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االفتتاحية
«شريك مدن»
يســعدنا فــي الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن» أن نضــع
المقدمــة مــن الهيئــة ،والتــي تهــدف إلــى
بيــن أيديكــم هــذا الدليــل اإلجرائــي للخدمــات
ّ
تطويــر بيئــة صناعيــة ذكيــة ومســاهمة فــي االقتصــاد المحلّــي ،وتراعــي احتياجــات
يحقــق
الشــركاء الصناعييــن ومتطلّباتهــم للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي الصناعــي بمــا
ّ
رغبــات القيــادة الرشــيدة وتطلعاتهــا نحــو خلــق اســتثمار عالمــي صناعــي وفــق رؤيــة
المملكــة .2030
وإيما ًنــا منــا بضــرورة تســهيل اإلجــراءات والخدمــات لشــركاء «مــدن» الصناعييــن،
وتحويلهــا إلــى خدمــات متكاملــة وذكيــة فــي ســبيل تعزيــز تنافســية الدولــة عالم ًّيــا،
ـدم لكــم «دليــل الخدمــات» فــي نســخته
وتحقيــق التطلّعــات فــي المجــال الصناعــي ،نقـ ّ
المقدمــة
ـات
ـ
الخدم
ـع
ـ
جمي
ـا
ـ
ن
متضم
ـن
ـ
الصناعيي
األولــى؛ ليكــون المرجــع األســاس للشــركاء
ً
ّ
ّ
مــن «مــدن» ،علــى أن يتــم تحديــث الدليــل بشــكل دوري لمواكبــة التحســين المســتمر
المقدمــة.
فــي الخدمــات
ّ
ـدد الشــكر لــكل مــن عمــل علــى إعــداد ونجــاح تنفيــذ الخدمــات للشــركاء
وفــي الختــام ،نجـ ّ
قدمــا لمــا فيــه خدمــة
الصناعييــن مــن داخــل «مــدن» أو خارجهــا ،مؤ ّكديــن الســير
ً
القطــاع الصناعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتحقيــق رؤى قيادتهــا الرشــيدة
وتطلّعاتهــا.
وفــي حــال وجــود أي مالحظــات أو مقترحــات ،يســعدنا تواصلكــم معنــا عبــر البريــد
اإللكترونــيinfo@modon.gov.sa:

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»
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دليل الخدمات

 . 1خدمات التقديم على منتجات مدن
 1.1استئجار أرض أو مصنع إلنشاء مشروع صناعي
اسم الخدمة

استئجار أرض أو مصنع إلنشاء مشروع صناعي

تعريف الخدمة

هي خدمة تتيح التقديم للراغبين في إنشاء مشروع صناعي أو خدمات صناعية
بالمدن الصناعية التابعة لـ"مدن".

المتعاملون

المحتمل
المستثمر ُ

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

الترخيص الصناعي
سجل تجاري خاص بالنشاط الصناعي
مخطط مبدئي للمشروع
شهرا
برنامج زمني لمراحل التنفيذ في مدة ال تتجاوز 24
ً
تعبئة النموذج اإللكتروني للطلب
التسجيل في
الخدمات
اإلكترونية

تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

تحدد الحقا حسب المساحة والموقع

مدة إنجاز الخدمة

 25يوم عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

المقابلة
الشخصية

تخصيص
المنتج

يجب تقديم الطلب من قبل مالك المشروع أو من له عالقة مباشرة بالمشروع.
تخضع جميع الطلبات لسياسات واشتراطات «مدن» فيما يخص نوع النشاط
والصناعات المتاحة لكل مدينة صناعية .
يلزم حضور شخص ذي دراية باألمور الفنية والمالية للمقابلة الشخصية ،مع
اإللمام بجوانب المشروع السوقية والفنية والمالية.
علما بأن السداد
يجب معاينة الموقع قبل معرفة سداد المقابل المالي كاملة،
ً
يعني القبول التام بالموقع.
يوما من تاريخ إصدار
عند قبول الطلب ،يلزم سداد مقابل التخصيص خالل 20
ً
الفاتورة.
يبدأ عقد اإليجار من تاريخ سداد مقابل التخصيص.

 1.2استئجار أرض إلنشاء مشروع خدمي
اسم الخدمة

استئجار أرض إلنشاء مشروع خدمي

تعريف الخدمة

ٍ
أراض ألغراض خدمية داخل المدن
هي خدمة تتيح التقديم للراغبين في استئجار
الصناعية التابعة لـ"مدن" ،والتي تشمل:
المجمعات التجارية
البنوك (الفروع ،الصرافات اآللية ،مراكز الحواالت)
المطاعم بمختلف فئاتها
المشاريع الترفيهية
المشاريع التجارية األخرى بحسب حاجة كل مدينة صناعية
مرافق معالجة النفايات الخطرة أو الطبية

المتعاملون

المحتمل
المستثمر ُ

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تعبئة النموذج اإللكتروني للطلب
السجل التجاري
دراسة جدوى (شاملة التفاصيل الفنية والمالية)
نسخة من المشاريع السابقة (إن وجدت)
تقرير المعلومات البيئية ( - )EIRفي حالة التقديم على مرافق معالجة
النفايات الخطرة أو الطبية .
التسجيل
في الخدمات
اإللكترونية

تقديم طلب
استثماري

دراسة
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

تحدد الحقا حسب المساحة والموقع

مدة إنجاز الخدمة

 25يوم عمل

أحكام وشروط الخدمة
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الموافقة
لمبدئية

المقابلة
الشخصية

تأجير الموقع
االستثماري

يجب تقديم الطلب من قبل مالك المشروع أو من له عالقة بالمشروع.
تخضع جميع الطلبات الخدمية لسياسات واشتراطات "مدن" فيما يخص نوع
النشاط المطلوب والمتاح لكل مدينة صناعية.
التقيد بما ورد في النظام العام للبيئة والالئحة التنفيذية وأنظمة السالمة.
يلزم حضور شخص لديه المعرفة الكاملة باألمور الفنية والمالية للمقابلة
الشخصية.
يجب معاينة الموقع قبل سداد المقابل المالي ،علم ًا بأن السداد يعني القبول
التام بالموقع.
عند قبول الطلب يلزم سداد اإليجار المستحق للسنة األولى خالل  20يوم من
إصدار الفاتورة.
وجود خبرة سابقة  3سنوات على األقل ولعدد مشروعين فأكثر في نفس
المجال.

 1.3استئجار أرض إلنشاء مشروع سكني
اسم الخدمة

طلب استئجار أرض إلنشاء مجمع سكني

تعريف الخدمة

ٍ
أراض ألغراض إنشاء مجمعات سكنية
هي خدمة تتيح التقديم للراغبين في استئجار
داخل المدن الصناعية التابعة لـ"مدن"

المتعاملون

المحتمل
المستثمر ُ

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

السجل التجاري
هوية المفوض بالتوقيع على العقد
ملف تعريفي بالشركة
الخبرات السابقة للشركة
التسجيل
في الخدمات
اإللكترونية

تقديم
طلب استثماري

دراسة
الطلب
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رسوم الخدمة

تحدد الحقا حسب المساحة والموقع

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 25يوم عمل

أحكام وشروط الخدمة
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المقابلة
الشخصية

تأجير الموقع
االستثماري

يجب أن يكون للشركة خبرات سابقة في مجال تشغيل المجمعات السكنية للعمالة.
يجب أن تكون مساحة األرض المطلوبة إلنشاء مجمع سكني تساوي  5000متر
فأكثر ،أو عدد العمال المطلوب تسكينهم  1000عامل فأكثر.
تخضع جميع الطلبات االستثمارية لسياسات واشتراطات "مدن" فيما يخص توفير
األراضي للمجمعات السكنية.
علما بأن السداد يعني القبول
يجب معاينة الموقع قبل سداد المقابل المالي،
ً
التام بالموقع.
يوما من
عند قبول الطلب ،يلزم سداد اإليجار المستحق للسنة األولى خالل 20
ً
تاريخ إصدار الفاتورة.

 1.4استئجار أرض إلنشاء مشروع لوجستي
اسم الخدمة

تعريف الخدمة

المتعاملون

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

استئجار أرض إلنشاء مشروع لوجستي
ٍ
أراض ألغراض لوجستية داخل المدن
هي خدمة تتيح التقديم للراغبين في استئجار
الصناعية التابعة لـ"مدن" ،والتي تشمل:
المستودعات.
ساحة الشاحنات
ساحة الحاويات
الثالجات
محطات الوقود
خدمات لوجستية أخرى
المحتمل
المستثمر ُ
السجل التجاري
ملف تعريفي بالشركة
نسخة من المشاريع السابقة للشركة (إن وجدت)
تصور ثالثي األبعاد للمشروع (حسب المشروع)
التسجيل
في الخدمات
اإللكترونية

تقديم طلب
استثماري
(لوجستي)

دراسة
الطلب
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تحدد الحقا حسب المساحة والموقع

مدة إنجاز الخدمة
ّ
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المقابلة
الشخصية

تأجير الموقع
اللوجستي

يجب تحديد نوع النشاط المشار إليه في السجل التجاري بـ "خدمات لوجستية".
تخضع جميع الطلبات االستثمارية لسياسات واشتراطات "مدن" فيما يخص نوع
النشاط المطلوب وتوفر الخدمة في المدينة الصناعية.
توافق نشاط الطلب مع األنشطة المستهدفة لكل مدينة صناعية.
اعتماد جميع الطلبات اللوجستية في محضر التخصيص قبل إصدار المطالبة
المالية.
يوما من
20
خالل
األولى
للسنة
المستحق
اإليجار
سداد
يلزم
الطلب،
قبول
عند
ً
تاريخ إصدار الفاتورة.

 1.5استعالم عن طلب استئجار أرض إلنشاء مشروع صناعي/استثماري/سكني/
لوجستي
اسم الخدمة

استعالم عن طلب استئجار أرض إلنشاء مشروع صناعي/استثماري/سكني/
لوجستي.

تعريف الخدمة

لمقدمي طلبات استئجار األراضي التابعة لـ"مدن" االستعالم عن
هي خدمة تتيح
ّ
حالة طلب التأجير الخاص بهم.

المتعاملون

مقدمو طلبات استئجار األراضي.
ّ

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

إجراء تنفيذ الخدمة

الدخول إلى
الخدمات
اإللكترونية

اختيار المنتج
المطلوب

االطالع
على حالة
الطلب

الخدمات المرتبطة

طلب استئجار أرض إلنشاء مشروع صناعي
طلب استئجار أرض إلنشاء مشروع استثماري
طلب استئجار أرض إلنشاء مشروع لوجستي
طلب استئجار أرض إلنشاء مشروع سكني

قنوات تقديم الخدمة

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية
الموحد ()920000425
Fاالتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم
ّ

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

تتم بشكل مباشر

أحكام وشروط الخدمة

ال يوجد
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 1.6استعالم عن طلب استئجار مصنع جاهز
اسم الخدمة

استعالم عن طلب استئجار مصنع جاهز

تعريف الخدمة

هي خدمة تتيح لمقدمي طلبات استئجار مصنع جاهز داخل المدن الصناعية التابعة
لـ"مدن" االستعالم عن حالة طلب التأجير الخاص بهم

المتعاملون

مقدمو طلبات استئجار المصانع الجاهزة
ّ

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

إجراء تنفيذ الخدمة
الخدمات المرتبطة
قنوات تقديم الخدمة

الدخول إلى
الخدمات
اإللكترونية

طلب استئجار مصنع جاهز
Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية
الموحد ()920000425
Fاالتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم
ّ

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

تتم بشكل مباشر

أحكام وشروط الخدمة

ال يوجد

10

دليل الخدمات

اختيار المنتج
المطلوب

االطالع
على حالة
الطلب

 .2خدمات المستثمرين
 2 .1خدمات العقود
 2.1.1تغيير مسمى المصنع
اسم الخدمة

مسمى المصنع
تغيير
ّ

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين تغيير المسمى الحالي للمصنع المعتمد لدى "مدن"

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
السجالت التجارية
الموقع مع "مدن"
نسخة من العقد
ّ
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
دم للطلب
المق ِّ
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 5أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

11

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد
طلب تغيير
المسمى
ّ

إصدار
فواتير
مقابل
التعديل

سداد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
دفع مقابل الخدمة ( 10000ريال) عن كل طلب تعديل (وإن تضمن أكثر من تعديل).

 2.1.2إضافة منتجات لنشاط المصنع
اسم الخدمة

إضافة منتجات لنشاط المصنع

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين إضافة منتجات جديدة غير المنصوص عليها في العقد
المعتمد لدى "مدن"

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
َّ
السجلت التجارية

الموقع مع "مدن"
نسخة من العقد
ّ
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
دم للطلب
المق ِّ
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 5أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

12

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد طلب
إضافة
المنتجات

إصدار
فواتير
مقابل
التعديل

سداد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
مالئما لموقع المصنع ومطابقً ا الشتراطات البيئة
يجب أن يكون خط االنتاج الجديد
ً
والسالمة في "مدن".
دفع مقابل الخدمة ( 10000ريال) عن كل طلب تعديل (وإن تضمن أكثر من تعديل).

 2.1.3تغيير النشاط الصناعي
اسم الخدمة

تغيير النشاط الصناعي

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين تغيير النشاط الصناعي المنصوص عليه في العقد المعتمد
لدى "مدن"

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
َّ
السجلت التجارية

الموقع مع "مدن"
نسخة من العقد
ّ
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
دم للطلب
المق ِّ
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد
طلب تغيير
النشاط

إصدار
فواتير
مقابل
التعديل

سداد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
مالئما لموقع المصنع ،ومطابقً ا الشتراطات البيئة
يجب أن يكون النشاط الجديد
ً
والسالمة.
دفع مقابل الخدمة ( 10000ريال) عن كل طلب تعديل (وإن تضمن أكثر من تعديل).

 2.1.4دمج عقدين أو أكثر
اسم الخدمة

دمج عقدين أو أكثر

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر تقديم طلب دمج عقدين أو أكثر لعقود تقع في مدينة
صناعية واحدة

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
َّ
السجلت التجارية

والموقعة مع "مدن"
نسخة من العقود المطلوب دمجها
ّ
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
دم للطلب
المق ِّ
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

14

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المواقع

اعتماد
طلب دمج
العقود

إصدار
فواتير
مقابل
الدمج

سداد
فواتير
مقابل
الدمج

إصدار
العقد

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
منتجا لكال العقدين.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
يجب أن تكون العقود المطلوب دمجها متجاورة.
يجب أن تكون العقود المطلوب دمجلها لها نفس الحالة اإلنشائية.
يجب أن تكون العقود المطلوب دمجها لها نفس المنتج.
يجب أن تكون العقود المطلوب دمجها لها نفس النشاط.
يتم دفع مقابل الخدمة ( 10000ريال) لكل طلب الدمج (وإن كان يتضمن أكثر من
عقدين).
في حال تضمن طلب الدمج طلب انتقال ملكية ،يتم تطبيق أحكام وشروط طلب
انتقال كامل الملكية لمستثمر أو مستثمرين جدد.

 2.1.5فصل عقد
اسم الخدمة

فصل عقد

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر تقديم طلب فصل أحد العقود التابعة له بحسب السياسات
والشروط المعتمدة لدى "مدن"

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
السجالت التجارية
نسخة من العقود المطلوب دمجها والموقعة مع "مدن"
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
المقدم للطلب
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

15

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المواقع

اعتماد
طلب فصل
العقود

إصدار
فواتير مقابل
فصل العقود

إصدار
العقد

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
يجب أن يكون المصنع منتج ًا لكال العقدين.
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
في حال تضمن طلب الفصل طلب تغيير النشاط ألحد العقود أو كليهما ،يتم
تطبيق شروط وأحكام طلب تغيير نشاط المصنع.
يتطلب وجود ترخيص صناعي مستقل لكل عقد مطلوب فصله.

 2.1.6تعديل مساحة عقد
اسم الخدمة

طلب تعديل مساحة عقد

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر تعديل مساحة العقد وفقً ا للمساحة على أرض الواقع
(فروق مساحية)

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

رفع مساحي من مكتب استشاري معتمد لدى «مدن»
خطاب من العميل يوضح الفروق المساحية
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

16

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

اعتماد
طلب تعديل
المساحة

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).

 2.1.7تجديد عقد
اسم الخدمة

تجديد عقد

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر تقديم طلب تجديد عقد أوشك على االنتهاء

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

ال يوجد وثائق مطلوبة للخدمة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

17

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد
طلب
التجديد

إصدار
العقد

يجب رفع طلب التجديد قبل نهاية العقد بستة أشهر على األقل.
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
مطابقة التراخيص والسجل التجاري لمعلومات العقد المسجل لدى "مدن".
دراسة طلب التجديد  ،والتأكد من مدى مالئمته الشتراطات وسياسات "مدن".
التجديد وفقً ا لألسعار المعتمدة من "مدن".

 2.1.8خدمة مصنع داخل مصنع
اسم الخدمة

مصنع داخل مصنع

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين إضافة مصنع داخل المصنع الحالي على نفس العقد
الموقع والمعتمد لدى "مدن"

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
السجالت التجارية
نسخة من العقد الموقع مع "مدن"
تقديم
الطلب

مراجعة
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 20,000ريال /السنة

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

18

دليل الخدمات

زيارة
المصنع

مقابلة
المستثمر

اعتماد طلب
مصنع
داخل مصنع

إصدار
فواتير
مقابل
الخدمة

سداد
فواتير
مقابل
الخدمة

إصدار
خطاب
الموافقة

 َّ
أل تقل المدة المتبقية في عقد المصنع القائم عن سنة.
وجود رخصة تشغيل سارية للمصنع القائم.
عدم وجود مخالفات لم تتم معالجتها في المصنع ،أو قضية قائمة بينه وبين
"مدن".
عدم إمكانية فصل الموقع إلى مصنعين منفصلين.
أن يكون المصنع داخل مصنع؛ إما شري ًكا فن ًّيا للمصنع القائم ،أو لوجست ًّيا ،أو أن
يوجد تقاطع بين مالك المصنعين أو أصولهما أو فروعهما بنسبة تزيد عن ،50%
ً
مكمل في عمليات التصنيع.
ويكون النشاط
 َّ
أل تكون منتجات المصنع داخل المصنع غير مالئمة لسياسة توزيع األنشطة ضمن
المدينة الصناعية.

 2.1.9اعتراض على اجراء السحب
اسم الخدمة

اعتراض على إجراء السحب

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر تقديم طلب اعتراض على إجراء السحب لمصنعه

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

بيانات ملكية المصنع
كشف التأمينات
إثبات سنوات الخبرة
خطة زمنية لبدء اإلنتاج
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 5أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

19

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

دراسة
الطلب

اتخاذ
القرار

موضح فيها مراحل التجهيز لبدء االنتاج مع تحديد تواريخ
يجب تقديم خطة زمنية
ٌ
كل مرحلة.
يجب توقيع التعهدات الالزمة بعد قبول االعتراض على إجراء السحب.
تتم دراسة كل اعتراض على حدة ،بالنظر للمدينة الصناعية ونوع الصناعة حسب
السياسات والشروط المعمول بها في "مدن".

 2.1.10خدمة تحديث البيانات
اسم الخدمة

تحديث بيانات منشأة/مستثمر

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر تحديث بياناته أو بيانات المنشأة الخاصة به في أي وقت
خالل مدة سريان العقد

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

الترخيص الصناعي
السجل التجاري
خطاب مصدق من الغرفة التجارية موضح فيه البيانات المراد تحديثها
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

يوما عمل

أحكام وشروط الخدمة

20

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

تحديث
البيانات

يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب ان يكون العقد ساري المفعول.
المالك.
أو
عدم تحديث أو تغيير نشاط المصنع
ُ

 2.2خدمات انتقال الملكية
 2.2.1إضافة شركاء في المصنع
اسم الخدمة

إضافة شركاء في المصنع

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين إضافة شركاء في المصنع ،إضافة إلى الشركاء
ً
أصل في العقد المعتمد لدى "مدن"
الموجودين

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
السجالت التجارية
الموقع مع "مدن"
نسخة من العقد
ّ
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
عقد تأسيس الشركة بعد إضافة الشركاء
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
المقدم للطلب
تقديم
الطلب

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد
طلب إضافة
الشركاء

إصدار
فواتير
مقابل
التعديل

سداد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

قنوات تقديم الخدمة

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

مقابل تخصيص أرض بنفس نسبة دخول الشريك في حالة بقاء النشاط
في حال تغيير النشاط يتم تحويل سعر التأجير إلى فئة "استثماري"
في حال كان النشاط "صناعات مساندة" يتم تحويل سعر التأجير إلى فئة
"صناعات مساندة"

مدة إنجاز الخدمة
ّ
أحكام وشروط الخدمة

21

دليل الخدمات

 20يوم عمل
يجب سداد جميع المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).

 2.2.2انتقال حصة أحد المالك للمالك األساسيين
اسم الخدمة

َّ
َّ
للملك األساسيين
الملك
انتقال حصة أحد

تعريف الخدمة

َّ
الملك الموجودين في العقد المعتمد
حصة أحد
خدمة تتيح للمستثمرين نقل ّ
أيضا في العقد
موجود
لدى "مدن" ،إلى مالك آخر
ً

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
َّ
السجلت التجارية

الموقع مع "مدن"
نسخة من العقد
ّ
َّ
الملك
عقد تأسيس الشركة يوضح انتقال الحصص بين
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
دم للطلب
المق ِّ
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 20يوم عمل

أحكام وشروط الخدمة

22

دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد طلب
انتقال حصة
أحد المالك

إصدار
فواتير
مقابل
التعديل

سداد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
يجب سداد جميع
ّ
منتجا.
يجب أن يكون المصنع
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
تضمن أكثر من
ريال) لكل طلب تعديل (وإن
يتم دفع مقابل الخدمة (10000
ٍ
 ّ
ّ
تعديل).

 2.2.3انتقال كامل الملكية لمستثمر أو مستثمرين جدد
اسم الخدمة

انتقال كامل الملكية لمستثمر أو مستثمرين جدد

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين التنازل عن كامل ملكية المصنع لمستثمر أو مستثمرين
جدد

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
السجالت التجارية
نسخة من العقد الموقع مع "مدن"
عقد تأسيس الشركة يوضح انتقال الحصص بين المالك
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
المقدم للطلب
خطاب تعهد بتصحيح المخالفات في الموقع مصدق من الغرفة التجارية
خطاب تنازل بين الطرفين
الموافقة على أسعار التأجير الجديدة
موافقة الشركاء على الطلب
تقديم
الطلب

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

مقابلة
المستثمر

اعتماد
طلب انتقل
الملكية

إصدار
فواتير
مقابل
اتعديل

سدد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

قنوات تقديم الخدمة

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

مقابل تخصيص أرض في حالة بقاء النشاط كما هو.
في حال تغيير النشاط يتم تحويل سعر التأجير إلى فئة "استثماري".
في حال كان النشاط "صناعات مساندة" يتم تحويل سعر التأجير إلى فئة
"صناعات مساندة".

مدة إنجاز الخدمة
ّ
أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

 20يوم عمل
المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
يجب سداد جميع
ّ
منتجا.
المصنع
يجب أن يكون
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).

 2.2.4دخول فرع أو أكثر من فروع المالك األساسي
اسم الخدمة

دخول فرع أو أكثر من فروع المالك األساسي

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين إضافة مالك جديد في العقد ،بشرط أن يكون أحد أقارب
الدرجة األولى ألحد المالك األساسيين

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

التراخيص الصناعية القديمة والجديدة
السجالت التجارية
نسخة من العقد الموقع مع "مدن"
عقد تأسيس الشركة (في حال كان المالك شركة)
عقد تأسيس الشركة بعد إضافة الشركاء
خطاب من صندوق التنمية الصناعية بعدم وجود عالقة إقراضية على المصنع
المقدم للطلب
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 20يوم عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

مراجعة
الطلب

زيارة
المصنع

اعتماد
طلب دخول
الفرع

إصدار
فواتير
مقابل
التعديل

سدد
فواتير
مقابل
التعديل

إصدار
العقد

المستحقات المالية على العقد قبل تقديم الطلب.
يجب سداد جميع
ّ
منتجا.
المصنع
يجب أن يكون
ً
يجب تصحيح جميع المخالفات اإلنشائية والقانونية على العقد (إن وجدت).
تضمن أكثر من تعديل).
ريال) عن كل طلب تعديل (وإن
دفع مقابل الخدمة (10000
ٍ
ّ

 2.3الخطابات التنسيقية
 2.3.1خطاب إيصال تيار
اسم الخدمة

خطاب إيصال تيار

تعريف الخدمة

لمزود الخدمة لبدء أعمال
موجه
خدمة تتيح للمستثمر إصدار "خطاب إيصال تيار"
ّ
ّ
إيصال التيار إلى المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

مخطط زيادة أحمال عن طريق مكتب استشاري معتمد لدى "مدن"
صورة من عقد اإليجار من "مدن"
السجل التجاري
محضر االستالم والمعاينة
الترخيص الصناعي المبدئي
التوقيع على التعهدات الالزمة
مخطط عام للمصنع
تقديم
طلب خطاب
تنسيقي

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار خطاب
إيصال التيار

يجب أن تكون نسبة اإلنجاز أكثر من .50%
يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدة.
مزود الخدمة للتنفيذ.
موجها إلى
إصدار الخطاب المطلوب،
ِّ
ً

 2.3.2خطاب إطالق تيار
اسم الخدمة

خطاب إطالق تيار

تعريف الخدمة

لمزود الخدمة لبدء أعمال
خدمة تتيح للمستثمر إصدار خطاب إطالق للتيار موجه
ِّ
إطالق التيار للمصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
الخدمات المرتبطة
قنوات تقديم الخدمة

الترخيص الصناعي النهائي
التوقيع على التعهدات الالزمة
خطاب استيفاء األعمال من قبل المكتب االستشاري
مخطط عام للمصنع
مخطط أمن وسالمة
تقديم
طلب خطاب
تنسيقي

طلب خطاب إيصال تيار
Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

يوما عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار خطاب
إيصال التيار

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
المستحقات المالية الموجودة على العقد.
سداد جميع
ّ
 تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد
المخططات معتمدة.
يجب أن تكون
ّ
 يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "مكتمل إنشائ ًّيا".
مزود الخدمة للتنفيذ.
ها إلى
إصدار الخطاب المطلوب،
موج ً
ّ
ّ

 2.3.3خطاب زيادة أحمال
اسم الخدمة

طلب خطاب زيادة أحمال

تعريف الخدمة

لمزود
خدمة تتيح للمستثمر التقديم على طلب "خطاب زيادة أحمال" موجه
ِّ
الخدمة لرفع الطاقة االستيعابية.

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

مخطط عام للمشروع
مخطط أمن وسالمة
تقرير يوضح نسبة التنفيذ في حال كانت الرخصة ألغراض التجديد
خطاب من المكتب االستشاري يوضح الحاجة لزيادة األحمال
تقديم
طلب خطاب
تنسيقي

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار خطاب
زيادة األحمال

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات معتمدة.
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
مزود الخدمة للتنفيذ.
موجها إلى
إصدار الخطاب المطلوب،
ِّ
ً

 2.4خدمات التصاريح
 2.4.1تصريح أسوار
اسم الخدمة

تصريح أسوار

تعريف الخدمة

خدمة تم ّكن المستثمر من رفع طلب إعادة ترميم أسوار المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط عام للمصنع
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
مدة إنجاز الخدمة
ّ

أحكام وشروط الخدمة

28

دليل الخدمات

تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
 3أيام عمل
يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدة (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
موقعا من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.

 2.4.2تصريح أعمال مدنية
اسم الخدمة

تصريح أعمال مدنية

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر التقديم على تصريح أعمال مدنية داخل أرض المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط عام للمصنع
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

29

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدة (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
موقعا من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.

بوابات
 2.4.3إصدار تصريح ّ
اسم الخدمة

بوابات
إصدار تصريح ّ

تعريف الخدمة

بوابات خارجية
خدمة تتيح للمستثمر الحصول على تصريح ألعمال إنشاء ّ

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط عام للمصنع
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

30

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدة (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
موقعا من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.
يجب أال تكون البوابات المطلوب إنشاؤها ُمط َّلةً على شوارع رئيسة.

 2.4.4تصريح ترميم
اسم الخدمة

تصريح ترميم

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر الحصول على تصريح بتنفيذ أعمال الترميم بمختلف أنواعها

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط عام للمصنع
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدة (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
موقعآ من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.

 2.4.5تصريح حفر وسفلتة
اسم الخدمة

إصدار تصريح حفر وسفلتة

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر الحصول على تصريح بتنفيذ أعمال الحفر والسفلتة داخل
وخارج المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

كروكي يوضح منطقة الحفر
جدول زمني بتنفيذ األعمال في حال كان الحفر خارج المصنع
خطاب موضح به نطاق العمل في حال كان الحفر خارج المصنع
مقطع عرضي موضح به أبعاد الحفر في حال كان الحفر خارج المصنع
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية في حال كان العمل خارج المصنع

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

32

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
تنسيقات

إصدار
التصريح

 2.4.5تصريح حفر وسفلتة

أحكام وشروط الخدمة

33

دليل الخدمات

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدةً في حال كان الحفر أو السفلتة خارج
المصنع (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب تقديم كروكي يوضح منطقة الحفر في حال كان الحفر داخل المصنع أو خارجه.
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
موقعا من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.
في حال كان الحفر أكثر من متر ،يجب التعاقد مع مكتب هندسي لإلشراف على
أعمال الحفر.
في حال كان الحفر خارج المصنع ،يجب التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العالقة؛
للتأكد من إمكانية العمل في الموقع (االتصاالت ،الكهرباء ،المياه ،الغاز ...إلخ).
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
التواصل مع مكتب استشاري لتقييم األعمال بناءً على تقييم الشعبة في
المدينة الصناعية.
يلتزم المستثمر بعدم رمي المخلفات ،وعدم اإلضرار بمرافق المدينة
ُطبق عليه الئحة الغرامات والجزاءات للمخالفات
الصناعية ،وفي حال مخالفته ،ت ّ
ومرافق المياه والصرف الصحي الصادرة بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي
28و 2004/29وتاريخ 1425/7/29هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 225
وتاريخ 1405/11/16هـ.
التقيد بأنظمة السالمة ،في الحفر حول موقع العمل ،مع اتخاذ جميع
االحتياطات التي من شأنها تالفي أي ضرر قد ينتج من جراء العمل ،وتشمل:
تأمين اإلضاءة في الفترة المسائية على طول الحفر حتى انتهاء األعمال.
إلزام العمالة بلبس الخوذ الواقية وأحذية السالمة والبدل العاكسة.
األخذ بكامل أسباب السالمة عند التعامل مع المطابق من تأمين ،تهوية
كافية من شفط و دفع للهواء ،وتأمين نزول العمال للغرف بحبال للسالمة.
تأمين جوانب الحفر من دعم جوانب الحفر في المناطق الرملية والغير ثابتة.
االلتزام التام والدقيق بجميع ما هو وارد في المخططات الخاصة بعملية البناء،
والموافق عليها مسبقً ا من إدارة المدينة الصناعية.
إبقاء صورة من الرخصة في موقع العمل بصفة مستمرة وفي مكان بارز.
وضع لوحة في مكان بارز في موقع الحفر تبين اسم المشروع والمقاول
المنفذ واالستشاري والعناوين.
إزالة جميع األنقاض ومخلفات البناء والحفر من الموقع بحيث يتضح فيها وما
جاوره ً
أول بأول ،ونقلها إلى األماكن المصرح بها خارج المدينة الصناعية.
إعادة الوضع كما كان عليه بعد االنتهاء من تمديد الخدمة.
يجب التنسيق مع المكتب االستشاري للمشروع المعتمد لدى "مدن".
يجب أال يتعارض مسار المشروع مع خدمات أخرى في المدينة الصناعية.

 2.4.6تصريح مظالت
اسم الخدمة

َّ
مظلت
إصدار تصريح

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر الحصول على تصريح بأعمال إنشاء مظالت في نطاق المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط عام للمصنع
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدةً (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
موقعا من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.

 2.4.7تصريح هدم وإزالة
اسم الخدمة

إصدار تصريح هدم وإزالة

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر الحصول على تصريح بتنفيذ أعمال الهدم واإلزالة داخل المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط عام للمصنع
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدةً (متضمنة التعديل المطلوب).
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج".
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ،ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
موقعا من إدارة المدينة الصناعية قبل البدء في
يجب الحصول على التصريح
ً
تنفيذ األعمال.

 2.4.8تصريح زراعة
اسم الخدمة

تصريح زراعة

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر الحصول على تصريح بتنفيذ أعمال الزراعة خارج حدود المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

خطاب موضح به نطاق العمل في حال كان العمل خارج المصنع
مخطط موقع العمل
ري
مقطع عرضي موضح فيه أبعاد الحفر في حال كان العمل يشمل إنشاء شبكة ٍّ
الجدول الزمني للمشروع في حال كان الحفر خارج المصنع
تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية في حال كان العمل خارج المصنع

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 5أيام عمل

36

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
تنسيقات

إصدار
التصريح

 2.4.8تصريح زراعة

أحكام وشروط الخدمة

37

دليل الخدمات

يجب التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العالقة؛ للتأكد من إمكانية العمل في
الموقع (االتصاالت ،الكهرباء ،المياه ،الغاز ...إلخ).
يجب التقيد بمعايير السالمة المهنية المعتمدة لدى "مدن".
يجب االلتزام بإزالة المخلفات من موقع العمل ونقلها إلى األماكن المخصصة
لها حسب اشتراطات "مدن".
يجب أن تكون أعمال الزراعة مطابقة للمواصفات المبينة لدى "مدن".
يلتزم المستثمر بعدم رمي المخلفات ،وعدم اإلضرار بمرافق المدينة
الصناعية ،وفي حال مخالفته تُط َّبق عليه الئحة الغرامات والجزاءات للمخالفات،
بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي
ومرافق المياه والصرف الصحي الصادرة
َ
28و 2004/29وتاريخ 1425/7/29هـ ،المبينة على قرار مجلس الوزراء رقم 225
وتاريخ 1405/11/16هـ.
ري حول موقع العمل،
شبكة
إنشاء
حال
في
الحفر
في
السالمة
التقيد بأنظمة
ٍّ
مع اتخاذ جميع االحتياطات التي من شأنها تالفي أي ضرر قد ينتج من جراء
العمل ،وتشمل:
تأمين اإلضاءة في الفترة المسائية على طول الحفر حتى انتهاء األعمال.
إلزام العمالة بلبس الخوذ الواقية وأحذية السالمة والبدل العاكسة.
ٍ
تهوية
األخذ بكامل أسباب السالمة عند التعامل مع المطابق من تأمين
كافية من شفط ودفع للهواء ،وتأمين نزول العمال للغرف بحبال السالمة
تأمين جوانب الحفر من دعم جوانب الحفر في المناطق الرملية وغير الثابتة.
االلتزام التام والدقيق بجميع ما هو وارد في المخططات الخاصة بعملية البناء،
والموافق عليها مسبقً ا من إدارة المدينة الصناعية.
ٍ
صورة من الرخصة في موقع العمل بصفة مستمرة وفي مكان بارز.
إبقاء
ٍ
لوحة في مكان بارز في موقع الحفر ،بحيث يتّضح فيها اسم المشروع
وضع
والمقاول المنفذ واالستشاري والعناوين.
إزالة جميع األنقاض ومخلفات البناء والحفر من الموقع وما جاوره ً
أول بأول،
ونقلها إلى األماكن المصرح بها خارج المدينة الصناعية.
يجب التنسيق مع المكتب االستشاري للمشروع المعتمد لدى "مدن".
يجب أال يتعارض مسار المشروع مع خدمات أخرى في المدينة الصناعية.
ري خارج المصنع ،يجب التنسيق مع الجهات
في حال كان الحفر إلنشاء شبكة ٍّ
الخدمية ذات العالقة؛ للتأكد من إمكانية العمل في الموقع (االتصاالت،
الكهرباء ،المياه ،الغاز ...إلخ).
يتعهد المقاول بتسليم الموقع لمدن إلخالء طرفه.

 2.4.9تصريح تركيب نقل معدات
اسم الخدمة

معدات
إصدار تصريح تركيب /نقل
ّ

تعريف الخدمة

خدمة تسمح للمستثمر بالحصول على تصريح لتركيب ونقل المعدات؛ الستعمالها
في أعمال اإلنشاءات أو استعمالها ضمن خط اإلنتاج

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

ال يوجد وثائق مطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب رفع التصاريح الالزمة في حاالت (أسوار ،أعمال مدنية ،هدم وإزالة ،حفر
وسفلته ،ترميم) قبل رفع طلب تصريح تركيب/نقل معدات.
يجب التقيد بمعايير السالمة في "مدن" فيما يخص نقل المعدات.

 2.4.10تصريح تركيبات األمن والسالمة
اسم الخدمة

إصدار تصريح تركيبات األمن والسالمة

تعريف الخدمة

خدمة تسمح للمستثمر بالحصول على تصريح تركيب معدات األمن والسالمة في
المصنع

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

مخطط سالمة
ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
معتمدا من المكاتب االستشارية المعتمدة لدى
يجب أن تكون مخطط السالمة
ً
"مدن".
يجب أن يكون التركيبات مطابقةً للشروط والمواصفات المعتمدة في "مدن".

 2.4.11تصريح إجراء خطة إخالء وهمية
اسم الخدمة

خطة إخالء وهمية
إصدار تصريح إجراء ّ

تعريف الخدمة

خدمة تسمح للمستثمر بالحصول على تصريح لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة
بالمصنع و أدوات إطفاء الحريق في المصنع ألغراض التوعية والتدريب

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

خطاب من المصنع يوضح تاريخ ووقت تنفيذ خطة اإلخالء الوهمية

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

معتمدا من المكاتب االستشارية المعتمدة لدى
يجب أن يكون مخطط السالمة
ً
"مدن".

 2.4.12تصريح دخول الشاحنات في الفترة المسائية
اسم الخدمة

إصدار تصريح دخول الشاحنات في الفترة المسائية

تعريف الخدمة

خدمة تسمح للمستثمر بالحصول على تصريح لدخول الشاحنات الخاصة به لبعض
المدن الصناعية التي تتطلب ذلك خالل الفترة المسائية

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

ترخيص صناعي ساري المفعول

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب
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رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
ٍ
حالة جيدة.
يجب أن تكون الشاحنة مطابقة لمواصفات السالمة المرورية وفي

 2.4.13تصريح تدريب على وسائل إطفاء الحرائق داخل المصنع
اسم الخدمة

إصدار تصريح تدريب على وسائل إطفاء الحرائق داخل المصنع

تعريف الخدمة

خدمة تسمح للمستثمر بالحصول على تصريح الستعمال أدوات إطفاء الحريق في
المصنع ألغراض التوعية والتدريب

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

خطة اإلخالء الوهمية
خطاب من المصنع يوضح تاريخ ووقت تنفيذ ّ

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

ال يوجد

42

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

 2.5خدمات الرخص
 2.5.1إصدار رخصة تشغيلية
اسم الخدمة

إصدار رخصة تشغيلية

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمرين الحصول على رخصة تشغيلية توثق التزام المنشأة
بمعايير واشتراطات السالمة في "مدن".

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

السجل التجاري الحالي

ّ
عقد اإليجار
ترخيص صناعي (إذا انطبق)
مخططات سالمة معتمدة للمنشأة

ّ
المخطط اإلنشائي المعتمد

ّ
عقد صيانة دورية ألنظمة السالمة
تقديم طلب
رخصة تشغيل

دراسة
الطلب

الزيارة
الميدانية

إصدار
الرخصة

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa
Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

التأكد من معايير السالمة التالية قبل إصدار الرخصة:
مطابقة نظام مكافحة الحريق للمخططات المعتمدة أو مخططات مطابقة
الواقع (للمصانع القديمة).
تعيين مسؤول سالمة سعودي /مسؤولة سالمة سعودية في األقسام
النسائية.
التأكد من فعالية نظام إنذار الحريق وربطه بلوحة تحكم رئيسة ،مع وجود عقد
صيانة دورية ساري المفعول.
التأكد من فعالية نظام مكافحة الحريق وخراطيم المياه ،ووجود عقد صيانة دورية.
التأكد من وجود طفايات حريق ،بحيث تكون موزعةً بشكل مطابق للمعايير
المعتمدة ،ولديها عقد صيانة دورية.
التأكد من مخارج الطوارئ ،وكفايتها ،ومطابقتها للمواصفات.
التأكد من عدم وجود أوضاع خطرة في المنشأة.
ٍ
إضاءة احتياطية في حالة الطوارئ موزعة على الممرات والمخارج.
وجود
وجود عالمات إرشادية على الممرات ومخارج الطوارئ.
في حال عدم توافر مخططات إنشائية/سالمة للمنشآت القديمة ،يجب تقديم
مخطط (مطابق للواقع) (.)As Built
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دليل الخدمات

 2.5.2إصدار/تجديد/نقل ملكية رخصة محل تجاري
اسم الخدمة

إصدار/تجديد/نقل ملكية رخصة محل تجاري

تعريف الخدمة

خدمة تمكن المستثمر من الحصول على الرخص للمحالت التجارية الواقعة في
المدن الصناعية التابعة ل"مدن" ،وتشمل:
المنشآت الغذائية (مطعم ،بوفيه ..إلخ)
السوبر ماركت
المحالت التجارية بمختلف أنواعها

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

صورة من عقد اإليجار
صورة من إثبات المالك
أصل الرخصة القديمة
شهادات صحية للعاملين
السجل التجاري
عقد تنازل مصدق من الغرفة التجارية (في حاالت انتقال الملكية)
شهادة مصلحة الزكاة والدخل
عقد مكافحة الحشرات للمنشآت الغذائية
أصل رخصة المحل
صورة من عقد صيانة خزانات المياه الموقعة من قبل إدارة المجمع التجاري
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
يجب تسديد رسوم اللوحة قبل التقديم على الطلب ( 200ريال للمتر).
يجب إرفاق أية تصاريح ذات عالقة بالنشاط المطلوب ،وتتضمن (الصيدليات ،مكاتب
الطيران ،مكاتب تأجير السيارات ...إلخ).
يجب سداد جميع المخالفات السابقة على الرخصة قبل التقديم على طلب إصدار
رخصة محل.
يجب إرفاق رخصة المحل القديمة في حاالت التجديد.
يجب تسديد رسوم إصدار الترخيص وإصدار الشهادات الصحية حسب النظام المتبع
في مدن.

 2.5.3إضافة/تعديل نشاط رخصة محل تجاري
اسم الخدمة

إضافة/تعديل نشاط رخصة محل تجاري

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر التقديم إلضافة أو تعديل نشاط رخصة محل تجاري موجود
داخل نطاق المدينة الصناعية

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

صورة من عقد اإليجار
صورة من األحوال المدنية
أصل الرخصة القديمة
شهادات صحية للعاملين
مخطط عام للمنشأة الغذائية يوضح عمليات التجهيز واإلنتاج
نسخة من رخصة تشغيل المجمع التجاري
السجل التجاري المعدل
شهادة مصلحة الزكاة والدخل
عقد إيجار للمساحة المطلوب إضافتها (في حاالت إضافة النشاط)
أصل رخصة المحل
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دراسة
الطلب

إصدار التصريح
بالنشاط الجديد

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
يجب أن يكون السجل التجاري على نفس موقع المنشأة الحالي في المدينة
الصناعية.
يجب تسديد رسوم اللوحة قبل التقديم على الطلب 200( ،ريال للمتر).
يجب إرفاق أية تصاريح ذات عالقة بالنشاط المطلوب وتتضمن (الصيدليات ،مكاتب
الطيران ،مكاتب تأجير السيارات ...إخ).
معتمدا من أحد المكاتب االستشارية المعتمدة للمنشآت
يجب أن يكون المخطط
ً
الغذائية.

 2.5.4إلغاء نشاط رخصة محل تجاري
اسم الخدمة

محل تجاري
إلغاء نشاط رخصة
ّ

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر إلغاء رخصة محل تجاري موجود داخل نطاق المدينة
الصناعية

المتعاملون

المستثمر

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

صورة من عقد اإليجار
صورة من األحوال المدنية
أصل الرخصة القديمة
شهادات صحية
مخطط عام للمنشأة الغذائية يوضح عمليات التجهيز واإلنتاج
نسخة من رخصة تشغيل المجمع التجاري
السجل التجاري المعدل
شهادة مصلحة الزكاة والدخل
أصل رخصة المحل
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دراسة
الطلب

إصدار التصريح
بالنشاط الجديد

يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
يجب أن يكون السجل التجاري على نفس موقع المنشأة الحالي في المدينة
الصناعية.
معتمدا من أحد المكاتب االستشارية المعتمدة للمنشآت
المخطط
يكون
يجب أن
ً
الغذائية.

 .3خدمات المقاولين
 3.1تأهيل مقاول/مورد للدخول في منافسات "مدن"
اسم الخدمة

تأهيل مقاول/مورد

تعريف الخدمة

التسجيل في قائمة المقاولين/الموردين للدخول في المنافسات أو طلبات
عروض األسعار التي تطرحها "مدن"

المتعاملون

والموردون
المقاولون
ّ

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

ملف يحتوي على معلومات عامة عن الجهة (المالك ،المديرين ،معلومات
االتصال ،سابقة األعمال )
السجل التجاري
اشتراك الغرفة التجارية
شهادة الزكاة والدخل
شهادة التأمينات االجتماعية
شهادة السعودة
مرخصا وفقً ا لنظام االستثمار
صورة من رخصة االستثمار إذا كان المتنافس
ً
األجنبي
صورة من شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية (إن وجد)
الترخيص اإلعالمي (إن وجد)
تقديم
الطلب

الموردين)
(بوابة
ّ
Fالخدمات اإللكترونية ّ

رسوم الخدمة

 10,000ريال

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 7أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دراسة
الطلب

زيارة الشركة
(عند الحاجة)

تأهيل
الشركة

يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة باألنشطة سارية المفعول.
يجب أن يكون هناك ترخيص إعالمي لألنشطة التي تتطلب ذلك.
زيارة الشركة لتقييم طلب التأهيل في حال استدعت الحاجة ذلك.

 3.2تأهيل مقاول لمشاريع تنفيذ المصانع والعقود الصناعية واالستثمارية
اسم الخدمة

تأهيل مقاول

تعريف الخدمة

تأهيل مقاول لمشاريع تنفيذ المصانع والعقود الصناعية واالستثمارية

المتعاملون

المقاولون

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

السجل التجاري
تصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية (إن وجد)
ملف الشركة ،ويحتوي على معلومات عامة عن شركة المقاوالت (المالك،
المديرين ،معلومات االتصال)
التفاصيل الفنية للمشاريع المنجزة خالل  5سنواتٍ
تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10,000ريال لمدة سنتين

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 7أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

زيارة
الشركة للتقيم

تأهيل
المكتب

يجب تقديم جميع التفاصيل الفنية وشهادات اإلنجاز أو التعميد للمشاريع
السابقة.

 3.3تصريح صيانة برج اتصاالت
اسم الخدمة

تصريح صيانة برج اتصاالت

تعريف الخدمة

خدمة تمكن المقاولين من طلب الحصول على تصريح دخول موقع البرج إلجراء
عمليات الصيانة

المتعاملون

مقاولو االتصاالت

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

خطاب من الجهة المالكة للمشروع
مخطط موقع العمل مختوم من الجهة المالكة

ّ
الجدول الزمني للمشروع
المنفذ
السجل التجاري للمقاول

ّ
ّ
صور إقامات العمالة
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
التصريح

تسوية جميع المخالفات المترتبة على المقاول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.

 3.4رخصة حفر/تمديد خدمات
اسم الخدمة

رخصة حفر/تمديد خدمات

تعريف الخدمة

خدمة تتيح لمقاولي المياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت والغاز ،التقديم
على رخصة ألعمال حفر وتمديد الخدمات.

المتعاملون

مقاولو المياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت والغاز المعتمدون لدى
"مدن"

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

خطاب من الجهة المالكة للمشروع (الكهرباء ،االتصاالت ،الغاز ...إلخ)
مختوما من الجهة المالكة
مخطط موقع العمل
ً
الجدول الزمني للمشروع
مقطع عرضي للحفر موضح فيه أبعاد الحفر ومختوم من الجهة المالكة
خطة سالمة السير
نموذج تقييم المخاطر المعتمد
السجل التجاري للمقاول المنفذ
تقديم
الطلب

Fالعناية بالشريك في المدينة الصناعية

رسوم الخدمة

 3أيام عمل

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

50

دليل الخدمات

دراسة
الطلب

إصدار
تنسيقات

إصدار
التصريح

 3.4رخصة حفر/تمديد خدمات

أحكام وشروط الخدمة
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دليل الخدمات

يجب على المقاول االلتزام بالمعايير واالشتراطات التي تفرضها "مدن" فيما
يخص أعمال الحفر
يجب التنسيق مع المكتب االستشاري للمشروع المعتمد لدى "مدن".
يجب أال يتعارض مسار المشروع مع خدمات أخرى في المدينة الصناعية.
يجب أن يكون طلب إيصال الخدمات مطابقً ا للسياسات واالشتراطات التي تفرضها
"مدن".
يلتزم المستثمر بعدم رمي المخلفات ،وعدم اإلضرار بمرافق المدينة
الصناعية ،وفي حال مخالفته ،تُطبق عليه الئحة الغرامات والجزاءات للمخالفات
بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي
ومرافق المياه والصرف الصحي الصادرة
َ
28و 2004/29وتاريخ 1425/7/29هـ ،المبينة على قرار مجلس الوزراء رقم 225
وتاريخ 1405/11/16هـ.
التقيد بأنظمة السالمة في الحفر حول موقع العمل ،مع اتخاذ جميع االحتياطات
التي من شأنها تالفي أي ضرر قد ينتج من جراء العمل ،وتشمل:
تأمين اإلضاءة في الفترة المسائية على طول الحفر حتى انتهاء األعمال.
إلزام العمالة بلبس الخوذ الواقية وأحذية السالمة والبدل العاكسة.
ٍ
تهوية
األخذ بكامل أسباب السالمة عند التعامل مع المطابق ،من تأمين
كافية من شفط ودفع للهواء ،و تأمين نزول العمال للغرف بحبال للسالمة.
تأمين جوانب الحفر من دعم جوانب الحفر في المناطق الرملية وغير
الثابتة.
االلتزام التام والدقيق بجميع ما هو وارد في المخططات الخاصة بعملية البناء،
والحفر ،والموافق عليها مسبقً ا من إدارة المدينة الصناعية.
إبقاء صورة من الرخصة في موقع العمل بصفة مستمرة وفي مكان بارز.
وضع لوحة في مكان بارز في موقع الحفر ،بحيث يتضح فيها اسم المشروع
والمقاول المنفذ واالستشاري والعناوين.
إزالة جميع األنقاض ومخلفات البناء والحفر من الموقع ،وما جاوره ً
أول بأول،
ونقلها إلى األماكن المصرح بها خارج المدينة الصناعية.
إعادة الوضع كما كان عليه بعد االنتهاء من تمديد الخدمة.

 .4خدمات المكاتب االستشارية
 4.1تأهيل مكتب هندسي لإلشراف على المشاريع الخاصة بـ"مدن"
اسم الخدمة

تأهيل مكتب هندسي  /استشاري

تعريف الخدمة

التسجيل في قائمة المكاتب الهندسية لإلشراف على المشاريع الخاصة بـ"مدن"

المتعاملون

المكاتب الهندسية واالستشارية

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

ملف الجهة يحتوي على معلومات عامة عن المكتب (المالك ،المديرين،
معلومات االتصال ،سابقة أعمال المكتب)
المشاريع السابقة آلخر ثالث سنوات متضمنة أرقام التواصل لتلك الجهات
ترخيص مزاولة المهنة
السجل التجاري
شهادة الزكاة والدخل
شهادة التأمينات االجتماعية
شهادة السعودة
اشتراك الغرفة التجارية
مرخصا وفقً ا لنظام االستثمار األجنبي
رخصة االستثمار ،إذا كان المتقدم
ً
ترخيص مزاولة نشاط السالمة من هيئة المهندسين – في حال كان المكتب
مختصا في مجال السالمة
ًّ
ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة – إذا كان المكتب
االستشاري للدراسات البيئية
تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

الموردين)
(بوابة
ّ
Fالخدمات اإللكترونية ّ

رسوم الخدمة

 10,000ريال لمدة سنتين

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 5أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة

زيارة
المكتب للتقيم
(عند الحاجة)

تأهيل
المكتب

يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة سارية المفعول.
زيارة المكتب لتقييم طلب التأهيل في حال استدعت الحاجة ذلك.

 4.2تأهيل مكتب هندسي لإلشراف على األعمال الهندسية لعقود المستثمرين داخل
نطاق ال "مدن" الصناعية
اسم الخدمة

تأهيل مكتب هندسي

تعريف الخدمة

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

المتعاملون

المكتب الهندسي
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دليل الخدمات

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

الترخيص الهندسي
ملف الشركة يحتوي على معلومات عامة عن المكتب الهندسي (المالك،
المديرين ،معلومات االتصال)
تعريف بالطاقم الفني العامل في المكتب
التفاصيل الفنية للمشاريع المنجزة خالل  5سنوا ٍ
ت
رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول
المنجزة خالل  3سنوا ٍ
ت
التفاصيل المالية للعقود ُ

تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

Fالخدمات اإللكترونية ()e.modon.gov.sa

رسوم الخدمة

 10,000لمدة سنتين

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 10أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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زيارة
المكتب للتقيم

تأهيل
المكتب

يجب أال يقل عدد المهندسين العاملين في المكتب الهندسي عن .5
مؤهل من قِ بل  3جهات حكومية وخاصة.
ً
يجب أن يكون المكتب الهندسي
يجب تقديم جميع التفاصيل الفنية وشهادات اإلنجاز أو التعميد للمشاريع
السابقة.
يجب أن يكون جميع المهندسين العاملين في المكتب حاصلين على ترخيص من
الهيئة السعودية للمهندسين.

 4.3إصدار رخصة بناء
اسم الخدمة

إصدار رخصة بناء

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمستثمر الحصول على رخصة بناء؛ للبدء في أعمال إنشاء المصنع

المتعاملون

المكتب االستشاري

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

مخطط عام للمشروع معتمد
تقرير حالة المنشأة
جدول زمني للمشروع
سجل تجاري
صورة من العقد
تعهد االلتزام بالجدول الزمني ،موقع من قبل المالك ،ومصدق من الغرفة
التجارية
عقد أعمال بين المالك والمقاول المعتمد
تعهد من قبل المالك بتوفير الكهرباء في حالة عدم وجودها
عقد اإلشراف بين المكتب االستشاري والمالك
تقديم
الطلب
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رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

 3أيام عمل

أحكام وشروط الخدمة
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دراسة
الطلب

زيارة
الموقع

إصدار
الرخصة

ُقرها "مدن" لكل مدينة صناعية.
يجب االلتزام بالسياسات والشروط التي ت ُّ
يجب تقديم طلب رخصة البناء خالل التسعة أشهر األولى من تاريخ تخصيص األرض.
يجب أن يكون العقد ساري المفعول.
سداد جميع المستحقات المالية الموجودة على العقد.
تسوية جميع المخالفات الموجودة على العقد.
يجب أن تكون المخططات العامة معتمدة.
يجب أن تكون الحالة اإلنشائية للمصنع "منتج" في حاالت التوسعة.

 4.4اعتماد مخططات السالمة
اسم الخدمة

مخططات السالمة
اعتماد
ّ

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمكاتب الهندسية اعتماد مخططات السالمة للعقود التي تتبع
المستثمرين وفقً ا لسياسات واشتراطات "مدن"

المتعاملون

المكتب الهندسي

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

مخطط معماري معتمد من "مدن"
كراسة فنية للمشروع
حسابات هيدروليكية ألنظمة اإلطفاء
مخططات نظام مكافحة الحريق
مخططات نظام إنذار الحريق
مخططات خطة الطوارئ واإلخالء
الجداول والمواصفات الفنية لألنظمة
تقديم طلب
اعتماد مخطط
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رسوم الخدمة

ال يوجد

مدة إنجاز الخدمة
ّ

أيام عمل
ّ 5

أحكام وشروط الخدمة

ال يوجد
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دراسة
الطلب

اعتماد
المخطط

 4.5اعتماد المخططات المعمارية
اسم الخدمة

المخططات المعمارية
اعتماد
ّ

تعريف الخدمة

خدمة تتيح للمكاتب الهندسية اعتماد المخططات المعمارية للعقود التي تتبع
المستثمرين وفقً ا لسياسات واشتراطات "مدن"

المتعاملون

المكتب الهندسي

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

محضر استالم أرض معتمد من أحد مكاتب الرفع المساحي المعتمدة لدى "مدن"
خطاب توفير كهرباء في مرحلة اإلنشاء
مخططات معتمدة سابقة في حال التعديل أو التوسع
تقديم
لطلب

دراسة
الطلب

اعتماد
المخططات
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يجب تقديم طلب اعتماد المخططات خالل الستة أشهر األولى من تاريخ تخصيص
األرض.

 .5الخدمات المشتركة
دمة بالتعاون والمشاركة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
مجموعة الخدمات المق َّ

 5.1مصنع وقرض صناعي
اسم الخدمة

تعريف الخدمة

المتعاملون

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

مدة إنجاز الخدمة
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مصنع وقرض صناعي.
معا،
منتَج "مصنع وقرض" يمكِّن المستثمر من الحصول على (أرض صناعية وتمويل) ً
كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
بالشراكة مع ٍّ
وصندوق التنمية الصناعية السعودي ،بصفتها حزمة صناعية موحدة.
المحتمل
الشريك
َ
بطاقة هوية المستثمر.
ترخيص صناعي من وزارة التجارة واالستثمار.
سجل تجاري للمؤسسات والشركات.
ٍ
ٍ
مجاورة.
وحدة
مب ِّرر التوسعة (في حال طلب التوسعة) مع توافر
معلومات المستثمر والمشروع.
تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

التأكد من توافر
المنتج

تحويل الطلب
للصندوق

استكمال
اإلجراءات

Fالخدمات اإللكترونية ()landloan.gov.sa/home
حسب المساحة والموقع.
 3أيام عمل لدراسة الطلب ،ومن ثم تحويله إلى صندوق التنمية الصناعية
السعودي.
المدة المتوقَّ عة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لدراسة الطلب
والموافقة عليه لم تُحتسب من ضمن مدة إنجاز الخدمة.

 5.1مصنع وقرض صناعي

أحكام وشروط الخدمة
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ستهدفة
الم
َ
يجب أن يكون النشاط الخاص بالمستثمر متوافقً ا مع قائمة األنشطة ُ
والمحظورة في كل مدينة صناعية.
يتم رفض طلب المستثمر في الحاالت اآلتية:
في حال اكتمال النشاط المطلوب في المدينة الصناعية.
مسموح به في المدينة الصناعية.
في حال كان نوع الصناعة المطلوبة غير
ٍ
 ُيرفض طلب المستثمر وتُحفظ بياناته ،في حال عدم توافر المنتج المطلوب،
واالعتذار إلى حين توافر المنتج.
يتم إلغاء طلب المستثمر في الحاالت اآلتية:
ٍ
أيام.
عند إعادة الطلب للمستثمر الستكمال البيانات ،وعدم قيامه بذلك خالل 10
إذا كان الطلب قد ُأعيد للمستثمر ثالث مرا ٍ
ت ،ولم يستكمل النواقص.
طلب آخر.
كر ًرا مع
ٍ
إذا كان الطلب ُم َّ

 5.2أرض وقرض صناعي
اسم الخدمة

تعريف الخدمة

المتعاملون

الوثائق المطلوبة

إجراء تنفيذ الخدمة

قنوات تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

مدة إنجاز الخدمة
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أرض وقرض صناعي
منتَج "أرض وقرض صناعي" ُيتيح للمستثمر التقديم على طلب التمويل متضم ًنا
تخصيص األرض لالستثمار الصناعي عبر طلب موحد ،من ضمن المنتجات المشتركة
كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) ،وصندوق
مع ٍّ
التنمية الصناعية السعودي ،بصفتها حزمة صناعية موحدة.
الشريك المحتمل
بطاقة هوية المستثمر.
ترخيص صناعي من وزارة التجارة واالستثمار.
سجل تجاري للمؤسسات والشركات.
ٍ
ٍ
مجاورة.
وحدة
مبرر التوسعة (في حال طلب التوسعة) مع توافر
 ّ
معلومات المستثمر والمشروع.
تقديم
الطلب

دراسة
الطلب

التأكد من توافر
المنتج

تحويل الطلب
للصندوق

استكمال
اإلجراءات
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حسب المساحة والموقع.
عمل لدراسة الطلب ،ومن ثم تحويله إلى صندوق التنمية الصناعية
 3أيام
ٍ
السعودي.
المدة المتوقَّ عة من صندوق التنمية الصناعية السعودي لدراسة الطلب
والموافقة عليه لم تُحتسب من ضمن مدة إنجاز الخدمة.

 5.2أرض وقرض صناعي

أحكام وشروط الخدمة
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يجب أن يكون النشاط الخاص بالمستثمر متوافقً ا مع قائمة األنشطة
المستهدفة والمحظورة في كل مدينة صناعية.
َ
يتم رفض طلب المستثمر في الحاالت اآلتية:
اكتمال النشاط المطلوب في المدينة الصناعية.
مسموح به في المدينة الصناعية.
إذا كان نوع الصناعة المطلوبة غير
ٍ
 ُيرفض طلب المستثمر وتُحفظ بياناته ،في حال عدم توافر المنتج
المطلوب ،واالعتذار إلى حين توافر المنتج.
يتم إلغاء طلب المستثمر في الحاالت اآلتية:
عند إعادة الطلب للمستثمر الستكمال البيانات ،وعدم قيامه بذلك خالل
ٍ
أيام.
10
إذا كان الطلب قد ُأعيد للمستثمر ثالث مرا ٍ
ت ،ولم يستكمل النواقص.
مكر ًرا مع طلب آخر.
إذا كان الطلب
ّ
يجب دراسة المساحة المطلوبة ،وتحديد المساحة المناسبة حسب
ددة بسياسة تحديد المساحات.
المعايير المح َّ
التأكد من توافر موقع مالئم لنشاط المصنع ومساحته.
توافر األرض والمساحة المطلوبة بعد انتهاء الصندوق الصناعي من
الدراسة والموافقة على التمويل.

 .6التواصل معنا
ألي من األسباب اآلتية:
يمكن التواصل مع العناية بالشريك في «مدن»
ٍّ
استفسار
شكوى
مقترحات
من خالل معلومات وقنوات االتصال أدناه:

اتصل بنا

معلومات االتصال
الرقم الموحد920000425 :
فاكس966118749019 :
الرمز البريدي11671 :
ص.ب84214 :
البريد اإللكترونيinfo@modon.gov.sa :
كمــا يمكــن التواصــل معنــا مــن خــال موقــع «مــدن» ،مــن طريــق إرســال رسـ ٍ
ـالة تحتــوي علــى تصنيــف الرســالة (استفســار،
شــكوى ،مقتــرح) ،وموضــوع الرســالة ،كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدنــاه:

االسم *

البريد اإللكتروني *

رقم الجوال

التصنيف *
مقترحات

الموضوع *

الرسالة *

رمز التحقق *

إرسال

مسح

ٍ
مدة ال تزيد عن  24ساعةً .
مقدم الرسالة والتواصل معه خالل
يتم التفاعل مع طلب الشريك أو
ّ
مالحظــة :قــد يحــدث بــض التعديــات علــى أســعار الخدمــات ،وللرجــوع الــى قائمــة األســعار المحدثــة يرجــى الرجــوع الــى
الموقــع الرســمي لمــدن (الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة) مــن خــال الرابــط أدنــاه
https://www.modon.gov.sa/ar/CustomerService/Pages/cost_of_industry.aspx

