بمــا فيهــا توصيــات مراجعــة األمــن الســيبراني حيــث تعــد
إدارة المراجعــة الداخليــة بمــدن مــن أوائــل إدارات ووحــدات
المراجعــة الداخليــة بالجهــات الحكوميــة التــي قامــت بتنفيذ
مهمــة مراجعــة األمــن الســيبراني.
فــي إطــار تعزيــز الــدور التكاملــي مــع الجهــات الرقابيــة،
نفــذت مــدن ورشــة عمــل بعنــوان “ اإلجــراءات الوقائيــة لمنع
حــاالت الفســاد” بالتعــاون مــع هيئــة الرقابــة ومكافحــة

المدينة الصناعية الثانية بالدمام
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تعمل “مدن”
على تحقيق
أعلى درجات
الجـــــــــــودة
والتميـــــــــــــز
المؤسسي

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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البــــــــــــــاب الرابع

106
108
110
112
218
227

المدن الصناعية
خدمات ومنتجات
خدمات “مدن”
منتجات “مدن”
المدن الصناعية  ..صناعة المستقبل
المدن والمجمعات الصناعية الخاصة..
بناء الحاضر وتنمية المستقبل
نظرة عامة على مناطق التقنية

107

تهتـــم الهيئة الســـعودية للمـــدن الصناعية ومناطق
التقنيـــة (مـــدن) منـــذ انطالقتهـــا عـــام  2001بتطويـــر
األراضـــي الصناعيـــة متكاملـــة الخدمـــات ،إذ تُشـــرف
اليوم علـــى  35مدينة صناعية قائمـــة وتحت التطوير
فـــي مختلـــف مناطق المملكـــة إضافة إلى إشـــرافها
علـــى المجمعـــات والمـــدن الصناعيـــة الخاصـــة .وفي
هـــذا البـــاب نلقي الضـــوء علـــى الخدمـــات والمنتجات
التـــي يتـــم تقديمهـــا ،ومـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن
عمليـــات تطويـــر حتـــى نهاية عـــام 2019م
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خدمات “مدن”
تقدم “مدن” خدمات ذات تصنيفات رئيســة تُسـ ِ
ـهل الوصول
ِ
“المســتثمرين ،المقاوليــن ،والمكاتــب الهندســية”
لــــ
وتوضــح كافــة المتطلبــات والخطــوات الالزمــة والشــروط
والمســتندات وأزمنــة إنجــاز األعمــال ،فخــال العــام 2019م
تــم تقليــل الفتــرة الزمنيــة المقــررة إلنجــاز األعمــال بهــدف
تطويــر خدماتهــا ورقمنتهــا لرفــع مســتوى رضــى الشــركاء
بالقطــاع الخــاص.
مدة إنجاز الخدمة
سابق ًا

تخصيص المنتجات

60

إصدار التصاريح

7

يوم عمل

خدمات التقديم على منتجات “مدن”
استئجار أرض لغرض إنشاء
مشروع صناعي
مدة إنجاز الخدمة
حالي ًا

استئجار أرض لغرض إنشاء
مشروع استثماري

أقل من أسبوعين

استئجار مصنع جاهز

أيام عمل

3

أيام عمل

تعديل “عقد شريك”

20

يوم عمل

10

إصدار رخص التشغيل المتعلقة
بإجراءات السالمة

20

يوم عمل

7

أيام عمل

اعتماد المخططات

15

يوم عمل

5

أيام عمل

أيام عمل

استئجار أرض لغرض إنشاء
مشروع سكني

استئجار أرض لغرض إنشاء
مشروع لوجستي

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

خدمات المستثمرين
الصناعيين
•خدمات العقود
•خدمات انتقال الـملْ كية
•الخطابات التنسيقية
•خدمات التصاريح
الر َخص
•خدمات ُ

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

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

خدمة العناية
بالشريك
تعمل “مدن” على
المقدمة
تنمية الخدمات ُ
وتسهيل سبل التواصل
مع المستثمرين المحليين
والعالميين وتطويرها
تقني ًا وذلك في إطار
سعيها الدائم للعناية
بالشريك ،بتوسعة شبكة
مراكز االتصال التي تستقبل
استفسارات الشركاء
وتلبي احتياجاتهم ،فقد
خصصت “مدن” رقم ًا موحد ًا
لإلجابة على االستفسارات
هو

920000425

كما أضافت رقم ًا آخر
لتلقي البالغات هو

1920
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منتجات “مدن”
ُتــدرك “مــدن” أهميــة الــدور المنــاط بها في تعزيــز االقتصاد
الوطنــي ،وتدعيــم خطــط الدولــة المتواصلــة للنهــوض
بالقطــاع االســتثماري وتنويــع مصــادر الدخــل ،حيــث قامــت

بتقديــم منتجــات مختلفــة تعــزز مــن دورهــا ومســؤوليتها
باعتبارهــا إحــدى ركائــز تمكيــن الصناعــة الوطنيــة وريادتهــا
هــي:

الحـــــلول اللوجستية

تقــدم “مــدن” ضمــن منتجاتهــا ٍ
أراض ُموزعــة فــي مناطــق رئيســة فــي المملكــة ،تســمح بالتخزيــن وتُعــد كمحطــات لتوزيع
البضائــع ُروعــي فيهــا أن تكــون مناســبة للحركــة المروريــة الكثيفة.

أرض وقرض صناعي

األراضي الصناعية

ٍ
أراض صناعيــة مطــورة البنيــة التحتيــة والخدمــات كالكهربــاء والميــاه وغيرهــا بمســاحات مختلفــة فــي
تُوفــر “مــدن”
جميــع مناطــق المملكــة تُلبــي احتياجــات المســتثمرين الصناعييــن.

األراضــــــي الخدميــة

تحــرص “مــدن” علــى توفيــر كافــة الخدمــات التــي تُهيــئ لمجتمــع صناعــي واســتثماري متكامــل وجــاذب للشــركاء
مخصصــة لالســتثمار فــي تطويــر الـــمرافق والخدمــات فــي
المســتثمرين وأصحــاب العالقــة ،لــذا قامــت بتوفيــر أراض
َّ
مدنهــا الصناعيــة ،كالبنــوك والـــمرافق الخدميــة والمبانــي والمراكــز التجاريــة والســكنية.

المصانع الجاهزة

تقــدم “مــدن” مصانــع جاهــزة بمســاحة كلِيــة مختلفــة «700م²و1500م »²للشــركاء المســتثمرين أصحــاب المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة ،تتوفــر فيهــا صــاالت إنتــاج مجهــزة ومواقــف للســيارات ومناطــق خضــراء ومكاتــب إداريــة،
تســتهدف الصناعــات النظيفــة والخفيفــة مثــل الصناعــات الغذائيــة والطبيــة ،أيض ـ ًا الصناعــات الكهربائيــة واإللكترونيــة،
والصناعــات التــي تعتمــد علــى الطباعــة ثالثيــة األبعــاد.

تقــدم “مــدن” منتــج «أرض وقــرض صناعــي» الــذي يتيــح للمســتثمر التقديــم علــى أرض صناعيــة وتمويــل مع ـ ًا كحزمــة
صناعيــة موحــدة ،وذلــك عبــر اتفاقيــة موقعــة بيــن “مــدن” وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،ويســهم هــذا
المنتــج فــي توحيــد إجــراءات الطلــب علــى كل مــن األراضــي الصناعيــة والقــرض الصناعــي ،ممــا يســاعد فــي تســهيل
وضمــان ســرعة اإلجــراءات ،ويوفــر الوقــت والجهــد ويقلــل مــن أعبــاء المســتثمر الصناعــي مثــل رســوم إيجــار وتخصيــص
األرض الصناعيــة ،وطريقــة الفوتــرة ،ويمكــن للمســتثمر االســتفادة مــن هــذا المنتــج بالدخــول علــى الرابــط:
/https://www.landloan.gov.sa

مصنع وقرض

تقــدم “مــدن” منتــج «مصنــع وقــرض» الــذي يتيــح للمســتثمر الحصــول علــى منتــج موحــد للمصانــع الجاهــزة بشــراكة
تمويليــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي كحزمــة صناعيــة موحــدة ويمكــن للمســتثمر االســتفادة مــن هــذا
المنتــج بالدخــول علــى الرابــط:
/https://www.landloan.gov.sa

منتج أسس

تقــدم “مــدن” منتــج تمويلــي بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة لتمويــل المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة بالمــدن
الصناعيــة ،وذلــك عبــر اتفاقيــة موقعــة بيــن “مــدن” وبنــك التنميــة االجتماعيــة لتقديــم الخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة
لفئــة المشــاريع الصغيــرة عبــر منتجــات تمويليــة متعــددة ،بهــدف خلــق وتأهيــل مشــاريع تجاريــة فــي مختلــف الصناعــات
والمجــاالت ذات الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة التــي تســاهم فــي تعزيــز المحتــوى المحلــي ،وتمكيــن عمــل المــرأة
والمجتمــع ،ويمكــن للمســتثمر االســتفادة مــن هــذا المنتــج بالدخــول علــى الرابــط:
https://len.scsb.gov.sa/Guest/Login.aspx?ReturnUrl=/Request/Login.aspx
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المدن الصناعية ..صناعة المستقبل
تعــد “مــدن” هيئــة مســتقلة تتمتــع باإلشــراف الكامــل علــى
إنشــاء وإدارة المــدن الصناعيــة وتشــغيلها وصيانتهــا
وتطويرهــا بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص بحســب القــرار
اإلداري رقــم (/1271ق/م ع1439/هـــ) الصــادر بتاريــخ

(1439/03/26هـــ) .وخــال عــام 2019م تمــت إعــادة هيكلــة
التقســيم الجغرافــي للمــدن الصناعيــة ضمــن مخطــط إعــادة
الهيكلــة إلــى ثالثــة قطاعــات رئيســة.

تقسيم المدن الصناعية جغرافي ًا

القطاع األوسط  12مدينة
مركز القطاع

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

القطاع الشرقي  10مدينة
مركز القطاع

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

القطاع الغربي  13مدينة
مركز القطاع

المدينة الصناعية األولى بجدة

المدينــة الصناعيــة األولــى بالريــاض ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض،
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالريــاض ،المدينــة الصناعيــة بالخــرج ،مدينــة ســدير
للصناعــة واألعمــال ،المدينــة الصناعيــة بضرمــاء ،المدينــة الصناعيــة األولــى
بالقصيــم ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالقصيــم ،واحــة مــدن بالقصيــم ،المدينــة
الصناعيــة بحائــل ،المدينــة الصناعيــة بالزلفــي ،المدينــة الصناعيــة بشــقراء

المدينــة الصناعيــة األولــى بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام،
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة األولــى باألحســاء،
المدينــة الصناعيــة الثانيــة باألحســاء ،واحــة مــدن باألحســاء ،المدينــة الصناعيــة
بحفــر الباطــن ،واحــة مــدن بالجــوف ،المدينــة الصناعيــة بوعــد الشــمال ،المدينــة
الصناعيــة بعرعــر

المدينــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة ،المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة ،المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة ،واحــدة مــدن بجــدة،
المدينــة الصناعيــة برابــغ ،المدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة ،واحــدة
مــدن بينبــع ،المدينــة الصناعيــة بتبــوك ،المدينــة الصناعيــة بعســير ،المدينــة
الصناعيــة بنجــران ،المدينــة الصناعيــة بجــازان ،المدينــة الصناعيــة بالباحــة
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القطاع األوسط
ينقسم القطاع إلى  12مدينة رئيسة هي:
•المدينة الصناعية األولى بالرياض
•المدينة الصناعية الثانية بالرياض
•المدينة الصناعية الثالثة بالرياض
•المدينة الصناعية بالخرج
•مدينة سدير للصناعة واألعمال
•المدينة الصناعية بضرماء
•المدينة الصناعية األولى بالقصيم
•المدينة الصناعية الثانية بالقصيم
•واحة مدن بالقصيم
•المدينة الصناعية بحائل
•المدينة الصناعية بالزلفي
•المدينة الصناعية بشقراء
ويتواجــد مركــزه الرئيــس فــي المدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالريــاض.

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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العقود الخدمية

المدينة الصناعية األولى بالرياض
تاريخ اإلنشاء:

عام 1973م

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

المساحة اإلجمالية:
 500ألف م2

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

الصناعات التحويلية األخرى
الطباعة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

صناعة األثاث

الصناعات القائمة والمستهدفة

الموقع:

7
3
1
2
4

المسافة إلى أقرب مطار:

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1
1
1
6
1
6
1
10
7
13

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر
صناعة الفلزات القاعدية
صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المنسوجات
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة منتجات المطاط والبالستيك

 36كم إلى مطار الملك خالد الدولي

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

صناعة منتجات المعادن المشكلة ،باستثناء اآلالت والمعدات

 2كم إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

المشاريع الصناعية الجديدة

 2كم إلى ميناء الرياض الجاف

اسم المشروع
عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 64عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة  -المرحلة الثانية
إنشاء معمل اختبار استهالك الوقود  -هيئة المواصفات والمقاييس

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

% 96

% 100

ُمكتمل

-

% 73

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية الثانية بالرياض
تاريخ اإلنشاء:

عام 1976م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 19مليون م2

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
 50٫000م3
طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
35٫000م3

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 52كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 24كم إلى محطة قطار الرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

 24كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 1119عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

مصنع الفنار المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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المميزات الخدمية
•فرع المديرية العامة للجوازات
•مجمع الم التجاري
•فرع مؤسسة البريد السعودي
•مجمع الزامل التجاري
•فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
•مجمع المطاعم
•وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة – شــؤون
الخادمات بمجمع الم التجاري

•فندق شركة أماكن السياحية ( 5نجوم)
•المديرية العامة للدفاع المدني – وحدة اإلطفاء
•فندق شركة كفاءة العقارية ( 3نجوم)
•فرع الغرفة التجارية بالرياض
•الشركة المتحدة للوقود (إنوك)
•وزارة التجارة – إدارة شهادات المنشأ
•مركز أركان الرياضي
•حضانة أطفال (ديار الطفل)

المراكز التدريبية
المساحة (م)²

المركز التدريبي
المعهد العالي للصناعات البالستيكية بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

60٫000

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

60٫000

معهد شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

9٫600

المجمعات السكنية
المجمع السكني

المساحة

عدد الغرف

الطاقة االستيعابية

مجمع الديار السكني  -عمال

40٫000م²

600

 3٫800عامل

مجمع عنان السكني  -إشراقة األولى

16٫000م²

500

 2٫000عامل

مجمع عنان السكني  -إشراقة الثانية

16٫000م²

500

 2٫000عامل

مجمع ماسك السكني  -للعمال

30٫000م²

1٫270

 7٫500عامل

مجمع ماسك السكني  -للموظفين

10٫000م²

450

 1٫100موظف

مجمع توق السكني

16٫000م²

663

 2٫600عامل

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
مصنعا جاهز ًا بمساحات  1٫500م²
إنشاء 16
ً
إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة السكنية الغربية .شامالً تأهيل الطرق واألرصفة القائمة وإضافة
شبكات لتصريف مياه األمطار وشبكات للري وأعمدة إنارة)

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

% 12

% 100

ُمكتمل

-

جديد

تحت التنفيذ
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الصناعات القائمة والمستهدفة

الصناعات التحويلية األخرى

25

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

5

صناعة الطباعة

20

صناعة المنتجات الصيدالنية

19

صناعة المنتجات الغذائية

115

صناعة المنسوجات

20

صناعة األثاث

33

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

82

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

50

صناعة الورق ومنتجاته

27

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

11

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

2

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

14

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

155

صناعة الفلزات القاعدية

15

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

83

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

4

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

151

صناعة المشروبات

18

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

2

صناعة المعدات الكهربائية

79

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

7

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

174

صناعة الملبوسات

8
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المدينة الصناعية الثالثة بالرياض
تاريخ اإلنشاء:

الموقع:

جنوب مدينة الرياض بجانب إصالحية الحائر من جهة
الجنوب

المساحة اإلجمالية:

العقود الخدمية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 14
خدمات المياه
تحت اإلنشاء (3٫000م)3

الصناعات القائمة
والمستهدفة

عام 2010م بشراكة بين “مدن و”المديرية العامة
للسجون”

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

مليون م2

المشاريع الصناعية الجديدة

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

اسم المشروع
المسافة إلى أقرب مطار:

 77كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 37كم إلى محطة قطار الرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

 37كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 15عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

1
5
1
3
2
2
1

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب
متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة «المرحلة الثانية»

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

% 95

% 100

ُمكتمل

% 100

مكتمل

% 96
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المدينة الصناعية بالخرج
تاريخ اإلنشاء:

عام 2009م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 1,000

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

خدمات المياه
 6٫000م3

المساحة اإلجمالية:

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
 10٫000م 3مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة

 99مليون م2

المساحة المطورة:
 24مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

المميزات الخدمية
•مركز زاد اليمامة للتجارة
•مجمع عيادات إبراهيم عبد الرحمن الصخيبر الطبي

 140كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المدينة الصناعية بالخرج

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 100كم إلى محطة قطار الرياض

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب ميناء:

 100كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 375عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

تطوير المرحلة الثانية

% 87

100%

مكتمل

محطة معالجة المياه والصرف الصحي “”WWTP

% 98

100%

مكتمل

-

جديد

تحت التنفيذ

إنشاء عدد  32مصنع ًا جاهز ًا  12مصنع ًا بمساحة 1,500م ²و 20مصنع ًا
بمساحة 700م²
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والمستهدفة
القائمة
الصناعات
والمستهدفة
القائمة
الصناعات

الصناعات التحويلية األخرى

22

صناعة الملبوسات

3

صناعة الطباعة

1

صناعة المنتجات الصيدالنية

12

صناعة المنتجات الغذائية

54

صناعة المنسوجات

4

صناعة األثاث

8

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

38

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

13

صناعة الورق ومنتجاته

10

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

12

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

9

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

52

صناعة الفلزات القاعدية

7

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

31

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

4

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

47

صناعة المشروبات

9

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

10

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

18

صناعة المعدات الكهربائية

10
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المدينة الصناعية بضرماء

عام 2003م

الموقع:

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

الطاقة الكهربائية
(MVA) 15
خدمات المياه
تحت اإلنشاء ( 2٫500م) 3

الصناعات التحويلية األخرى

الصناعات القائمة
والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

1
1
2
3
7
2

المساحة اإلجمالية:

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
مواد البناء والخزف والزجاج

 11,5مليون م2

المشاريع الصناعية الجديدة

المساحة المطورة:
 3,850مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 100كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 100كم إلى محطة قطار الرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

 100كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 16عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

% 50

% 100

ُمكتمل

تنفيذ شبكة التوزيع الهوائية جهد  33ك.ف

-

% 100

مكتمل

132

133

التقرير السنوي 2019

مدينة سدير للصناعة واألعمال
تاريخ اإلنشاء:

عام 2009م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 254

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

خدمات المياه
(  6٫000م) 3

المساحة اإلجمالية:

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
(  10٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة مياه

 265مليون م2

المساحة المطورة:
 16,9مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 140كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 60كم إلى محطة المجمعة

المسافة إلى أقرب ميناء:

 160كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 293عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

المميزات الخدمية
•فرع الغرفة التجارية بالمجمعة
•مجمــع الهمــة الســكني بعــدد غــرف  1٫295غرفــة،
وطاقــة اســتيعابية  6٫000عامــل

“هذا الموقع كان
باألمس صحراء
للصيد واليوم
مدينة صناعية
تخدم الوطن”
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
أ َّيده الله

مدينة سدير للصناعة واألعمال
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والمستهدفة
القائمة
الصناعات
والمستهدفة
القائمة
الصناعات

الصناعات التحويلية األخرى

7

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

18

صناعة الطباعة

2

صناعة الورق ومنتجاته

11

صناعة المنتجات الغذائية

23

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

3

صناعة األثاث

10

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

36

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

12

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

35

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

43

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

6

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

9

صناعة الفلزات القاعدية

2

صناعة المشروبات

13

صناعة المعدات الكهربائية

15

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

21

صناعة المنتجات الصيدالنية

26

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة مياه الصرف الصحي

% 98

% 100

ُمكتمل

إنشاء  20مصنع ًا جاهز ًا مساحة 1,500م²

% 22

% 100

مكتمل
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المميزات الخدمية

المدينة الصناعية األولى بالقصيم
تاريخ اإلنشاء:

عام 1980م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 1,5مليون م²

137

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

•المديرية العامة للدفاع المدني  -وحدة اإلطفاء
•فرع مؤسسة البريد السعودي
•مركز صحي تابع لوزارة الصحة
•المديرية العامة للدفاع المدني  -وحدة التدخل السريع للمواد الخطرة

الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

عقود خدمية
صناعة المنتجات الغذائية

خدمات المياه
(  4٫000م) 3

صناعة األثاث
طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
( 7٫000م) 3

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

الصناعات القائمة والمستهدفة

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 49كم إلى مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 50كم إلى محطة قطار القصيم

المسافة إلى أقرب ميناء:

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر
صناعة الفلزات القاعدية
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المنسوجات
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك

 355كم إلى ميناء الرياض الجاف

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

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 142عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر
المدينة الصناعية األولى بالقصيم

29
20
6
3
2
1
1
9
1
2
6
8
1
24
14
13
2
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الصناعات التحويلية األخرى

المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

عام 2012م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 11,8مليون م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 334
خدمات المياه
( 1٫000م)3

الصناعات القائمة والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء:

3
4
1
1
1
4
1
8
2
4
2

المساحة المطورة:

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة الفلزات القاعدية
صناعة المشروبات
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

 2مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 60كم إلى مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 60كم إلى محطة قطار القصيم

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب ميناء:

 350كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 31عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

تنفيذ شبكة التوزيع األرضية جهد  13.8ك.ف

-

% 100

ُمكتمل

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

-

جديد

تحت التنفيذ
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واحة مدن بالقصيم
تاريخ اإلنشاء:

عام 2012م (تحت التنفيذ)

الموقع:

تقع في مدينة بريدة وتبعد عن المدينة الصناعية األولى
بالقصيم  3كم.

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

الصناعات القائمة والمستهدفة

الطاقة الكهربائية
قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

المساحة اإلجمالية:
 11,8مليون م²

المساحة المطورة:
 2مليون م²

الـحلِي
صناعة ُ
واإلكسسوارات

المسافة إلى أقرب مطار:

صناعة مستحضرات
التجميل

صناعة األزياء
والمنسوجات

 60كم إلى مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

صناعة األغذية
والتمور

المشاريع الصناعية الجديدة

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 60كم إلى محطة قطار القصيم

اسم المشروع
المسافة إلى أقرب ميناء:

 350كم إلى ميناء الرياض الجاف

تطوير البنية التحتية للواحة
شامالً إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب  -تصريف األمطار  -الصرف
الصحي  -الري  -االتصاالت  -شبكات الكهرباء  -إنارة الشوارع)
إنشاء  20مصنع ًا جاهز ًا مساحة 700م²

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

% 20

% 67

تحت التنفيذ

-

%5

تحت التنفيذ

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 31عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

تنفيذ بوابات وأسوار للواحة

-

جديد

تحت التنفيذ
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عقود خدمية

المدينة الصناعية بحائل
تاريخ اإلنشاء:

عام 2003م

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

الصناعات التحويلية األخرى
صناعة الطباعة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
) MVA) 134
خدمات المياه
(7٫000م )3تحت اإلنشاء

المساحة اإلجمالية:
 3,880مليون م²

المساحة المطورة:
 3ماليين م²

صناعة المنتجات الغذائية

الصناعات القائمة والمستهدفة

الموقع:

11
3
1
16
2
2
2
7
2
2
11
3
15
9
5
4
1

المسافة إلى أقرب مطار:

صناعة األثاث
صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر
صناعة الفلزات القاعدية
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 17كم إلى مطار حائل الدولي

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

 70كم إلى محطة قطار حائل

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

المشاريع الصناعية الجديدة

المسافة إلى أقرب ميناء:

 620كم إلى ميناء الرياض الجاف

اسم المشروع
تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 96عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

المدينة الصناعية بحائل

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

نسبة اإلنجاز
2019 2018
% 47

% 100

حالة المشروع
ُمكتمل

% 98

% 99

مستلم جزئي ًا

-

جديد

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية بالزلفي

عام 2010م

الموقع:

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

الطاقة الكهربائية
(MVA) 15
خدمات المياه
(  1٫000م) 3

الصناعات القائمة
والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

صناعة المشروبات
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

المساحة اإلجمالية:

المشاريع الصناعية الجديدة

 18مليون م²

اسم المشروع
المساحة المطورة:
مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 150كم إلى مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 74كم إلى محطة قطار القصيم

المسافة إلى أقرب ميناء:

 300كم إلى ميناء الرياض الجاف

عدد العقود:

 8عقود صناعية وخدمية بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

1
4
1
1
1

تنفيذ شبكة التوزيع الهوائية جهد  33ك.ف

نسبة اإلنجاز
2018

2019

-

% 100

حالة المشروع
ُمكتمل
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الصناعات التحويلية األخرى

المدينة الصناعية بشقراء

عام 2011م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 10ماليين م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 15
خدمات المياه
( 1٫000م)3

الصناعات القائمة والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء:

3
3
1
3
1
2
9
2
1
2

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

المساحة المطورة:
مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 210كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 200كم إلى محطة قطار الرياض

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب ميناء:

 200كم إلى ميناء الرياض الجاف

اسم المشروع
استكمال أعمال الطرق

نسبة اإلنجاز
2018

2019

-

% 31

حالة المشروع
تحت التنفيذ

عدد العقود:

 27عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

تنفيذ شبكة الجهد المتوسط  13.8ك.ف

-

% 88

تحت التنفيذ
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القطاع الغربي
ينقسم القطاع إلى  13مدينة رئيسة هي:
•المدينة الصناعية بمكة المكرمة
•المدينة الصناعية األولى بجدة
•المدينة الصناعية الثانية بجدة
•المدينة الصناعية الثالثة بجدة
•واحة مدن بجدة
•المدينة الصناعية برابغ
•المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
•واحدة مدن بينبع
•المدينة الصناعية بتبوك
•المدينة الصناعية بعسير
•المدينة الصناعية بنجران
•المدينة الصناعية بجازان
•المدينة الصناعية بالباحة
ويتواجــد مركــزه الرئيــس فــي المدينــة الصناعيــة
األولــى بجــدة.

المدينة الصناعية األولى بجدة

150
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عقود خدمية

المدينة الصناعية بمكة المكرمة
تاريخ اإلنشاء:

عام 1985م

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

المساحة اإلجمالية:
 730ألف م²

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 100كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 12كم إلى محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة

صناعة المنتجات الغذائية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

المميزات الخدمية
•فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
•فرع الغرفة التجارية بمكة المكرمة
•فرع مؤسسة البريد السعودي
•فرع بنك الرياض
•فرع شركة االتصاالت السعودية
•شركة أقوات للصناعات الغذائية (البيك)
•مؤسســة محمــد أحمــد ســليمان الحازمــي (نــادي
الفرســان)
•شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)
•المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد
•المركز العربي للسالمة واألمن الصناعي للتدريب
•«مستشــفى حــراء العــام» تابــع للمديريــة العامــة
للشــؤون الصحيــة
•مؤسسة ركائز العالج الطبية

صناعة األثاث
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

الصناعات القائمة والمستهدفة

الموقع:

الصناعات التحويلية األخرى

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية
صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر
صناعة الفلزات القاعدية
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المنسوجات
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

المسافة إلى أقرب ميناء:

 84كم إلى ميناء جدة اإلسالمي

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 74عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

14
2
15
1
2
1
2
1
7
1
2
1
7
3
6
2
6
1

إنشاء  17مصنع ًا جاهز ًا بمساحة  1,500م²
مصنع البيك المدينة الصناعية بمكة المكرمة

متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة (النطاق الثالث)

نسبة اإلنجاز
2018

2019

حالة المشروع

% 98

% 100

ُمكتمل

%1

% 100

مكتمل
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المدينة الصناعية األولى بجدة
تاريخ اإلنشاء:

عام 1971م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

جنوب محافظة جدة ،في الجهة الشرقية من سوق
الرحمانية

خدمات المياه
( 20٫000م) 3

المساحة اإلجمالية:

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
( 25٫000م)3

 12مليون م²

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 45كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 953كم إلى محطة قطار الرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

 13كم إلى ميناء جدة اإلسالمي

عدد العقود:

 1,059عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

المميزات الخدمية
•فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمبنى
اإلداري
•فرع الغرفة التجارية بجدة
•فروع لبنوك الرياض ،األهلي ،الراجحي
•منطقة لوجستية لمواقف الشاحنات
•مركزان للدفاع المدني
•مستودع سابك المركزي بجدة

المدينة الصناعية األولى بجدة

المراكز التدريبية
المساحة (م)²

المركز التدريبي
معهد أكاديمية العرب لإلطفاء والسالمة واألمن الصناعي العالي للتدريب

10٫352

معهد أكاديمية العرب لإلطفاء والسالمة واألمن الصناعي العالي للتدريب

1٫198

معهد الطباعة التطبيقي العالي للتدريب

1٫600

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
إنشاء  16مخزن ًا ذاتي ًا

نسبة اإلنجاز
2018

2019

-

جديد

حالة المشروع
تحت التنفيذ
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القائمة والمستهدفة
الصناعات القائمة
الصناعات
والمستهدفة

الصناعات التحويلية األخرى

32

صناعة المنتجات الصيدالنية

18

صناعة الطباعة

5

صناعة المنسوجات

32

صناعة المنتجات الغذائية

165

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

74

صناعة األثاث

11

صناعة الورق ومنتجاته

38

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

27

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

9

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

8

صناعة معدات النقل األخرى

1

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

12

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

172

صناعة الفلزات القاعدية

17

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

37

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

6

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

142

صناعة المشروبات

25

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

2

صناعة المعدات الكهربائية

38

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

1

صناعة الملبوسات

4

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

181

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

2
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المدينة الصناعية الثانية بجدة
تاريخ اإلنشاء:

عام 2009م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 8ماليين م²

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 77كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 468
خدمات المياه
(  10٫000م)3
طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
(  10٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة

المميزات الخدمية
•مجمع خالد راشد الردادي الطبي العام
•شركة “كي جي إل” لوجستيك
•شركة “ناقل”

المدينة الصناعية الثانية بجدة

المجمعات السكنية
المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 954كم إلى محطة قطار الرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

 64كم إلى ميناء جدة اإلسالمي

عدد العقود:

 275عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

المجمع السكني

المساحة

عدد الغرف

الطاقة االستيعابية

مجمع المساندة اإلسكانية

73٫000م²

2٫248

12٫536عامالً

مجمع عنان السكني

21٫500م²

627

 2٫508عمال

مجمع القاضي السكني

20٫000م²

700

 3٫500عامل

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
تنفيذ الحل المؤقت لتقليل مخاطر تجمع مياه األمطار

نسبة اإلنجاز
2018

2019

-

% 100

حالة المشروع
مكتمل

158
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والمستهدفة
القائمة القائمة
الصناعاتالصناعات
والمستهدفة

الصناعات التحويلية األخرى

8

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1

صناعة الطباعة

1

صناعة المنتجات الصيدالنية

9

صناعة المنتجات الغذائية

52

صناعة المنسوجات

5

صناعة األثاث

6

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

39

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

4

صناعة الورق ومنتجاته

6

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

3

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

57

صناعة الفلزات القاعدية

8

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

7

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

35

صناعة المشروبات

10

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

1

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

17

صناعة المعدات الكهربائية

5

160
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المدينة الصناعية الثالثة بجدة
تاريخ اإلنشاء:

عام 2012م

الموقع:

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

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 1,000
خدمات المياه
(  10٫000م) 3

المساحة اإلجمالية:
 80مليون م²

المساحة المطورة:
 24مليون م²

المميزات الخدمية
•شركة هال لخدمات اإلمدادات المساندة

المسافة إلى أقرب مطار:

 77كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 954كم إلى محطة قطار الرياض

المسافة إلى أقرب ميناء:

 62كم إلى ميناء جدة اإلسالمي

عدد العقود:

 539عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
مشروع تقاطعات الطريق الرابط للمدينة الصناعية
تطوير الجزء األول والثاني من امتداد المدينة الصناعية
يشمل إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب – تصريف األمطار – الصرف
الصحي – الري  -االتصاالت – شبكات الكهرباء – إنارة الشوارع)

نسبة اإلنجاز
2018

2019

% 84

% 100

-

% 92

حالة المشروع
مكتمل

تحت التنفيذ
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الصناعات القائمة والمستهدفة

الصناعات التحويلية األخرى

29

صناعة المنتجات الصيدالنية

6

صناعة الطباعة

6

صناعة المنسوجات

3

صناعة المنتجات الغذائية

71

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

58

صناعة األثاث

11

صناعة الورق ومنتجاته

27

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

21

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

10

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة معدات النقل األخرى

1

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

7

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

87

صناعة الفلزات القاعدية

11

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

26

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

4

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

85

صناعة المشروبات

32

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

3

صناعة المعدات الكهربائية

16

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

3

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

13

صناعة الملبوسات

8
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واحة مدن بجدة

المدينة الصناعية برابغ
خدمات المياه وطاقة الكهرباء

تاريخ اإلنشاء:

عام 2015م

الطاقة الكهربائية
قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء

الموقع:

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

خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

تاريخ اإلنشاء:

عام 2015م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:

المساحة اإلجمالية:

 5ماليين م²

الصناعات القائمة والمستهدفة

المساحة المطورة:

 75,5مليون م²

المساحة المطورة:

 2,5مليون م²

 2مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 40كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 964كم إلى محطة قطار الرياض

الصناعات المتطورة ذات
التقنية العالية

الصناعات
الغذائية

صناعة المستلزمات
الطبية

الصناعات
المطاطية

المشاريع الصناعية الجديدة

المسافة إلى أقرب
ميناء:
 66كم إلى ميناء
جدة اإلسالمي

165

اسم المشروع
إنشاء مبنى التأجير
مشروع أعمال البنية التحتية  -الحزمة أ  -ب  -ج  -د
إنشاء عدد  44مصنع ًا جاهز ًا بمساحات 700م²
إنشاء محطة التحويل جهد  110ك.ف
تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

نسبة اإلنجاز
2019 2018
% 73
%2
% 15
-

% 91
% 57
% 100
% 28
جديد

المسافة إلى أقرب مطار:

 100كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 14كم إلى محطة قطار الحرمين في رابغ

المسافة إلى أقرب ميناء:

حالة المشروع
تحت التنفيذ
تحت التنفيذ
مكتمل
تحت التنفيذ
تحت التنفيذ

 139كم إلى ميناء جدة اإلسالمي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري العمل على توفيرها
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المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
تاريخ اإلنشاء:

عام 2003م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 1٫000

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

خدمات المياه
 5٫000م3

المساحة اإلجمالية:

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

17مليون م²

المساحة المطورة:
 10ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار:

المميزات الخدمية
		
•مجمع واحة الشفاء الطبي
•مركز تجاري

 50كم إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

 34كم إلى محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة

المشاريع الصناعية الجديدة

المسافة إلى أقرب ميناء:

 200كم إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع

اسم المشروع

عدد العقود:

حالة المشروع

2018

2019

% 100

% 82

مكتمل

تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية لمنطقة المصانع الجاهزة

-

%9

تحت التنفيذ

إنشاء عدد  16مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 700م²

-

%7

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي
 243عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

نسبة اإلنجاز
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القائمة والمستهدفة
الصناعات القائمة
الصناعات
والمستهدفة

الصناعات التحويلية األخرى

8

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1

صناعة الطباعة

1

صناعة المنتجات الصيدالنية

4

صناعة المنتجات الغذائية

40

صناعة المنسوجات

3

صناعة األثاث

5

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

12

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

2

صناعة الورق ومنتجاته

8

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

2

صناعة الفلزات القاعدية

5

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

30

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

27

صناعة المشروبات

25

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

25

صناعة المعدات الكهربائية

9

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

5

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

24

صناعة الملبوسات

5
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واحة مدن بينبع
تاريخ اإلنشاء:

عام 2014م

الموقع:

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

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

الصناعات القائمة والمستهدفة

الطاقة الكهربائية
قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

المساحة اإلجمالية:
 500ألف م²

المساحة المطورة:

صناعة مستحضرات
التجميل

الـحلِي
صناعة ُ
واإلكسسوارات

مطورة بالكامل

صناعة األزياء
والمنسوجات

المسافة إلى أقرب مطار:

 3كم إلى مطار األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز
اإلقليمي

الـحرف
اليدوية

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 222كم إلى محطة قطار الحرمين في المدينة المنورة

اسم المشروع

المسافة إلى أقرب ميناء:

حالة المشروع

2018

2019

% 93

% 100

مكتمل

تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب للواحة

-

جديد

تحت التنفيذ

إنشاء خزانات مياه الشرب والري

-

جديد

تحت التنفيذ

إنشاء بوابات وأسوار

-

جديد

تحت التنفيذ

تطوير البنية التحتية للمنطقة التجارية

-

جديد

تحت التنفيذ

إنشاء  20مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 700م²

-

جديد

تحت التنفيذ

تطوير واحة "مدن"
 19كم إلى ميناء ينبع التجاري

نسبة اإلنجاز

172

173

التقرير السنوي 2019

عقود خدمية

المدينة الصناعية بتبوك
تاريخ اإلنشاء:

عام 2003م

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

المساحة اإلجمالية:
 4ماليين م²

المساحة المطورة:
 2,9مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 22كم إلى مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي

صناعة المنتجات الغذائية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 15
خدمات المياه
(  3٫000م) 3

صناعة األثاث

الصناعات القائمة والمستهدفة

الموقع:

الصناعات التحويلية األخرى

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 425كم إلى محطة قطار الجوف

المسافة إلى أقرب ميناء:
 244كم إلى ميناء ضبا

عدد العقود:

 73عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

8
7
6
1
2
4
2
2
6
3
1
4
22
4
1
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عقود خدمية

المدينة الصناعية بعسير
تاريخ اإلنشاء:

عام 1990م

الموقع:

المساحة اإلجمالية:
2٫7مليون م²

صناعة الطباعة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة األثاث

الطاقة الكهربائية
”تم توفير مصدر من “مدن
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

المميزات الخدمية
•معهد الجزيرة للدهانات للتدريب

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 23كم إلى مطار أبها الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

الصناعات القائمة والمستهدفة

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

الصناعات التحويلية األخرى

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر
صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة الملبوسات
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المنسوجات
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاته
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

 954كم إلى محطة قطار الخرج

صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

المسافة إلى أقرب ميناء:

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

 230كم إلى ميناء جازان

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

عدد العقود:

 157عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

المدينة الصناعية بعسير

6
4
3
17
6
3
1
1
1
5
1
2
1
40
5
1
20
21
17
2
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عقود خدمية

المدينة الصناعية بنجران

عام 2003م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 6,5مليون م²

المساحة المطورة:
 3,6مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 35كم إلى مطار نجران اإلقليمي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 840كم إلى محطة قطار الخرج

المسافة إلى أقرب ميناء:
 400كم إلى ميناء جازان

عدد العقود:

 30عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

الطاقة الكهربائية
(MVA) 17
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

الصناعات القائمة والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة األثاث
صناعة المشروبات
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

1
2
1
1
2
2
4
14
1
2
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عقود خدمية

المدينة الصناعية بجازان
تاريخ اإلنشاء:

عام 2009م

على الحدود اليمنية شرق مدينة جازان ،بالقرب من قرية
أبو نورة شرق ًا

المساحة اإلجمالية:
 39مليون م²

المساحة المطورة:
 2,9مليون م²

الصناعات التحويلية األخرى
صناعة المنتجات الغذائية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 134
خدمات المياه
(5٫000م )3تحت اإلنشاء

صناعة األثاث

الصناعات القائمة والمستهدفة

الموقع:

5
2
10
1
1
3
1
1
1
6
3
2
6
6
3
2

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
صناعة المشروبات
صناعة المعدات الكهربائية
صناعة الملبوسات
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك

المسافة إلى أقرب مطار:

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

 52كم إلى مطار الملك عبدالله اإلقليمي

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

 712كم إلى محطة قطار الحرمين في جدة

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب ميناء:
 60كم إلى ميناء جازان

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 53عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

تطوير المرحلة الثانية شامالً إنشاء شبكات ( الطرق  -مياه الشرب -
تصريف األمطار  -الصرف الصحي  -الري  -االتصاالت  -شبكات الكهرباء)

% 69

% 100

مكتمل

تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات مياه الشرب

% 76

% 100

مكتمل

إنشاء  8مصانع جاهزة بمساحة  1,500م²

-

%6

تحت التنفيذ

إنشاء مصنع جاهز بمساحة 5,000م²

-

جديد

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية بالباحة
تاريخ اإلنشاء:

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
3ماليين م²

المساحة المطورة:
 1,3مليون م²

الطاقة الكهربائية
(MVA) 20
خدمات المياه
( 3٫000م )3تحت اإلنشاء

الصناعات القائمة والمستهدفة

عام 2012م

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

عقود خدمية
صناعة المنتجات الغذائية
صناعة األثاث
صناعة الخشب ومنتجاته والفلين ،باستثناء اآلثاث صنع أصناف من القش ومواد الضفر
صناعة المشروبات
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

2
1
2
1
2
1
2
3
5
1

المسافة إلى أقرب مطار:

 23كم إلى مطار الملك سعود المحلي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 309كم إلى محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة

المسافة إلى أقرب ميناء:

 380كم إلى ميناء جدة اإلسالمي

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 20عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات مياه الشرب

نسبة اإلنجاز
2018

2019

% 61

% 100

حالة المشروع
مكتمل
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القطاع الشرقي
ينقسم القطاع إلى  10مدن رئيسة هي:
•المدينة الصناعية األولى بالدمام
•المدينة الصناعية الثانية بالدمام
•المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
•المدينة الصناعية األولى باألحساء
•المدينة الصناعية الثانية باألحساء
•واحة مدن باألحساء
•المدينة الصناعية بحفر الباطن
•واحة مدن بالجوف
•المدينة الصناعية بوعد الشمال
•المدينة الصناعية بعرعر
ويتواجــد مركــزه الرئيــس فــي المدينــة الصناعيــة
بالدمــام الثانيــة.

المدينة الصناعية األولى بالدمام
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المدينة الصناعية األولى بالدمام
تاريخ اإلنشاء:

عام 1973م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

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

خدمات المياه
(  3٫400م) 3

المساحة اإلجمالية:

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
(  5٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل محطة معالجة

 2,4مليون م²

المميزات الخدمية
•مبنــى صنــدوق األميــر ســلطان لدعــم مشــاريع
الســيدات (أول حاضنــة أعمــال فــي مــدن)
•مبنى جمعية السرطان السعودية
•مركز خدمة صيانة السيارات
•فرع مؤسسة البريد السعودي
•مجمع الفارابي الطبي
•مركز خدمات الصناعيين
•فرع الغرفة التجارية بالدمام
•مركز للدفاع المدني

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المراكز التدريبية

المسافة إلى أقرب مطار:

 44كم إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 5كم إلى محطة قطار الدمام

المسافة إلى أقرب ميناء:

 12كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

عدد العقود:

 170عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

المركز التدريبي

المساحة (م)²

مركز فافا للتدريب

2٫048

مركز فافا للتدريب

2٫973

مؤسسة رجاء عبدالله الحرز للتدريب

1٫452

معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

3٫112

معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي

3٫391

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
إنشاء قناة وحائط الحماية من مياه السيول

نسبة اإلنجاز
2018

2019

-

% 39

حالة المشروع
تحت التنفيذ
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والمستهدفة
الصناعات القائمة
والمستهدفة
الصناعات القائمة

الصناعات التحويلية األخرى

7

صناعة المعدات الكهربائية

11

صناعة الطباعة

6

صناعة المنتجات الصيدالنية

3

صناعة المنتجات الغذائية

9

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

13

صناعة األثاث

2

صناعة الورق ومنتجاته

4

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

12

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

17

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

1

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

8

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

1

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

39

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

3

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

31

صناعة المشروبات

2
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المدينة الصناعية الثانية بالدمام
تاريخ اإلنشاء:

عام 1978م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 134

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

خدمات المياه
( 27٫000م) 3

المساحة اإلجمالية:

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
(  40٫000م)3

 25مليون م²

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 55كم إلى مطار الملك فهد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 32كم إلى محطة قطار الدمام

المسافة إلى أقرب ميناء:

 40كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

عدد العقود:

ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء
 1056عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج
والتأسيس

المميزات الخدمية
•مستوصف المانع الطبي
الهمــة الســكني بعــدد غــرف  794وطاقــة
•مجمــع
َّ
اســتيعابية تصــل إلــى  3800عامــل
•مركز حواالت مالية
•فرع الغرفة التجارية بالدمام
•محطة وقود
•مراكز تجارية ومطاعم
•مركز للدفاع المدني
•مركز لخدمة السيارات وصيانتها
•مكتب وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
•بنوك
•فندق

المراكز التدريبية
المساحة (م)²

المركز التدريبي
شركة مركز العام الفني والسالمة للتدريب

7٫500

المعهد التقني لالختبارات غير اإلتالفية العالي للتدريب

5٫000

شركة مركز اتجاه الحريق المحدودة

7٫698

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

استكمال تطوير الطرق

% 85

% 86

تحت التنفيذ

إنشاء  15مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 1500م²

% 58

% 100

مكتمل

ايصال الخدمات لمشروع إنشاء  84مصنع ًا جاهز ًا

-

%4

تحت التنفيذ

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

-

جديد

تحت التنفيذ

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

-

جديد

تحت التنفيذ
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القائمة والمستهدفة
الصناعات القائمة
الصناعات
والمستهدفة

الصناعات التحويلية األخرى

28

صناعة المنتجات الصيدالنية

7

صناعة الطباعة

5

صناعة المنسوجات

14

صناعة المنتجات الغذائية

50

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

125

صناعة األثاث

11

صناعة الورق ومنتجاته

21

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

66

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

5

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

5

صناعة معدات النقل األخرى

3

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

23

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

122

صناعة الفلزات القاعدية

27

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

70

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

5

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

176

صناعة المشروبات

18

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

5

صناعة المعدات الكهربائية

55

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

2

صناعة الملبوسات

4

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

2,018

صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

1
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المدينة الصناعية الثالثة بالدمام
تاريخ اإلنشاء:

عام 2012م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 48مليون م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 500
خدمات المياه
( 6٫000م) 3
طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
( 10٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ
وتشغيل المرحلة األولى لمحطة المعالجة

المساحة المطورة:
 10ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 91كم إلى مطار الملك فهد الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

 70كم إلى محطة قطار الدمام

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب ميناء:

اسم المشروع

 80كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

تطوير المرحلة األولى  -الجزء األول يشمل إنشاء شبكات ( الطرق  -الكهرباء – اإلنارة)

عدد العقود:

 176عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة المياه والصرف الصحي
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

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

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

% 94

% 100

مكتمل

% 84

% 99

تحت التنفيذ

-

جديد

تحت التنفيذ
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والمستهدفة
القائمة
الصناعات
والمستهدفة
القائمة
الصناعات

الصناعات التحويلية األخرى

11

صناعة المنتجات الصيدالنية

4

صناعة المنتجات الغذائية

10

صناعة المنسوجات

1

صناعة األثاث

1

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

35

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

12

صناعة الورق ومنتجاته

4

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

3

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

1

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

3

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

20

صناعة الفلزات القاعدية

6

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

6

صناعة المشروبات

2

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

35

صناعة المعدات الكهربائية

18

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

3

صناعة الملبوسات

1
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المدينة الصناعية األولى باألحساء
تاريخ اإلنشاء:

عام 1981م

الموقع:

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

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

خدمات المياه
(  2٫300م) 3

المساحة اإلجمالية:

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي
(  1٫500م) 3

 1,5مليون م²

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 42كم إلى مطار األحساء الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

المميزات الخدمية
•شــركة محمــد وباســم أبنــاء ياســين محمــد الغديــر
وشــركائهم الصحيــة
•مكتب الغرفة التجارية باألحساء
•مركز للدفاع المدني
•مراكز تجارية ومطاعم
•فرع المديرية العامة للجوازات
•مركز خدمات الصناعيين
•مساجد ومكتب دعوة

 30كم إلى محطة قطار الهفوف

المدينة الصناعية األولى باألحساء

المسافة إلى أقرب ميناء:

المشاريع الصناعية الجديدة

 130كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

اسم المشروع
عدد العقود:

 144عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

تأهيل المدينة الصناعية «المرحلة الثانية»
تأهيل مرافق المدينة الصناعية

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

% 90

% 100

مكتمل

-

% 55

تحت التنفيذ
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والمستهدفة
القائمةالقائمة
الصناعات
والمستهدفة
الصناعات

الصناعات التحويلية األخرى

1

صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها

13

صناعة الطباعة

2

صناعة الورق ومنتجاته

10

صناعة المنتجات الغذائية

9

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

3

صناعة األثاث

2

صناعة منتجات المطاط والبالستيك

29

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

4

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

10

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

1

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

17

صناعة المشروبات

1

صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

2

صناعة المعدات الكهربائية

5

صناعة الورق ومنتجات الطباعة والنشر

1

صناعة المنتجات الصيدالنية

1

الصناعات القائمة والمستهدفة

عقود خدمية

30

صناعة المنسوجات

3
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الصناعات التحويلية األخرى

عام 2013م

الموقع:

على ساحل الخليج العربي على مسافة 50كم شمال
مدينة سلوى ،على الطريق السريع الرابط بين الهفوف
وسلوى

المساحة اإلجمالية:
 301,6مليون م²

المساحة المطورة:
 4ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 103كم إلى مطار األحساء الدولي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 100كم إلى محطة قطار الهفوف

المسافة إلى أقرب ميناء:

 240كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

عدد العقود:

 15عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
جاري العمل على توفير مصدر
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

الصناعات القائمة والمستهدفة

المدينة الصناعية الثانية باألحساء “سلوى”
تاريخ اإلنشاء:

201

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
صناعة الملبوسات
صناعة المنسوجات
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1
2
1
1
2
2
1
2
3

202
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الصناعات التحويلية األخرى

واحة مدن باألحساء

عام 2013م

الموقع:

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

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 30
خدمات المياه
( 4٫000م )3تحت اإلنشاء

الصناعات القائمة
والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء:

2
2
1
1
1
1
1

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة األثاث
صناعة المشروبات
صناعة الملبوسات
صناعة المنسوجات
صناعة منتجات المطاط والبالستيك

المساحة اإلجمالية:
 543,431ألف م²

المساحة المطورة:
مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب مطار:

 13كم إلى مطار األحساء

واحة مدن باألحساء

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 24كم إلى محطة قطار الهفوف

المشاريع الصناعية الجديدة
المسافة إلى أقرب ميناء:

180كم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

اسم المشروع
تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

عدد العقود:

 9عقود صناعية وخدمية بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

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

نسبة اإلنجاز
2018

2019

% 59

% 100

-

جديد

حالة المشروع
مكتمل

تحت التنفيذ
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تاريخ اإلنشاء:

عام 2011م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 100مليون م²

المساحة المطورة:
 1,5مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 26كم إلى مطار القيصومة المحلي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 446كم إلى محطة قطار الدمام

المسافة إلى أقرب ميناء:
 325كم إلى ميناء رأس الخير

عدد العقود:

 11عقد ًا صناعي ًا وخدمي ًا بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
(  1٫000م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة

المدينة الصناعية بحفر الباطن

205

صناعة المشروبات
صناعة الورق ومنتجاته
صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات
صناعة مواد البناء والخزف والزجاج

3
1
3
1
1
1
1
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مدينة وعد الشمال الصناعية
تاريخ اإلنشاء:

عام 2012م

الموقع:

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

المساحة اإلجمالية:
 290مليون م²

المساحة المطورة:

المنــــطقة الســـــكنية فقــــط بمساحة  200ألف م²
باإلضافة إلى  4ماليين م ²المنطقة الصناعية وهي تحت
التطوير حالي ًا

المسافة إلى أقرب مطار:

 18كم إلى مطار طريف المحلي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

المميزات الخدمية
•محطــات ومرافــق قطــارات الشــركة الســعودية
للخطــوط الحديديــة “ســار”
•محطة معالجة النفايات الصلبة
•منشآت تدريبية
•فندق  5نجوم
•محطة معالجة مياه
•محطة إطفاء
•مجمع تجاري
•مركز لهيئة الهالل األحمر السعودي

المسافة إلى أقرب محطة قطار:
 171كم إلى محطة قطار القريات

المسافة إلى أقرب ميناء:

 1173كم إلى ميناء رأس الخير

عدد العقود:

 5عقود خدمية
مدينة وعد الشمال الصناعية
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صناعات معدنية
صناعة األسمدة
صناعة الزيوت

الصناعات المستهدفة

صناعة الزجاج
صناعة المعادن الالفلزية ومواد البناء
صناعة المستلزمات الطبية
صناعة الخشب واألثاث
صناعة المواد البالستيكية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة الورق ومنتجاته
المالبس والمنسوجات والجلود
مدينة وعد الشمال الصناعية

الصناعات الغذائية

المجمعات السكنية
المجمع السكني

المساحة

عدد الغرف

الطاقة االستيعابية

مجمع البحر األحمر 1

345,466

600

 600شخص

مجمع البحر األحمر 2

810,000

10,000

 10,000شخص

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2018

2019

%7

% 40

تحت التنفيذ

تسويات القطاع الرابع و الخامس بالمنطقة السكنية

-

% 100

مكتمل

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

-

% 16

تحت التنفيذ

إنشاء الخطوط الهوائية جهد  380ك.ف

-

جديد

تحت التنفيذ

تطوير البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بمدينة “وعد الشمال” المرحلة (أ1 -ب)
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عقود خدمية

عام 2009م

الموقع:

شمال شرق مدينة عرعر على طريق عرعر العراق شماالً

المساحة اإلجمالية:
 2مليون م²

المساحة المطورة:
 1مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:
 22كم إلى مطار عرعر

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 226كم إلى محطة قطار سار بالجوف

المسافة إلى أقرب ميناء:
 932كم إلى ميناء رأس الخير

عدد العقود:

 7عقود صناعية وخدمية بين منتج وقائم وتحت اإلنشاء
والتأسيس

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
(MVA) 18
خدمات المياه
(  1٫000م) 3

الصناعات القائمة
والمستهدفة

المدينة الصناعية بعرعر
تاريخ اإلنشاء:

211

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة المنتجات الصيدالنية
صناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها
صناعة منتجات المطاط والبالستيك
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء اآلالت والمعدات

1
1
1
2
1
1
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واحة مدن بالجوف
تاريخ اإلنشاء:

الموقع:

جنوب شرق محافظة دومة الجندل ،على الطريق
المؤدي لجامعة الجوف

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية
قيد االتصال مع الشركة السعودية للكهرباء
خدمات المياه
جاري ربطها بالشبكة العامة

الصناعات
المستهدفة

عام 2003م (تحت التنفيذ)

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

المساحة اإلجمالية:
 3ماليين م²

المشاريع الصناعية الجديدة
المساحة المطورة:
 979,599م²

اسم المشروع

2018

2019

% 37

% 70

تحت التنفيذ

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

-

% 23

تحت التنفيذ

إنشاء بوابات وأسوار

-

جديد

تحت التنفيذ

إنشاء  6مصانع جاهزة بمساحة 1,500م²

المسافة إلى أقرب مطار:

 17كم إلى مطار الجوف

المسافة إلى أقرب محطة قطار:

 24كم إلى محطة قطار سار الجوف

المسافة إلى أقرب ميناء:

 970كم إلى ميناء الرياض الجاف

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع
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المطورة حتى نهاية العام 2019م
المساحات ال ُكلية للمدن الصناعية ،والمساحات ُ

المساحة الكلية م ²

(مطور
المساحة المطورة ُ
طرق) م ²

م

المدينة الصناعية

1

المدينة الصناعية األولى بالرياض

500,000

500,000

19

المدينة الصناعية بالزلفي

18,000,000

2

المدينة الصناعية الثانية بالرياض

19,000,000

19,000,000

20

مدينة سدير للصناعة واألعمال

265,000,000

16,900,000

3

المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

1,000,000

1,000,000

21

المدينة الصناعية بضرماء

11,500,000

3,850,000

4

المدينة الصناعية األولى بالقصيم

1,500,000

1,500,000

22

المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

11,800,000

2,000,000

5

المدينة الصناعية األولى بالدمام

2,440,000

2,440,000

23

المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

48,000,000

10,000,000

6

المدينة الصناعية الثانية بالدمام

25,000,000

25,000,000

24

المدينة الصناعية بحفر الباطن

100,000,000

1,500,000

7

المدينة الصناعية األولى باألحساء

1,500,000

1,500,000

25

المدينة الصناعية الثانية باألحساء "سلوى"

301,600,000

4,000,000

8

المدينة الصناعية األولى بجدة

12,000,000

12,000,000

26

المدينة الصناعية الثالثة بجدة

76,383,000

24,000,000

9

المدينة الصناعية الثانية بجدة

8,000,000

8,000,000

27

واحة جدة

5,000,000

2,500,000

10

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

730,000

730,000

28

المدينة الصناعية بالباحة

3,000,000

1,300,000

11

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة

17,000,000

10,000,000

29

المدينة الصناعية بجازان

39,000,000

2,975,000

12

المدينة الصناعية بحائل

3,880,000

3,000,000

30

المدينة الصناعية بنجران

6,500,000

3,600,000

13

المدينة الصناعية بعرعر

2,000,000

1,000,000

31

المدينة الصناعية برابغ

75,500,000

2,000,000

14

المدينة الصناعية بتبوك

4,000,000

2,900,000

32

واحة الجوف

3,000,000

979,599

15

المدينة الصناعية بعسير

2,700,000

2,700,000

33

واحة ينبع

500,000

500,000

16

واحة األحساء

543,431

543,431

34

واحة القصيم

740,000

740,000

17

المدينة الصناعية بالخرج

99,000,000

24,000,000

35

المدينة الصناعية بوعد الشمال

290,000,000

4,200,000

18

المدينة الصناعية بشقراء

10,000,000

1,000,000

اإلجمالي

1,469,933,431

198,858,030

م

المدينة الصناعية

المساحة الكلية م ²

(مطور
المساحة المطورة ُ
طرق) م ²
1,000,000
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المساحات المخصصة حتى نهاية عام 2019م

م

المدن الصناعية

المساحة المخصصة (م)²

م

المدن الصناعية

1

الرياض األولى

470,559

19

الزلفي

2

الرياض الثانية

12,971,820

20

سدير

7,367,870

3

الرياض الثالثة

166,647

21

ضرماء

492,857

4

القصيم األولى

1,054,019

22

القصيم الثانية

647,211

5

الدمام األولى

2,058,935

23

الدمام الثالثة

4,598,913

6

الدمام الثانية

17,343,020

24

حفر الباطن

394,897

7

األحساء األولى

966,015

25

األحساء الثانية "سلوى"

187,606

8

جدة األولى

9,077,358

26

جدة الثالثة

9

جدة الثانية

4,358,618

27

واحة جدة س

12,000

10

مكة المكرمة

509,044

28

الباحة

223,089

11

المدينة المنورة

2,999,319

29

جازان

1,279,557

12

حائل

1,287,908

30

نجران

817,137

13

عرعر

311,375

31

رابغ

0

14

تبوك

1,064,141

32

واحة الجوف

0

15

عسير

1,315,605

33

واحة ينبع

0

16

واحة األحساء

22,121

34

واحة القصيم

0

17

الخرج

9,127,580

35

وعد الشمال

35,775,461

18

شقراء

880,525

المجموع

المساحة المخصصة (م)²
218,953

7,322,509

125,322,669
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المدن والمجمعات الصناعية الخاصة..
بناء الحاضر وتنمية المستقبل
وفقــ ًا لتنظيــم “مــدن” والئحتهــا الصناعيــة الخاصــة
المعتمــدة بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم  ،20/35تقــوم “مــدن”
ُ
ضمــن مهــام عملهــا ،بمنــح التراخيــص الالزمة إلقامــة المدن
ويؤســس
الصناعيــة الخاصــة التــي ُيطورهــا القطــاع الخــاص ُ
لبنيتهــا التحتيــة وتطويــر خدماتهــا بمــا يتوافــق مــع معاييــر

“مــدن” المعتمــدة ،وتُشــرف “مــدن” علــى أعمــال التطويــر
وتشــغيل المــدن الصناعيــة الخاصــة ومناطــق التقنيــة ،كمــا
تُطبــق كافــة األدلــة واالشــتراطات المعتمــدة والمنصــوص
عليهــا فــي دليــل “مــدن” لـــ «البنــاء ،الســامة ،والدليــل
البيئــي».

الخدمات واألعمال المقدمة للمدن الصناعية الخاصة
في مرحلة التطوير

الخدمات واألعمال المقدمة
في مرحلة التشغيل

1

دراسة طلبات التطوير

اختيار المشغلين

2

التنسيق مع الجهات الحكومية

إصدار رخصة التشغيل للمدينة الصناعية أو المناطق التقنية

3

المخطط العام
اعتماد
َّ

متابعة أعمال التشغيل

4

مخططات البنية التحتية
اعتماد
َّ

إصدار تصاريح األعمال للمشغِّ لين

5

إصدار رخص التطوير

مخططات المباني
اعتماد
َّ

6

متابعة أعمال التطوير

إصدار رخص البناء

7

إصدار الموافقة للبيع على الخارطة

اعتماد مخططات السالمة

8

استالم المدينة الصناعية

إصدار تصاريح األعمال للمباني ومتابعة االنشاء

9

إصدار شهادة اإلنجاز

إصدار رخصة التشغيل للمباني والمصانع

10

التسويق واإلعالن

متابعة تشغيل المباني

م
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نظرة عامة على المدن والمجمعات الصناعية الخاصة
تُولــي “مــدن” اهتمامــ ًا كبيــر ًا بتطويــر المــدن الصناعيــة
الخاصــة فــي مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية كافــة،
وتشــجيع المؤسســات والشــركات علــى االســتثمار فيهــا
باعتبارهــا ركيــزة أساســية لبنــاء اقتصــاد متنــوع ومســتدام

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

مدينة العبيكان الصناعية الخاصة

رخصة اإلنشاء:

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

الموقع:

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

المساحة:

 984.500م ²مطورة بالكامل

المالك والمطور:

شركة العبيكان لالستثمار

أبرز األعمال في عام 2019م
•إصدار رخصة تطوير لمدينة الفوزان الصناعية الخاصة ،وبلغت نسبة اإلنجاز .90%
•إعداد دراسة جدوى إنشاء منطقة تقنية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام ،والبدء في إعداد الدراسات الفنية.
•إصدار رخصة تطوير مجمع النهدي اللوجيستي الذكي ،وبلغت نسبة اإلنجاز .30%

المشغل:

يتم تشغيل المدينة عن طريق شركة أساس
لتطوير وتشغيل المدن الصناعية.
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مدينة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة الصناعية
الخاصة

رخصة اإلنشاء:

أنشئت مدينة الشركة العربية لتنمية المياه
والطاقة الصناعية الخاصة عام 1427هـ
الموافق  2007م بموجب رخصة رقم /4خ
ص.

الموقع:

تقع مدينة المياه والطاقة جنوب المدينة
الصناعية الثانية في الرياض على طريق
الخرج الجديد.

المساحة:

 131.600م ²مطور منها حتى اآلن مساحة
تقدر نسبتها .75%

الصناعات المستهدفة:

مدينة الزامل الصناعية الخاصة

رخصة اإلنشاء:

تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط
العام لها في عام 1434هـ.

الموقع:

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

المساحة:

 1.340.150م ²مطور منها نسبة .95%

الصناعات المستهدفة:
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مدينة الفنار الصناعية الخاصة

رخصة اإلنشاء:

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

الموقع:

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

المساحة:

 681.600م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

مدينة العجيمي الصناعية الخاصة

رخصة اإلنشاء:

تأسست المدينة واعتماد المخطط العام
لها في عام 1429هـ

الموقع:

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

المساحة:

 1.314.400م ²مطور منها نسبة .%80

الصناعات المستهدفة:

تتنوع بالمدينة صناعات كهربائية – غذائية
 مواد بناء ،ويبلغ عدد المنشآت داخلالمدينة  30منشأة.

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

صناعات المحوالت الكهربائية والسيراميك
ويبلغ عدد المنشآت داخلها  10منشآت

صناعات اللوحات الكهربائية  -مواد بناء -
وعدد من المصانع و المستودعات.

المالك والمطور:

المالك والمطور:

المالك والمطور:

المالك والمطور:

شركة تطوير المدن الصناعية المحدودة

المشغل:

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

مجموعة الزامل العقارية

المشغل:

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

شركة الفنار

المشغل:

يتم تشغيل المدينة في الوقت الراهن
بشكل ذاتي.

شركة محمد العجيمي.

المشغل:

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

رخصة اإلنشاء:

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

الموقع:

تقع مدينة بترورابغ الصناعية في رابغ
بجوار المدينة الصناعية برابغ.

المساحة:

 2.400.000م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

مدينة البوابة الصناعية الخاصة

رخصة اإلنشاء:

مدينة صناعية متكاملة تقوم بتوفير
الخدمات والبنية التحتية

الموقع:

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

المساحة:

 6.522.085م ²مطور منها نسبة .% 78

الصناعات المستهدفة:
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المجمع الصناعي للخدمات اللوجستية “كادن”

رخصة اإلنشاء:

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

الموقع:

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

المساحة:

 418.271م²مطور منها نسبة .% 97

الصناعات المستهدفة:

مجمع شركة مواد اإلعمار القابضة

رخصة اإلنشاء:

يضم المجمع مصنعين مكملين لبعضهما،
األول عبارة عن خرسانية مسبقة الصب
واآلخر عبارة عن تشكيل للحديد المستخدم
في عمليات صب الخرسانة

الموقع:

غرب المدينة الصناعية الثانية بالرياض

المساحة:

 189.210م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

الصناعات الكهربائية  -مواد بناء  -وعدد من
المصانع و المستودعات.

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

تقديم مشروع ذا لوجستكس بارك بأفاق
ومستويات عالية

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

المالك والمطور:

المالك والمطور:

المالك والمطور:

المالك والمطور:

شركة سوموتومو وأرامكو.

المشغل:

يتم تشغيل المدينة عن طريق شركة
بترورابغ الصناعية.

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

المشغل:

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن
الصناعية

تحالف بين شركة تطوير القابضة وعبر
المملكة لالستثمار

شركة مواد اإلعمار القابضة

المشغل:

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن
الصناعية الخاصة
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مجمع شركة كابالت الرياض

رخصة اإلنشاء:

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

مجمع شركة الخزف السعودي

رخصة اإلنشاء:

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

الموقع:

جنوب المدينة الصناعية الثانية على طريق
الخرج الجديد

الموقع:

جنوب المدينة الصناعية الثانية على طريق
الخرج الجديد

المساحة:

المساحة:

 423.710م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:
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مجمع العبداللطيف لالستثمار الصناعي
شركة النسيج الشرقية

رخصة اإلنشاء:

تأسست شركة النسيج الشرقية (ايتكس)
في عام 1994م ،فقد حصلت الشركة على
شهرة واسعة كمصنع لبطانة السجاد عالية
الجودة في منطقة الشرق األوسط

الموقع:

جنوب المدينة الصناعية الثانية بالرياض
على طريق الخرج الجديد.

المساحة:

 265.785م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة:

 313.500م ²مطورة بالكامل.

أعمال الخزف واألنابيب والسيراميك
والمواد الصحية.

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

الصناعات المستهدفة:

المالك والمطور:

المالك والمطور:

صناعة قضبان النحاس ،كابالت الضغط،
والحبيبات البالستيكية.

المالك والمطور:

الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن
والكابالت والبالستيك المحدودة

شركة الخزف السعودي.

شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي.

المشغل:

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن
الصناعية الخاصة.

مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

رخصة اإلنشاء:

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

الموقع:

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

المساحة:

 50مليون م ²يتم تطويرها على  3مراحل
تنتهي بحلول عام 2053م

الصناعات المستهدفة:

•سلسلة اإلمدادات المرتبطة بالصناعات
والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة
في المملكة والمنطقة بشكل عام.
•توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية
للمستثمرين العالميين في قطاعات
أعمال التنقيب.
•إنتاج النفط الخام وتكريره.
•الصناعات البيتروكيميائية والطاقة
الكهربائية.
•إنتاج المياه ومعالجتها.

المطور:

شركة أرامكو السعودية
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مدن قيد اإلنشاء والدراسة

مدينة فال الصناعية:

المدينة تحت الدراسة وتم االنتهاء من
اعتماد المخطط العام األولي وجاري عمل
التعديالت النهائية من قبل مدينة فال
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نظرة عامة على مناطق التقنية
تُســهم “مــدن” بفاعليــة فــي تحقيــق محــاور رؤيــة
الســعودية  2030والوصــول إلــى اقتصــاد مزدهــر ،بالعمــل
علــى نقــل وتوطيــن التقنيــة ،وإقامــة وإنمــاء مناطــق تقنيــة
حديثــة ،تتوفــر لهــا المواقــع المالئمــة إلقامــة منشــآت

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

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

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

الموقع

تاريخ اإلطالق

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

1430هـ2009/م

أهداف المشروع

عناصر المشروع

يهدف المشروع إلى أن يكون:
•مركــز اســتثماري معرفــي وأبحــاث عالمــي يعمــل علــى اســتقطاب
اإلبــداع وتطويــره ،واســتثمار ُمخرجــات األبحــاث لتوطيــن التقنيــة
واالبتــكار.
•تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي دعــم االقتصــاد المعرفــي الوطنــي
ونقــل التقنيــة وتطويرهــا.
•تفعيل وتعزيز عالقات التعاون البناء بين الجامعة ومراكز البحوث.
ِ
المســتثمرين والمشــاريع فــي مجــال
•بنــاء وســط مثالــي لجــذب
المعرفــة والتقنيــة.
•استقطاب الكفاءات المبدعة وتحفيزها.
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•منطقــة المركــز :قلــب الواحــة النابــض ،إذ تحتــوي علــى الحاضنــات
ومكتــب الخدمــات والمســاندة.
•منطقــة الجامعــة :تعــد وحــدة داخــل الجامعــة تتولــى أمــر األعمــال
والخدمــات البحثيــة والملكيــة الفكريــة إضافــةً إلــى مختبــرات لخدمــة
الســوق المحلــي ومركــز رواد األعمــال.
•منطقــة البحــث والتطويــر :تتضمــن معاهــد أبحــاث تابعــة لجهــات
حكوميــة وخاصــة ومراكــز أبحــاث متخصصــة.
•منطقــة شــركات التقنيــة :منطقــة تجتمــع فيهــا الشــركات التجاريــة
المتخصصــة فــي المجــاالت التــي ُيعنــى بهــا وادي الريــاض للتقنيــة.
•القريــة العلميــة :منطقــة ســكنية وترفيهيــة للمشــروع والتي ســوف
تعكــس مســتوى المعيشــة الراقــي للعامليــن فــي الواحــة ،باإلضافــة
إلــى الــزوار مــن داخــل مدينــة الريــاض وخارجهــا.
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الرائدة المدينة الرقمية
حصلــت المؤسســة العامــة للتقاعــد (شــركة االســتثمارات
الرائــدة) علــى ترخيــص رقــم /1خ ت إلنشــاء «الرائــدة المدينــة
الرقميــة» بتاريــخ 1427/7/1هـــ كمنطقــة تقنيــة تعمــل علــى
تنميــة وتطويــر قطــاع االتصــاالت والتقنيــة ،وذلــك وفــق
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مجمع وادي مكة للتقنية
أنظمــة “مــدن” ومتطلباتهــا إلنشــاء مناطــق التقنيــة بأحــدث
المواصفــات وأعلــى المعاييــر العالميــة.

% 98

حصلــت شــركة وادي مكــة للتقنيــة علــى رخصــة تطويــر رقــم
/6خ ت بتاريــخ 1438/12/28هـــ.
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الموقع

تاريخ اإلطالق

الموقع

تاريخ اإلطالق

تَحتــل «الرائــدة المدينــة الرقميــة» موقع ـ ًا اســتراتيجي ًا علــى أهــم الطــرق
الرئيســة فــي العاصمــة الريــاض ،يمتــد علــى مســاحة تصــل إلــى أكثــر مــن
1.8مليــون م.²

1430هـ2009/م

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

1433هـ2012/م

أهداف المشروع

عناصر المشروع

أهداف المشروع

عناصر المشروع

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

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

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

يتكــون المشــروع مــن منطقــة ســكنية وفنــدق ،ومركــز لألعمــال ،ومعامــل
لالبتــكار ،ومجمــع مبــادرات التحــول الوطنــي.
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“همة
السعوديين
مثل جبل
طويق ولن
تنكسر”
صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه الله
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خاتمة
تــم إعــداد هــذا التقريــر تكريســ ًا لمبــادئ الشــفافية التــي
تعــد جــزء ًا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية “مــدن” التنمويــة ،ســعي ًا
نحــو تحقيــق أفضــل معاييــر األداء المؤسســي والتميــز
التشــغيلي مــن خــال التقييــم والتقويــم الذاتــي .إذ يضــم
التقريــر نبــذة مختصــرة عــن مســيرة “مــدن” لتعزيــز التنميــة
الصناعيــة بالمملكــة ،وكذلــك اســتراتيجية “مــدن” وأبــرز
مبادراتهــا ومنتجاتهــا لتحديــث البنيــة التحتيــة بالمــدن
الصناعيــة ،للتعريــف بقدرتهــا علــى إيجــاد بيئــة قــادرة علــى
جــذب االســتثمارات النوعيــة وتوطينهــا مــن أجــل إنجــاح
خطــط تمكيــن الصناعــة وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص
ورواد األعمــال فــي
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ُ
الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وتوضــح “مــدن” فــي تقريرهــا مســاهماتها فــي برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية تماشــي ًا
مــع مســتهدفات رؤيــة الســعودية  2030إلثــراء االقتصــاد
الوطنــي وتنويعــه ،وتســلط الضــوء علــى الجهــود المبذولة
لتعزيــز دور المــرأة الســعودية فــي التنميــة الصناعيــة،
كمــا يســتعرض الشــراكات واألعمــال واألداء ،والخطــوات
الجــادة نحــو تطويــر أداء رأس المــال البشــري ،وإنجازاتهــا
فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئــة
وصحــة وســامة العامليــن بالمــدن الصناعيــة.
وفــي الختــام نســأل اللــه أن يجعــل عملنــا هــذا نافعـ ًا لوطننــا
وشــعبه الكريــم ،وأن يحفــظ قادتنــا ووالة أمرنــا ،وأن يديــم
علينــا نعــم األمــن واألمــان واالســتقرار واالزدهــار.

شكر وعرفان
تتقدم “مدن” بالشــكر والعرفان لكل من ســاهم في إخراج
هــذا العمــل مــن منســوبيها وقادتهــا ومجلــس إدارتهــا،
والذيــن كانــت لهــم بصماتهــم الواضحــة فــي إثــراء محتــوى
التقريــر الســنوي لعــام 2019م ،إذ ســاهمت جهودهــم
المخلصــة فــي تذليــل الســبل وتقديــم المســاعدات اإلداريــة
والفنيــة للخــروج بــه علــى النحــو المنشــود.

والله ولي التوفيق

modon.gov.sa

