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"مدن" في أرقام

القطاع األوسط – المدينة الصناعية األولى بالرياض
اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن )م(2

0.5

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻠﻴﻮن )م(2

0.49

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ﻣﻠﻴﻮن )م(2

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﻋﻘﺪ(
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻋﻘﺪ(
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط

0.5
68

ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ 10%

0
1

ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى
5%

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻷﺧﺮى 20%

اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
6%

اﻟﻤﻄﺎط واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
17%

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎدن
43%

 50ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺞ

ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺎﻫﺰة
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺷﺒﻜﺔ 4G/3G

ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻣﺘﻮﻓﺮة

ﻣﺒﻨﻰ اداري

شريكنا الصناعي :
ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أﻋﻤﺎل
ﺿﻊ ﺣﻮاﺟﺰ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺎرة
واﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ.

1

ﺷﺮﻳﻜﻨﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
5

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻵﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

2
3
4

ً
داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﻤﺮات
ﻗﻢ
داﺧﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت
واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة.
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ّ
ﺗﺘﺨﻂ اﻟﻤﻌﺪات
ّ
ﻻ
)اﻵﻻت( ﻣﻦ دون أن ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﺸﻐّ ﻞ اﻵﻟﺔ.
داﺋﻤﺎ أﻧﻚ ﻓﻲ
ﻻ ﺗﻔﺘﺮض
ً
اﻟﻤﻌﺪات.
ﻣﺪى رؤﻳﺔ ﻣﺸﻐّ ﻞ
ّ

مشاريع خدمية جديدة في المدينة الصناعية :

الســيارات
"مــدن" و"الجــوازات" تُ ِّ
دشــنان خدمــة َّ
الخاصــة فــي المدينــة الصناعيــة
لــذوي االحتياجــات
ّ
الثانيــة بالريــاض.

بأيد سعودية :
صناعة ٍ

افتتــاح مجمــع إنــوك فــي المدينــة الصناعيــة
الثانيــة بالريــاض.

فعاليات داخل المدن الصناعية
موظفا وموظفة من منسوبي المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام ،في الهيئة السعودية للمدن
ً
أكمل ()85
الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ،الدورة التدريبية المشتركة ما بين «شعبة األمن والسالمة بالقطاع الشرقي
استمرت ( )4أيام ،واشتملت على تدريب
العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ،والتي
لـ»مدن» وفرع المديرية
ّ
ّ
وطرق مكافحة الحرائق.
نظري وعملي على إجراءات السالمة واإلخالء ُ

طفاية الحريق
كيفية استخدام ّ
ﻛﻴﻔﻴــــــــﺔ
اﺳﺘﺨﺪام
ﻃﻔـــــــﺎﻳﺔ
ّ
اﻟﺤــــــﺮﻳﻖ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺮﻳﻖ
ّ
اﻟﻄﻔﺎﻳﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ.
ّ
ﺣﺎﻣﻼ
ً
اﺳﺤﺐ ﻣﺴﻤﺎر اﻷﻣﺎن
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻔﺎﻳﺔ.
ّ
ﺟﺴﻢ

ﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﺘﺘﻤﻜّ ﻦ ﻣﻦ
ﺑﺤﺮﻳﺔ.
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ّ
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺒﺾ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻠﻬﺐ.

ﻗﻒ ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﻟﺮﻳﺢ
ﻣﻌﺎﻛﺴﺎ ﻟﻬﺎ.
وﻟﻴﺲ
ً

للتواصل والرغبة في إبداء المرئيات والمقترحات يسعدنا استقبال مشاركاتكم على البريد اإللكتروني
للنشرة Eletter@modon.gov.sa
•شاركونا إبداعاتكم.
•شاركونا كتاباتكم.

•شاركونا مقاالتكم.
•شاركونا خبراتكم.

تابعونا على حساباتنا في مواقع التواصل االجتماعي:

