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أخبار "مدن"

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
مقرها الرئيس
التقنية "مدن" اليوم األربعاء في
ّ
مؤسسة إبداع المرأة
بالرياض ،مذكّ رة تفاهم مع
ّ
السعودية ،للعمل على تنمية الصناعة والصناعيين
والمتوسطة للبدء
بجازان ،وتمكين المشاريع الصغيرة
ّ
باستثماراتهم داخل المدن الصناعية في المنطقة.

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
َّ
التقنية "مدن" ،مذكّ رة تفاهم مع شركة "هواوي
تيك إنفستمنت العربية السعودية" لتحويل المدن
مدن صناعية ذكّ ية تواكب
الصناعية التابعة لها إلى
ٍ
التطور والنهضة ،وتُ مكّ ن المصانع من أتمتة عملياتها
ّ
المتقدمة في تسهيل عمليات
واالستفادة من التقنيات
ّ
وتتبع منتجاتها عن بعد.
اإلدارة والمراقبة وضبط الجودة
ّ

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

1

ﺷﺮﻳﻜﻨﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻵﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

2

داﺋﻤﺎ
ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،اﺣﺮص
ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﻤﻮاد.

3

اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ّ
اﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺸﻐّ ﻞ
ّ
ﺗﺨﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
)اﻵﻻت( أﺛﻨﺎء ّ
اﻟﻌﻤﻞ.

4

5

داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
اﺣﺮص
ً
ﻓﻲ ﻣﺪى رؤﻳﺔ ﻣﺸﻐّ ﻞ
اﻟﻤﻌﺪات.
ّ

1

مشاريع خدمية جديدة في المدينة الصناعية :

مجمع إنوك في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

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

افتتاح فندق بارك-إن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

بأيد سعودية :
صناعة ٍ
للتوسع في تشغيل الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي بالتعاون مع شركائها الصناعيين.
تسعى "مدن"
ّ

2

فعاليات داخل المدن الصناعية
وموظفة من منسوبي المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام ،بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
ّ
موظ ًفا
ّ
85
المشتركة ما بين "شعبة األمن والسالمة بالقطاع الشرقي لـ"مدن"،
ومناطق التقنية "مدن" ،أكملوا الدورة التدريبية
َ
وفرع المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية .وقد استغرقت الدورة  4أيام واشتملت على تدريب
وطرق مكافحة الحرائق.
نظري وعملي على إجراءات السالمة واإلخالء ُ

طفاية الحريق
كيفية استخدام ّ

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺮﻳﻖ
ّ
ﺣﺎﻣﻼ
اﻟﻄﻔﺎﻳﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ.
ّ
ً

ﻛﻴﻔﻴــــــــﺔ
اﺳﺘﺨﺪام
ﻃﻔـــــــﺎﻳﺔ
ّ
اﻟﺤــــــﺮﻳﻖ

ﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﺘﺘﻤﻜّ ﻦ ﻣﻦ
ﺑﺤﺮﻳﺔ.
ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ّ

اﺳﺤﺐ ﻣﺴﻤﺎر اﻷﻣﺎن
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻔﺎﻳﺔ.
ّ
ﺟﺴﻢ

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

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التنقية
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