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بين يدي التقرير
تمضــي الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة
“مــدن” ُقدمــاً ،نحــو القيــام بمهامهــا ضمــن خطتهــا االســتراتيجية
ورؤيتهــا لتمكيــن الصناعــة ،وخلــق بيئــة اقتصاديــة جاذبــة لالســتثمارات
المحليــة والعالميــةُ ،مســتندةً إلــى مســيرة انطلقــت منــذ ســبعينات
القــرن العشــرين ،وقــت إعــان حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية
تدشــين ثــاث مــدن صناعيــة ،تكــون نــواة أولــى لتحقيــق تنميــة حضريــة
وصناعيــة فــي كافــة ربوعهــا ،لتصــل بهــا فــي عــام 2018م إلــى 35
مدينــة صناعيــة تضطلــع بمســؤوليتها تجــاه تطويــر الصناعــة وتذليــل
العقبــات أمــام المســتثمرين.
وتحقيقـ ًا لرؤيــة المملكــة  ،2030فقــد واصلت “مــدن” خالل عام 2018م
العمــل علــى تهيئــة بيئــة صالحــة لالســتثمار تســاهم فــي تعزيــز ريــادة
المتَّبــع،
المملكــة إقليميــ ًا ودوليــ ًا وتُبــرز ســامة النهــج االقتصــادي ُ
فــي ظــل قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز  -أيــده اللــه  ، -وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
ٍ
صناعيــة وتطويرهــا
مــدن
وزيــر الدفــاع -حفظــه اللــه ، -نحــو إنشــاء
ٍ
وشــغلها باالســتثمارات المحليــة والعالميــة ،والعمــل علــى خلــق بيئــة
مثاليــة لتنميــة وتطويــر مناطــق التقنيــة.
وقــراءة فــي مســتجدات عــام 2018م ،يكشــف التقريــر عبــر صفحاتــه
اإلنجــازات التــي حققتهــا “مــدن” خــال عــام ،مدفوعــةً بفاعليــة
منهجهــا ومبادراتهــا الراميــة لتمكيــن االقتصــاد الوطنــي ،ونمــو أدائها
اإلجرائــي والتشــريعي والتنظيمــي وتطويــر خدماتهــا البيئيــة ،وذلــك
باتبــاع الطــرق والوســائل العلميــة الســليمة فــي عمليــات قيــاس
مؤشــرات األداء.
ويســتعرض التقريــر بيــن جانبيــه المنتجــات والمشــاريع المنجــزة وقيــد
التنفيــذ ،والتــي أســفرت عــن حــدوث نقلــة نوعيــة علــى مســتوى تطويــر
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يأتــي إعــداد هــذا التقريــر التزامــ ًا بأعلــى معاييــر
الشــفافية ،وعــرض مــا تــم تحقيقــه مــن أعمــال
وإنجــازات خــال عــام 2018م «وفــق المــادة التاســعة
والعشــرين مــن نظــام مجلــس الــوزراء الصــادر باألمــر
الملكــي رقــم (أ  )13 /وتاريــخ  3ربيــع األول 1414هـــ».

األراضــي الصناعيــة حتــى بلــغ عــدد المــدن القائمــة  35مدينــة صناعيــة،
تتمتــع بالخدمــات والبنيــة التحتيــة ،وربطهــا بشــبكات النقــل البــري
والبحــري والجــوي لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة والمجتمعيــة،
واإلســهام فــي دعــم التنميــة المتوازنــة بيــن مناطــق المملكــة.
ويشــير التقريــر فــي مضمونــه إلــى التطــور الــذي شــهده األداء
المؤسســي والمســارات الوظيفيــة داخــل إدارات “مــدن” كافــة
ومنهجيــات عملهــا ،والتــي أهلتهــا للحصــول علــى عــدد من الشــهادات
والجوائــز خــال عــام 2018م ضمــن أفضــل المنشــآت ذات األداء المتميز.

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

معالي المهندس
خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية
رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهندس
عبد العزيز بن عبدالله العبدالكريم
ممثل وزارة الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية
«عضواً»

سعادة المهندس
خالد بن محمد السالم
التقرير السنوي 2018
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مدير عام “مدن”
«عضواً»

سعادة المهندس
عبد الله بن عبد الرحمن الكنهل

سعادة األستاذ
عبد الله بن إبراهيم الغمالس

سعادة الدكتور
يوسف بن محمد اليوسف

ممثل وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات
«عضواً»

ممثل وزارة المالية
«عضواً»

ممثل مدينة الملك عبد
العزيز للعلوم والتقنية
«عضواً»

سعادة األستاذ
عبد السالم بن عبدالله المانع

سعادة المهندس
أحمد بن عبد الرحمن السليم

سعادة األستاذ
بدر بن خزام المهري

ممثل وزارة التجارة واالستثمار
«عضواً»

ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية
«عضواً»

ممثل وزارة االقتصاد والتخطيط
«عضواً»

سعادة المهندس
محمد بن أحمد موكلي

سعادة المهندس
زياد بن ثامر المرشد

سعادة المهندس
أسامة بن عبد العزيز الزامل

ممثل القطاع الخاص
«عضواً»

ممثل القطاع الخاص
«عضواً»

ممثل القطاع الخاص
«عضواً»

سعادة المهندس
خالد بن حمد القنون

سعادة المهندس
خالد بن سليمان العوهلي

سعادة المهندس
محمد بن عويض الجعيد

ممثل القطاع الخاص
«عضواً»

ممثل القطاع الخاص
«عضواً»

ممثل القطاع الخاص
«عضواً»

سعادة المهندس خالد بن صالح الحماد
أمين سر المجلس

11

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ،والصــاة والســام علــى رســول اللــه وآلــه
وصحبــه أجمعيــن.

اســتدامتها إلــى جانــب توفيــر بيئــة اقتصاديــة وتقنيــة ذكيــة جاذبــة
لالســتثمار للمســاهمة فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويعــه ،األمــر
الــذي يعنــي زيــادة عــدد المصانــع والمنشــآت التجاريــة والخدميــة
والوظائــف النوعيــة ،ويعــزز مــن االقتصــاد الوطنــي برفــع مشــاركة
المصانــع فــي إجمالــي الناتــج المحلــي وزيــادة عــدد الموظفيــن
الســعوديين فــي المــدن الصناعيــة.

بدايــةً  ،ال بــد لــي مــن رفــع بالــغ الشــكر إلــى ســيدي خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود -أيــده اللــه ،-وإلــى
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،ولــي
العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر الدفــاع -حفظــه اللــه ،-وذلــك
لحرصهمــا علــى ريــادة وازدهــار الصناعــة الســعودية وبــذل كل الجهود
فــي ســبيل تحقيــق هــذا التحــول التاريخــي الــذي نشــهده اليــوم .كمــا
أشــكر شــركاءنا ومنســوبينا علــى العمــل بتناغــم رائــع لتحقيــق كل مــا
مــن شــأنه تقــدم المملكــة.

وتعمل “مدن” وفق اســتراتيجية جديدة محورها الســعي الســتقطاب
المزيــد مــن الصناعــات النوعيــة ،وزيــادة حجــم اســتثمارات القطــاع
الخــاص ،ورفــع عــدد المصانــع المنتجــة ونســب تنافســية صادراتهــا
ومشــاركتها فــي إجمالــي الناتــج المحلــي للصناعــات التحويليــة
للمنتجــات غيــر النفطيــة ،كمــا تعمــل أيضــ ًا علــى توليــد المزيــد مــن
الفــرص الوظيفيــة ألبنــاء وبنــات الوطــن فــي مدنهــا الصناعيــة وانشــاء
واحــات حيويــة مناســبة لعمــل المــرأة الســعودية التــي ســيكون لهــا
دور كبيــر فــي المرحلــة القادمــة .وقــد جــاءت تلــك االســتراتيجية ملبيــة
لتطلعاتنــا ومعبــرة عــن الوضــع الراهــن للصناعــة الحديثــة والتقنيــة فــي
المملكــة ،حيــث خضعــت االســتراتيجية الجديــدة لمناقشــات مســتفيضة
شــملت آراء المســتفيدين والمســتخدمين لمنتجــات وخدمــات “مــدن”،
وتــم قيــاس مؤشــراتها بواســطة بطاقــات األداء المتــوازن التــي
تحقــق التــوازن بيــن المراحــل األربــع المرتبطــة بأهــداف االســتراتيجية،
والمتمثلــة فــي« :التهيئــة ،التحليــل ،التصميــم ،واالعتمــاد».

بــدأت رحلــة التغييــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية وانطلقــت
ســفينة المرحلــة الجديــدة بوصلتهــا رؤيــة  2030التــي تعتبــر كل
وقائــد فــي موقعــه وعليــه يقــوم التغييــر.
ــان
ٍ
ٌ
مواطــن هــو ّ
رب ٌ

لقــد أثمــرت الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا “مــدن” بالشــراكة مــع بقيــة
الجهــات الحكوميــة فيمــا تشــهده المملكــة مــن إقبــال ملحــوظ علــى
االســتثمار الصناعــي ،حيــث نجحــت “مــدن” فــي إبــراز المزايــا والحوافــز
التــي تتميــز بهــا مدنهــا الصناعيــة وتســويقها ،مــا أدى إلى اســتقطاب
أكثــر مــن  40شــركة صناعيــة عالميــة رائــدة فــي المجــال الصناعــي،
والعديــد مــن االســتثمارات العالميــة والمحليــة ذات القيمــة المضافــة
لالســتثمار الصناعــي الســعودي ،بجانــب إحرازهــا تقدمــ ًا كبيــر ًا فــي
مجــال شــراكاتها مــع الجهــات الداعمــة لهــذا القطــاع.

المهندس /خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية “مدن”
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د «من النـهــوض بـواقـــع الصنـــاعــة في
الب َّ
المملكة ،وتشجيع االســـتــــثمار الصنــــاعي،
وزيــادة اإلنتــــاج ،والتركيــــز علــى الصــــناعات
النوعيــــة ،بـــما يعــزز االقتصــاد الســعودي
بروافــد جديــدة .

جديــدة لتمكيــن الصناعــة» هــذا هــو شــعار هويــة “مــدن”
ٌ
«رؤيــةٌ
الجديــدة التــي تتناســب وتتســق مــع هــذه المرحلــة ،وتعكــس حجــم
مســؤوليتنا كركيــزة مــن ركائــز تمكيــن الصناعــة بالمملكــة ،وتعــزز
مفهــوم “مــدن” فــي النهــوض بالقطــاع الصناعــي وتنويــع مصــادر
الدخــل ،بمــا يتيــح توفيــر فــرص العمــل للســعوديين والســعوديات،
وتقديــم المزيــد مــن الخدمــات والمنتجــات وفــق رؤيــة جديــدة تعتمــد
حلــوالً مبتكــرة وتعامــات أكثــر سالســة ،تتــواءم مــع متطلبــات القطــاع
وتحقــق األهــداف المرجــوة لتطويــره ،وتســهم بفاعليــة فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة .2030
ويبــرز دور “مــدن” فــي خلــق بيئــة موائمــة لالســتثمار وتمكيــن القطــاع
الخــاص عــن طريــق تقديــم خدمــات ومنتجــات عاليــة الجــودة تعكــس
رحلــة نجــاح “مــدن” االســتثنائية التــي بــدأت قبــل أكثــر مــن 15عامـاً ،كانــت
رســالتنا فيهــا علــى الــدوام تطويــر وإدارة المــدن الصناعيــة وتعزيــز

وفــي العصــر الرقمــي الواســع ،تعيــش “مــدن” مرحلــة توافــق
ومحــاكاة عاليــة مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،ففضــاً عــن المنشــآت
الصناعيــة المتقدمــة ،تحتضــن المــدن الصناعيــة فــي المملكــة العديــد
مــن الصناعــات الدقيقــة والحيويــة ،والتــي كانــت إحــدى ثمــار برنامــج
الرؤيــة «تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية» ،كمــا
قطعنــا شــوط ًا طويـاً فــي تنميــة وتطويــر قدراتنــا التصنيعيــة ،وفتحنــا
المجــال للنهــوض بالقطــاع وتطويــر القــدرات التصنيعيــة وتعزيــز حضــور
المملكــة فــي التصنيــع الغذائــي والطبــي والدوائــي كذلــك صناعــة
المعــدات الكهربائيــة ومــواد البنــاء وغيرهــا مــن الصناعــات ،بمــا فــي
ذلــك توطيــن التقنيــة الفائقــة ،ونقــل المعرفــة المتطــورة إلى الســوق
ٍ
بأيــد وإدارات ســعودية.
الســعودي،
إنجــازات كثيــرة تحققــت ،وطموحــات أكثــر نأمــل تحقيقهــا ،وفــي
الختــام ،أشــكر كل مــن أســهم مــن موقعــه بتلــك اإلنجــازات ،مــن مجلــس
إدارة وزمــاء مــن منســوبي “مــدن” ،والشــكر موصــول لشــركائنا فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،راجي ـ ًا الخيــر لهــم ولهــذه البــاد التــي مــا
توقفــت يومــ ًا عــن جزيــل عطائهــا .والحمــد للــه رب العالميــن.
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كلمة سعادة المدير العام
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله.
نضــع بيــن أيديكــم تقريــر الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق
التقنيــة “مــدن” لعــام 2018م ،معتزيــن بمــا أنجزنــاه ،عازميــن علــى
تذليــل كل المعوقــات التــي تواجهنــا ،معتمديــن علــى اللــه ثــم دعــم
حكومتنــا الالمحــدود للصناعــة فــي المملكــة ،خاصــةً فــي هــذه المرحلــة
التــي تقتضــي اعتمــاد الصــادرات غيــر النفطيــة حســب رؤيــة المملكــة
 2030وهــو مــا يتوافــق ويحاكــي اســتراتيجيتنا.
فقــد استشــرفت “مــدن” خــال عــام 2018م مرحلــة جديــدة فــي
مســيرتها نحــو التقــدم واالزدهــار وتحقيــق التكامــل االقتصــادي فــي
المملكــة ،وذلــك بإطــاق اســتراتيجيتها وهويتهــا الجديــدة التــي
تتطلــع مــن خاللهــا إلــى ترســيخ رؤية مبتكــرة لتمكين الصناعــة واالرتقاء
بهــا ،وتعزيــز مســاهمتها فــي االقتصــاد الوطنــي ،بمــا يتوافــق مــع
توجيهــات ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد
أيــده اللــه ،-وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــدالعزيــز آل ســعود ّ
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظــه اللــه ،-ومســاعيهما فــي تحقيــق ازدهــار
ونمــاء القطــاع الصناعــي.
واســتناد ًا لمحــاور االســتراتيجية الجديــدة وبرامــج عملهــا ،عملــت
“مــدن” علــى تطويــر المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة بتهيئــة بيئــة
صناعيــة وتجاريــة جاذبــة لالســتثمار تســاهم فــي زيــادة عــدد المصانــع
والمنشــآت التجاريــة والخدميــة ،حيــث شــهد العــام المنتهــي انطــاق
مشــاريع تطويــر مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة وواحتــي “مــدن”
بالجــوف والقصيــم ،كمــا تــم إكمــال إنجــاز عــدد  457مصنعـ ًا جاهــز ًا فــي
عـ ٍ
ـدد مــن المــدن الصناعيــة إلــى جانــب البــدء فــي أعمــال تصاميــم 244
ً
ً
مصنع ـا جاهــزا جديــداً ،بمــا يســهم فــي تقديــم المزيــد مــن الخدمــات
والمنتجــات للشــركاء مــن المســتثمرين والصناعييــن ويتيــح فرصــ ًا
وظيفيــة للكــوادر الوطنيــة.
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لقــد كانــت “مــدن” علــى وعــي تــام بمتطلبــات المرحلــة الراهنــة
ومــا تســتهدفه مــن تحقيــق نتائــج تدفــع بهــا إلــى ذروة المنافســة
العالميــة ،بدعــم االبتــكار وتحســين المنتجــات إلــى جانــب التكامــل مــع
الجهــات الحكوميــة والرســمية ذات العالقــة ،وذلــك بإطــاق مبــادرة
المراقــب الشــامل ،وتوقيــع مذكــرة تفاهــم للتكامــل الصناعــي مــع
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وإطــاق منتجــات وخدمــات
نوعيــة فــي مجــاالت جديــدة أخــرى ،كمــا نجحــت “مــدن” فــي تعميــق

الشــراكة مــع القطــاع الخــاص باســتقطاب شــركات عالميــة لالســتثمار
فــي المملكــة مــن بينهــا شــركات «ميتسوبيشــي هيتاشــي العربيــة
وومــر العالميــة» ،إلــى جانــب عــدد مــن االتفاقيــات التــي تــم توقعيهــا
مــع شــركات «أرامكــو وســابك» لدعــم ريــادة األعمــال.
وحرص ـ ًا مــن “مــدن” علــى تميــز منشــآتها وتقديــم خدمــات ومنتجــات
نوعيــة فقــد تــم إطــاق منتــج أرض وقــرض .كمــا كان هاجــس العــام هــو
رفــع كفــاءة إجــراءات العمــل وتطويرهــا وأتمتتهــا رقميـاً ،والعمل على
ترســيخ مفهــوم كفــاءة اإلنفــاق واالســتفادة المثلــى مــن المــوارد.
وعلــى صعيــد تشــجيع الممارســات المتميــزة ذات األثــر العالــي فــي
المعنــي بدعــم
األعمــال ،حرصــت “مــدن” علــى تفعيــل مركــز اإلبــداع َ
أفــكار منســوبيها ودراســة مــدى جــدوى أفكارهــم وتطبيقهــا،
وهــو مــا ســاهم فــي تنفيــذ آليــة عمــل جديــدة ســاعدت علــى خفــض
التكاليــف فــي المشــاريع الرأســمالية والتشــغيلية ،مــع االلتــزام بأعلــى
مســتويات الجــودة.
ولتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وتطبيــق محاورهــا ،قامــت “مــدن”
بتأســيس مكتــب تحقيــق الرؤيــة ،تكــون مهمتــه متابعــة وضمــان تنفيــذ
أفضــل ممارســات تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات والوصــول إلــى
النتائــج المرجــوة ،وفــي هــذا الشــأن شــهد عــام 2018م تحقيــق الكثيــر
مــن المنجــزات بينهــا العمــل علــى عــدد مــن المبــادرات الهادفــة وذلــك
بالتعــاون مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية،
والــذي كان لــه األثــر اإليجابــي علــى مؤشــرات نمــو األعمــال المتناغمــة
مــع توجهــات االقتصــاد الوطنــي.
وتأكيــد ًا لصحــة مســارها العملــي ،وبلوغهــا مرتبــة متميــزة بيــن أفضــل
المنشــآت المحليــة ،حصــدت “مــدن” خــال عــام 2018م عدد ًا مــن الجوائز
والشــهادات هــي :جائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة فــي دورتهــا
الرابعــة عــن فئــة الهيئــات الحكوميــة فــي المســتوى البرونــزي،
وجائــزة اإلنجــاز للتعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة فــرع تعزيــز االقتصــاد
الوطنــي ،إلــى جانــب جائــزة مراســات للربــط بيــن األجهــزة الحكوميــة.
وختامــ ًا ال بــد لــي مــن شــكر زمالئــي األعــزاء وعلــى رأســهم معالــي
رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس وجميــع منســوبي “مــدن”
وشــركائها فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

المهندس /خالد بن محمد السالم
مدير عام “مدن”

والسالم عليكم ورحمة الله
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الهيكل التنظيمي

المدير العام
المراجعة الداخلية

تقنية
المعلومات

المالية

التسويق واالتصال
المؤسسي

الموارة البشرية
والخدمات المساندة

الفروع

التشغيل

تطوير
األعمال

المشاريع

االستراتيجية
والتميز المؤسسي

أمن المعلومات

الحسابات
العامة

التسويق

تطوير المواهب
والتنظيم

فرع الرياض

مناطق التقنية
والمدن الخاصة
والذكية

تطوير
الصناعة

التخطيط
الهندسي

مكتب تنفيذ
االستراتيجية
وإدارة المبادرات

الشبكات
والبنية التحتية

التخطيط المالي
والتقارير المالية

العالقات العامة
واالتصال المؤسسي

الخدمات
المساندة

فرع الغربية

األمن
والسالمة

تطوير
االستثمار

التنفيذ

مكتب تحقيق
الرؤية

تطوير األنظمة
والتطبيقات الذكية

عمليات
الخزينة

تمكين
الشراكات

عمليات الموارد
البشرية

فرع الشرقية

المرافق

تطوير الخدمات
اللوجستية

ضبط
المشاريع

التميز
المؤسسي

فرع المدينة
المنورة

اإلشراف
ومتابعة العقود

التخطيط الحضري
و المعلومات
الجغرافية

االلتزام
والجودة

فرع القصيم

العناية
بالشريك

فرع الجنوب

الصحة
والبيئة

تحليل األعمال
والجودة
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القانونية

فرع الشمال

التقارير
واألداء
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مسيرة “مدن”
تحــول تاريخــي ونقلــة نوعيــة مشــهودة ،ســعت إليهــا حكومــة
المملكــة العربيــة الســعودية مــع بــزوغ شــمس اليــوم األول مــن
القــرن الحــادي والعشــرينُ ،مســتهدفةً التحــول إلــى دولــة صناعيــة
تعتمــد علــى اقتصــاد المعرفــة وتوطيــن االســتثمارات المحليــة
ـتراتيجي أمثــل ،يعمــل علــى تحقيــق أهــداف
والعالميــة ،كخيــارٍ اسـ
ٍ
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التنميــة والتحــول إلــى مرحلــة مــا بعــد النفــط ،وتهيئــة منــاخ يتســم
باالنفتــاح والتنافســية والترويــج للمملكــة العربيــة الســعودية
ؤهلــة للتنميــة واالســتثمار.
كبيئــة ُم َ

وتنفيــذ ًا لرؤيــة المملكــة الراميــة للتوســع فــي المجــال الصناعــي
وتوطين التقنية ،فقد شــهد عام 2001م إنشــاء الهيئة الســعودية
للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة “مــدن” وذلــك بالقــرار الــوزاري
رقــم  235وتاريــخ 1422/8/27هـــ ،للعمــل كمطــورٍ للمــدن الصناعيــة
أراض صناعيـ ٍ
ٍ
ـة متكاملــة الخدمــات ،وخلــق
تكــون مســؤوليته تطويــر
ٍ
ٍ
مثاليــة لتنميــة وإنشــاء مناطــق التقنيــة موزعــة فـــي ربــوع
بيئــة
المملكــة كافــة.
وتعتمــد فلســفة إنشــاء “مــدن” علــى 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 اإلقليميــة والدوليــة التــي تــم التوقيــع
عليهــا عبــر ســنوات.
لقــد انطلقــت “مــدن” خــال عــام 2018م باســتراتيجية تتناغــم مــع
برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،لتنفيــذ
عــدد مــن المبــادرات الهادفــة لتمكيــن الصناعــة وتلبيــة احتياجــات
االقتصــاد الوطنــي ،إلــى جانــب تقديــم المزيــد مــن الخدمــات
والمنتجــات للشــركاء مــن المســتثمرين والصناعييــن ،وفــق رؤيــة
جديــدة تتمتــع بحلــول مبتكــرة وتعامــات أكثــر إبداعــ ًا وســهولة.

19

“مدن” في أرقام

( 123.500م/ 3يوم)

( 7,400م.ف.أ)

6190

عقد ًا صناعي ًا
واستثماري ًا ولوجستي ًا

35

مدينة صناعية

3474

مصنع ًا منــــتج ًا

4659
عقد ًا صناعي ًا

764

عقد ًا سكني ًا

435٫000 +
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469
منشأة
مرافق عامة

457
مصنع ًا جاهز ًا
مكتمل اإلنشاء

إجمالي سعات
المحطات الكهربائية

عقد ًا استثماري ًا
«خدمي – لوجيستي»

581
عدد العاملين في
المدن الصناعية

إجمالي طاقة محطات
معالجة مياه الصرف الصحي

198,858,030م2
مساحات األراضي
المطورة

 125٫322٫669م2
إجمالي المساحات
المخصصة

186

 63٫6ألف شجرة

 1٫775مليون م2

عدد األشجار التي تمت
زراعتها في المدن
الصناعية

إجمالي مساحة المسطحات
الخضراء في المدن
الصناعية

عدد عقود
المصانع الجاهزة

1٫200
رخصة
تشغيل صادرة

ٍ

 9,647وحدة

 47,344عامال

عدد الوحدات السكنية

الطاقة االستيعابية للوحدات
السكنية في المدن الصناعية

 186٫755م2
إجمالي مساحة المرافق الرياضية
وقاعات التدريب والمسارح

 175,924م2
إجمالي مساحات المراكز
التدريبية في المدن الصناعية
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الملخص التنفيذي
يمكنكم االطالع
على الملخص التنفيذي
من خالل
تقنية الواقع المعزز
عن طريق تحميل التطبيق
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واصلــت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة “مــدن”
خــال عــام 2018م مســيرة نموهــا المطــرد وقطــع شــوط كبيــر فــي
مســيرة نجاحهــا ،حيــث جــاءت نتائــج األعمــال خــال العــام المنتهــي
موافقــة للتطلعــات وبرامــج العمــل الهادفــة لترســيخ أســس اقتصــاد
تنافســي مســتدام ومتنــوع ،يعتمــد علــى كفــاءات وطنيــة وخبــرات
تتميــز بالمعرفــة واالبتــكار.

فقــد شــهدت “مــدن” منــذ نشــأتها نقلــة نوعيــة علــى كافــة األصعــدة
اعتمــدت خاللهــا علــى رؤيــة مؤسســية واســتراتيجية ذات أهــداف
واعــدة وإنجــازات طموحــة تــم رصدهــا خــال إعــداد هــذا التقريــر إلــى
جانــب البرامــج الحاليــة والمســتقبلية مــع مراعــاة االسترشــاد باألرقــام
والبيانــات التــي مــن شــأنها تقديــم صــورة شــاملة علــى النحــو التالــي:

أبرز اإلنجازات التي ساهمت في تحقيق األهداف االستراتيجية :
تطوير “مدن” صناعية ومناطق تقنية نموذجية

1

حمل التطبيق
ّ

2

تجدونه على

3

وجه كاميرا التطبيق على شعار مدن

Artivive

مدن صناعية جديدة

انطالق مشاريع تطوير :

المصانع الجاهزة

 اكتمــال إنجــاز  457مصنعـ ًا جاهــز ًا فــي  21مدينــة صناعيــة حتــىنهايــة عــام 2018م

 مدينة وعد الشمال الصناعية واحة مدن بالجوف -واحة مدن بالقصيم

 انطــاق أعمــال تصميــم  244مصنعـ ًا جاهــز ًا جديــد ًا خــال العــام2018م

اكتمال بنية تحتية

اكتمال خدمات

 -استكمال البنية التحتية في واحة مدن بينبع

 اكتمــال إنشــاء محطــة ميــاه الشــرب ومحطــة الضــخ فــي المدينــةالصناعيــة الثالثــة بجــدة وتوفيــر ميــاه الشــرب فــي المدينــة
الصناعيــة بجــازان

 تنفيــذ توزيــع شــبكات الكهربــاء فــي كل مــن المدينــة الصناعيــةبالزلفــي والمدينــة الصناعيــة بضرمــاء والمدينــة الصناعيــة الثانيــة
بالقصيــم

 إنشــاء محطــات معالجــة الصــرف الصحــي فــي المدينــة الصناعيــةبالخــرج ومدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال
توفيــر خدمــات الكهربــاء فــي المدينــة الصناعيــة بشــقراء،المدينــة الصناعيــة بحائــل ،والمدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة

23

تعزيز بيئة للتنمية الصناعية ورضى شريك “مدن”

جذب االستثمارات

تخصيص ُ 250منتج ًا مطور ًا

155

61

34

أرض ًا صناعية

أرض ًا خدمية

مصنع ًا جاهز ًا

زيادة عدد المصانع المنتجة خالل عام 2018م لتصل إلى  3٫474مصنع ًا منتجاً ،ومن المستهدف الوصول إلى  3٫500مصنع
الزيادة في عدد المصانع المنتجة

2015

2016

2017

2018

2٫874

3٫054

3٫290

3٫474

تقليل الفترة الزمنية لدورة حياة الطلب الصناعي بنسبة تحسين % 67

49

العمــل علــى تقليــل دورة حيــاة الطلــب
الصناعــي ابتــداءً مــن التقديــم وحتــى
اكتمــال التخصيــص والفوتــرة

يو
م
ع
م

ل

% 67
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استقطاب شركة «ميتسوبيشي
هيتاشي» العربية

استقطاب شركة تقنية للمواد
المتقدمة إلنتاج األنابيب الكربونية ،أحد
األنشطة النوعية واألولى من نوعها
في المنطقة

16

ل

اتفاقيةالمراقبالشامل
مضمونها

أعمالها

أهدافها
قبل ( ) Q2 - Q1

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة CASI Cloud
الصينية لتقييم المصانع القائمة في
المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” والعمل
على تحسين أدائها من خالل التحول الذكي
المواكب للثورة الصناعية الرابعة

أبرز إنجازات التكامل مع الجهات الحكومية

أطرافها

يو
م
ع
م

استقطاب «شركة «» OMS oil filed
للخدمات العربية

توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة TEDA
الصينية لجذب االستثمارات الصناعية
ذات القيمة المضافة للمدينة
الصناعية الثالثة بالدمام

استقطاب شركة «ومر العالمية»

 -اتفاقية تعزز عالقة التعاون بين “مدن” ومؤسسات القطاع العام

 “مدن” -المديرية العامة للدفاع المدني

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية -وكالة الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

تتولى “مدن” - :تنفيذ زيارات تفتيشية خاصة بالسالمة
 -إصدار رخص التشغيل بالتعاون مع األطراف ذات العالقة

 إيجاد بيئة عمل سليمة وصحية للعاملين في المصانع داخل المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” -رفع تقارير دورية بالمالحظات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وبيئة عمل المرأة وذوي االحتياجات الخاصة

بعد ( ) Q4
25

أبرز اإلنجازات في مجال تقديم خدمات ومنتجات نوعية
إطالق منتج أرض وقرض مع
صندوق التنمية الصناعية
السعودي لتقديم منتجات
وخدمات نوعية

خطوات الحصول على منتج

جوائز رفع مستوى الكفاءة والجودة

برنامج تصنيف المنشآت الغذائية
داخل المدن الصناعية «اطمئن»
وإصدار الشهادات الصحية

الحصول على جائزة اإلنجاز
للتعامالت اإللكترونية الحكومية
فرع تعزيز االقتصاد الوطني
«حكومة ــ أعمال»

أرض وقرض صناعي

1
التقدم عبر صفحة المنتج المخصصة في موقع الصندوق
الصناعي أو “مدن”

2
تعبئة الطلب الموحد للحصول على األرض والقرض الصناعي

3
عند الموافقة على القرض الصناعي يتم تخصيص األرض
الصناعية وبدء إجراءات توقيع العقد

الحصول على جائزة الملك
عبد العزيز للجودة في
دورتها الرابعة عن فئة
الهيئات الحكومية في
المستوى البرونزي
التقرير السنوي 2018
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 #ابدأ ـــــ مصنعك
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أبرز االتفاقيات الموقعة خالل عام 2018م

اتفاقية التكامل الصناعي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
تســتهدف توفيــر مجموعــة مــن المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي احتياجــات المســتثمرين
الصناعييــن وتدعــم المجمعــات الصناعيــة وغيــر الصناعيــة

اتفاقية مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (ساسو)
تهــدف إلــى تنفيــذ مشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة لمختبــر اقتصــاد الوقــود وقيــاس االنبعاثــات
للمركبات

ِّ
اتفاقيتا تعاون مع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية «يسر»

أبرز اإلنجازات في مجاالت المسؤولية االجتماعية
مشاركة “مدن” في دعم وتمكين المرأة السعودية
ـراع ذهبــي فــي حفــل تكريــم  500حرفيــة في مركز
شــاركت “مــدن” كـ ٍ
«إبــداع المــرأة الســعودية» بجــازان ،وذلــك بورقــة عمــل فــي حلقــة
نقاشــية حــول المســؤولية المجتمعيــة ودعــم المــرأة الســعودية

دعم مبادرة «مانستاهل
بيئتنا تستاهل»:
شاركت “مدن” في دعم
المبادرة بإطالق حملة
إعالمية توعوية في
عدد من مدنها الصناعية
بهدف رفع الوعي لدى
أفراد المجتمع بأهمية
الحفاظ على البيئة

تســتهدف تزويــد قنــاة التكامــل الحكوميــة للمزوديــن بخدمــات “مــدن” ،واالرتبــاط بنظــام
المراســات الحكوميــة اإللكترونــي «مراســات»

إقامة بطولة “مدن” الرياضية األولى:
قامــت “مــدن” بتنظيــم بطولــة “مــدن”
الرياضيــة ،وذلــك فــي المدينــة الصناعيــة
الثانيــة ًبالريــاض ،بمشــاركة  25شــركة
و مصنعــا

توقيع اتفاقية
جمعية أصدقاء البيئة
بالمنطقة الشرقية
وقعت “مدن” اتفاقية
تعاون مشترك مع
جمعية أصدقاء البيئة
بالدمام ،لتعزيز
التوعية البيئية داخل
المنشآت والمصانع
القائمة في المدن
الصناعية التابعة لـ
“مدن” بفرع المنطقة
الشرقية

مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية
تستهدف تعزيز التعاون المشترك وتمكين المجتمع المحلي وتنمية المدن الواعدة
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مذكرة تفاهم مع شركة سابك لدعم المحتوى المحلي
تهدف إلى دعم المحتوى المحلي في إطار مبادرة «نساند» الهادفة لتحقيق التوطين

المشاركة في يوم البيئة العالمي
شــاركت “مــدن” فــي فعاليــات اليــوم العالمــي للبيئــة التــي
أقيمــت علــى مــدار ثالثــة أيــام فــي ســاحة البجيــري ،وذلــك
تحــت شــعار «التغلــب علــى التلــوث البالســتيكي

إقامة ورشة عمل «صفر
نفايات» بجدة
أقامت “مدن” بالشراكة مع
«يونيليفر السعودية» ورشة
عمل بعنوان «صفر نفايات
بحضور ممثلين
صناعية» وذلك
ً
عن أكثر من 30مصنعا في
المدينة الصناعية األولى بجدة
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«تتواءم استراتيجية “مدن” مع متطلبات القطاع الصناعي وتحقق األهداف المرجوة لتطويره،
وتسهم بفاعلية في رؤية المملكة »2030

معالي المهندس

خالد بن عبدالعزيز الفالح

البـــــــــــــاب األول
استراتيجية “ مدن”
استراتيجية “مدن ”2030
مبادرات “مدن” في رؤية المملكة 2030

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

انطلقــت “مــدن” خــال عــام 2018م بــرؤى جديــدة
تستشــرف المســتقبل ،واســتراتيجية واعــدة تهــدف
إلــى تمكيــن الصناعــة وتواكــب بهــا المتغيــرات
محليـ ًا وعالميـ ًا .وفــي هــذا البــاب ســوف يتــم إلقاء
الضــوء علــى اســتراتيجية «مــدن  ،»2030ومبــادرات
“مــدن” فــي رؤيــة المملكــة 2030والتــي أطلقتهــا
بالتعــاون مــع برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة
والخدمــات اللوجســتية

استراتيجية “مدن” 2030

خارطة استراتيجية “مدن” 2030

رؤية جديدة لتمكين الصناعة
تهــدف اســتراتيجية “مــدن  ”2030بشــكل رئيــس إلــى المســاهمة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي محــور
«اقتصــاد مزدهــر» ،وعبــر التكامــل مــع خطــة التنفيــذ «»2020 - 2018
لبرنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،وبالتناغــم
مــع االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة ،عبــر محوريــن رئيســيين همــا:

 تعزيز التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية. المساهمة في االقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.وتعتبــر “مــدن” إحــدى الجهــات األساســية المنــاط بهــا تنفيــذ برنامــج
تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،ولذلــك فقــد تضمنــت
اســتراتيجية “مــدن” المبــادرات الموكلــة لهــا فــي هــذا البرنامــج
وتهــدف إلــى اســتكمال الخدمــات األساســية فــي المــدن الصناعيــة
وتعزيــز اإلنتاجيــة الصناعيــة ،والخدمات اللوجســتية ،وتأســيس تجمعات
صناعيــة غذائيــة ،وهــي بذلــك تســعى إلــى تنميــة العائــد غيــر النفطــي
وتوفيــر فــرص وظيفيــة جديــدة ،كذلــك تحفيــز القطــاع الخــاص وتوفيــر
بيئــة آمنــة للمســتثمرين.

الرؤيــــــــــــة
بيئــة صناعيــة وتقنيــة ذكيــة
ممكنــة للصناعــة ومســاهمة
فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي

القـيــــــــــــم

الرســــــالــة
تطويــر وإدارة مــدن صناعيــة ومناطــق
تقنيــة ذات نمــو مســتدام وبيئــة
اقتصاديــة

 مبادرة -التزام

الغـــــايـــات

 تعزيز التنمية الصناعية -المساهمة في االقتصاد الوطني

الشركاء

 رفع رضى شريك “مدن” التكامل مع الجهات الحكومية والرسمية ذات العالقة -عقد الشراكات مع القطاع الخاص لدعم تنمية الصناعة

األنشطة الرئيسة

 تقديم خدمات ومنتجات نوعية تطوير مدن صناعية ومناطق تقنية نموذجية -تعزيز بيئة صناعية مميزة

العمليات الداخلية

 تعزيز بيئة عمل محفزة -رفع مستوى الكفاءة والجودة

 تمكين -عطاء

الجانب
المالي
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االستدامة
المالية
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رحلة “مدن” االستراتيجية

2030
2018
“مدن”
2030

مرحلة التوسع
وتوفير األراضي

مرحلة التأسيس
والتهيئة
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2001

2007

مرحلة تمكين
الصناعة
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منهجية تخطيط وتنفيذ االستراتيجية
حرصــت “مــدن” علــى تحقيــق أعلــى معــدالت التميــز ورفــع
مســتوى األداء المؤسســي مســتهدفةً تحقيــق النتائــج
المرجــوة مــن االســتراتيجية ،حيــث قامــت بتأســيس مكاتــب
مخصصــة إلدارات االســتراتيجية ،المشــاريع ،وتحقيــق الرؤيــة،
أيضـ ًا إدارة وحوكمــة عمليــات التخطيط االســتراتيجي للمنظمة،
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وتقييــم وقيــاس األداء وتمكيــن تحقيــق االســتراتيجية،
ويقــوم مكتــب إدارة االســتراتيجية باتبــاع أفضــل الممارســات
فــي تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات باســتخدام بطاقــة األداء
المتــوازن.

المدينة الصناعية بعسير
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مكتب تحقيق الرؤية

سياسة الجودة وااللتزام
تقــوم “مــدن” بتطويــر المــدن
الصناعيــة وتشــجيع قيــام مناطــق
التقنيــة وتوفيــر المرافــق والخدمــات
وفــق أفضــل المعاييــر المحليــة
والعالميــة .وتهــدف سياســة “مــدن”
إلــى تقديــم الخدمــات التــي تلبــي
متطلبــات الشــركاء وتوقعاتهــم،
وتضــع بعيــن االعتبــار أن األســاليب
واإلجــراءات الداخليــة المتبعــة تضمــن
تحقيــق األهــداف التاليــة:

تحقيق أعلى مستوى من ضمان الجودة في جميع أعمال “مدن” الداخلية والخارجية

إســهام ًا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وتطبيــق محاورهــا الرئيســة ،قامــت “مــدن” بتأســيس وحــدة مكتــب تحقيــق الرؤيــة ،تكــون
مهمتهــا متابعــة تنفيــذ أفضــل ممارســات تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجيات والوصــول إلــى النتائــج المرجــوة ،وفــي هــذا الشــأن شــهد عــام
 2018تحقيــق عــدد مــن اإلنجــازات هــي:

تمكين الصناعة والمواءمة مع االستراتيجية الوطنية للصناعة

العمل على إرضاء ودعم احتياجات ومتطلبات الشركاء باستمرار

العمــل علــى تعزيــز األهــداف واإلنجــازات التشــغيلية واالســتراتيجية التــي وضعتهــا “مــدن”
وذلــك الســتقطاب الشــركاء وتشــجيع الشــعور باالنتمــاء داخــل “مــدن”

إضافة  22مبادرة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية ( أحد برامج تحقيق رؤية المملكة .) 2030

العمل على إضافة  7مبادرات
جديدة في برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية.

وألجل تحقيق هذه األهداف ،تلتزم “مدن” بما يلي:

 مواصلة أنشطتها لتطوير جودة الخدمات من خالل برامج تمكن موظفيها من أداء مهامهم على نحو متكامل. تعزيز استراتيجية توعية الجودة لضمان االمتثال لمتطلبات أنظمة اإلدارة والتحسين المستمر لفاعليتها. -االستمرارية في إرضاء ودعم الشركاء ومتطلباتهم.

تسكين  6مبادرات
للتحول الوطني
في برنامج
تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
اللوجستية.

 إعداد أهداف الجودة الضرورية التي تمكنها من تحسين األنظمة الداخلية. نشر هذه السياسة لجميع شركائها. تحديد وتوفير التدريب المناسب للمنسوبين ،وإعطائهم الفرصة للمساهمة في التحسين المستمر لنظم إدارة الجودة. -المساهمة في تحقيق المسؤولية االجتماعية والتي تعتبر “مدن” جزءًا منها.
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وتضمــن جميــع اإلدارات امتثــاالً وتوجيه ـاً ،فهــم هــذه السياســة وتنفيذهــا ومراجعتهــا وضبطهــا واســتعراضها دوري ـ ًا لضمــان
كفاءتهــا .وهــذا يتطلــب مشــاركة والتــزام جميــع منســوبي “مــدن” وتوفيــر الدعــم مــن قبــل اإلدارات لتلبيــة متطلبــات نظــام
إدارة الجــودة المعتمــد والمطابــق وفقـ ًا لـــ .ISO 9001 :2015ويتمثــل دور وهــدف مدققــي ضمــان الجــودة فــي “مــدن” العنايــة
بأنظمــة “مــدن” وســجالتها وتحديــد مــا إذا كانــت متوافقــة مــع سياســتها وإجراءاتهــا ومتطلباتهــا التنظيميــة القياســية المتفــق
عليهــا.

المشاركة في إعداد
استراتيجية الثورة الصناعية
الرابعة  ،4.0مع فريق مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اعتماد بطاقات «أداء» لكافة مبادرات مدن الـ 29مع برنامج
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

اعتماد بطاقات فريق العمل
الدائم لمبادرات مدن الـ29
مع برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
اللوجستية.
المشاركة في
اإلطالق المبدئي
لبرنامج تطوير
الصناعة الوطنية
والخدمات
اللوجستية بحضور
معالي وزير الطاقة
والصناعة والثروة
المعدنية.
المشاركة في ورش
عمل برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية ،ومواءمة مبادرات
“مدن” مع مبادرات البرنامج داخل
وخارج منظومة الطاقة.
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مبادرات “مدن” في رؤية المملكة 2030
تســعى “مــدن” إلــى خلــق بيئــة موائمــة لالســتثمار ودعــم توجهــات
القطــاع الخــاص ،انطالقـ ًا مــن مخرجــات رؤيــة المملكــة  2030كمحــرك
رئيــس للتنميــة المنشــودة والمســتدامة ،فقــد شــهد عــام 2018م
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.

استكمال اعمال البنية التحتية بالمرحلة الثالثة والخامسة بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة
تحديث وتطوير األنظمة األمنية بالمدن الصناعية الرئيسة

مبادرات “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

تطوير مدينة الطائف الصناعية
تحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

مبادرة الواحات الصناعية
مبادرة المصانع الجاهزة وحاضنات األعمال
تطوير منطقة رأس أبو قميص
بناء مجمع صناعي في منطقة ضبا لالستفادة من توفر الغاز الطبيعي والموارد المعدنية غير المستغلة
بناء مجمع صناعي في منطقة حوطة بني تميم لالستفادة من الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية غير المستغلة
تطوير مدن لوجستية (القريات ورفحاء)
استكمال وتحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام
استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه األمطار بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بمدينة جدة
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تطوير مدينة عسير الصناعية
استكمال وتحديث البنية التحتية بالمدينة الصناعية بجدة
إنشاء وتجهيز محطات للدفاع المدني بعدد من المدن
استكمال أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة صرف صحي بالمدينة الصناعية الثانية بالقصيم
إنشاء أعمال البنية التحتية بالتوسعة الجديدة ،وإنشاء محطة صرف صحي وتأمين مصدر
للمياه ومحطة تنقية بالمدينة الصناعية بحائل
تأمين مصدر للمياه وإنشاء محطة صرف بالمدينة الصناعية بجازان
تأمين مصدر للمياه وإنشاء محطة صرف بالمدينة الصناعية الثالثة بالرياض

استكمال أعمال البنية التحتية وتصريف مياه األمطار بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام

استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية األولي بالقصيم

استكمال أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية بسدير

عقد التصاميم لمشاريع البنية التحتية والدراسات الفنية والبيئية

مدينة وعد الشمال -المرحلة األولى ب -الجزء األول “معادن”
مدينة وعد الشمال -المرحلة األولى ب -الجزء الثاني “مدن”
استكمال أعمال البنية التحتية بالجزء الشمالي والجنوبي بالمدينة الصناعية بالخرج

إنشاء وتجهيز مباني خدمية بعدد من المدن
إنشاء وتجهيز مساجد بعدد من المدن
استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية بضرماء
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ُ َ ّ
واألهــداف المرجــوة مــن “مــدن” ،كممكــن للصناعــة بالمملكــة ،واالرتقــاء
«نتطلــع لتحقيــق الغايــات
ً
بنشــاطاتها ،بمــا يحقــق مزيــدا مــن النمــو والدعــم لالقتصــاد الوطنــي»
سعادة المهندس

خالد بن محمد السالم
مدير عام “مدن”

البـــــــــــــاب الثاني
تمكين الصناعة
الشراكات واألعمال
جذب االستثمار
التميز المؤسسي ومؤشرات األداء

يشــكل القطــاع الصناعــي أحــد أهــم مكونــات االقتصــاد فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،فهــو يقــوم بــدور كبيــر فــي الحفــاظ علــى وتيــرة نمــو تتــواءم
مــع توجــه المملكــة نحــو إقامــة المــدن الصناعيــة المتخصصــة ،وتوفيــر وجــذب
االســتثمارات المحليــة و العالميــة إليهــا ،واســتقدام التكنولوجيا الحديثة التي
ترفــد هــذا القطــاع بعوامــل التنافســية مــع القطاعــات الصناعيــة العالميــة.
ً
وتحقيقــا لرؤيــة المملكــة  2030تعمــل “مــدن” علــى جــذب االســتثمارات وتحفيز
النمــو االقتصــادي ،وعامــل تمكيــن للصناعــة الوطنيــة عــن طريــق عقدهــا
للعديــد مــن اللقــاءات وورش العمــل مــع الشــركاء المحلييــن والعالمييــن،
وفــي هــذا البــاب مــن التقريــر ،نلقــي الضــوء علــى الجهــود التــي تبذلهــا
“مــدن” لتمكيــن الصناعــة والــدور ً المنــاط ً بهــا فيمــا يتعلــق بجــذب االســتثمارات
وعقــد الشــراكات واألعمــال محليــا ودوليــا وذلــك فــي محوريــن همــا :الشــركات
واألعمــال ،وجــذب االســتثمارات.

الشراكات واألعمال
شــرعت “مــدن” خــال عــام  2018م فــي تهيئــة بيئــة اقتصاديــة

قطــاع األعمــال والقطــاع الخــاص ،لتوفيــر خدمــات تســاعد فــي جــذب

متكاملــة تتوافــق ومتطلبــات الشــركاء وأصحــاب العالقــة ،وذلــك

المزيــد مــن االســتثمارات المحليــة والعالميــة ،وتحقــق مســتهدفات

بإبــرام عــدد مــن االتفاقيــات والمبــادرات ومذكــرات التفاهــم مــع

رؤيــة المملكــة .2030

أو ً
ال

التطور في شراكات قطاع األعمال
وقعــت “مــدن” خــال العــام 2018م ،عــدد ًا مــن الشــراكات مــع قطــاع األعمــال بهــدف تحقيــق تكامــل حكومــي مميــز
المعــززة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي ،ويصــب فــي خدمــة شــركاء
يدعــم آليــات العمــل المشــترك ويزيــد مــن الفــرص ُ
“مــدن” ويلبــي احتياجاتهــم ،كان أبرزهــا:

اتفاقية التكامل الصناعي
مع صندوق التنمية الصناعية
السعودي

تســتهدف اتفاقيــة التكامــل الصناعــي تعزيــز ودعــم المنظومــة الصناعيــة بتوفيــر مجموعــة
مــن المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي احتياجــات المســتثمرين الصناعييــن وتدعــم المجمعــات
الصناعيــة وغيــر الصناعيــة ،كذلــك ضمــان تفعيــل ودعــم مبــادرات ورواد األعمــال مثــل منتــج
«أرض وقــرض صناعــي» ،الــذي يتيــح للمســتثمر التقديــم علــى أرض صناعيــة وتمويــل كحزمــة
صناعيــة ُموحــدة ،ومواصلــة توفيــر البيئــة الصناعيــة الجاذبــة وتشــجيع المســتثمرين ورواد
األعمــال للدخــول فــي المجــاالت الصناعيــة واللوجســتية.
كمــا تعمــل “مــدن” مــن خــال هــذه االتفاقيــة علــى إيجــاد الحلــول والشــروع فــي إجــراءات
لدعــم المصانــع المتعثــرة ،والتجمعــات الصناعيــة ،بمــا يحقــق تطلعــات القطــاع الصناعــي
والمصلحــة العامــة.
وتعمــل “مــدن” علــى تحفيــز إنشــاء التجمعــات الصناعيــة بتخطيــط وتطويــر المــدن الصناعيــة
وإعــادة التهيئــة للمــدن القائمــة .حيــث يتــم تصنيــف الصناعــات حســب النشــاط وتخصيصهــا
فــي النطــاق المالئــم لهــا ،لبنــاء هــذه التجمعــات الصناعيــة بهــدف توفيــر المنتجــات
اللوجســتية الداعمــة لهــا وتقديــم الخدمــات المشــتركة التــي مــن شــأنها زيــادة إنتاجيــة
هــذه المصانــع ورفــع مســتوى التنافســية بينهــا.

ةالمراقبالشامل
اتفاقي 

مضمونها
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 -اتفاقية تعزز عالقة التعاون بين “مدن” ومؤسسات القطاع العام الرقابية والتفتيشية.

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية. -وكالة الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

أطرافها

 “مدن”. -المديرية العامة للدفاع المدني.

أعمالها

تتولى “مدن” - :تنفيذ زيارات تفتيشية خاصة بالسالمة.
 -إصدار رخص التشغيل بالتعاون مع األطراف ذات العالقة.

أهدافها

 إيجاد بيئة عمل سليمة وصحية للعاملين في المصانع داخل المدن الصناعية التابعة لـ “مدن”. -رفع تقارير دورية بالمالحظات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وبيئة عمل المرأة وذوي االحتياجات الخاصة.

اتفاقية مع الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس
والجودة

مذكرة تفاهم مع شركة
ضوئيات لالتصاالت

اتفاقيتا تعاون مع برنامج التعامالت
«يسر»
اإللكترونية الحكومية
ِّ

وقعــت “مــدن” والهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة اتفاقيــة ،تهــدف
إلــى تنفيــذ مشــروع تطويــر البنيــة التحتيــة لمختبــر اقتصــاد الوقــود وقيــاس االنبعاثــات
للمركبــات.

وقعــت “مــدن” ،مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ضوئيــات لالتصــاالت «ضوئيــات» التابعــة للشــركة
الســعودية للكهربــاء ،يتــم بموجبهــا دراســة تأســيس شــبكات األليــاف الضوئيــة فــي المــدن
الصناعيــة التابعــة لـــ “مــدن” ،وربطهــا بوســائل االتصــاالت الهاتفيــة والمعلومــات البيانيــة
واالنترنــت ،وتطويــر الخدمــات المقدمــة لمختلــف قطاعــات الصناعــة.

تعزيــز ًا للتكامــل بينهــا وبيــن الجهــات الحكوميــة ،وقعــت “مــدن” ،وبرنامــج التعامــات
«يســر» ،اتفاقيتــي تعــاون لتزويد قناة التكامــل الحكومية للمزودين
اإللكترونيــة الحكوميــة
ِّ
بخدمــات “مــدن” ،واالرتبــاط بنظــام المراســات الحكوميــة اإللكترونــي «مراســات» ،تحقيق ـ ًا
لمصالــح الجانبيــن ،وتمكين ـ ًا لهمــا مــن اإليفــاء بالتزاماتهمــا.
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ثاني ًا

التطور في الشراكات مع القطاع الخاص
وفعــال لبنــاء شــراكة مــع القطــاع الخــاص لــه أهــداف رئيســة لدفــع
حرصــت “مــدن” علــى تنفيــذ برنامــج وطنــي طمــوح
َ
عجلــة النمــو االقتصــادي كان مــن أبرزهــا:

مذكرة تفاهم مع شركة
أرامكو السعودية

مذكرة تفاهم مع شركة سابك
لدعم المحتوى المحلي

مذكرة تفاهم مع مؤسسة
صندوق برنامج العلياء
التقرير السنوي 2018
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وقعــت “مــدن” و «أرامكــو الســعودية» مذكــرة تفاهــم للتعــاون المشــترك بينهمــا بهــدف
تمكيــن المجتمــع المحلــي ،وتنميــة المــدن الواعــدة ،كذلــك تعزيــز عمــل المــرأة فــي المــدن
الصناعيــة كأحــد مرتكــزات رؤيــة المملكــة  2030وأهــداف برنامــج التحــول الوطنــي ،فضـاً عــن
تمكيــن الجانبيــن مــن تقديــم مشــاريع تنمويــة تُعــزز اقتصــاد المــدن الواعدة ،باالســتفادة من
المــوارد الطبيعيــة الغنيــة والميــزات النســبية التــي تختــص بهــا مناطــق المملكــة المختلفــة.

رغبــة منهــا فــي تعزيــز دعم الصناعة ورفع نســبة المحتوى المحلي ،وقعت “مدن”وشــركة
«ســابك» مذكــرة تفاهــم لدعــم المحتــوى المحلــي فــي إطــار مبــادرة «نســاند» الهادفــة
لتحقيــق التوطيــن ،وتطويــر الصناعــات المحليــة لعمــاء ومــوردي شــركة ســابك.

وقعــت “مــدن” ،مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة صنــدوق برنامــج العليــاء لتطويــر البنيــة
األساســية للتنميــة المحليــة فــي المناطــق «العليــاء» ،لتقديــم مشــاريع تنمويــة تســهم
فــي خلــق وظائــف وتوفيــر دخــل مالــي مســتدام ،كذلــك توطيــن الصناعــات المختلفــة،
وتقديــم منتجــات عاليــة الجــودة تؤثــر إيجابــ ًا علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة.

عضوية شركة «بيان»
للمعلومات االئتمانية

اتفاقية تخصيص موقع
لصندوق األمير سلطان بن
عبد العزيز لتنمية المرأة

بهــدف تبــادل المعلومــات التجاريــة وتحليلهــا وتحســين إدارة المخاطــر االئتمانيــة والتنبــؤ
واإلشــعار بهــا قبــل وقوعهــا ،وقعــت “مــدن” اتفاقيــة عضويــة شــركة «بيــان للمعلومــات
االئتمانيــة» ،ممــا يدعــم جهــود إنشــاء منظومــة صناعيــة متكاملــة تســهم فــي خدمــة
الشــركاء وتمكيــن الصناعــة بالمملكــة ،وفــق أســس ســليمة وعادلــة ومحايــدة.

وقعــت “مــدن” وصنــدوق األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز لتنميــة المــرأة عقــد إنشــاء مركــز
ابتــكار اجتماعــي تقنــي بالمدينــة الصناعيــة األولــى بالدمــامُ ،يشــكل بيئــة حاضنــة ومحفــزة
للتفكيــر اإلبداعــي والمبتكــر ،وتســاهم فــي طــرح منتجــات وخدمــات جديــدة ،وتعزيــز إطــاق
مبــادرات رائــدة تعمــل علــى تحســين تجربــة الشــريك أو المســتفيد النهائــي.

استقطاب مجموعة واحة الشفاء الطبي بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة لتقديم
الخدمات الطبية والعالجية.
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جذب االستثمارات
تهتم “مدن” بتهيئة بيئة تالئم مناخ القطاع االستثماري وتعمل
علــى تمكيــن الصناعــة وتعزيــز معــدالت النمــو لتســير باطــراد نحــو
إقامــة مناطــق صناعيــة متخصصــة ،وجــذب االســتثمارات الخارجيــة
والمحليــة إليهــا ،كذلــك اســتقطاب التكنولوجيــا الحديثــة التــي
ترفــد هــذا القطــاع بعوامــل التنافســية مــع القطاعــات الصناعيــة
العالميــة ،لــذا عملــت “مــدن” علــى توفيــر الدعــم الــازم ومتابعــة
تطويــر الخدمــات المؤهلــة لعمــل الســعوديين والســعوديات
فــي مختلــف مشــاريعهم الصناعيــة.

“مدن” ..قيمة وبيئة عمل

وتحــرص “مــدن” علــى توفيــر حلــول لوجســتية تُســهم فــي
تهيئــة المنــاخ األمثــل لتوطيــن االســتثمارات العالميــة وتمكيــن
الصناعــات المحليــة ،وتنميــة العمــل فــي قطاعــات موازيــة تفيــد
الصناعــة وتعــزز مــن مخرجــات الناتــج المحلــي ،فعلــى مــدار عــام
2018م نجحــت “مــدن” فــي توقيــع  13عقــد ًا مــع شــركات عاملــة
فــي مجــال تقديــم الحلــول اللوجســتية ،بإجمالــي مســاحات بلغــت
140.934م ،²ليصــل إجمالــي المســاحات اللوجســتية بنهايــة عــام
التقريــر  2.737مليــون م.²

تضــع “مــدن” نُصــب عينهــا العمــل علــى خلــق بيئــة صالحــة لإلبــداع
واالبتــكار وتوطيــن االســتثمار ،كذلــك تقديــم قيمــة مضافــة للشــركاء
وأصحــاب العالقــة ،لــذا تهتــم “مــدن” ممثلــة فــي إدارة «تطويــر
األعمــال» التابعــة لهــا بتقديــم الدراســات الســوقية الالزمــة للمنتجــات
الجديــدة ،بمــا يســهم فــي تطويــر القطــاع الصناعــي ودعــم تحســين
تجربــة الشــريك ،اســتناد ًا إلــى رؤيــة المملكــة  2030وأهدافهــا
الســاعية للنهــوض بالقطــاع الصناعــي واللوجســتي وتهيئــة بيئــة
اســتثمارية مســتدامة.

وخــال عــام 2018م ،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 ،فقــد وصــل عــدد العقــود الصناعيــة
والخدميــة واللوجســتية فــي جميــع المــدن الصناعيــة خــال عــام
2018م إلــى  6190عقــداً ،تتنــوع بيــن مــدن صناعيــة وواحــات تالئــم عمــل
المــرأة وتحقــق اســتراتيجية “مــدن” فــي تمكينهــا صناعيـ ًا واســتثمارياً.

التطور في األعمال
التطور في استقطاب الشركات العالمية
تهتــم “مــدن” بتوســيع الشــراكات الدوليــة والتوســع فــي مجــاالت جــذب االســتثمارات األجنبيــة واســتقطاب الشــركات الكبــرى ،األمــر الــذي ُيعــد
محــط اهتمــام القيــادة الرشــيدة فــي الســنوات المقبلــة ،حيــث تــم توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات كان أبرزهــا:

العام

2017
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استقطاب شركة «ميتسوبيشي
هيتاشي» العربية.

استقطاب «شركة «» OMS oil filed
للخدمات العربية.

استقطاب شركة تقنية للمواد المتقدمة
إلنتاج األنابيب الكربونية ،أحد األنشطة
النوعية واألولى من نوعها في المنطقة.

استقطاب شركة «ومر العالمية».

توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة
 TEDAالصينية لجذب االستثمارات
الصناعية ذات القيمة المضافة
للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة CASI Cloud
الصينية لتقييم المصانع القائمة في
المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” والعمل
على تحسين أدائها من خالل التحول الذكي
المواكب للثورة الصناعية الرابعة.

2018

عدد العقود

 6٫161عقد ًا
 6٫190عقد ًا

عدد المصانع
المنتجة

 3٫290مصنع ًا ُمن ِتج ًا
 3٫474مصنع ًا ُمنتج ًا

التميز المؤسسي ومؤشرات األداء
تســعى “مــدن” إلــى تحقيــق أعلــى درجــات الجــودة والتميــز
المؤسســي ،وذلــك تطبيقـ ًا لمخرجــات اســتراتيجيتها الهادفــة
ٍ
صناعيــة نموذجيــة تعمــل وفــق تقنيــات
مــدن
لتطويــر
ٍ
مبتكــرة ،وتلبــي احتياجــات الشــركاء وتعزيــز مؤشــرات
الرضــى ،كمــا تدعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
وتعــزز عوامــل نموهــا.
وحرصــ ًا مــن “مــدن” علــى تميــز منشــآتها مقارنــة
بمثيالتهــا محلي ـ ًا وإقليمي ـ ًا وعالمي ـ ًا وتحســين أعمالهــا

بصــورة مســتمرة ،تــم إصــدار ونشــر دليــل الخدمــات فــي الموقــع
اإللكترونــي لـــ “مــدن” والــذي يتضمــن  59خدمــة ،بهــدف
ـة صناعيـ ٍ
تطويــر بيئـ ٍ
ـة ذكيــة تســهم فــي تعزيــز االقتصــاد
المحلــي ،وتراعــي احتياجــات الشــركاء الصناعييــن
ومتطلباتهــم للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي،
وتحقــق رغبــة القيــادة الرشــيدة وتطلعاتهــا فــي
رؤيــة المملكــة .2030
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أبرز تعاقدات “مدن”
مراكز لوجستية
تعاقــدت “مــدن” مــع شــركة الحمرانــي فوكــس البتروليــة العربيــة الســعودية المحــدودة «الحمرانــي» ،فــي
المدينــة الصناعيــة بتبــوك والمدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة ،إلنشــاء مركــز لوجســتي لتخزيــن زيــوت
 ،FUCHSواإلســهام فــي توريــد زيــوت المركبــات.

محطات الوقود وساحات الشاحنات
نجحــت “مــدن” فــي تحقيــق أهدافهــا الســنوية بتوفيــر خدمــات مســاندة لشــركائها ومســتخدمي الطــرق
القريبــة ،فقــد وقعــت  18مشــروع ًا لوجســتي ًا بيــن محطــات وقــود ،ومراكــز لوجســتية متكاملــة توفــر خدماتهــا
للشــاحنات والمركبــات والــزوار فــي عــدد مــن المــدن الصناعيــة ،كان أبرزهــا توقيــع عقــود إنشــاء محطتــي
وقــود فــي المدينــة الصناعيــة بجــازان والمدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام لتوفيــر خدمــات بتروليــة متكاملــة
ومميــزة لشــركائها.

استقطاب البنوك
تعمــل “مــدن” علــى توفيــر كافــة الخدمــات التــي يتطلبهــا العمــل االســتثماري ،والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا
الخدمــات البنكيــة ،إذ قــررت فتــح المجــال المصرفــي الســتثمار البنــوك فــي مدنهــا الصناعيــة تماشــي ًا مــع
الطلــب المتزايــد والحركــة الماليــة الواســعة ،ويتــم ذلــك عــن طريــق افتتــاح فــروع لهــا وتوفيــر أجهــزة الصــرف
اآللــي ،حيــث تــم التعاقــد مــع عــدد مــن البنــوك وتوفيــر عــدد مــن الصرافــات اآلليــة لــكل منهــا.
«البنك العربي ،البنك األهلي ،مصرف الراجحي ،بنك الرياض ،بنك ساب ،ومصرف اإلنماء».

االتصاالت
تَعــي “مــدن” أهميــة التطــور التقنــي وتوفيــر خدمــات االتصــاالت بدرجــات عاليــة مــن الجــودة واالســتدامة ،تلبيــةً
الحتياجــات شــركائها ،فقــد تعاقــدت مــع مجموعــة مــن ُمقدمــي خدمــات االتصــاالت إلنشــاء أبــراج اتصــاالت وتوفيــر
خدمــات الجيليــن الثالــث والرابــع ،وخدمــات البيانــات فــي المــدن الصناعيــة ،وبنهايــة عــام 2018م تجــاوز عــدد أبــراج
االتصــاالت فــي المــدن الصناعيــة  80برجـاً.

مراكز اإلعاشة والتموين
يعــد توفيــر المنتجــات ومتطلبــات اإلعاشــة أمــر ًا بالــغ األهميــة لــدى “مــدن” حيــث تعاقــدت علــى إنشــاء  3مراكــز
لإلعاشــة والتمويــن فــي كل مــن المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،والمدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة ،بهــدف
إقامــة بيئــة معيشــية صالحــة للعامليــن فــي تلــك المــدن.

المطاعم والمقاهي
حرصــت “مــدن” علــى توفيــر خدمــات نوعيــة وترفيهيــة لشــركائها ،وجــذب اســتثمارات غيــر صناعيــة ،فقــد تــم توقيــع
عــدة عقــود إلنشــاء مطاعــم فــي المدينــة الصناعيــة األولــى بالقصيــم ،والمدينــة الصناعيــة األولــى باألحســاء،
والمدينــة الصناعيــة بحائــل ،والمدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة.

مجمعات تجارية
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فــي إطــار توفيــر الخدمــات المعيشــية للعامليــن والقاطنيــن فــي المــدن الصناعيــة ،حرصــت “مــدن” علــى
تأميــن جميــع مســتلزمات االحتياجــات الضروريــة للصناعييــن والـ ُـرواد ،بإنشــاء ثالثــة مجمعــات تجاريــة فــي كل
مــن المدينــة الصناعيــة األولــى بالقصيــم ،والمدينــة الصناعيــة األولــى باألحســاء ،والمدينــة الصناعيــة بحائــل،
لخدمــة شــركاء “مــدن” والعامليــن فيهــا.

51

«أســهمت الجهــود التــي بذلتهــا “مــدن” خــال الســنوات األخيــرة بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة
فــي اإلقبــال الملحــوظ التــي تشــهده المملكــة اليــوم علــى االســتثمار الصناعــي »

معالي المهندس

خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

البـــــــــــــاب الثـــــالث
األداء المؤسسي
التميز التشغيلي
تمكين الكفاءات الوطنية
رأس المال البشري
التطور اإللكتروني
االتصال والتمكين
المسؤولية االجتماعية
األداء المالي
المراجعة الداخلية
يقــدم هــذا البــاب عرضــ ًا حــول األداء المؤسســي
داخــل “مــدن” وذلــك فــي عــدد مــن المحــاور المهمة

التميز التشغيلي
تعمــل “مــدن” جاهــدة علــى تطويــر خدماتهــا وتقديمهــا بشــكل
يتوافــق مــع متطلبــات الشــركاء ،وتتوفــر فيهــا المرونــة فــي التعامــل

رخص التشغيل
بمــا يســاعد فــي اختصــار الوقــت وتقليــل جهــود المســتثمرين
والمورديــن ومنســوبي “مــدن” علــى حــد ســواء.

700

1٫200

طلبات المقاولين المستلمة

اإلشراف ومتابعة العقود
تلبيــةً للطلــب المتزايــد علــى األراضــي الصناعيــة وتوســعة رقعــة
االســتثمار فيهــا ،فقــد شــهد عــام 2018م نمــو ًا ملحوظــ ًا فــي عــدد
المخططــات الصناعيــة المعتمــدة ليصــل إلــى  1372مخططــ ًا معتمــداً،

عدد رخص التشغيل

2017م

2018م

وبلــغ عــدد رخــص البنــاء المعتمــدة  953ترخيصـ ًا معتمــداً ،فيمــا بلــغ عــدد
تصاريــح األعمــال المعتمــدة  5619تصريحــاً.

عدد طلبات تأهيل المقـاولين المستلمة
عدد المقـاولين المؤهلين

النمو في األعمال

2017م

2018م

عدد المخططات
المعت ََمدة

1٫699

1٫372

عدد ُر َخص
البناء المعت ََمدة

1٫026

953

عدد تصاريح
األعمال المعت ََمدة

1٫530

5٫619

2017م

2018م

150

173

17

24

المس َتلمة ،والمكاتب االستشارية الهندسية المؤهلة
المكاتب االستشارية الهندسية ُ

2017م

2018م

المس َتلَمة
عدد طلبات المكاتب االستشارية الهندسية ُ

332

238

عدد المكاتب االستشارية المؤهلة

128

78

الزيارات التفتيشية الميدانية

2017م

6٫999

زيارة تفتيشية

8٫471

زيارة تفتيشية

2018م
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مركز االتصال

البيئة

تلقــى مركــز اتصــال “مــدن” خــال عــام 2018م استفســارات وبالغــات
مــن الشــركاء المســتثمرين ،بمجمــوع مكالمــات واردة بلــغ 40,322
مكالمــة ،مقارنــةً بــــ 53,066مكالمــة فــي عــام 2017م ،فيمــا ســجل

إجمالي عدد
المكالمات
ستقبلة
الم
َ
ُ

40,322

مكالمة

تذاكر خدمة
الشركاء

2820

تذكرة

إجمالي
تذاكر شركاء
“مدن”
التقرير السنوي 2018
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6785

تذكرة

نظــام البالغــات  7٫442بالغــ ًا فــي عــام 2018م ،مقارنــةً بــ9,596بالغــ ًا
لعــام 2017م.

نسبة الرد

متوسط مدة
المكالمة
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دقيقة

متوسط مدة
االنتظار

7

ثوان
ٍ

كانــت “مــدن” ســباقة إلــى تأســيس نظــام “مــدن” لــإدارة
البيئيــة (MODON Environmental Management
 )System-MEMSوذلــك فــي مطلــع عــام 2013م ،بهــدف
دمــة للمــدن الصناعيــة
دعــم وتطويــر الخدمــات البيئيــة المق َّ
ومتابعــة أدائهــا البيئــي ،وتنفيــذ مخططهــا الهــادف إلقامــة
مــدن صناعيــة خضــراء صديقــة للبيئــة.
وقــد دخلــت مراحــل النظــام حيــز التنفيــذ بالتزامــن مــع بدايــة
المرحلــة األولــى للمشــروع ( )MEMS-Iالــذي تــم تنفيــذه
بشــراكة مــع شــركة فوجيتســو اليابانيــة ،ذي البرامــج
الثمانيــة المختصــة برصــد جــودة الهــواء المحيــط فــي المــدن
الصناعيــة التاليــة:
«المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض ،والمدينــة الصناعيــة
األولــى بجــدة والمدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة».
وخــال عــام 2018م تــم تدشــين المرحلــة الثانيــة مــن نظــام

“مــدن” البيئــي بتصــور جديــد وشــراكة نوعيــة أخــرى مــع
شــركة قطــاع البيئــة الســعودية ( )Saudi Envirozoneذات
التقنيــة الفرنســية وبرامجهــا المتطــورة.
وشــمل «نظــام مــدن لــإدارة البيئيــة» فــي مرحلتــه الثانيــة 13
برنامجـاًُ ،نفــذ منهــا  6برامــج مــن قبــل “مــدن” مباشــرة ،هــي:
التصحيــح البيئــي ،والتفتيــش البيئــي ،والتوعيــة البيئيــة،
وتقييــم الطلبــات الصناعيــة بيئيـاً ،والتأهيــل البيئــي ،وتقييــم
المخاطــر البيئيــة ،فيمــا أشــرفت علــى أداء المقــاول فــي
تنفيــذ  7برامــج أخــرى ،هــي :رصــد جــودة الهــواء المحيــط،
واختبــارات الـــمداخن ،والتدقيــق البيئــي بنظــام ،ISO 14001
كذلــك ضبــط الجــودة والنوعيــة ،ونمذجــة انتشــار ملوثــات
الهــواء ،وأتمتــة األنظمــة البيئيــة باســتخدام قواعــد بيانــات
متخصصــة ،وبنــاء الكفــاءات لمنســوبي “مــدن” فــي المجــال
البيئــي.

نسبة أداء
خدمة شريك
“مدن”

% 97

بالغات
الطوارئ
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المدينة الصناعية الثانية بالرياض
57

فحوصات المداخن

التدقيق البيئي
تعــي “مــدن” أن الحــل األمثــل لرفــع الكفــاءة البيئيــة للمنشــآت
الصناعيــة يكــون بمســاعدتها علــى تحديــد الممارســات الخاطئــة ومــن
ثــم اإلجــراءات الالزمــة لذلــك ،مــن خــال اســتحداث برنامــج متخصــص
للتدقيــق البيئــي وتوســيع نطــاق اختبــارات المداخــن كمـ ًا ونوعـاً ،لذلــك
فقــد تــم تغطيــة  3مــدن صناعيــة رئيســة فــي برنامــج التدقيــق البيئــي،
بإجمالــي زيــارات شــمل أكثــر مــن  400منشــأة صناعيــة ،فــي حيــن تــم

تغطيــة  8مــدن صناعيــة مــن خــال برنامــج اختبــارات المداخــن بإجمالــي
أكثــر مــن  350اختبــاراً .ويتــم تنفيــذ هــذه الزيارات بنــاءً على المواصفات
والمقاييــس المحليــة مثــل الالئحــة التنفيذيــة للنظــام العــام للبيئــة،
أو الدوليــة مثــل قوانيــن وكالــة حمايــة البيئــة األميركيــة USEPA
وإرشــادات البنــك الدولــي.

بحســب المتطلبــات المحليــة لتقييــم مــدى تأثيــر هــذه االنبعاثــات
والعمليــات الصناعيــة المنتجــة لهــا علــى جــودة الهــواء بشــكل عــام،
تــم رصــد مســتويات الجســيمات العالقــة بالهــواء باإلضافــة إلــى
الملوثــات الغازيــة وكان لهــذه البيانــات األثــر الواضــح فــي تقليــل
مســتويات التلــوث المرصــودة فــي المــدن الصناعيــة ،كمــا 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” .ويتــم تنفيــذ
هــذه الزيــارات بنــاءً علــى الطــرق المعتمــدة مــن وكالــة حمايــة البيئــة
األميركيــة  USEPAللقيــام بقيــاس انبعاثــات المداخــن.
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تشغيل المحطات

برنامج نمذجة انتشار ملوثات الهواء
قامــت “مــدن” بتخصيــص برنامــج لنمذجــة انتشــار ملوثــات الهــواء فــي
عــدد مــن المــدن الصناعيــة ،تــم خاللــه تبيــان مــدى فاعليــة اإلجــراءات
المتخــذة مــن قبــل المصانــع لتقليــل انبعاثــات المداخــن التابعــة لهــا
ُ
علــى المســتويات القصــوى المتوقعــة مــن خــال برنامــج النمذجــة
المشــار إليــه .كذلــك فقــد تم َّيــز «نظــام مــدن لــإدارة البيئيــة» فــي
مرحلتــه الثانيــة بتخصيــص برنامــج ضبــط وتأكيــد الجــودة والنوعيــة

( ،)QA/QCحيــث تــم تنفيــذه مــن خــال شــركة  Ricardo AEAالبريطانيــة
كطــرف محايــد ( )Third partyلمتابعــة برنامــج رصــد جــودة الهــواء .وتــم
تنفيــذ  6زيــارات ميدانيــة لجميــع محطــات الرصــد بإجمالــي  42زيــارة ،تــم
خاللهــا التأكــد مــن اتخــاذ جميــع اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة للحصــول
علــى بيانــات بيئيــة عاليــة الجــودة ،باإلضافــة إلــى ضمــان اســتدامة
عمــل محطــات الرصــد حيــث تعــود ملكيتهــا لـــ “مــدن”.

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

برنامج تدريب الكفاءات

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 المحطات الثابتة (ساعة)

زمن البرنامج:

 3سنوات

هدف البرنامج:

نقل الخبرات البيئية وبناء الكفاءة

عدد المتدربين:

 11متدرب ًا من موظفي “مدن”
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3
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األولى بجدة
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المدينةالمنــورة األحســاء

جــدة2

الدمــام 1

ســدير

الخــرج

جــدة١

الدمــام2

الريــاض2

نوع التدريب
ساعات تشغيل المحطة المتنقلة (ساعة)
التدريــب علــى أجهــزة رصــد ملوثــات الهــواء «األجــزاء الداخليــة
لألجهــزة ونظــام التشــغيل اإللكترونــي Software & Hardware
.for Air quality Analyzer
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ورشــة عمــل منهجيــة تنفيــذ اختبــارات انبعاثــات المداخــن
.isokinetic stack monitoring
محاكاة التفتيش البيئي وفق مواصفة .ISO-14001

شهادة اإلدارة البيئية NEBOSH certificate in environmental
.management
دورة إدارة المشــاريع وفــق منهجيــة “ PMIلمــدراء الشــعب
والعقــود البيئيــة».
 4ورش عمــل علميــة لمناقشــة النتائــج الميدانيــة والــدروس
المســتفادة وتطويــر العمــل علــى مســتوى مــدراء العقــود
ورؤســاء الشــعب وأخصائــي المراقبــة والتفتيــش.

الريــاض2

جــدة3

القصيــم1

الدمــام 2وعــد الشــمال الريــاض 1المدينةالمنــورة األحســاء

الدمــام 1
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مشاريع التشجير
فــي إطــار ســعيها لتحويــل مدنهــا الصناعيــة إلــى مــدن صديقــة للبيئــة،
اهتمــت “مــدن” بمشــاريع التشــجير وزيــادة عــدد األشــجار المغروســة،
والتــي بلــغ عددهــا  63,6ألــف شــجرة ،هــذا بجانــب زيادة مســاحة الرقعة
الخضــراء فيهــا ،والتــي تتضمــن مســطحات خضــراء وأشــجار وبحيــرات
ونوافيــر ،بلغــت مســاحتها اإلجماليــة أكثــر مــن  1,8مليــون م.2

المياه
وخــال عــام 2018م وقعــت “مــدن” ،ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة،
مذكــرة تفاهــم لزراعــة «مليــون» شــجرة فــي المــدن الصناعيــة التابعــة
لـــ “مــدن” فــي كافــة مناطــق المملكــة ،عبــر مبــادرة التشــجير وتنميــة
الغطــاء النباتــي الطبيعــي ،وذلــك فــي إطــار مخططــات حمايــة البيئــة
ودعــم الحيــاة الفطريــة وتقليــل آثــار ظاهــرة الزحــف الصحــراوي.

رغم انخفاض الطلب على خدمات المياه في المدن الصناعية في عام 2018م مقارنة بالعام السابق ،إال أن “مدن” كانت ماضيةً
في خطتها لتطوير خدمات ومرافق المياه ،وتشغيل محطات جديدة لمياه الشرب والضخ ومعالجة الصرف الصحي باإلضافة إلى
الخزانات والتوسع في شبكات الري.

أبرز إنجازات “مدن” في تحسين جودة تقديم خدمات المياه

مذكرة تفاهم لزراعة

المحافظة على
االستدامة البيئية وإعادة
تدوير المياه ،بتشغيل
محطة معالجة مياه
الصرف الصناعي بالمدينة
الصناعية األولى بالدمام
ذات المعالجة المتقدمة.

1,000,000

شجرة في المدن الصناعية

االنتهــاء مــن عمليــات ضــخ ميــاه الشــرب
عــن طريــق الشــبكات ممــا يزيــد مــن
وضــا عــن
موثوقيــة تقديــم الخدمــة عِ ً
الصهاريــج لضمــان اســتمرارية ضــخ الميــاه
فــي مدينــة «ســدير للصناعــة واألعمــال»
واالكتفــاء بالصهاريــج فــي الحــاالت
الطارئــة.
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توســعة القــدرة التشــغيلية
لخدمــات الميــاه بالمدينــة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام عــن
طريــق الزيــادة فــي الشــبكات
وكذلــك إضافــة محطــات جديــدة
لمواكبــة التوســعة فــي
الرقعــة المســاحية.

إطــاق خدمــات الميــاه فــي المنطقــة الســكنية
بالمدينــة الصناعيــة بـــ «وعــد الشــمال» ،لتصــل
الطاقــة اإلجماليــة لمحطــات ميــاه الشــرب إلــى
182,000م 3فــي اليــوم الواحــدُ ،يضــخ مــن خاللهــا
نحــو 133.000م/3اليــوم ،كمــا وصــل إجمالــي طاقة
محطــات الصــرف القائمــة 114.000م/3اليــوم .وبلــغ
معــدل اســتقبال ميــاه الصــرف 90.000م/3اليــوم،
فيمــا كان معــدل االســتفادة مــن الميــاه المعالجــة
والمتجــددة ألغــراض الــري والصناعــة وكذلــك فــي
بحيــرة “مــدن”  35,000م /3اليــوم.

تطوير وسائل التواصل
مع الشركاء لضمان جودة
تقديم خدمات المياه.

63

الرقابة الصحية والغذائية
أطلقــت “مــدن” عــدد ًا مــن المبــادرات الب َّنــاءة التــي تســهم فــي دفــع
مســير التنميــة المســتدامة ،كان مــن بينهــا اســتحداث «قســم الصحــة»
تكــون مهمتــه وضــع نظــام إلدارة ســامة الغــذاء يســتند إلــى معاييــر

أهداف البرنامج
عالميــة ،وتطبيقــه علــى المنشــآت الغذائيــة الصغيــرة والمتوســطة،
ورفــع فاعليــة التــزام منشــآتها بأقصــى درجــات الســامة الغذائيــة.
تعزيز التزام المنشآت بمتطلبات سالمة الغذاء لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين

مزايا نظام إدارة سالمة الغذاء
العمل على تحقيق أعلى المعايير في مجال سالمة األغذية
سرعة الحصول على بيانات المنشآت الغذائية
زيادة نسبة تحقيق أهداف الزيارات الرقابية
ضمان أن تكون المنشآت الغذائية في “مدن” ضمن األفضل عالمي ًا في معايير سالمة الغذاء

فتح المجال لتفاعل المستثمر مع بيانات الرقابة الصحية
تعزيز مستوى الشفافية فيما يخص اإلجراءات الرقابية

العمل على خفض الشكاوى المتعلقة باألمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء

مبادرة برنامج «اطمئن»
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برنامــج «اطمئــن» :هــو مختصــر لبرنامــج “مــدن” لتصنيف المنشــآت
الغذائيــة فــي المــدن الصناعيــة ،إذ يعتبــر أداة فعالــة فــي
قيــاس مــدى التــزام المنشــآت بتطبيــق متطلبــات واشــتراطات
ســامة الغــذاء فيهــا .ويجمــع البرنامــج بيــن عــدد مــن األنظمــة
الرقميــة التــي تعمــل علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا لضمــان
ســامة الغــذاء واســتمرارية تطبيــق أعلــى المعاييــر الصحيــة
فــي المنشــآت الغذائيــة .ويســتخدم البرنامــج مدخــات برنامــج

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

ويطبــق برنامــج «اطمئــن» علــى جميــع المنشــآت الغذائيــة
المختصــة بإعــداد وتجهيــز وتقديــم الوجبــات الغذائيــة ،مثــل
مراكــز اإلعاشــة والمطاعــم ومحــات إعــداد الوجبــات الســريعة
داخــل المــدن الصناعيــة .حيــث تتــم جدولــة الزيــارات إلكترونيـ ًا مــن
خــال برنامــج التفتيــش الذكــي بنــاء علــى درجة الخطورة 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 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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المنفذة على المستوى الخدمي
المشاريع ُ

البطاقة البالتينية «أداء ممتاز»

البطاقة الخضراء «أداء جيد جداً»

تعنــي مســتوى ممتــاز المتثــال المنشــأة
بمتطلبــات “مــدن” فــي ســامة الغــذاء
ومســتوى التــزام إدارة المنشــأة
لســامة الغــذاء فيهــا عالــي

تعنــي مســتوى جيــد جــد ًا المتثــال
المنشــأة بمتطلبــات “مــدن” فــي ســامة
الغــذاء ومســتوى التزام إدارة المنشــأة
لســامة الغــذاء فيهــا مرضــي

البطاقة الصفراء «أداء جيد»

البطاقة البرتقالية «أداء مقبول»

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

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

البطاقة الحمراء «أداء ضعيف جداً»

«تصنيف مؤجل»

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

تصنيف مؤجل لحين االنتهاء من
اإلجراءات التصحيحية المطلوبة من
المنشأة

مبادرة «مكافحة الغش التجاري»

مبادرة «العربات الغذائية المتنقلة»

مبــادرة فــي اللحــوم المعروضــة والمســتخدمة فــي المنشــآت
الغذائيــة .تلــزم “مــدن” مــن خاللهــا أصحــاب المنشــآت بتبنــي
مشــاركة المســتهلك للمعلومــات الخاصــة بمصــدر ونوعيــة
اللحــوم عبــر توحيــد طريقــة نشــر المعلومــة داخــل المنشــأة
الغذائيــة.

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

قامت “مدن” بتطوير خدماتها المقدمة من قِ بل «نظام إدارة سالمة الغذاء» وهي:
فتح المجال أمام
المستثمرين لتنفيذ
إجراءاتهم ومعامالتهم
إلكتروني ًا وهي:

 إصدار/تجديد رخص األنشطة المهنية. إصدار/تجديد الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية. -إطالع وتفاعل المستثمر (مالك النشاط) مع نتائج الزيارات الرقابية.

تنشيط العمل بمبدأ قياس خطورة النشاط
المزاول ليتم تحديد تردد الزيارات على
أساسه ،وتعيين عدد الزيارات لذلك ،مما
ضاعف من عدد الزيارات الشهرية الروتينية
لتصل إلى أكثر من  800زيارة روتينية.

 عدد ( )2زيارة شهري ًا لألنشطة عالية الخطورة عدد ( )1زيارة شهري ًا لألنشطة متوسطة الخطورة عدد ( )1زيارة كل  45يوما لألنشطة منخفضة الخطورة. جمع أكثر من  600عينة غذائية وإجراء أكثر من  2٫880فحص ًا واختبار ًاللكشف عن وجود الملوثات البيولوجية.

استهداف أكثر من  1300عامل ببرامج التوعية والتثقيف الميدانية خالل الزيارات الرقابية.

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

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

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

إيجابــا علــى األعمــال األخــرى ،ودمــج أفــراد فريــق «قســم
تطويــر ورفــع كفــاءة بيئــة العمــل الداخليــة لتنعكــس
ً
الصحــة» فــي دورات تدريبيــة وتأهيليــة فــي مجــال االختصــاص تكــون مواكبــة لالحتياجــات المتزايــدة فــي تطويــر
بيئــة العمــل.
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األمن والسالمة
تهتــم “مــدن” بخلــق بيئــة عمــل كفيلــة بحمايــة موظفيهــا وأصــول
شــركائها والمجتمعــات المحيطــة بالمــدن الصناعيــة ،وذلــك باعتمــاد
سياســة األمــن والســامة والصحــة والبيئــة ،والتــي تأتــي ضمــن

زيارات السالمة
اســتراتيجيتها المتوازنــة والهادفــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة
وتطويــر المــدن الصناعيــة المختلفــة ،وفــي إطــار ذلــك تــم عمــل مــا
يلــي:

قامــت “مــدن” بوضــع قواعــد لألمــن والســامة المهنيــة ومراقبــة مــدى التــزام المنشــآت الصناعيــة بتطبيقهــا ،وتعييــن
خبــراء ومتخصصيــن فــي هــذا المجــال ،إلــى جانــب تدريــب العامليــن ورفــع 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.

أسســت “مدن” نظام ًا إلدارة الســامة « « Safety Management Systemفي المنظومة وذلك وفق أحدث الممارســات
العالميــة فــي إدارة الســامة  ISO45001بهــدف رفع مســتوى عمليات الســامة.

إطــاق نظــام إلكترونــي داعــم لنظــام إدارة الســامة ،ضــم  5خدمــات إلكترونيــة جديــدة ،هــي :التفتيــش ،متابعــة تصحيــح
إلكترونيــا.
المالحظــات ،وتقييــم المخاطــر ،والتدقيــق علــى مســتوى الســامة ،وإصــدار تراخيــص األعمــال
ً

قامــت “مــدن” بتنظيــم أنشــطة تتعلــق باألمــن والســامة لمنســوبيها فــي اليــوم العالمــي للســامة ،تضمــن اســتضافة
عــدد مــن المختصيــن البارزيــن فــي الســامة.

تعتمــد “مــدن” تصنيــف المصانــع فــي المــدن الصناعيــة حســب خطورتهــا ،فهــي تعمــل علــى متابعــة مــدى التــزام المصانع
باالشــتراطات المحــددة مــن خــال تقاريــر الزيــارات الميدانيــة بشــكل شــهري ،بحيــث تغطــي جميــع المصانــع فــي المــدن
الصناعيــة.
التقرير السنوي 2018

68

قامــت “مــدن” بإعــداد آليــة لخطــط اإلخــاء الوهمــي وفــق عملهــا للجاهزيــة فــي حــال الطــوارئ ،ونفــذت  10محــاوالت
إخــاء وهمــي لعــام 2018م للمبانــي الرئيســة فــي المــدن الصناعيــة (المركــز الرئيــس فــي الريــاض ،المدينــة الصناعيــة
األولــى بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض ،المدنيــة الصناعيــة األولــى
بجــدة ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ،المدينــة الصناعيــة بالخــرج ،المدينــة الصناعيــة
بالمدينــة المنــورة ،والمدينــة الصناعيــة باألحســاء).

تهتــم “مــدن” بإعــداد زيــارات تفتيشــية للتأكــد مــن ســامة وتركيــب أنظمــة مكافحــة الحريــق فــي
المصانــع ،وعــدم وجــود تســريبات للمــواد الكيميائيــة ،والكشــف عــن صحــة التخزيــن.

2٫890
زيارة ميدانية

فرق اإلطفاء الخاصة
تأكيــدا
التزمــت “مــدن” بتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع اإلطفــاء واإلنقــاذ فــي المــدن الصناعيــة ،وذلــك
ً
علــى التزامهــا بتوفيــر أعلــى مســتويات االســتجابة حــال حــدوث طــوارئ أو كــوارث أو حــوادث ال
ســمح اللــه وتقليــل الخســائر الناجمــة عــن ذلــك.
وخــال عــام 2018م تــم تشــغيل محطــه اإلطفــاء واإلنقــاذ فــي المدينــة الصناعيــة بوعــد الشــمال،
وذلــك خــال زيــارة خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي العهــد «حفظهمــا اللــه» لطريــف ،ويتبــع ذلــك
تشــغيل عــدد  5محطــات فــي كل مــن «مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ،المدينــة الصناعيــة بالخــرج،
المدينــة الصناعيــة الثالثــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،والمدينــة الصناعيــة بالمدينــة
المنــورة».

األمن الصناعي
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 إيجابـ ًا علــى
األداء العــام ،وحــد مــن المخالفــات والتعديــات ،كمــا اهتمــت “مــدن” باالرتقــاء بمســتوى األداء
والحــد مــن المخالفــات مــن خــال المشــاريع التــي أطلقتهــا لمراقبــة المنشــآت ،وتطويــر حلــول
األمــن والســامة الصناعيــة عبــر توفيــر عــدد مــن الكــوادر المؤهلــة واآلليــات الحديثــة.

الصيانة والتشغيل
حرصــت “مــدن” خــال عــام 2018م علــى رفــع الكفــاءة التشــغيلية
وتعزيــز الجــودة فــي أعمــال الصيانــة والتشــغيل ،وذلك باســتخدام
أحــدث التقنيــات وتطويــر مؤشــرات قيــاس الجــودة وإجــراءات
وسياســات إداريــة ،إلــى جانــب تنفيــذ أعمــال الصيانــة والتشــغيل،
ممــا أدى إلــى خفــض تكاليــف التشــغيل والصيانــة للمــدن الصناعيــة

وتطويــر الخدمــات المقدمــة إلــى شــركاء “مــدن” .وفــي إطــار
التوســع فــي تقديــم خدمــات جديــدة فــي هــذا الجانــب ،تــم طــرح
عــدة عقــود تشــغيلية للمــدن الصناعيــة ،وتشــرف “مــدن” علــى 62
عقــد ًا تشــغيلي ًا فــي  26مدينــة ،بمســاحة إجماليــة تصــل إلــى 500
مليــون متــر مربــع مــن مســاحة األراضــي الصناعيــة المطــورة.
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تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الصناعي
تحقيقــ ًا لرؤيــة المملكــة  ،2030فقــد وضعــت “مــدن” عــدد ًا مــن
المحــاور االســتراتيجية لتفعيــل دور الكفــاءات الســعودية وتطويــر
أدائهــا لتكــون الخيــار األمثــل فــي مجــال التنميــة الصناعيــة والمجــال

1
3

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

تمضــي “مــدن” وفــق رؤيــة تَعــي دور المــرأة وأهميتهــا فــي ســوق
العمــل ،بتهيئــة بيئــة عمــل مالئمــة تســمح لهــا بتنشــئة مشــاريعها
وتطويــر اســتثماراتها وتكــون عونـ ًا لهــا علــى متابعــة أعمالهــا ،أطلقت
عليهــا اســم «الواحــة» توفــر بداخلهــا حاضنــات أطفــال وأماكــن انتظــار
للســيارات بخــاف المراكــز الطبيــة والترفيهيــة ،وتضــم المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة وصناعيــات الحــرف اليدويــة .وذلــك انطالقـ ًا مــن

رؤيــة المملكــة  2030التــي تســعى لتفعيــل َد ْور المــرأة فــي جميــع
المجــاالت المناســبة لهــا.
هــذا وقــد شــهدت المــدن الصناعيــة خــال عــام 2018م زيــادة مطــردة
فــي عــدد العامــات بالمصانــع ،الســيما فــي مجــال الصناعــات الدوائيــة
والغذائيــة ليصــل عددهــن إلــى  7860عاملــة ،بفــارق  359عاملــة عــن
عــام 2017م.

أعداد العامالت بحسب الفروع
العمل مع
الجهات الحكومية
لتطوير وتسهيل
الخدمات في
المدن الصناعية

إقامة وتأجير
المحال التجارية
ومراكز التسوق
داخل المدن
الصناعية

2

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

4

استحداث
المستوصفات
والعيادات
الطبية داخل
المدن الصناعية

ملتقى التوطين الصناعي في جدة
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تحفيز عمل المرأة بالقطاع الصناعي

نظمــت “مــدن” بالتنســيق مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
ممثلــةُ بصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية «هــدف» وشــركة «طاقــات
عِ لم» في مدينة جدة ،ورشــة عــــــمل «ملتـــــــقى التوطين الصنـــــاعي»،

وذلــك بهـــــــــدف تمكيـــــــن المـــــــرأة مــن العمــل فــي المــدن الصناعيــة
وتعزيــز دورهــا فــي تنميــة المجتمــع الصناعــي مــن خــال الجمــع بيــن
الباحثــات عــن عمــل ومســؤولي المصانــع إليجــاد الفــرص الوظيفيــة.

الفرع

2017

2018

الرياض

2٫986

3٫011

القصيم

36

142

الشرقية

1121

1٫270

الغربية

3٫234

3٫271

المدينة المنورة

102

110

الجنوب

22

56

اإلجمالي

7٫501

7٫860
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رأس المال البشري  ..استثمار للمستقبل
تعمــل “مــدن” وفــق اســتراتيجية جديدة جاذبة للكفــاءات والمواهب
وتعزيــز قدراتهــا ،وهــي  -ال شــك  -أحــد األهــداف الطموحــة التــي
تــؤدي إلــى تمكيــن المــوارد البشــرية فــي المملكــة ،وبنــاء اقتصــاد
معرفــي تقــوده كفــاءات ســعودية مــن خــال توظيــف الطاقــات
الكامنــة لــرأس المــال البشــري ،وتعظيــم دور البرامــج التدريبيــة
وصقــل منســوبيها بالخبــرات المهنيــة والعلميــة الالزمــة.

تطوير الكفاءات

وســعت “مــدن” خــال 2018م إلــى اســتقطاب أفضــل الكفــاءات
والخبــرات المميــزة فــي ســوق العمــل ،وتهيئــة منظومــة عمــل
قائمــة علــى اإلبــداع واالبتــكار وتقديــم األفــكار الخال َّقــة فــي مختلــف
اإلدارات والفــروع.

تحـــــــرص “مدن” على تمكيــــن منســــــــــوبيها وصـقلـهــــم بالشـــــــــــهادات
المهـنــــــيــــــــة المعتـــــمــــــدة عالميــــــــــــاً ،مـــــما يســــــــــهم في تطـويــــــــــر
الكــــــــفاءات ويحقــق أهدافهــا االســــــــتراتيجية ،فـــــقـــــد تــــــم عمــل

الشهادة
إجمالي عدد
موظفي “مدن”

السعوديين

 384موظف ًا

 382موظف ًا

بنسبة % 99,48

غير السعوديين
 2موظف ًا

بنسبة % 0,52

عدد الذكور

عدد اإلناث

متوسط األعمار

 375موظف ًا

 9موظفات

 33عام ًا

Project Management Professional

(National Fire Protection Association(13

التطوير التنظيمي وإدارة المواهب

Six Sigma

البرامج التدريبية
تســعى “مــدن” لتقديــم أفضــل البرامــج التدريبيــة والــدورات التخصصيــة
الفنيــة لمنســوبيها ،تحقيقــ ًا ألهدافهــا التشــغيلية وإيجــاد بيئــة
ـة ومحفِّ ـ ٍ
داعمـ ٍ
ـزة للتطــور المهنــي .ويرتبــط التدريــب الــذي تقــره “مدن”

التقرير السنوي 2018

72

ISO 9001 Lead Auditor
باألهــداف الســنوية للموظفيــن وتمكينهــم مــن تحقيقهــا .وفــي هــذا
الصــدد ،شــهد عــام 2018م تنفيــذ مجموعــة مــن الخطــط والبرامــج
التطويريــة انتهــت بتدريــب مــا يقــارب  282موظف ـاً ،كان مــن أبرزهــا:

 -االتجاهات الحديثة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B. O. T

 -تطوير الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص ()PPPs

 -التوجهات المستقبلية في التخطيط الحضري والعمراني

 -إدارة العقود :فهم وتطبيق االلتزامات التعاقدية

 -إدارة الجودة الشاملة

 -مؤشرات األداء الرئيسة وبطاقات األداء المتوازن

 -إعادة هندسة اإلجراءات (الهندرة)

 -إعداد دراسات الجدوى االقتصادية

 -االحترافية في إدارة المرافق

 -الهندسة الزراعية وهندسة الري

 -إعداد التقارير المالية وفق ًا للمعايير الدولية

construction Safety – OSHA

ISO 45001 Occupational health and safety

TOGAF® for Practitioners - Level 1 & 2
SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits, and
Incident Handling

خطــة للموظفيــن للحصــول علــى تلــك الشــهادات لتطويــر األنظمــة
واإلجــراءات المتبعــة فــي اإلدارة إلــى المعيــار العالمــي وبلــغ عددهــم
 15موظفــاً.

الجهة المعتمدة

Project Management Institute

National Fire Protection Association

council for six sigma certification
British Standards Institution

OSHAcademy

International Organization for Standardization

The Open Group

The SANS Institute
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تعزيز المهارات القيادية
تضطلــع “مــدن” بمســؤوليتها نحــو بنــاء قــدرات موظفيهــا ،وتعزيــز
مهاراتهــم القياديــة ،بإطــاق برامــج لجميــع ُمــدراء اإلدارات

واألقســام والفــروع ،بهــدف تعزيــز نجــاح التغييــر واالنتقــال إلــى
مراحــل التنفيــذ بشــكل فعــال كان مــن بينهــا:

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

برنامج « كوادرنا أولى»
تهتــم “مــدن” بتنميــة قــدرات منســوبيها وتعزيــز كفاءتهــم فــي مســارهم الوظيفــي،
حيــث أطلقــت برنامــج «كوادرنــا أولــى» والــذي يتيــح طــرح الفــرص الوظيفيــة الشــاغرة
داخليــ ًا لموظفــي “مــدن” مــن خــال بوابــة التوظيــف الداخلــي ،واختيــار المرشــحين
المناســبين لشــغل هــذه الشــواغر عــن طريــق لجنــة معنيــة بمقابلــة وتقييــم واختيــار
الكفــاءات األجــدر ،وهــو مــا نتــج عنــه اختيــار  8موظفيــن لمــلء الوظائــف القياديــة
واإلشــرافية.

تعزيز تواجد “مدن” في سوق العمل
تعزيز بيئة العمل
تحــرص “مــدن” علــى تعزيــز بيئــة العمــل لديهــا وتهيئــة منــاخ ُمحفِّ ــز لمنســوبيها،
بإطــاق العديــد مــن المبــادرات والمزايــا التــي مــن شــأنها خلــق منافســة ترتكــز علــى
عــدة جوانــب ،مــن أهمهــا تطويــر الخدمــات اإللكترونيــة وإتاحــة الخدمــات الذاتيــة التــي
يحتاجهــا الموظــف إلكترونيــ ًا بدايــة مــن انضمامــه للعمــل فــي “مــدن”.

قامــت “مــدن” ممثلــة فــي إدارة المــوارد البشــرية بتنويــع مصــادر االســتقطاب وجــذب
المرشــحين المتميزيــن فــي ســوق العمــل ،حيــث تــم التعاقــد مــع شــركة «لينكــد
إن» لتعزيــز هويــة “مــدن” كجهــة جاذبــة للعمــل واســتقطاب الكفــاءات مــن مختلــف
التخصصــات ،كمــا شــاركت “مــدن” فــي اليــوم الهندســي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز
والــذي ينعقــد فــي الفتــرة بيــن « 13-11فبرايــر».
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كفاءة التشغيل
تُولــي “مــدن” اهتمام ـ ًا كبيــر ًا برفــع كفــاءة إجــراءات العمــل وتطويرهــا
وأتمتتهــا رقميــاً ،والعمــل علــى ترســيخ مفهــوم كفــاءة التشــغيل
واالســتفادة المثلــى مــن المــوارد ،كذلــك تفعيــل أعمــال إدارة الجــودة
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علــى مختلــف المســتويات ،لــذا قامــت “مــدن” بإطــاق واحــدة مــن أهــم
مبادراتهــا ،هــي مبــادرة «رفــع مســتوى الكفــاءة واإلنتاجيــة والجــودة»
كمبــادرة اســتراتيجية بالتعــاون مــع جميــع اإلدارات فــي عــام 2018م.

ولتحقيــق أهــداف المبــادرة ،قامــت “مــدن” بإنشــاء قســم التحكــم
بالجــودة وكفــاءة التشــغيل بغــرض تحســين كفــاءة األعمــال التشــغيلية
ونشــر ثقافــة الجــودة وقيــاس مســتواها ،أيضــ ًا تــم تشــكيل فريــق
للجــودة مــن جميــع اإلدارات تكــون مهمتــه تقديــم الدعــم والتوجيــه

لتحســين جــودة األعمــال وتقليــل المخاطــر ،كمــا تتبنــى “مــدن” العمــل
بأنظمــة حديثــة تدعــم هيكلتهــا الداخليــة وتســهم فــي ربــط خدماتهــا
بــاإلدارات المختلفــة فــي عالقــة إبداعيــة خالقــة تتصــف بالســرعة
والدقــة واالرتقــاء بجــودة األداء.

المدينة الصناعية الثانية بالرياض
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التطور اإللكتروني

مشروع «وثق»

يســتمر التطــور اإللكترونــي فــي “مــدن” عامــ ًا تلــو اآلخــر إلحــداث
قفــزة تقنيــة هائلــة ،تــدل علــى الجهــود المبذولــة فــي التحديــث
وتعزيــز البنــاء حصلــت مــن خاللهــا علــى جائــزة التعامــات اإللكترونيــة

الحكوميــة «إنجــاز» ،وشــهد عــام 2018م إطــاق عــدد مــن البرامــج
والخدمــات الجديــدة هــي:

قامــت “مــدن” بإطــاق مشــروع «وثــق» ،الــذي يســتهدف مراجعــة
وتوثيــق جميــع عمليـــــــــات وإجــراءات العمــل بداخلهــا ،ومــا يتعلــق بهــا
من سياســات ومصفوفة صالحيات ونماذج حســـب أفضــــــل الممارســات

فــي ســوق العمــل ،والقيــام بتحديــث وتطويــر النظــام اآللــي الخــاص
بذلــك.

االرتباط مع نظام المراسالت
الحكومي “مراسالت”
إعادة هيكلة ملف الشريك

إطالق منصة “أرض وقرض”
بالتعاون مع الصندوق الصناعي

تفعيل نظام األرشفة وعقد
ورش تدريبية مع اإلدارات
المستفيدة

إطالق تطبيق خدماتي
للموظفين

2018
تطبيق وتفعيل نظام طرح وترسية
المناقصات بشكل آلي

تفعيل نظام إدارة العميل ونقل بيانات
الشركاء بالهيكلة الجديدة إليه

تطبيق وتفعيل نظام ضريبة
القيمة المضافة

تطبيق وتفعيل نظام النماذج اإللكترونية
لالستغناء عن النماذج الورقية
التقرير السنوي 2018
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األهداف

اإلنجازات

 مراجعــة اآلليــات والنمــاذج المعمــول بهــا لتوثيــقاإلجــراءات وتطويرهــا

 مراجعــة وتوثيــق أكثــر مــن  350إجــراء موزعــة علــى مختلــفاإلدارات فــي “مــدن”

 توثيــق وتطويــر اإلجــراءات والسياســات ومصفوفــةالصالحيــات

 تحديــد التحديــات والفــرص التحســينية لإلجــراءات المطبقــةفــي الفــروع والمــدن الصناعيــة والعمــل علــى تحســينها

 رفــع جــودة اإلجــراءات عــن طريــق مراجعــة وتطويــراألنشــطة ،قواعــد العمــل والسياســات ،والنمــاذج،
ومؤشــرات قيــاس األداء لإلجــراءات
 إطــاق بوابــة إلكترونيــة تحتــوي علــى جميــع إجــراءاتوسياســات العمــل الموثقــة والمعتمــدة والمتاحــة
لجميــع الموظفيــن فــي “مــدن”

تطبيق وتفعيل النظام
المالي لشركة “أساس”

 اعتماد أكثر من  60اتفاقية مستوى خدمة بين اإلدارات تحديد الصالحيات والمسؤوليات ألنشطة اإلجراءات تطويـــــــر النمـــــــاذج المســـــــتخدمة فــي توثيـــــــــق اإلجـــــــراءاتوالسياســات
 تطويــر لوحــة معلومــات خاصــة بنضــوج اإلجــراءات وتوثيقهــالجميــع اإلدارات
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االتصال والتمكين
يمثــل عــام 2018م نقطــة انطــاق جديــدة فــي تطويــر منظومــة
اإلعــام واالتصــال داخــل “مــدن” وجعلها عمليــة ديناميكية تربط بين
مختلــف القطاعــات معلوماتي ـاً ،وذلــك باســتخدام أشــكال التواصــل
المختلفــة التــي تشــهدها ثــورة التغيــرات التقنيــة واالقتصاديــة

إطالق هوية “مدن” الجديدة
الحديثــة .وعلــى مــدار العــام الماضــي عملــت “مدن”علــى توفيــر
منظومــة إعالميــة وتســويقية حديثــة ،تهتــم بتوفيــر البرامــج
التدريبيــة لمنســوبيها وتحســين اســتخدامات تكنولوجيــا اإلعــام
واالتصــال.

«شكل عصري يعكس طموح “مدن” وتطلعها المستقبلي»
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شــهد عــام 2018م إطــاق “مــدن” هويتهــا الجديــدة فــي احتفاليــة
كبــرى أقيمــت برعايــة وحضــور معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثروة
المعدنيــة ،رئيــس مجلــس إدارة “مــدن” المهنــدس خالــد بــن عبــد العزيــز
الفالــح ،وعــدد مــن أصحــاب المعالــي وكبــار المســؤولين والصناعييــن
واإلعالمييــن ،وذلــك تحــت شــعار «رؤيــة جديــدة لتمكيــن الصناعــة».
وجــاء إطــاق “مــدن” لهويتهــا الجديــدة فــي ُح َّلــة رائعــة وشــكل
عصــري جــذاب يعكــس طموحهــا وتطلعهــا المســتقبلي الهــادف إلــى
مواصلــة خطهــا التصاعــدي للتوســع فــي مدنهــا الصناعيــة ومناطــق
التقنيــة وتطويرهــا ،وضــرورة التكيــف مــع متطلبــات المرحلــة الجديــدة
التــي تعيشــها المملكــة فــي ظــل رؤيتهــا الطموحــة.
جســدت مــن خاللــه
فقــد اعتمــدت الهويــة الجديــدة شــكالً معاصــر ًا ّ
التطــور الــذي تشــهده “مــدن” علــى كافــة األصعــدة ،حيــث م َّثــل الخــط
المعتمــد فــي تصميــم الشــعار علــى طريقــة الشــكل العمــودي،
إشــارة نابهــة إلــى مســتقبل يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن الطموحــات
والمزيــد مــن النمــو ،حيــث انطلقــت قاعــدة الشــعار مــن طــرق تنبــض
فــي مدننــا الصناعيــة ،وترتكــز بــكل أشــكال العطــاء واإلبــداع واالبتــكار،
لتعبــر مــن خــال تقاطعهــا عــن رمزيــة شــعار مملكتنــا الغاليــة ،مــا
يمثــل فــي حــد ذاتــه ،دافعـ ًا وحافــز ًا إضافيـ ًا لتحقيــق أهدافنــا وخططنــا
االســتراتيجية التــي تتماشــى مــع رؤيــة المملكــة .2030

وقــد عبــر الجــزء العلــوي مــن الهويــة عــن المصانــع والمبانــي فــي
مدننــا الصناعيــة التــي تنتشــر وتتــوزع فــي كافــة أنحــاء ومناطــق
المملكــة ،والتــي تكشــف مــن خــال أشــكالها الجماليــة المعبــرة عــن
مــدى التطــور واالزدهــار الــذي حققنــاه فــي خدمــة مجتمعنــا ووطننــا،
عبــر مســيرة ممتــدة مــن النمــاء والتطــور بدأناهــا فــي العــام 2001م،
مثلــت قاعــدة انطــاق لمرحلــة جديــدة تعكــس قيمنــا وتطلعاتنــا
المســتقبلية.
وتبــرز هويتنــا الجديــدة ،التركيــز االســتراتيجي لتحقيــق قفــزة نوعيــة
بمدننــا الصناعيــة ،وتُســلط الضــوء علــى إمكانياتنــا وقدراتنــا الفعالــة
علــى االســتجابة لــكل التحديــات ،بتطويعهــا والعبــور مــن خاللهــا لخلــق
بيئــة جاذبــة لشــركائنا مــن المســتثمرين والصناعييــن ،وتقديــم خدمــات
عاليــة الجــودة وفــق منهجيــة عمــل احترافيــة ،تعبــر عــن شــخصية
“مــدن” وقيمهــا التــي تتبناهــا ،والقــادرة علــى االرتقــاء بالقطــاع
الصناعــي وتعظيــم مســاهمته فــي الناتــج المحلــي.
ولعــل مــا تضيفــه الهويــة الجديــدة يمثــل ُبعــد ًا الفتــ ًا ودفعــة كبــرى
لـــ “مــدن” نحــو بــذل مزيــد مــن الجهــد والعطــاء والعمــل ،بمــا يتــواءم
مــع االنتشــار الواســع لألراضــي الصناعيــة المطــورة فــي كافــة أنحــاء
ومناطــق المملكــة ،وبمــا يجســده مــن تكامــل الخدمــات فــي المــدن
الصناعيــة والتوجــه المتســارع لتحويلهــا إلــى مــدن ذكيــة.
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صحتك تهمنا

التواصل الداخلي
اهتمــت “مــدن” علــى مــدار عــام مضــى ،بتهيئــة بيئــة عمــل جاذبــة
لموظفيهــا بزيــادة العالقــات التفاعليــة ودعــم التواصــل االجتماعــي

فــي العديــد مــن اللقــاءات المختلفــة التــي تنعكــس علــى األداء
الوظيفــي وتســهم فــي إيجــاد بيئــة جاذبــة ،والتــي كان منهــا:

يســتهدف البرنامــج االهتمــام بصحــة الموظفيــن ،وتحقيــق التــوازن بيــن عملهــم وحياتهــم بعــدة تطبيقــات ،منهــا
برامــج الكشــف الطبــي ،وفعاليــات اليــوم العالمــي للصحــة واأليــام الصحيــة األخــرى ،إضافــة إلــى تنظيــم برامــج
تعزيــز الصحــة فــي بيئــة العمــل.

برنامج إثراء
يســتهدف البرنامــج إبــراز مواهــب الموظفيــن وخبراتهــم خــارج إطــار العمــل الروتينــي ،فقــد تــم خــال عــام 2018م
طــرح عــدة موضوعــات مــن بينهــا :الســفر االقتصــادي ،صيانــة الســيارات ،تجربــة ألحــد الزمــاء فــي البرنامــج البيئــي
لألمــم المتحــدة ،اليقظــة الذهنيــة ،والثــورة الصناعيــة الرابعــة.

األيام المحلية والعالمية
لــم تهمــل “مــدن” أهميــة التفاعــل مــع األيــام المحليــة والعالميــة ،حيــث قامــت بتنظيــم عــروض خاصــة بمناســبة
اليــوم الوطنــي ،إلــى جانــب احتفالهــا باليــوم العالمــي للكتــاب حيــث قامــت بتنظيــم محاضــرات متخصصــة حــول
الكتــاب ،الشــخصية الكاريزميــة والقــراءة ،ولقــاء القــراءة وأطفالنــا ،إضافــة إلــى االتفــاق مــع واحــدة مــن دور
النشــر المتخصصــة علــى نســب خصــم للموظفيــن.

“مدن” جونيور
إيمانــ ًا بأهميــة دور األســرة وتأثيرهــا فــي األداء اإلبداعــي لمنســوبيها ،تعمــل “مــدن” علــى توفيــر بيئــة عمــل
ـنويا ويحضــره أكثــر مــن  100طفــل
محفــزة وصديقــة لألســرة ،تمثلــت فــي برنامــج «مــدن جونيــور» والــذي ُيقــام سـ ً
وطفلــة مــن أبنــاء الموظفيــن والموظفــات ،ممــا يســهم فــي تبــادل العالقــات االجتماعيــة وخلــق أجــواء مــن
المــودة بيــن زمــاء العمــل.

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 ،فقــد قامــت بمــا يلــي:

خدمات الموظفين
تقــوم “مــدن” بتوفيــر العديــد مــن االمتيــازات والخدمــات التــي تصــب فــي رفاهيــة الموظــف وأســرته ،وذلــك بعقــد
أفضــل االتفاقيــات مــع الشــركات ومقدمــي الخدمــات مــن أنديــة رياضيــة ،وفنــادق ،وعنايــة بالرجــل والمــرأة ،علــى
مســتوى المملكــة وخارجهــا ،إلــى جانــب تدشــين برنامــج «غداكــم وصــل» األســبوعي.

مجتمعي
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يعمــل برنامــج «مجتمعــي» علــى عــدة أجــزاء لخدمــة المجتمــع تتمثــل فــي اســتقطاب الجمعيــات االجتماعيــة
المتخصصــة ،للتعريــف بهــا وبخدماتهــا إضافــة إلــى تنظيــم حمــات التبــرع بالــدم للموظفيــن والراغبين فــي المصانع
والعامليــن فــي المــدن الصناعيــة.

إصــدار نشــرة «التواصــل الداخلــي:
والتــي تهتــم بعــرض أخبــار “مــدن”
ونشــاطاتها المختلفــة والتعريــف
بأخبــار الموظفيــن بداخلهــا.

إصــدار مجلــة «الصناعــة» :والتــي تهتــم
بعــرض مســتجدات القطــاع االقتصــادي
واالســتثماري وتمكيــن الصناعــة
تبعــ ًا الســتراتيجيتها الجديــدة ورؤيــة
المملكــة .2030

شــهدت منصــات التواصــل االجتماعــي
لـــ “مــدن” زيــادة ملحوظــة خــال عــام
2018م ،فقــد بلــغ عــدد المتابعيــن
لمختلــف المنصــات  223,062متابعــ ًا
بنســبة زيــادة .% 42
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المعارض والملتقيات المحلية

التواصل الخارجي
تهتــم “مــدن” اهتمامــ ًا خاصــ ًا بالمشــاركة فــي المعــارض المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة كمحــور أساســي مــن محــاور عملهــا للتعريــف
بحزمــة خدماتهــا المتكاملــة والتــي تســتطيع مــن خاللهــا تمكيــن

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

المعرض
معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد»

المعارض والملتقيات الدولية

معرض كوالكس للجودة

المعرض

مكان االنعقاد

الدولة
ملتقى الصحة العالمي

أسبوع أبوظبي لالستدامة

اإلمارات العربية المتحدة
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة «بيبان عسير»

منتدى جذب االستثمار بتنظيم «أرامكو عبر البحار»

إيطاليا
معرض ومؤتمر سالسل اإلمداد والتوريد

معرض دبي لإلنجازات الحكومية 2018

اإلمارات العربية المتحدة
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة «بيبان مكة»

منتدى سان بطرسبورغ االقتصادي 2018

روسيا

منتدى جذب االستثمار بتنظيم من «أرامكو»

إسبانيا

منتدى جذب االستثمار بتنظيم من «أرامكو عبر البحار»

فرنسا

معرض سيال العالمي لألغذية

فرنسا

معرض الصين الدولي لالستيراد

الصين

معرض وملتقى اكتفاء 2018
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مكان االنعقاد
الرياض

الرياض

الرياض

عسير

الرياض

جدة

الظهران

85

اللقاءات واالجتماعات
فــي ســبيلها لتعزيــز الشــراكات والتكامــل مــع الجهــات كافــة ،تحــرص
“مــدن” علــى االلتقــاء بشــكل دوري مــع شــركائها بالقطاعيــن الحكومــي
والخــاص بجميــع المناطــق ،واالســتماع إلــى متطلباتهــم واالقتــراب مــن
أفكارهــم وتحقيــق تطلعاتهــم ،حيــث تشــهد هــذه االجتماعــات الكثيــر
مــن النقاشــات وطــرح اآلراء حــول مســتجدات القطــاع الصناعــي علــى

المســتوى المحلــي واإلقليمــي والعالمــي ،والمشــروعات التــي
تنفذهــا “مــدن” ،فض ـاً عــن بحــث مقترحــات تحســين البيئــة االســتثمارية
مــن أجــل تعزيــز خطــط التنميــة الصناعيــة وجــذب وتوطيــن االســتثمارات
بجميــع محافظــات ومناطــق المملكــة.

اللجان الصناعية ولقاءات اإلمارات
االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة

اللجان الصناعية ولقاءات اإلمارات

لقاء سمو أمير منطقة جازان

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية في الرياض

لقاء أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بجازان

لقاء وكيل إمارة الجوف

لقاء سمو أمير منطقة الجوف

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالجوف

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بحائل

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بينبع

لقاء محافظ المجمعة

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية باألحساء

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمجمعة

لقاء سمو أمير منطقة القصيم

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بتبوك

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالقصيم

لقاء نائب سمو أمير منطقة عسير

لقاء نائب سمو أمير منطقة المدينة المنورة

لقاء سمو أمير حائل ونائبه
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اللقاءات واالجتماعات
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اللجان الصناعية ولقاءات اإلمارات

لقاء سمو أمير منطقة القصيم

لقاء سمو أمير منطقة الجوف

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية باألحساء

االجتماع بأعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة
89

الجوائز والشهادات

أبرز أعمال المسؤولية االجتماعية

ارتقــت “مــدن” خــال عــام 2018م منصــات التكريــم لعــدة مــرات حصلــت خاللهــا علــى عــدد مــن الجوائــز والشــهادات التــي ُتدلــل علــى
منهجيتهــا الرائــدة وخططهــا الهادفــة لتحقيــق مســارات التحــول الوطنــي ،وتؤكــد صحــة مســارها العملــي الــذي يتــم وفــق منهجيــات
واضحــة وموثقــة:

تهتــم “مــدن” بتنميــة دورهــا المجتمعــي والمشــاركة فــي الفعاليــات
المختلفــة ،وفــي إطــار ذلــك أنشــأت «بحيــرة مــدن» بالمدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالدمــام ،والتــي تُعــد أكبــر 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
ويتضمــن المشــروع مســطحات خضــراء باإلضافــة إلــى  760نخلــة تــم
توزيعهــا علــى أنحــاء البحيــرة بشــكل هندســي وجمالــي رائــع ،كمــا
يتضمــن المشــروع ممــرات مشــاة بطــول  4كــم ُص ِّممــت بطريقــة مميــزة،
وممشــى صحــي بطــول  10كــم لخدمــة زوار البحيــرة ،باإلضافــة إلــى
نوافيــر ومتنــزه ممــا يجعــل مــن المــكان متنفســ ًا لالســتمتاع بقضــاء
الوقــت هنــاك.

جائزة الملك
عبد العزيز
للجودة في
دورتها الرابعة
عن فئة
الهيئات الحكومية
في المستوى
البرونزي
التقرير السنوي 2018

90

جائزة اإلنجاز
للتعامالت
اإللكترونية
الحكومية
فرع تعزيز
االقتصاد
الوطني
«حكومة ــ أعمال»

علــى صعيــد آخــر ،شــهد عــام 2018م اهتمــام “مــدن” بالبيئــة وتوطيــن
مشــاريع تقنيــة إعــادة تدويــر المخلفــات فــي المملكــة ،حيــث وقعــت
اتفاقــ ًا لتدويــر مخلفاتهــا اإللكترونيــة والكهربائيــة مــع كل مــن
الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام بمنطقــة الريــاض «إنســان» ،وشــركة
تدويــر البيئــة األهليــة «تدويــر» ،وذلــك ضمــن مبــادرة «بصمتنــا» التــي
تأتــي تحــت شــعار «اكفــل يتيــم بجهــازك القديــم».
ويتــم خــال هــذه المبــادرة قيــام الموظفيــن فــي “مــدن” فــي كافــة
المــدن الصناعيــة التابعــة لهــا بــكل أنحــاء المملكــة ،بجمــع المخلفــات
اإللكترونيــة والكهربائيــة مثــل (أجهــزة الكومبيوتر ،االتصــاالت ،الثالجات،
المكيفــات ،األفــران ..وغيرهــا) وتقــوم شــركة «تدويــر» بتقديــم الحلــول
البديلــة واآلمنــة بيئيــ ًا وصحيــ ًا لنقلهــا والتخلــص منهــا طبقــ ًا لمعاييــر
التدويــر المتبعــة محلي ـ ًا ودولي ـاً.

جائزة
مراسالت
للربط بين
األجهزة
الحكومية

بحيرة “مدن” في المدينة الصناعية الثانية في الدمام
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المراجعة الداخلية
تضطلــع “مــدن” بمســؤوليتها نحــو تطبيــق مبــادئ الحوكمــة
ورفــع كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،وذلــك تعزيــز ًا
لمســتوى النزاهــة والشــفافية فــي مختلــف القطاعــات اإلداريــة
والتشــغيلية كافــة ،فقــد قامــت “مــدن” مســتندةً إلــى القــرار
الصــادر عــن مجلــس إدارتهــا فــي اجتماعــه األول المنعقــد بتاريــخ

 1440-1-27هـــ ،والــذي يوجــه بإعــادة تشــكيل لجنــة المراجعــة
الداخليــة ويكــون اختصــاص عملهــا مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي
تنفيــذ مســؤولياته المتعلقــة بالسياســات المحاســبية والتقاريــر
الماليــة وإدارة الـــمخاطر وبيئــة الرقابــة الداخليــة.

خــال العــام 2018م حققــت “مــدن” عــدة إنجــازات تتعلــق
بتطبيــق معاييــر الجــودة ورفــع مســتوى كفــاءة األداء

والرقابــة ،وتوثيــق اإلجــراءات ،إلــى جانــب إصدارهــا نشــرات
توعويــة وتثقيفيــة .وذلــك فــي النقــاط التاليــة:

وتعمــل «المراجعــة الداخليــة» علــى تحســين عمليــات “مــدن” ،وتقديــم خدمــا ٍ
ٍ
ـارية موضوعيــة تســتهدف تطويــر منظومــة العمــل بدرجــة عاليــة مــن
ت استشـ
الكفــاءة والفاعليــة تشــمل القيــام بالمهــام التاليــة:

الـمخاطر
فحص أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة َ

الربط مع
نظام «شامل»
الخاص بالجهات
الرقابية

تطبيق معايير
الجودة على
تنفيذ عمليات
المراجعة
وتقاريرها

االنتهاء
من أتمتة
إجراء تقديم
االستشارات
داخل “مدن”

التأكد من مدى دقة وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية

االنتهاء من رفع التقارير الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية الصادرة في عام  2018على منصة نزاهة

تعزيز مفهوم الحوكمة ،والتوعية بالشفافية والنزاهة
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المتخذة من قِ َبل اإلدارات ذات العالقة لمعالجة النتائج
تقييم الخطط واإلجراءات التصحيحية ُ
والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة

مشــاركة منســوبي اإلدارة فــي عــدد مــن المؤتمــرات والفعاليــات وورش العمــل مثــل «المؤتمــر الدولــي لمعهــد المراجعيــن
الداخلييــن ،والمؤتمــر الســابع للمراجعــة الداخليــة تحــت إشــراف الجمعيــة الســعودية للمراجعيــن الداخلييــن ،ومؤتمــر نزاهــة
الدولــي الثالــث وكذلــك ورش العمــل المختلفــة
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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 عبد العزيز

ولي العهد ،نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وزير الدفاع

البـــــــــــــاب الرابـــــــــع
مدننا الصناعية ومنتجاتنا
خدمات ومنتجات “مدن”
المدن الصناعية
المدن والمجمعات الصناعية الخاصة
مناطق التقنية

يلقــي هــذا البــاب الضــوء علــى الخدمــات والمنتجــات
التــي تقدمهــا “مــدن” ،ومــا توصلــت إليــه فــي تطويــر
المــدن الصناعيــة والمجمعــات الصناعيــة الخاصــة ،كذلــك
مناطــق التقنيــة وذلــك علــى عــدد مــن المحــاور

خدمات “مدن”
ِ
ُســهل الوصــول
حرصــت “مــدن” علــى ترتيــب خدماتهــا وفــق تصنيفــات رئيســة ت
ِ
لـــلمستثمرين ،والمقاوليــن ،والمكاتــب الهندســية ،مــع إيضــاح كل المتطلبــات
والخطــوات الالزمــة والشــروط والمســتندات وأزمنــة إنجــاز األعمــال .وغيــر ذلــك
مــن األســئلة التــي عــادةً مــا تحتــاج األطــراف الخارجيــة اإلجابــة عليهــا .وبنهايــة

طــورت “مــدن” نظامـ ًا إلكترونيـ ًا خاصـ ًا الســتخراج الرخــص لتقليــل وقــت معالجــة الطلبــات إلــى  7أيــام،
بحيــث يتمكــن المســتثمر مــن متابعــة كافــة مراحــل اإلصــدار وحتــى طباعــة الرخصــة دون الحاجــة إلــى
زيــارة إدارات المــدن الصناعيــة.

عــام 2018م وصــل مجمــوع الخدمــات التــي تقدمهــا “مــدن” إلــى  50خدمــة علــى
مختلــف األصعــدة ،نجحــت خاللهــا فــي تقليــل مــدة الــدورة الزمنيــة لتخصيــص
األراضــي ،إذ بلغــت  16يــوم عمــل ،وكانــت ســابق ًا تصــل إلــى  127يومــاً.

تقــوم “مــدن” بإصــدار رخصــة التشــغيل للمصانــع الملتزمــة باشــتراطات الســامة التشــغيلية،
كرخصــة بديلــة للدفــاع المدنــي بعــد االتفــاق علــى ذلــك ،ممــا ســاهم فــي تقليــل عــدد الجهــات التــي
ُيراجعهــا المســتثمر.

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

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع استثماري

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع سكني

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع لوجستي

خدمات
المكاتب الهندسية

خدمة
العناية بالشريك

خدمات
المقاولين
 تأهيل مقاول لمشاريعتنفيذ المصانع والعقود
الصناعيةواالستثمارية

 تأهيل مكتب هندسي ألغراضاإلشراف على األعمال الهندسية
لعقود المستثمرين داخل نطاق
المدن الصناعية

 تأهيل مقاول /مورد ألغراضالدخول في منافسات “مدن”

 تأهيل مكتب هندسي ألغراضاإلشراف على المشاريع الخاصة بـ
“مدن”

 في إطار سعيها الدائم للعنايةبالشريك ،تعمل “مدن” على
المقدمة وتسهيل
تنمية الخدمات ُ
سبل التواصل مع المستثمرين
المحليين والعالميين وتطويرها
تقنياً ،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

استئجار مصنع جاهز

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

استعالم عن طلب استئجار مصنع جاهز

خدمات المستثمرين الصناعيين

 تصريح صيانة برج اتصاالت -رخصة حفر /تمديد خدمات
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خدمات
العقود

خدمات
انتقال
الـملْ كية

الخطابات
التنسيقية

خدمات
التصاريح

خدمات
الر َخص
ُ

 صرف مستخلص للمشاريعالمنفذة في المدن الصناعية
ُ

 إصدار رخصة بناء اعتماد مخططات السالمة اعتماد المخططات المعماريةواإلنشائية
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منتجات “مدن”
تُــدرك “مــدن” أهميــة الــدور المنــوط بهــا فــي تعزيــز االقتصــاد
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:

األراضــــــي االستثمارية
األراضي الصناعية

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

واحــــــــات “مدن”
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مواكبــة لمســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030بشــأن تشــجيع عمــل
المــرأة الســعودية وإبــراز دورهــا المجتمعــي كقــوة عاملــة ،أنشــأت
ـي فــي
“مــدن” واحــات صناعيــة بمواصفــات ومعاييــر عالميــةُ ،روعـ َ
تصميمهــا أن تكــون مالئمــة ومه َّيــأة لدخــول المــرأة إلــى القطــاع
«عاملــة أو مســتثمرة» فــي الصناعــات الخفيفــة والمتوســطة ،فقــد
حرصــت “مــدن” علــى أن تكــون تلــك الواحــات مجهــزة ببنيــة تحتيــة
متكاملــة الخدمــات ،وأن تكــون منتشــرة داخــل المــدن وقريبــة مــن
التجمعــات الســكانية ،مــع تشــجيع االســتثمار فــي كل مــا يســهل

تحــرص “مــدن” علــى توفيــر كافــة الخدمــات التــي تُهيــئ لمجتمــع صناعــي
واســتثماري متكامــل وجــاذب للشــركاء المســتثمرين وأصحــاب العالقــة ،لــذا
مخصصــة لالســتثمار فــي تطويــر الـــمرافق والخدمــات
قامــت بتوفيــر أراض
َّ
فــي 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 والطبية ،أيضـ ًا الصناعات
الكهربائيــة واإللكترونيــة ،والصناعــات التــي تعتمــد علــى الطباعــة
ثالثيــة األبعــاد.

عمــل المــرأة كالنقــل والمعاهــد وحاضنــات األطفــال وغيرهــا.
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حاضـــــنات األعـــــمال
خصصــت “مــدن” بالمدينــة الصناعيــة األولــى بالدمــام أرض ـ ًا تتجــاوز مســاحتها
ّ
للتوســع وإنشــاء أعمــال
6٫000م ²لصنــدوق األميــر ســلطان لتنميــة المــرأة
ّ
أخــرى باإلضافــة للقائمــة ســابق ًا بــذات المدينــة ،وذلــك فــي إطــار دعمهــا
لــرواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع الجديــدة.

الحـــــــــــــلول اللوجستية
ٍ
أراض ُموزعــة فــي مناطــق رئيســة فــي
تقــدم “مــدن” ضمــن منتجاتهــا
المملكــة ،تســمح بالتخزيــن وتُعــد كمحطــات لتوزيــع البضائــعُ .روعــي فيهــا أن
تكــون مناســبة للحركــة المروريــة الكثيفــة.

أرض وقرض صناعي
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تقــدم “مــدن” منتــج «أرض وقــرض صناعــي» الــذي يتيــح للمســتثمر التقديــم
علــى أرض صناعيــة وتمويــل معـاً ،كحزمــة صناعيــة موحــدة ،وذلك عبــر اتفاقية
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 الوقت
والجهــد ويقلــل مــن أعبــاء المســتثمر الصناعــي مثــل رســوم إيجــار وتخصيــص
األرض الصناعيــة ،وطريقــة الفوتــرة.
ويمكن للمستثمر االستفادة من هذا المنتج بالدخول على الرابط:
/https://www.landloan.gov.sa

المدن الصناعية  ..نهضة وتنمية
كونهــا هيئــة مســتقلة تتمتــع باإلشــراف الكامــل علــى إنشــاء وإدارة
المــدن الصناعيــة وتشــغيلها وصيانتهــا وتطويرهــا بالتعــاون مــع
القطــاع الخــاص .وبحســب القــرار اإلداري رقــم (/1271ق/م ع1439/هـــ)
الصــادر بتاريــخ (1439/03/26هـــ) ،فقد شــهد عــام 2018م ،إعادة هيكلة

الفرع

التقســيم الجغرافــي للمــدن الصناعيــة وإلغــاء مســمى قطاعــات
واســتبداله بـــ «الفــروع» ،لتكــون ســبعة فــروع هــي« :الريــاض ،القصيــم،
الغربيــة ،المدينــة المنــورة ،الجنــوب ،الشــرقية ،ووعــد الشــمال» تضــم
 35مدينــة صناعيــة كالتالــي:

المدن الصناعية

العدد

مركز الفرع

الرياض

المدينة الصناعية األولى بالرياض– المدينة الصناعية الثانية بالرياض – المدينة
الصناعية الثالثة بالرياض – المدينة الصناعية بالخرج – المدينة الصناعية بضرما
– مدينة سدير للصناعات واألعمال

 6مدن

القصيم

المدينة الصناعية األولى بالقصيم -المدينة الصناعية الثانية بالقصيم – واحة
مدن القصيم – المدينة الصناعية بحائل – المدينة الصناعية بالزلفي – المدينة
الصناعية بشقراء

 6مدن

الغربية

المدينة الصناعية األولى بجدة – المدينة الصناعية الثانية بجدة – المدينة
الصناعية الثالثة بجدة – واحة مدن بجدة «جدة الرابعة» – المدينة الصناعية
بمكة المكرمة – المدينة الصناعية برابغ

 6مدن

المدينة الصناعية
األولى بجدة

المدينة
المنورة

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة – واحة مدن بينبع  -المدينة الصناعية
بتبوك

 3مدن

المدينة الصناعية
بالمدينة المنورة

الجنوب

المدينة الصناعية بعسير– المدينة الصناعية بالباحة – المدينة الصناعية بنجران
– المدينة الصناعية بجازان

 4مدن

المدينة الصناعية
بعسير

الشرقية

المدينة الصناعية األولى بالدمام – المدينة الصناعية الثانية بالدمام –
المدينة الصناعية الثالثة بالدمام – المدينة الصناعية األولى باألحساء –
المدينة الصناعية الثانية باألحساء «سلوى» – واحة مدن باألحساء – المدينة
الصناعية بحفر الباطن

 7مدن

المدينة الصناعية
الثانية بالدمام

وعد
الشمال

مدينة وعد الشمال الصناعية – المدينة الصناعية بعرعر
– واحة مدن بالجوف

 3مدن

مدينة وعد
الشمال الصناعية

المدينة الصناعية
الثانية بالرياض

المدينة الصناعية
األولى بالقصيم
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المدينة الصناعية األولى بالرياض

فرع الرياض
ينقســم الفــرع إلــى  6مــدن رئيســة هــي « :المدينــة الصناعيــة األولــى بالريــاض ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض ،المدينــة الصناعية
الثالثــة بالريــاض ،المدينــة الصناعيــة بالخــرج ،المدينــة الصناعيــة بضرمــاء ،مدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال» ،ويتواجــد مركــز الفــرع
اإلداري فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض.

تاريخ اإلنشاء :عام 1973م
الموقع  :وسط مدينة الرياض بجانب الميناء الجاف من
الجهة الغربية ،في حي الملز

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 2 :كم إلى
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرياض

عدد المصانع  63 :مصنع ًا بين منتج
ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 2:كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المسافة إلى أقرب مطار:
 36كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المساحة اإلجمالية 500 :ألف م2

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة

المركبات
والمقطورات

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة الورق
ومنتجاته

صناعة األخشاب
واألثاث

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعات
معدنية

صناعات
طبية

الطباعة
والنشر

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن

الالفلزِّية ومواد البناء

صناعات
تحويلية أخرى

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
التقرير السنوي 2018
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شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

ُمكتمل

متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة «المرحلة الثانية»

%0

% 96

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية الثانية بالرياض

الصناعات القائمة والمستهدفة

تاريخ اإلنشاء :عام  1976م

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 24 :كم إلى
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض

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

عدد المصانع  1100 :مصنع بين منتج
ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 24:كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المركبات
والمقطورات

المسافة إلى أقرب مطار:
 52كم إلى مطار الملك خالد الدولي

المساحة اإلجمالية 19 :مليون م2

المنتجات النفطية
المكررة

صناعات
طبية

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

المميزات الخدمية
صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

فرع المديرية العامة للجوازات

مجمع الم التجاري

فرع مؤسسة البريد السعودي

مجمع الزامل التجاري

فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مجمع المطاعم

وزارة العمل والتنمية االجتماعية – شؤون 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 واالستثمار – إدارة شهادات المنشأ

مركز أركان الرياضي

الطاقة الكهربائية
مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

التقرير السنوي 2018
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(  50٫000م) 3

صناعات
معدنية

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

الطباعة
والنشر

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة الورق
ومنتَجاته

المراكز التدريبية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
خدمات المياه

المعدات
والمكائن

المالبس
والمنسوجات والجلود

صناعة األخشاب
واألثاث

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

المركز التدريبي

المساحة (م)²

المعهد العالي للصناعات البالستيكية بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

60٫000

( 35٫000م) 3
المعهد الصناعي الثانوي األول بالرياض بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

60٫000

معهد شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي

9٫600
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المدينة الصناعية الثالثة بالرياض

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 – عمال

30٫000م²

1٫270

 7٫500عامل

مجمع ماسك السكني – للموظفين

10٫000م²

450

 1٫100موظف

مجمع توق السكني

16٫000م²

663

 2٫600عامل

تاريخ اإلنشاء :عام 2010م بشراكة بين “مدن”
والمديرية العامة للسجون

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 37 :كم إلى
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض

الموقع  :جنوب مدينة الرياض بجانب إصالحية الحائر
من جهة الجنوب

عدد المصانع  15 :مصنع ًا منتج ًا

المسافة إلى أقرب ميناء 37:كم إلى المؤسسة
العامة للخطوط الحديدية في الرياض

المساحة اإلجمالية :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار:
 77كم إلى مطار الملك خالد الدولي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
خدمات المياه

الطاقة الكهربائية

تحت اإلنشاء (3٫000م)3

(MVA) 14

الصناعات القائمة والمستهدفة

المركبات
والمقطورات

صناعات
طبية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعات
تحويلية أخرى

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

مصنعا جاهز ًا بمساحات  1٫500م²
إنشاء 16
ً

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

%0

% 12

تحت التنفيذ

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
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حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

استكمال تطوير البنية التحتية

% 97

% 100

مكتمل

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

% 30

% 95

تحت التنفيذ

متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة «المرحلة الثانية»

%0

% 96

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية بالخرج

المدينة الصناعية بضرماء

تاريخ اإلنشاء :عام 2009م

المساحة المطورة 24 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 100 :كم إلى
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرياض

تاريخ اإلنشاء :عام 2003م

المساحة المطورة 3,850 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 100 :كم إلى
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض

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

عدد المصانع  349:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء  100 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف في الرياض

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

عدد المصانع  15 :مصنع ًا بين منتج
وتحت اإلنشاء

المسافة إلى أقرب ميناء 100:كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 99 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 140 :كم
إلى مطار الملك خالد الدولي

المساحة اإلجمالية 11,5 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 100 :كم
إلى مطار الملك خالد الدولي

المميزات الخدمية
مركز زاد اليمامة للتجارة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

مجمع عيادات إبراهيم عبد الرحمن الصخيبر الطبي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

الطاقة الكهربائية
(MVA) 15

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

(MVA) 1٫000

( 6٫000م) 3

(  10٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة

الصناعات القائمة والمستهدفة

المركبات
والمقطورات

المالبس
والمنسوجات والجلود

المنتجات النفطية
المكررة

المواد الكيميائية
ومنتَجاتها

صناعات
طبية

صناعة األخشاب
واألثاث

خدمات المياه

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

تحت اإلنشاء ( 2٫500م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

المشاريع الصناعية الجديدة
صناعة الورق
ومنتجاته

المعدات
والمكائن

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة المعادن
صناعة المنتجات الغذائية
والمشروبات
الالفلزية ومواد البناء

صناعات
معدنية

صناعات
تحويلية أخرى

اسم المشروع

المشاريع الصناعية الجديدة
التقرير السنوي 2018
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نسبة اإلنجاز

اسم المشروع

حالة المشروع

2017

2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

ُمكتمل

تطوير المرحلة الثانية

% 77

% 87

تحت التنفيذ

محطة معالجة المياه والصرف الصحي ""WWTP

% 98

% 98

استالم جزئي تمت إجراءات حفظ المحطة

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

% 30

% 50

تحت التنفيذ

الطرق الداخلية

% 64

% 100

مكتمل
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«هذا الموقع كان باألمس صحراء للصيد واليوم
مدينة صناعية تخدم الوطن».

مدينة سدير للصناعة واألعمال

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز  -أ َّيده الله -

تاريخ اإلنشاء :عام 2009م

المساحة المطورة 16,9 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 60 :كم إلى
محطة المجمعة

الموقع  :تبعد مسافة  150كم من مدينة الرياض ،امتداد
طريق الرياض القصيم من الجهة الغربية

عدد المصانع  302 :مصنع بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 160:كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 265 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 140 :كم
إلى مطار الملك خالد الدولي

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

فرع الغرفة التجارية بالمجمعة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

(  6٫000م) 3

(  10٫000م ) 3مشروع تصميم
وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه

(MVA) 254

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

حالة المشروع
2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

مكتمل

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة مياه الصرف الصحي

% 91

% 98

تحت التنفيذ

تطوير منطقة صناعات مواد البناء

% 66

% 100

مكتمل

إنشاء  20مصنع ًا جاهز ًا مساحة 1500م2

%0

% 22

تحت التنفيذ

الصناعات القائمة والمستهدفة
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المنتجات النفطية
المكررة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعات
طبية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات الغذائية
والمشروبات

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة الورق
ومنتَجاته

المعدات
والمكائن

صناعات
تحويلية أخرى
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المدينة الصناعية األولى بالقصيم

فرع القصيم
ينقســم فــرع القصيــم إلــى  6مــدن رئيســة هــي « :المدينــة الصناعيــة األولــى بالقصيــم ،والمدينــة الصناعيــة الثانيــة بالقصيــم ،واحــة
مــدن بالقصيــم ،المدينــة الصناعيــة بحائــل ،المدينــة الصناعيــة بالزلفــي ،المدينــة الصناعيــة بشــقراء» ويتواجــد مركــز الفــرع اإلداري فــي
المدينــة الصناعيــة األولــى بالقصيــم.

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 50:كم إلى
محطة قطار القصيم

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

عدد المصانع  137:مصنع ًا بين منتج
وقائم

المسافة إلى أقرب ميناء 355 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 1,5 :مليون م2

المسافة إلى أقرب مطار 49 :كم إلى
مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

تاريخ اإلنشاء :عام 1980م

المميزات الخدمية
المديرية العامة للدفاع المدني – وحدة اإلطفاء

فرع مؤسسة البريد السعودي

المديرية العامة للدفاع المدني – وحدة التدخل السريع للمواد الخطرة

مركز صحي تابع لوزارة الصحة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

(  4٫000م) 3

( 7٫000م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها
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صناعة الورق
ومنتجاته

صناعات
طبية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية بالمدينة الصناعية بحائل
113

المدينة الصناعية الثانية بالقصيم

واحة مدن بالقصيم

تاريخ اإلنشاء:عام 2012م

المساحة المطورة 2 :مليون م 2

المسافة إلى أقرب محطة قطار 60:كم إلى
محطة قطار القصيم

تاريخ اإلنشاء :عام 2014م

الموقع  :طريق القصيم الرياض السريع جنوب شرق
مدينة بريدة ،قبل تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع
طريق الرياض القصيم بمسافة  5كم

عدد المصانع  28:مصنع ًا قائم ًا وتحت
اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 350 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف

الموقع  :جنوب مدينة بريدة على طريق الملك عبد العزيز
وتقاطع طريق اإلمام محمد بن سعود ،وتبعد مسافة  6كم
عن المدينة الصناعية األولى بالقصيم شماالً.

المساحة اإلجمالية 11,8 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 60 :كم إلى
مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 334

( 1٫000م)3

الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

المسافة إلى أقرب مطار 40 :كم
إلى مطار األمير نايف بن عبدالعزيز
الدولي

المسافة إلى أقرب ميناء 360 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 740 :ألف م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

المساحة المطورة :قيد التطوير
بالخدمات

المسافة إلى أقرب محطة قطار 50 :كم إلى
محطة قطار القصيم

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة الورق
ومنتجاته

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
معدنية

صناعة األغذية
والتمور

صناعة مستحضرات
التجميل

صناعة الـحلي
واإلكسسوارات

صناعة األزياء
والمنسوجات

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
التقرير السنوي 2018
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مشروع تطوير البنية التحتية

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

%0

% 20

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية بحائل

المدينة الصناعية بالزلفي

تاريخ اإلنشاء :عام 2003م

المساحة المطورة 3 :ماليين م2

المسافة إلى أقرب محطة قطار 70:كم إلى
محطة قطار حائل

تاريخ اإلنشاء :عام 2010م

المساحة المطورة :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 74 :كم إلى
محطة قطار القصيم

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

عدد المصانع  93:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 620 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف

الموقع  :جنوب شرق محافظة الزلفي على امتداد الطريق
الدائري الشرقي وتقاطع الطريق الدائري الجنوبي ،و تبعد
مسافة 6كم من مشروع إسكان الزلفي

عدد المصانع  11:مصنع ًا

المسافة إلى أقرب ميناء 300 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 3,880 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 17:كم إلى
مطار حائل الدولي

المساحة اإلجمالية 18 :مليون م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

المسافة إلى أقرب مطار 150:كم إلى
مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
خدمات المياه

الطاقة الكهربائية
) MVA) 134

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 15

(  1٫000م) 3

(7٫000م )3تحت اإلنشاء

الصناعات القائمة والمستهدفة

الصناعات القائمة والمستهدفة
المنتجات النفطية
المكررة

صناعات
طبية

المواد الكيميائية
ومنتَجاتها

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة المعادن

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

الالفلزية ومواد البناء
المنتجات النفطية
المكررة

صناعة الورق
ومنتجاته

المعدات
والمكائن

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة المواد الغذائية
والمشروبات

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
معدنية

صناعات
تحويلية أخرى

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
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حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

% 30

% 47

تحت التنفيذ

استكمال خدمات البنية التحتية

% 44

% 98

تحت التنفيذ

استكمال إنشاء  12مصنع ًا جاهز ًا بمساحة  1500م²

% 93

% 100

مكتمل
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المدينة الصناعية بشقراء
تاريخ اإلنشاء :عام 2011م

المساحة المطورة :مليون م²

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

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

عدد المصانع  33 :مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 200 :كم إلى ميناء
الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 10 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار 210 :كم إلى
مطار الملك خالد الدولي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 15

(1٫000م)3

الصناعات القائمة والمستهدفة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

المعدات
والمكائن

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات
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المدينة الصناعية األولى بجدة

فرع الغربية

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 953 ::كم
إلى محطة قطار الرياض

الموقع :جنوب محافظة جدة ،في الجهة الشرقية من
سوق الرحمانية

عدد المصانع  1,070:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت التأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 13 :كم إلى ميناء
جدة اإلسالمي

المساحة اإلجمالية 12 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 45 :كم إلى
مطار الملك عبدالعزيز الدولي

تاريخ اإلنشاء :عام 1971م

ينقســم فــرع الغربيــة إلــى  6مــدن رئيســة هــي« :المدينــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة ،المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة ،المدينــة
الصناعيــة الثانيــة بجــدة ،المدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة ،واحــة مــدن بجــدة ،المدينــة الصناعيــة برابــغ »  ،ويتواجــد مركــز الفــرع اإلداري
فــي المدينــة الصناعيــة األولــى بجــدة.

المميزات الخدمية
فرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمبنى اإلداري

فرع الغرفة التجارية بجدة

فروع لبنوك الرياض ،األهلي ،الراجحي

منطقة لوجستية لمواقف الشاحنات

مركزان للدفاع المدني

مستودع سابك المركزي بجدة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

( 20٫000م) 3

( 25٫000م)3

الصناعات القائمة والمستهدفة
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مصنع أقوات للصناعات الغذائية بالمدينة الصناعية اال ٔولى بجدة

المركبات
والمقطورات

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة الورق
ومنتجاته

صناعة الحواسيب والمنتجات
اإللكترونية والبصرية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة المعادن

المنتجات النفطية
المكررة

الالفلزية ومواد البناء

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

المعدات
والمكائن

صناعات
طبية

الطباعة
والنشر

صناعات
تحويلية أخرى
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المدينة الصناعية الثانية بجدة

المراكز التدريبية
المركز التدريبي

المساحة (م)²

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

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

عدد المصانع  268:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 64 :كم إلى ميناء
جدة اإلسالمي

المساحة اإلجمالية 8 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار 77:كم إلى
مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المميزات الخدمية
مجمع خالد راشد الردادي الطبي العام

المشاريع الصناعية الجديدة

شركة كي جي ال لوجستيك

شركة ناقل

اسم المشروع

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

تاريخ اإلنشاء:عام 2009م

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 954 :كم
إلى محطة قطار الرياض

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

% 84

% 100

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

(MVA) 468

(  10٫000م)3

(  10٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة

مكتمل

الصناعات القائمة والمستهدفة
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المركبات
والمقطورات

المالبس
والمنسوجات والجلود

المواد الكيميائية
ومنتَجاتها

صناعات
طبية

صناعة األخشاب
واألثاث

الطباعة
والنشر

صناعة الورق
ومنتَجاته

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة المعادن

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

المعدات
والمكائن

الالفلزِّية ومواد البناء

صناعات
تحويلية أخرى
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المدينة الصناعية الثالثة بجدة

المجمعات السكنية
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

تاريخ اإلنشاء:عام 2012م

المساحة المطورة 24 :مليون م2

المسافة إلى أقرب محطة قطار 954:كم
إلى محطة قطار الرياض

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

عدد المصانع  505:مصانع بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 62 :كم إلى ميناء
جدة اإلسالمي

المساحة اإلجمالية 80 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 77:كم إلى
مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المميزات الخدمية
شركة هال لخدمات اإلمدادات المساندة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 1٫000

(  10٫000م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة

2017

2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

مكتمل

استكمال تطوير المدينة الصناعية

% 87

% 100

مكتمل

المركبات
المنتجات النفطية
المالبس
المكررة
والمقطورات والمنسوجات والجلود

المعدات
والمكائن

صناعة الورق
ومنتَجاته

الطباعة
والنشر

المواد الكيميائية
ومنتَجاتها

صناعات
طبية

صناعة المعادن
صناعة الكهرباء
صناعة األخشاب
واألثاث
واألجهزة الكهربائية الالفلزية ومواد البناء

صناعة المواد
صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية المطاطية والبالستيكية
والبصرية

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعات
تحويلية أخرى

المشاريع الصناعية الجديدة
التقرير السنوي 2018
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اسم المشروع

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

مشروع تقاطعات الطريق الرابط للمدينة الصناعية

% 67

% 84

تحت التنفيذ

توسعة محطة التحويل الرئيسة (جهد  110 / 380ك.ف)

% 98

% 100

مكتمل

125

واحة مدن بجدة

المدينة الصناعية بمكة المكرمة

تاريخ اإلنشاء :عام 2015م

المساحة المطورة 2,5 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 964 :كم
إلى محطة قطار الرياض

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

عدد المصانع  24 :مصنع ًا جاهزاً ،و24
مصنع ًا تحت اإلنشاء

المسافة إلى أقرب ميناء 66 :كم إلى ميناء جدة
اإلسالمي

المساحة اإلجمالية 5 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار 40:كم إلى
مطار الملك عبدالعزيز الدولي

تاريخ اإلنشاء:عام 1985م

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 892:كم
إلى محطة قطار الرياض

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

عدد المصانع  72:مصنع ًا بين منتج
وقائم

المسافة إلى أقرب ميناء 84 :كم إلى ميناء
جدة اإلسالمي

المساحة اإلجمالية 730 :ألف م²

المسافة إلى أقرب مطار 100:كم إلى
مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المميزات الخدمية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة

فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فرع الغرفة التجارية بمكة المكرمة

فرع مؤسسة البريد السعودي

فرع بنك الرياض

فرع شركة االتصاالت السعودية

شركة أقوات للصناعات الغذائية (البيك)

مؤسسة محمد أحمد سليمان الحازمي (نادي الفرسان)

شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد

المركز العربي للسالمة واألمن الصناعي للتدريب

«مستشفى حراء العام» تابع لمديرية العامة للشؤون الصحية

مؤسسة ركائز العالج الطبية

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الصناعات
الغذائية

الصناعات المتطورة
ذات التقنية العالية

صناعة
المستلزمات الطبية

الصناعات
المطاطية

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

التقرير السنوي 2018
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حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

إنشاء مبنى التأجير

% 48

% 73

تحت التنفيذ

استكمال إنشاء مشروع  48مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 1500م²

% 82

% 100

ُمكتمل

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

%0

%2

تحت التنفيذ

إنشاء عدد  44مصنع ًا جاهز ًا بمساحات 700م²

%0

% 15

تحت التنفيذ

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة

المالبس
والمنسوجات والجلود

صناعات
معدنية

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعات
طبية

المعدات
والمكائن

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

صناعات
تحويلية أخرى
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المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

إنشاء  17مصنع ًا جاهز ًا بمساحة  1500م²

% 12

% 98

استالم جزئي

متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة (النطاق الثالث)

%0

%1

تحت التنفيذ

المدينة الصناعية برابغ
المسافة إلى أقرب ميناء 139 :كم إلى ميناء
جدة اإلسالمي

تاريخ اإلنشاء :عام 2015م

المساحة المطورة 2 :مليون م²

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

المسافة إلى أقرب مطار 100:كم إلى
مطار الملك عبدالعزيز الدولي

المساحة اإلجمالية 75,5:مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 1021 :كم
إلى محطة قطار الرياض

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد االيصال مع الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

التقرير السنوي 2018
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129

فرع المدينة المنورة
ينقســم فــرع المدينــة المنــورة إلــى  3مــدن رئيســة هــي « :المدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة ،المدينــة الصناعيــة بتبــوك ،واحــة مــدن
بينبــع» ويتواجــد مركــز الفــرع اإلداري فــي المدينــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة

المدينة الصناعية بالمدينة المنورة
المساحة المطورة 10 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 568:كم
إلى محطة قطار القصيم

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

عدد المصانع  236:مصنع ًا بين منتِج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 200 :كم إلى ميناء
الملك فهد الصناعي بينبع

المساحة اإلجمالية17 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 50 :كم إلى
مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

تاريخ اإلنشاء2003 :م

المميزات الخدمية
مركز تجاري

مجمع واحة الشفاء الطبي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

(MVA) 1٫000

(  5٫000م)3

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

الصناعات القائمة والمستهدفة
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مصنع مياه نقية المحدودة بالمدينة الصناعية بالمدينة المنورة

المالبس
والمنسوجات والجلود

المنتجات النفطية
المكررة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعات
طبية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعات
تحويلية أخرى

صناعات
معدنية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة الحواسيب
والمنتجات اإللكترونية
والبصرية

الطباعة
والنشر

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات
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المشاريع الصناعية الجديدة

المدينة الصناعية بتبوك

اسم المشروع

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

مكتمل

إنشاء محطة إطفاء

% 94

% 100

مكتمل

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي
والصناعي

% 69

% 82

تحت التنفيذ

تاريخ اإلنشاء:عام 2003م

المساحة المطورة 2,9 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 980 :كم
إلى محطة قطار القصيم

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

عدد المصانع  72:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت التأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 244:كم إلى
ميناء ضبا

المساحة اإلجمالية 4 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار 22:كم إلى
مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

واحة مدن بينبع
المسافة إلى أقرب ميناء 19 :كم إلى ميناء
ينبع التجاري

تاريخ اإلنشاء :عام 2014م

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

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

المسافة إلى أقرب مطار 3:كم إلى
مطار األمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز
اإلقليمي

المساحة اإلجمالية 500:ألف م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 786 :كم
إلى محطة قطار حائل

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 15

(  3٫000م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد االيصال مع الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

المالبس
والمنسوجات والجلود

المنتجات النفطية
المكررة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

الصناعات القائمة والمستهدفة
صناعة المعادن
الـحلِي
صناعة ُ
واإلكسسوارات
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صناعة مستحضرات
التجميل

صناعة األزياء
والمنسوجات

الـحرف
اليدوية

المشاريع الصناعية الجديدة

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

اسم المشروع
تطوير واحة “مدن”

الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية
والمشروبات

صناعات
معدنية

نسبة اإلنجاز

حالة المشروع

2017

2018

% 80

% 93

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة الورق
ومنتجاته

إنشاء  8مصانع جاهزة بمساحة  1500م²

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

% 81

% 100

مكتمل

استالم جزئي
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المدينة الصناعية بعسير

فرع الجنوب
ينقســم فــرع الجنــوب إلــى  4مــدن رئيســة هــي« :المدينــة الصناعيــة بعســير ،المدينــة الصناعيــة بنجــران ،المدينــة الصناعيــة بجــازان،
المدنيــة الصناعيــة بالباحــة» ويتواجــد مركــز الفــرع اإلداري فــي المدينــة الصناعيــة بعســير.

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 954:كم
إلى محطة قطار الخرج

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

ِج
عدد المصانع  147 :مصنع ًا بين منت ٍ
وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 230:كم إلى
ميناء جازان

المساحة اإلجمالية2٫7:مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 23 :كم إلى
مطار أبها الدولي

تاريخ اإلنشاء :عام 1990م

المميزات الخدمية
معهد الجزيرة للدهانات للتدريب

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

تم توفير مصدر من “مدن”

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة
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مصنع دهانات الجزيرة بالمدينة الصناعية بعسير

المركبات
والمقطورات

المالبس
والمنسوجات والجلود

المنتجات النفطية
المكررة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعات
طبية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات الغذائية
والمشروبات

صناعات
معدنية

صناعة
الزجاج

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

الطباعة
والنشر

صناعة الورق
ومنتجاته
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المدينة الصناعية بنجران

المدينة الصناعية بالباحة
تاريخ اإلنشاء:عام 2012م

المساحة المطورة 1,3:مليون م2

المسافة إلى أقرب محطة قطار 872 :كم
إلى محطة قطار الرياض

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

منتج
عدد المصانع  19:مصنع ًا بين
ٍ
ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 380 :كم إلى
ميناء جدة اإلسالمي

المساحة اإلجمالية3 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار 23:كم إلى مطار
الملك سعود المحلي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

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

عدد المصانع  27:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت التأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 400:كم إلى
ميناء جازان

المساحة اإلجمالية 6,5 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 35 :كم إلى
مطار نجران اإلقليمي

تاريخ اإلنشاء :عام 2003م

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 20

( 3٫000م )3تحت اإلنشاء

الصناعات القائمة والمستهدفة

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 17

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة

المنتجات النفطية
المكررة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعات
طبية

الالفلزية ومواد البناء

صناعات
معدنية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة المعادن

المساحة المطورة 3,6 :مليون م2

المسافة إلى أقرب محطة قطار 840:كم
إلى محطة قطار الخرج

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعات
طبية

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

صناعات
معدنية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

المشاريع الصناعية الجديدة
التقرير السنوي 2018
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اسم المشروع

تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات مياه الشرب

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

% 53

% 61

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية بجازان
تاريخ اإلنشاء:عام 2009م

المساحة المطورة 2,9:مليون م2

المسافة إلى أقرب محطة قطار 1200 :كم
إلى محطة قطار الرياض

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

عدد المصانع  56:مصنع ًا بين منتِج
وقائم وتحت التأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 60 :كم إلى
ميناء جازان

المساحة اإلجمالية 39 :مليون م2

المسافة إلى أقرب مطار 52:كم إلى مطار
الملك عبدالله اإلقليمي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 134

(5٫000م )3تحت اإلنشاء

الصناعات القائمة والمستهدفة

المالبس
والمنسوجات والجلود

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

المنتجات النفطية
المكررة

صناعات
معدنية

صناعات
طبية

المواد الكيميائية
ومنتَجاتها

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة المعادن

الالفلزِّية ومواد البناء

صناعة الورق
ومنتَجاته

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
التقرير السنوي 2018
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حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية

% 30

% 69

تحت التنفيذ

تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات مياه الشرب

% 68

% 76

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية األولى بالدمام

فرع الشرقية
ينقســم فــرع الشــرقية إلــى  7مــدن رئيســة هــي «:المدينــة الصناعيــة األولــى بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام ،المدينــة
الصناعيــة الثالثــة بالدمــام ،المدينــة الصناعيــة األولــى باألحســاء ،المدينــة الصناعيــة الثانيــة باألحســاء «ســلوى» ،واحــة مــدن باألحســاء،
المدينــة الصناعيــة بحفــر الباطــن» ويتواجــد مركــز الفــرع اإلداري فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالدمــام.

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 5:كم إلى
محطة قطار الدمام

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

عدد المصانع  120:مصنع ًا بين منتج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 12 :كم إلى
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

المساحة اإلجمالية 2,4:مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 43:كم إلى مطار
الملك فهد الدولي

تاريخ اإلنشاء:عام 1973م

المميزات الخدمية
مبنى صندوق األمير سلطان لدعم مشاريع السيدات (أول حاضنة أعمال في “مدن”)

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

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

(  3٫400م) 3

(  5٫000م ) 3مشروع تصميم
وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة

الصناعات القائمة والمستهدفة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها
التقرير السنوي 2018
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الشركة السعودية للمأكوالت الخفيفة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعات
طبية

صناعات
معدنية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة المعادن

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

الالفلزية ومواد البناء

الطباعة
والنشر

صناعات
تحويلية أخرى
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المراكز التدريبية

المدينة الصناعية الثانية بالدمام
المساحة (م)²

المركز التدريبي
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

اسم المشروع

المساحة المطورة :مطورة بالكامل

تاريخ اإلنشاء:عام 1978م
الموقع :غرب مدينة الظهران على طريق «الظهران – بقيق» شرق
مدينة الملك فهد العسكرية

عدد المصانع  1,050:مصنع ًا محلي ًا وعالمي ًا
ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس
منتج
بين
ٍ

المسافة إلى أقرب ميناء 40 :كم إلى
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

المسافة إلى أقرب مطار 55:كم إلى مطار
الملك فهد الدولي

المساحة اإلجمالية 25 :مليون م²

المميزات الخدمية

المشاريع الصناعية الجديدة
نسبة اإلنجاز

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

حالة المشروع

مستوصف المانع الطبي

مركز للدفاع المدني

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

مركز لخدمة السيارات وصيانتها

مركز حواالت مالية

مكتب وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فرع الغرفة التجارية بالدمام

بنوك

محطة وقود

فندق

مراكز تجارية ومطاعم

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

2017

2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

مكتمل

متطلبات السالمة العامة للمصانع الجاهزة (النطاق األول)

%0

% 100

مكتمل

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

(MVA) 134

( 27٫000م) 3

(  40٫000م)3

الصناعات القائمة والمستهدفة

الالفلزية ومواد البناء

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة األخشاب
واألثاث

المالبس
والمنسوجات والجلود

الطباعة
والنشر

صناعات
طبية

صناعة المعادن

التقرير السنوي 2018
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صناعة الورق
ومنتجاته
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المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

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

اسم المشروع

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

عدد المصانع  153:مصنع ًا بين منتج وقائم
وتحت اإلنشاء والتأسيساإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 80 :كم إلى
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

المساحة اإلجمالية 48 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 91:كم إلى مطار
الملك فهد الدولي

تاريخ اإلنشاء:عام 2012م

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

المشاريع الصناعية الجديدة
نسبة اإلنجاز

المساحة المطورة 10 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 70:كم إلى
محطة قطار الدمام

حالة المشروع

2017

2018

استكمال تطوير الطرق

% 59

% 85

تحت التنفيذ

إنشاء  15مصنع ًا جاهز ًا بمساحة 1500م²

% 22

% 58

تحت التنفيذ

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

مكتمل

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

(MVA) 500

( 6٫000م) 3

( 10٫000م ) 3مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل المرحلة األولى لمحطة المعالجة

الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

صناعة الخشب
واألثاث

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

المالبس
والمنسوجات والجلود

صناعة الورق
ومنتجاته

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعات
طبية

الطباعة
والنشر

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
التقرير السنوي 2018
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حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

تطوير المرحلة األولى (الجزء األول) من المنطقة الصناعية

% 94

% 94

استالم جزئي

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة المياه والصرف الصحي

% 84

% 84

تحت التنفيذ
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المدينة الصناعية األولى باألحساء
المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 30:كم إلى
محطة قطار الهفوف

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

عدد المصانع  85:مصنع ًا منتج ًا في
ددة
مجاالت صناعية متع ِّ

المسافة إلى أقرب ميناء 130 :كم إلى
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

المساحة اإلجمالية 1,5 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 42 :كم إلى
مطار األحساء الدولي

تاريخ اإلنشاء :عام 1981م

المميزات الخدمية
شركة محمد وباسم أبناء ياسين محمد الغدير وشركائهم الصحية

مراكز تجارية ومطاعم

مكتب الغرفة التجارية باألحساء

فرع المديرية العامة للجوازات

مركز للدفاع المدني

مركز خدمات الصناعيين

مساجد ومكتب دعوة

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مصدر من الشركة السعودية للكهرباء

(  2٫300م) 3

(  1٫500م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

الالفلزية ومواد البناء

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة المعادن

التقرير السنوي 2018
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الموقع  :على ساحل الخليج العربي على مسافة 50كم شمال
مدينة سلوى ،على الطريق السريع الرابط بين الهفوف وسلوى

عدد المصانع  19:مصنع ًا تحت اإلنشاء
والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 240 :كم إلى
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

المساحة اإلجمالية 301,6 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 103:كم إلى
مطار األحساء الدولي

تاريخ اإلنشاء:عام 2013م

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعات
معدنية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعات
تحويلية أخرى

صناعة الورق
ومنتجاته

نسبة اإلنجاز

اسم المشروع

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

جاري العمل على توفير مصدر

جاري العمل على توفيرها

الصناعات القائمة والمستهدفة

المركبات
والمقطورات

صناعة الخشب
واألثاث

صناعات
معدنية

المشاريع الصناعية الجديدة

تأهيل المدينة الصناعية «المرحلة الثانية»

المساحة المطورة 4 :ماليين م²

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

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

صناعات
طبية

المدينة الصناعية الثانية باألحساء “سلوى”

المنتجات النفطية
المكررة

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

المالبس
والمنسوجات والجلود

صناعات
تحويلية أخرى

الطباعة
والنشر

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

المعدات
والمكائن

صناعات
طبية

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعة الورق
ومنتجاته

حالة المشروع

2017

2018

% 85

% 90

تحت التنفيذ
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واحة مدن باألحساء

المدينة الصناعية بحفر الباطن
المساحة المطورة :مطورة بالكامل

المسافة إلى أقرب محطة قطار 24 :كم إلى
محطة قطار الهفوف

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

عدد المصانع  20:مصنع ًا جاهز ًا كمرحلة
أولى للعمل الصناعي واالستثماري

المسافة إلى أقرب ميناء180 :كم إلى
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

المساحة اإلجمالية 543,431 :ألف م²

المسافة إلى أقرب مطار 13:كم إلى مطار
األحساء

تاريخ اإلنشاء:عام 2013م

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 100 :مليون م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

المساحة المطورة 1,5 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 446:كم
إلى محطة قطار الدمام

نتج
عدد المصانع  15:مصنع ًا بين ُم ٍ
ٍ
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء 325 :كم إلى
ميناء رأس الخير

المسافة إلى أقرب مطار 26:كم إلى مطار
القيصومة المحلي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 30

( 4٫000م )3تحت اإلنشاء

الصناعات القائمة والمستهدفة

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء

(  1٫000م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة
الصناعات
الغذائية

صناعة
المستلزمات الطبية

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعة المنسوجات
والجلود
المنتجات النفطية
المكررة

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع

تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب

نسبة اإلنجاز

صناعة المعادن
الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعات
معدنية

حالة المشروع

2017

2018

% 30

% 59

تحت التنفيذ

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

صناعة الورق
ومنتجاته
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مدينة وعد الشمال الصناعية

فرع وعد الشمال

تاريخ اإلنشاء:عام 2012م

ينقســم فــرع وعــد الشــمال إلــى  3مــدن رئيســة هــي « :مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة ،المدينــة الصناعيــة بعرعــر ،واحــة مــدن بالجــوف»
ويتواجــد مركــز الفــرع اإلداري فــي مدينــة وعــد الشــمال الصناعيــة.

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

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

المسافة إلى أقرب محطة قطار 171:كم إلى
محطة قطار القريات
المسافة إلى أقرب ميناء 1173:كم إلى
ميناء رأس الخير

المسافة إلى أقرب مطار 18:كم إلى
مطار طريف المحلي

المساحة اإلجمالية 290:مليون م²

المميزات الخدمية
محطات ومرافق قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"

محطة معالجة مياه

محطة معالجة النفايات الصلبة

محطة إطفاء

منشآت تدريبية

مجمع تجاري

فندق  5نجوم

مركز لهيئة الهالل األحمر السعودي

خدمات المياه وطاقة الكهرباء

التقرير السنوي 2018
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الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد اإليصال مع الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على تنفيذها

مدينة وعد الشمال الصناعية
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الصناعات القائمة والمستهدفة

المدينة الصناعية بعرعر
المساحة المطورة 1 :مليون م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 226 :كم
إلى محطة قطار سار بالجوف

الموقع  :شمال شرق مدينة عرعر على طريق
عرعر العراق شماالً

عدد المصانع  14:مصنع ًا بين منتِج
وقائم وتحت اإلنشاء والتأسيس

المسافة إلى أقرب ميناء932 :كم إلى
ميناء رأس الخير

المساحة اإلجمالية 2 :مليون م²

المسافة إلى أقرب مطار 22:كم إلى
مطار عرعر

تاريخ اإلنشاء:عام 2009م

صناعات
معدنية

صناعة
الزيوت

صناعة
الزجاج

الالفلزية ومواد البناء

صناعة
المستلزمات الطبية

صناعة المواد
الكيميائية ومنتجاتها

صناعة الورق
ومنتجاته

المالبس
والمنسوجات والجلود

الصناعات
الغذائية

صناعة
األسمدة

صناعة المعادن

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
صناعة المواد
البالستيكية

صناعة الخشب
واألثاث

الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

(MVA) 18

(  1٫000م) 3

الصناعات القائمة والمستهدفة
المجمعات السكنية
جمع السكني
الم َّ
ُ

المساحة ( م)²

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

المعدات
والمكائن

اسم المشروع
التقرير السنوي 2018
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المركبات
والمقطورات

نسبة اإلنجاز

المالبس
والمنسوجات والجلود

صناعة الورق
ومنتجاته

المنتجات النفطية
المكررة

صناعات
تحويلية أخرى

المواد الكيميائية
ومنتجاتها

صناعة األخشاب
واألثاث

صناعات
طبية

صناعة الكهرباء
واألجهزة الكهربائية

حالة المشروع

2017

2018

مشروع نظام “مدن” لإلدارة البيئية

% 84

% 100

مكتمل

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

%0

%7

تحت التنفيذ

صناعة المعادن

الالفلزية ومواد البناء

صناعة المنتجات
الغذائية والمشروبات

صناعات
معدنية

صناعة المواد
المطاطية والبالستيكية

الطباعة
والنشر
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نظرة عامة على األرقام على مستوى المدن الصناعية

واحة مدن بالجوف
المساحة المطورة 979,599 :م²

المسافة إلى أقرب محطة قطار 24:كم إلى
محطة قطار سار الجوف

الموقع  :جنوب شرق محافظة دومة الجندل ،على
الطريق المؤدي لجامعة الجوف

عدد المصانع  6:مصانع جاهزة

المسافة إلى أقرب ميناء 970 :كم إلى
ميناء الرياض الجاف

المساحة اإلجمالية 3 :ماليين م²

المسافة إلى أقرب مطار 17 ::كم إلى
مطار الجوف

تاريخ اإلنشاء:عام 2003م

تعمل “مدن” وفق خطة طموحة لتنمية المدن الصناعية انسجام ًا مع أهدافها الرامية إلى جذب االستثمار
والعاملة على تمكين الصناعة واستقرار أعمالها ،فقد شهد عام 2018م نمو ًا في مساحات األراضي المطورة
لتصل إلى 198,858,030م ²وذلك من المساحة الكلية للمدن الصناعية البالغة 1,462,261,680م²

خدمات المياه وطاقة الكهرباء
الطاقة الكهربائية

خدمات المياه

قيد االتصال مع الشركة السعودية للكهرباء

جاري العمل على توفيرها

193,253,431م ²

الصناعات القائمة والمستهدفة

صناعة النسيج وغزل
الصوف الطبيعي

التصنيع الغذائي
المتخصص

األراضي الصناعية المطورة

المنتجات الفنية
والحرفية

الصناعات
البيطرية

صناعة
األسمدة

تعليب وحفظ
األغذية

2017
2018

198,858,030م ²

المشاريع الصناعية الجديدة
اسم المشروع
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إنشاء  6مصانع جاهزة بمساحة 1500م²

حالة المشروع

نسبة اإلنجاز
2017

2018

% 10

% 37

تحت التنفيذ
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المساحات ُ
المطورة حتى نهاية العام 2018م
الكلية للمدن الصناعية ،والمساحات ُ
م

المدينة الصناعية

المساحة الكلية م ²

(مطور طرق) م ²
المساحة المطور ُ

م

المدينة الصناعية

المساحة الكلية م2

المساحة المطور (مطور طرق) م2

1

الرياض األولى

500,000

500,000

19

الزلفي

18,000,000

1,000,000

2

الرياض الثانية

19,000,000

19,000,000

20

سدير

265,000,000

16,900,000

3

الرياض الثالثة

1,000,000

1,000,000

21

ضرماء

11,500,000

3,850,000

4

القصيم األولى

1,500,000

1,500,000

22

القصيم الثانية

11,800,000

2,000,000

5

الدمام األولى

2,440,000

2,440,000

23

الدمام الثالثة

48,000,000

10,000,000

6

الدمام الثانية

25,000,000

25,000,000

24

حفر الباطن

100,000,000

1,500,000

7

األحساء األولى

1,500,000

1,500,000

25

األحساء الثانية "سلوى"

301,600,000

4,000,000

8

جدة األولى

12,000,000

12,000,000

26

جدة الثالثة

80,000,000

24,000,000

9

جدة الثانية

8,000,000

8,000,000

27

واحة جدة

5,000,000

2,500,000

10

مكة المكرمة

730,000

730,000

28

الباحة

3,000,000

1,300,000

11

المدينة المنورة

17,000,000

10,000,000

29

جازان

39,000,000

2,975,000

12

حائل

3,880,000

3,000,000

30

نجران

6,500,000

3,600,000

13

عرعر

2,000,000

1,000,000

31

رابغ

75,500,000

2,000,000

14

تبوك

4,000,000

2,900,000

32

واحة الجوف

3,000,000

979,599

15

عسير

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

الخرج

99,000,000

24,000,000

35

وعد الشمال

290,000,000

4,200,000

18

شقراء

10,000,000

1,000,000

1,469,933,431

198,858,030

اإلجمالي

ُ
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المساحات المخصصة حتى نهاية عام 2018م
المساحات المخصصة حتى نهاية عام 2018
المدن الصناعية
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المساحات المخصصة حتى نهاية عام 2018
المدن الصناعية

المساحة المخصصة (م)²

المساحة المخصصة (م)²

1

الرياض األولى

470,559

19

الزلفي

218,953

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

7,322,509

9

جدة الثانية

4,358,618

27

واحة جدة (جدة الرابعة)

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

125,322,669
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المدن والمجمعات الصناعية الخاصة  ..بناء الحاضر وتنمية المستقبل

األراضي الصناعية الجديدة
تســعى “مــدن” لتطويــر مســاحات المــدن الصناعيــة وفتــح آفــاق جديدة
للمســتثمرين الصناعييــن ،وذلــك بالتعــاون مــع اللجــان الحكوميــة
ٍ
أراض جديــدة فــي عــدد مــن المواقــع تكــون مناســبة
المختصــة ،الختيــار

لتوطيــن المشــاريع وتالئــم عمــل المــرأة ،وتســهم فــي إيجــاد فــرص
عمــل ألبنــاء وبنــات الوطــن.

المعتمــدة بقــرار
وفقــ ًا لتنظيــم “مــدن” والئحتهــا الصناعيــة الخاصــة ُ
مجلــس اإلدارة رقــم  ،20/35تقــوم “مــدن” ضمــن مهــام عملهــا ،بمنــح
التراخيــص الالزمــة إلقامــة المــدن الصناعيــة الخاصــة التــي ُيطورهــا
ويؤســس لبنيتهــا التحتيــة وتطويــر خدماتهــا بمــا
القطــاع الخــاص ُ

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 للمدن الصناعية الخاصة
في مرحلة التطوير
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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
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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 المملكــة  2030ويعظــم
مــن مخرجــات الدخــل القومــي ،وقــد جــاءت المــدن والمجمعــات الصناعيــة
الخاصــة التــي تُشــرف عليهــا “مــدن” علــى النحــو التالــي:

مدينة العبيكان الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة
المالك والمطور

أنشئت مدينة العبيكان الصناعية الخاصة عام 1427هـ الموافق  2007م بموجب رخصة رقم /4خ ص.
تقع المدينة في الرياض على طريق الخرج الجديد بجانب المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
 984.500م ²مطورة بالكامل
شركة العبيكان لالستثمار.

المشغل

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

أبرز اإلنجازات

 تفعيل اتحاد المستفيدين في المدينة. اعتماد تعديل محطة المعالجة في المدينة الصناعية. -حصر بيانات المستثمرين وحالة المنشآت وأنواع الصناعات القائمة بالمدينة.

مدينة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة
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أنشــئت مدينــة الشــركة العربيــة لتنميــة الميــاه والطاقــة الصناعيــة الخاصــة عــام 1427هـــ الموافــق  2007م بموجــب
رخصــة رقــم /4خ ص.
تقع مدينة المياه والطاقة جنوب المدينة الصناعية الثانية في الرياض على طريق الخرج الجديد

مدينة الزامل الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة
الصناعات المستهدفة

المالك والمطور
المشغل
أبرز اإلنجازات

رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة
الصناعات المستهدفة

الصناعات المستهدفة

المالك والمطور

شركة تطوير المدن الصناعية المحدودة.

المشغل

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

أبرز اإلنجازات

 االتفاق على استئناف أعمال التطوير واعتماد خطة التعديل. -حصر بيانات المستثمرين وحالة المنشآت وأنواع الصناعات القائمة بالمدينة.

تقع مدينة الزامل في الرياض على طريق الخرج الجديد بجانب المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
 1.340.150م ²مطور منها نسبة .95%
تضــم المدينــة عــدة اســتخدامات صناعيــة ومرافــق خدميــه ،وتتنــوع بهــا الصناعــات «كهربائيــة – غذائيــة  -مــواد بنــاء» ويبلــغ
عــدد المنشــآت بداخلهــا  10منشــآت.
مجموعة الزامل العقارية.
يتم تشغيل المدينة بشكل مؤقت ذاتي ًا إلى حين اكتمال أعمال التطوير.
 تم التعاون لتوفير مصدر للمياه في المدينة الصناعية والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة . -التنسيق مع وزارة النقل بشأن ربط الدائري الجديد والتنسيق مع الزامل لتوفير الحلول المؤقتة.

مدينة الفنار الصناعية الخاصة

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

تتنوع بالمدينة صناعات كهربائية – غذائية  -مواد بناء ،ويبلغ عدد المنشآت داخل المدينة  30منشأة.

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

المالك والمطور
المشغل
أبرز اإلنجازات

تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط العام لها في عام 1428هـ.
تقع المدينة في الرياض على طريق الخرج الجديد بجانب المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
 681.600م ²مطورة بالكامل.
صناعات المحوالت الكهربائية والسيراميك ويبلغ عدد المنشآت داخلها  10منشآت.
شركة الفنار.
يتم تشغيل المدينة في الوقت الراهن بشكل ذاتي.
 -مناقشة أعمال التطوير والتشغيل وتم حصر موفري الخدمات.
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مدينة العجيمي الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط العام لها في عام 1429هـ.
تقع في الرياض على طريق الخرج القديم بالقرب من تقاطع طريق الخرج الجديد بطريق الخرج القديم.
 1.314.400م ²مطور منها نسبة .%80

الصناعات المستهدفة

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

المالك والمطور

شركة محمد العجيمي.

المشغل
أبرز اإلنجازات

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

الموقع
المساحة
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رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

تم تأسيس المدينة واعتماد المخطط العام لها في عام 1431هـ.
تقع مدينة بترورابغ الصناعية في رابغ بجوار المدينة الصناعية برابغ.
 2.400.000م ²مطورة بالكامل.

مدينة صناعية متكاملة تقوم بتوفير الخدمات والبنية التحتية.
جنوب غرب المدينة الصناعية الثانية بالرياض عند التقاء طريق الخرج القديم بطريق الخرج الجديد.

 6.522.085م ²مطور منها نسبة .% 78

الصناعات المستهدفة

توفيــر قطــع األراضــي لألغــراض الصناعيــة والمســتودعات ،والمراكــز تجاريــة ،كمــا توفــر قطــع األراضــي الســكنية ومناطــق
للخدمــات العامــة المجهــزة ببنيــة تحتيــة.

المالك والمطور

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

المشغل

 تم حصر جميع البيانات الخاصة بالمصانع وإعداد قاعدة بيانات للمدينة. -تم عمل خطة إخالء افتراضية لمصنع داخل المدينة لرفع مستوى التوعية.

مدينة بترورابغ الصناعية الخاصة
رخصة اإلنشاء

مدينة البوابة الصناعية الخاصة

أبرز اإلنجازات

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية.
 حصر بيانات المستثمرين وحالة المنشآت وأنواع الصناعات القائمة بالمدينة. -البدء في أعمال التشغيل للمدينة الصناعية عن طريق شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية.

المجمع الصناعي للخدمات اللوجستية “كادن”
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

متميزة في منطقة واحدة.
بيئة مستودعات لوجستية متكاملة مغلقة بمجموعة خدمات
ّ
مدينة الرياض جنوب المدينة الصناعية الثانية ،حي هيت – طريق الخرج القديم.
 418.271م²مطور منها نسبة .% 97

الصناعات المستهدفة

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

الصناعات المستهدفة

تقديم مشروع ذا لوجستكس بارك بأفاق ومستويات عالية.

المالك والمطور

شركة سوموتومو وأرامكو.

المالك والمطور

تحالف بين شركة تطوير القابضة وعبر المملكة لالستثمار.

المشغل
أبرز اإلنجازات

يتم تشغيل المدينة عن طريق شركة بترورابغ الصناعية.
 حصر جميع البيانات الخاصة بالمصانع وإعداد قاعدة بيانات للمدينة. رفع جودة أعمال التشغيل بالتعاون مع مشغل المدينة الصناعية. -توفير كافة الدعم والتنسيقات المطلوبة للمستثمرين داخل المدينة الصناعية.

أبرز اإلنجازات

 تم االنتهاء من إنشاء المستودعات والبنية التحتية بالكامل وجاري العمل على االنتهاء من المرافق األخرى. -العمل مع الجهات الحكومية للحصول على تصاريح الحفر وتمديد خطوط المياه وربط شبكة الصرف الصحي للمجمع.
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مجمع شركة مواد اإلعمار القابضة
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

يضــم المجمــع مصنعيــن مكمليــن لبعضهمــا ،األول عبــارة عــن خرســانية مســبقة الصــب واآلخــر عبــارة عــن تشــكيل للحديــد
المســتخدم فــي عمليــات صــب الخرســانة.
غرب المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
 189.210م ²مطورة بالكامل.

رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

يستهدف تقديم حلول البناء من إنتاج أعمال الخزف واألنابيب والسيراميك والمواد الصحية.
جنوب المدينة الصناعية الثانية على طريق الخرج الجديد.
 423.710م ²مطورة بالكامل.

الصناعات المستهدفة

الصناعــات الخرســانية وتشــكيل الحديــد المســتخدم فــي عمليــات صــب الخرســانة ،ويعمــل المصنــع حاليــ ًا فــي المشــاريع
الحكوميــة والخاصــة.

الصناعات المستهدفة

أعمال الخزف واألنابيب والسيراميك والمواد الصحية.

المالك والمطور

شركة مواد اإلعمار القابضة.

المالك والمطور

شركة الخزف السعودي.

المشغل
أبرز اإلنجازات

شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية الخاصة.

رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

أبرز اإلنجازات

 تم البدء في خطة تعديالت المجمع إلصدار رخصة التشغيل. -رفع إجراءات ومستوى السالمة في المجمع واإلشراف على عمل الشركات المتخصصة.

مجمع شركة كابالت الرياض
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مجمع شركة الخزف السعودي

يضــم المجمــع ثالثــة مصانــع تكامليــة لصناعــة «قضبــان النحــاس ،كابــات الضغــط ،والحبيبــات البالســتيكية» فهــو يغطــي
ـددا كبيـ ًـرا مــن قطاعــات قضبــان النحــاس واأللمونيــوم التــي تخــدم مجــاالت الطاقــة والتحكــم واالتصــاالت وتصنيعهــا وفــق
عـ ً
المعاييــر الوطنيــة والدوليــة.
جنوب المدينة الصناعية الثانية على طريق الخرج الجديد.
 313.500م ²مطورة بالكامل.

مجمع العبداللطيف لالستثمار الصناعي – شركة النسيج الشرقية
رخصة اإلنشاء
الموقع
المساحة

الصناعات المستهدفة

صناعة قضبان النحاس ،كابالت الضغط ،والحبيبات البالستيكية.

الصناعات المستهدفة

المالك والمطور

الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك المحدودة.

المالك والمطور

أبرز اإلنجازات

إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمجمع.

 إصدار رخصة تشغيل مؤقتة. -رفع الكفاءة التشغيلية مع شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية الخاصة.

المشغل
أبرز اإلنجازات

تأسســت شــركة النســيج الشــرقية (ايتكــس) فــي عــام 1994م ,فقــد حصلــت الشــركة علــى شــهرة واســعة كمصنــع
لبطانــة الســجاد عاليــة الجــودة فــي منطقــة الشــرق األوســط.
جنوب المدينة الصناعية الثانية بالرياض على طريق الخرج الجديد.
 265.785م 2مطورة بالكامل.
بطانــة ســجاد أوليــة أساســية وثانويــة ،خيــوط الحشــوة وخيــوط العشــب الصناعــي ،شــرائط خيــوط البولــي بروبليــن،
خيــوط دريــف ( )Dref Yarnوخيــوط ســي أف .CF
شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي.
شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية الخاصة.
 إصدار رخصة تشغيل مؤقتة. -رفع إجراءات ومستوى السالمة في المجمع.
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مناطق التقنية

مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»
رخصة التشغيل
الموقع
المساحة
الصناعات المستهدفة

المطور

تم اصدار رخصة التشغيل عن طريق “مدن” ،وتنتهي األعمال اإلنشائية للمدينة عام 2021م.
تبعــد مســافة  40كــم عــن شــركة أرامكــو الســعودية ،بالقــرب مــن مدينــة بقيــق بالمنطقــة الشــرقية ،وبجــوار خــط ســكة حديــد
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج.
 50مليون م 2يتم تطويرها على  3مراحل تنتهي بحلول عام 2053م.

 سلســلة اإلمــدادات المرتبطــة بالصناعــات والخدمــاتالمســاندة لقطاعــات الطاقــة فــي المملكــة والمنطقــة
بشــكل عــام.
 توفيــر بنيــة تحتيــة بمواصفــات عالميــة للمســتثمرينالعالمييــن فــي قطاعــات أعمــال التنقيــب.

 إنتاج النفط الخام وتكريره. الصناعات البيتروكيميائية والطاقة الكهربائية. -إنتاج المياه ومعالجتها.

تُســهم “مــدن” بفاعليــة فــي تحقيــق محــاور رؤيــة المملكــة
 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

دمــة تقنيــاً ،وحتــى نهايــة عــام 2018م أصــدرت
صناعــات ُمتق ِّ
“مــدن” ُرخــص تطويــر ثــاث مناطــق تقنيــة بمســاحة تبلــغ إجمــاال
ً
 2,901,534م 2هــي« :الرائــدة المدينــة الرقميــة ،ووادي الريــاض
ومجمــع وادي مكــة للتقنيــة» ،ويجــري العمــل علــى
للتقنيــةُ ،
إصــدار التراخيــص الالزمــة للمجمعــات المتبقيــة.

مناطق التقنية “قيد التطوير”

شركة أرامكو السعودية.

المدينة

نسب اإلنجاز

المساحة (م)2

مدن قيد اإلنشاء والدراسة

المدينة الصناعية

مدينة فال الصناعية

المساحة

نسبة اإلنجاز

الموقع

المالك

المدينة تحت الدراسة وتم االنتهاء من اعتماد المخطط العام األولي وجاري عمل التعديالت
النهائية من قبل مدينة فال

2017م

2018م

1,670,000

% 35

% 38

الرائدة المدينة الرقمية

800,447

% 97

% 98

ُمجمع وادي مكة للتقنية

431,087

% 12

% 20

وادي الرياض للتقنية

إجمالي المساحات

2,901,534
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وادي الرياض للتقنية
ُأنشــئت شــركة «وادي الريــاض» كجهــة اســتثمارية تســتقي مــن خبــرات جامعــة الملــك ســعود وقدراتهــا المعرفيــة فــي تعزيــز االقتصاد،
وتطويــر التقنيــة ونقلهــا ،وتوطيــن فــرص العمــل المتوفــرة فــي المجــال التقنــي والمعرفي.
ويعمــل وادي الريــاض للتقنيــة كمركــز لتشــجيع البحــث العلمــي ،واســتثمار اإلبــداع واالبتــكار ،واســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة وتوظيفها
فــي مختلــف المجــاالت التقنيــة والخدميــة والمعرفيــة والحيويــة وغيرهــا ،لتحقيــق التنميــة المســتدامة وبنــاء بيئــة معرفيــة حديثة.

الموقــــــــع
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.

تاريخ اإلطالق1430 :هـ2009/م
نسبة اإلنجاز% 38 :
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى أن يكون:
 مركز استثماري معرفي وأبحاث عالمي يعمل على استقطاب اإلبداع وتطويره ،واستثمار ُمخرجات األبحاث لتوطين التقنية واالبتكار. تحقيق التنمية المستدامة في دعم االقتصاد المعرفي الوطني ونقل التقنية وتطويرها. تفعيل وتعزيز عالقات التعاون البناء بين الجامعة ومراكز البحوث.ِ
المستثمرين والمشاريع في مجال المعرفة والتقنية.
 بناء وسط مثالي لجذب -استقطاب الكفاءات المبدعة وتحفيزها.

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

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 أنظمــة “مــدن” ومتطلباتهــا إلنشــاء
مناطــق التقنيــة بأحــدث المواصفــات وأعلــى المعاييــر العالمية.

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

تاريخ اإلطالق1430 :هـ2009/م
نسبة اإلنجاز% 98 :
أهداف 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 ُمجمع ـ ًا رئيس ـ ًا ألنشــطة تقنيــة المعلومــات.

عناصر المشروع
يتكــون المشــروع مــن ثالثــة قطاعــات رئيســة هــي :تقنيــة المعلومــات ،واالتصــاالت ،والبحــوث والتطويــر ،ويحتــوي هــذا المجمــع علــى مركــز
اإلبــداع واالبتــكار الــذي سيشــتمل علــى ســبع مناطــق تشــمل ممــارٍ وشــوارع تقنيــة ،وقريــة المعرفــة ،والمبانــي الســكنية والفلــل ،وممــر النخيــل،
ونطــاق الترفيــه والحدائــق.
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مجمع وادي مكة للتقنية
حصلت شركة وادي مكة للتقنية على رخصة تطوير رقم /6خ ت بتاريخ 1438/12/28هـ.

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

تاريخ اإلطالق1433 :هـ2012/م
نسبة اإلنجاز% 20 :

أهداف المشروع
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 األعمــال لغــرض نقــل التقنيــة وتوطينهــا وتطويرهــا بمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي
الشــراكة بيــن
َّ
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 رئيســين:
 استثمار مخرجات البحث العلمي واالبتكار وتحويلها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي. اإلشراف على إنشاء وإدارة وادي مكة للتقنية (حديقة العلوم والتقنية بالجامعة).وتقــدم شــركة وادي مكــة للتقنيــة خدماتهــا ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب والطالبــات والمبتكريــن ورواد األعمــال ،والشــركات الناشــئة
والصغيــرة والمتوســطة ،وكذلــك الشــركات الكبــرى محليــ ًا وعالميــاً.

عناصر المشروع
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يتكون المشروع من منطقة سكنية وفندق ،ومركز لألعمال ،ومعامل لالبتكار ،ومجمع مبادرات التحول الوطني.
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«همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر»
صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع

البـــــــــــــاب الخامس
ختام التقرير
خاتمة
شكر وعرفان

خاتمة
يأتــي التقريــر الســنوي للعــام 2018م ،تكريســ ًا لمبــادئ الشــفافية التــي باتــت جــزء ًا
ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية “مــدن” التنمويــة ،ســعي ًا نحــو تحقيــق أفضــل معاييــر األداء
المؤسســي والتميــز التشــغيلي مــن خــال التقييــم والتقويــم الذاتــي ،حيــث تضــم
جنبــات التقريــر نبــذة مختصــرة عــن مســيرة “مــدن” لتعزيــز التنميــة الصناعيــة بالمملكــة،
وكذلــك اســتراتيجية “مــدن”  2030وأبــرز مبادراتهــا ومنتجاتهــا لتحديــث البنيــة التحتيــة
بالمــدن الصناعيــة ،وإيجــاد بيئــة قــادرة علــى جــذب االســتثمارات النوعيــة وتوطينهــا،
مــن أجــل إنجــاح خطــط تمكيــن الصناعــة ،وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص والمنشــآت
ورواد األعمــال فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،والمســاهمة
الصغيــرة والمتوســطة ُ
فــي برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية تماشــي ًا مــع مســتهدفات
رؤيــة المملكــة  2030إلثــراء االقتصــاد الوطنــي وتنويعــه.
كمــا يســلط التقريــر الضــوء علــى جهــود “مــدن” لتعزيــز دور المــرأة الســعودية فــي
التنميــة الصناعيــة ،وأيض ـ ًا شــراكات وأعمــال “مــدن” ،وأدائهــا المؤسســي ،وخطواتهــا
الجــادة لتطويــر أداء رأس المــال البشــري ،وكذلــك إنجازاتهــا فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئــة ،وصحــة وســامة العامليــن بالمــدن الصناعيــة.
وفــي الختــام ،نســأل اللــه أن يجعــل عملنــا هــذا نافعــ ًا لوطننــا وشــعبه الكريــم ،وأن
يحفــظ قادتنــا ووالة أمرنــا ،وأن يديــم علينــا نعــم األمــن واألمــان واالســتقرار واالزدهــار.

شكر وعرفان
تتقــدم “مــدن” بالشــكر والعرفــان لــكل مــن ســاهم فــي إخــراج هــذا
العمــل مــن منســوبيها وقادتهــا ومجلــس إدارتهــا ،والذيــن كانــت
لهــم بصماتهــم الواضحــة فــي إثــراء محتــوى التقريــر الســنوي
لعــام 2018م ،إذ ســاهمت جهودهــم المخلصــة فــي تذليــل الســبل
وتقديــم المســاعدات اإلداريــة والفنيــة للخــروج بــه علــى النحــو
المنشــود.
والله ولي التوفيق
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