
PB1



23

نبذة عن مجمع توازن الصناعي                      04

الرؤية والرسالة              05

مجاالت مجمع توازن الصناعي            07

البنية التحتية               09

ماذا نقدم                10

16 خدمات المجمع            

23 مركز النافذة الواحدة  / آمر    

26 للتواصل      

الفهرس

23



45 45

مجمع توازن الصناعي هو منطقة متكاملة للتصنيع تطمح ألن تكون المركز 
الرائد للصناعات الدقيقة والمتقدمة في المنطقة. ويسعى المجمع - الواقع 

بين إمارة أبوظبي وإمارة دبي، أن يلعب دورًا هامًا في  التنوع االقتصادي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، من موقعه كوجهة متطورة لقطاعات التصنيع 

اإلستراتيجي، وذلك تماشيًا مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة نحو تنويع 
مصادر الدخل ضمانًا لمستقبل مستدام. 

ويخدم مجمع توازن الصناعي – والتابع لشركة توازن القابضة – القطاعات 
الدفاعية اإلقليمية والعالمية وكذلك شركات التصنيع ذات االختصاص 

كما يساهم المجمع-من خالل بنية تحتية متطورة مصممة في األساس 
الستيعاب مؤسسات التصنيع الدفاعي في النمو الصناعي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة , ويقدم فرصة رائدة لنقل المعرفة والمهارة العالمية للكوادر 

المحلية لخلق قاعدة صناعية قوية القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

الرؤيةنبذة عن مجمع توازن الصناعي

الرسالة

أن نكون الوجهة العالمية المفضلة التى تقدم 
التسهيالت اإلدارية وخدمات البنية التحتية في المنطقة 

للمستثمرين اإلستراتيجيين المحليين والعالمييين.

توفير عقارات صناعية متكاملة مدعومة ببنية تحتية 
متطورة وخدمات عمالء متميزة تمثل نافذة واحدة لكافة 

متطلبات األعمال. 
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يمثل مفهوم منظومًة التكتالت الصناعية المتكاملة أهمية كبرى 
إلستراتيجية مجمع توازن الصناعي, حيث يساهم في تعزيز تركيزه على 
قطاع التصنيع الدفاعي الرئيسي, والذي سيؤهله الي توفير منظومة 

صناعية متكاملة تبدأ باإلنتاج وتنتهي بالتوزيع :

    •  التصنيع الدفاعي
    •  صناعات المعادن األساسية

    •  الصناعات الدقيقة
    •  صناعات الطيران

    •  الصناعات المساندة لقطاع النفط والغاز

مجاالت مجمع توازن الصناعي

67
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البنية التحتية

تهدف الخطط المتواصله للمجمع الى توسعات مستقبلية تجعل منه أكبر مجمع 
للتصنيع الدفاعي في المنطقة واألكثر تطورًا حيث يستقطب الشركات الطموحة 
التى تسعي الى إقامة تواجد لها في منطقة آمنه في الشرق األوسط وتتمتع 
بارتباط وثيق مع شبكات النقل البرية والجوية ويقدم مجمع توازن الصناعي بنية 

تحتية ذات مستوي متطور من طرقات تتمتع بمساحات وافرة لمواقف السيارات, 
شبكات المياه والكهرباء, شبكات الصرف الصحي,شبكة الري, نظام اتصاالت علي 

أعلى مستوى.

يوفر مجمع توازن الصناعي لمستثمريه وبمقاييس عالمية البنية التحتية التي 
تشمل شبكة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والري والطرقات. 

كما يوفر المجمع خدمات الدعم المتخصصة في مجال التجميع والتخزين لمنتجات 
ذات صلة بالقطاع الدفاعي.

جميع العقارات الصناعية للصناعات اإلستراتيجية  تتواجد في بيئة آمنة للغاية.

كما يوفر أيضًا مجمع توازن الصناعي بيئة مجتمعية من خالل المناطق والمنشآت 
العامة مثل المطاعم والمنشآت الترفيهية والحدائق والساحات والتي تجعل من 

المجمع واحة مجتمعية نابضة بالحياة. 
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ماذا نقدم:

العقارات الصناعية

تتمتع الشركات التي تتخذ من مجمع توازن الصناعي مقرًا لها بحلول متكاملة 
للعقارات الصناعية في موقع واحد، كما توفر درجات تخصص عالية في 

الصناعة و مرافق التخزين للصناعات الدفاعية مع مرونة األراضي الصناعية 
والورش والمستودعات وصاالت العرض ومكاتب مؤثثة بالكامل ومختلف 

أنواع المساكن للموظفين، وذلك في أجواء اجتماعية تساهم في تعزيز النمو 
والتوسع لمستثمرينا. 

الورش

يوفر المجمع ورش عمل جاهزة للتأجير ذات مواصفات دولية متصلة مع البنية 
التحتية الضرورية )مثل الطرق والمرافق والصرف الصحي وأنظمة اإلنذار 

ومكافحة الحرائق ،وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها(. 
ويمكن للمستثمرين أن يطلبوا إدخال تعديالت على تصميماتها تتناسب مع 

احتياجاتهم.

األراضي الصناعية

يوفر مجمع توازن الصناعي أراض صناعية بمساحات واسعة. ويحصل 
المستثمرين على مواقع تتناسب مع نشاطاتهم وكذلك احتياجاتهم من 

المرافق, وتمثل حركة المرور عاماًل مهمًا في اختيار مواقع المشاريع داخل 
المجمع,  ويستفيد جميع شركاء المجمع من الخدمات المشتركة مثل تكنولوجيا 

المعلومات والخدمات اللوجستية واألمن، وكذلك إمكانية االستفادة من 
الخدمات المشتركة األخرى مثل المطاعم والمراكز التجارية والمنشآت 

الترفيهية.
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المستودعات

ندرك في مجمع توازن الصناعي 
مدى أهمية وفاعلية المستودعات 

كمكون أساسي من مكونات 
التصنيع االستراتيجي. نوفر خيارات 
متنوعة للمستودعات تتفاوت في 

األحجام حتى تلبي االحتياجات 
المختلفة للشركاء. وتتميز جميع 

المستودعات بخاصية التحكم في 
درجات حرارتها وبخدمات الحراسة 

المتواصلة على مدار الساعة. 
ويستفيد المجمع من موقعه المتميز 

والمطل على الطريق السريع بين 
إمارة أبوظبي وإمارة دبي وبقربه من 
شبكات النقل البري والجوي والبحري.

المكاتب

باإلضافة للمنشآت التصنيعية الحديثة والمتطورة، نوفر أيضًا 
مساحات مكتبية راقية ومؤثثة بالكامل مما يجعل من المجمع 

وجهة مثالية لمؤسسات التصنيع االستراتيجي الوطنية 
واإلقليمية والعالمية ومنطلقًا ألعمالهم التجارية. ويمكن 

للمستثمرين وممثليهم االستفادة من المكاتب التي يوفرها 
المجمع والمدعومة بالعديد من الخدمات المشتركة مثل 

شبكات تكنولوجيا المعلومات وخدمات اإلمداد.
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سكن العاملين

يتوفر بالمجمع مساكن متنوعة للعاملين فيها، 
محاطة بالحدائق الترفيهية والمرافق الرياضية منها: 
الصالة الرياضية والسوبر ماركت والمصبغة وصالة 
الطعام ومرافق أخرى مثل السينما والعيادة والتي 
تساهم جميعًا في توفير أسلوب المعيشة الراقي 

والمعاصر.

وتتميز منطقة المساكن بحديقة كبيرة قمنا 
بتشييدها لتشكل ملتقى لسكان المجمع 

واالستمتاع من خالله باالسترخاء وممارسة 
الرياضات المختلفة.

كما يوفر المجمع أسلوب حياة صحي من خالل 
الصالة الرياضية وصالة الهوايات الترفيهية 

ومرافقها  والبطوالت الرياضية التي ينظمها 
المجمع طوال العام.

الخدمات التجارية

يقع المركز التجاري في قلب المنطقة السكنية 
للمجمع، ويوفر خدماته للمقيمين والعاملين هناك 

حيث يحتوي على المطاعم والمقاهي والمحالت 
والمنشآت الترفيهية. 

ويستفيد المستثمرون أيضًا من خدمات بيت 
الضيافة المقام داخل المجمع والذي يستضيف 

الزوار وكبار المسؤولين بالشركات.
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الخدمات التنظيمية بمجمع توازن الصناعيخدمات المجمع

يستفيد المستثمرين من البيئة 
العملية الداعمة من خالل خدمات 

مجمع توازن الصناعي الفريدة من 
نوعها في الموقع مثل الخدمات 

التنظيمية وإدارة المشاريع والصيانة 
المتواصلة للمنشآت والمشتريات 

واإلمداد اللوجستي وشبكات 
تكنولوجيا المعلومات والمنشآت 
المتخصصة في تصنيع النماذج 

األولية والفحص وكذلك منشآت 
التدريب. وتساهم هذه الخدمات في 

توفير البيئة المثالية لألعمال وبأقل 
التكاليف. 

يحوي مجمع توازن الصناعي خدمات تنظيمية تعمل على تسهيل واختصار الزمن 
المطلوب للحصول على الموافقات الالزمة للتصميم والبناء. وتعتبر سلطة البناء 

بمجمع توازن الصناعي بمثابة هيئة تنظيمية تعمل على ضمان االلتزام وتطبيق كافة 
اللوائح الحكومية ولوائح المجمع، وتعتبر الهيئة مسؤولة عن:

   •   الخرائط الرسمية للمواقع
   •   رسم حدود القطع العقارية

   •   الموافقة على التصاميم
   •   إصدار التصاريح اإلنشائية شهادات  اتمام المباني

إدارة المشاريع

تعتبر إدارة المشاريع واحدة من أهم الخدمات التي يوفرها الفريق الهندسي بالمجمع 
والذي يتمتع بمؤهالت وخبرات عالية. وتلبي خدمات إدارة المشاريع بالمجمع مختلف 

احتياجات المستثمرين مثل خدمات التخطيط وخدمات إدارة التنفيذ والخدمات الفنية.
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صيانة المنشآت والعمليات

يساهم فريق الصيانة في تعزيز خيارات المستثمرين لصيانة منشآتهم 
على مدار الساعة.

وتتوفر خدمات متخصصة تغطي:

    •  صيانة أنظمة التكييف والتدفئة 
    •  صيانة أنظمة مكافحة الحرائق

    •  عقود الصيانة الشاملة
    •  تجهيز المباني ) فك وتركيب األثاث(

    •  صيانة محطات الكهرباء  
    •  صيانة المصاعد
    •  صيانة المولدات

    •  اإلدارة الفنية للمباني   

تقنية المعلومات

تتمثل مهمة قسم تقنية المعلومات بمجمع توازن الصناعي في 
توفير خدمات تكنولوجية مبتكرة وعالية الجودة وبأقل تكلفة ممكنة 

والمساهمة في تحقيق رؤى وأهداف وغايات مستأجرينا.

ويوفر مجمع توازن الصناعي خدمات تقنية المعلومات وذلك 
بالتوافق مع معايير الجودة إيزو/آي إي سي 1-20000 : 2011 

ولمعايير آي تي آي إل ألفضل الممارسات في مجال تقنية 
المعلومات.

وتعمل الكفاءات البشرية المؤهلة لدينا في توفير خدمات تعمل  
على تلبية احتياجات المستثمرين وأهدافهم االستراتيجية.

    •  خدمات تمديد الكوابل و المستخدمين النهائيين
    •  خدمات الشبكات

    •  خدمات استضافة البيانات واستخراج المعلومات
    •  خدمات أمن المعلومات

    •  خدمات ادارة االستشارات و ادارة المشاريع. 
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الخدمات العامة

يؤمن مجمع توازن الصناعي بأهمية دعم المستثمرين 
في كافة إحتاياتهم. وتبعًا لذلك، يوفر المجمع مجموعة 
من الخدمات المتنوعة لدعم سير احتياجات المستثمرين, 

وتشمل خدمات التموين, خدمات الطقم المساند، النقل 
والمواصالت، مكافحة الحشرات, ادارة النفايات, والخدمات 

اليومية االخرى . 

وفر مجمع توازن الصناعي للموظفين في المجمع خدمة 
الحضانة لرعاية الطفل في الموقع.

يضم قسم الصحة والسالمة والبيئة بمجمع توازن 
الصناعي فريقًا مؤهاًل في كافة المجاالت ذات الصلة 

مثل التدريب والتصنيع واإلنشاء والمتفجرات والسالمة 
والبيئة وإدارة الطوارئ، حيث يعمل الفريق على متابعة 
كافة األنشطة بالمجمع وضمان التزام العمليات بمعايير 

ومتطلبات مركز السالمة والصحة المهنية والمعايير األخرى.

ويتعامل فريق االستجابة للطوارئ مع العديد من الحاالت 
الطارئة مثل الحرائق والحاالت الطبية واإلصابات واإلنقاذ.

فريق مراقبين الصحة و السالمة يقدمون دورات التوعية 
و التفتيش و خدمات الطوارئ و ادارة األزمات بالتعاون مع 

الهيئة الوطنية لألزمات و الكوارث . 

الصحة والسالمة والبيئة
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تعتبر البيئة األمنة واحدة من أهم مميزات مجمع توازن الصناعي حيث 
تتوفر عدة مستويات أمنية للمنشآت التصنيعية وذلك وفقًا الحتياجات 

قطاعات التصنيع الدفاعي واالستراتيجي.

جميع األماكن في المجمع يتم رصدها بأجهزة المراقبة، وعن طريق 
أفراد األمن المنتشرين بالمجمع.

تصاريح الدخول الى المجمع تتم عن طريق نظام ) حياكم ( األلكتروني 
فقط، وجميع الموظفين والعاملين والمقيمين والزوار يخضعون 

للتضقيق االمني، كما أن كل منطقة من مناطق المجمع ال يسمح 
بدخولها إال للعاملين بها واألفراد المصرح لهم، مما يعني مزيدًا من 

األمن على منشآت المجمع.

توفير خدمات األمن - جهة اتصال موحدة للحوادث والطوارئ , الوصول 
الى القواعد العسكرية , خدمات المرافقة لجميع األسلحة والذخائر 

الخارجة والواردة وذلك بتصريح من القيادة العامة للقوات المسلحة 
وشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية , كما تقدم جنبا إلى جنب مع خدمات 

بروتوكول لجميع الوفود الزائرة. - توفير دخول سلس للمستأجرين 
والموظفين والزوار والموردين ومزودي الخدمات - جهة اتصال موحدة 
للدخول للقواعد العسكرية - خدمات البروتكول لجميع الوفود الحكومية 
- تنسيق حركة المنتجات والنماذج األولية تخليصها ونقلها للعرض في 

الفعاليات  - المساعدة في التخليص الجمركي من القيادة العامة

الخدمات األمنية والبروتوكول

2223

مركز النافذة الواحدة  / آمر 

نظام آمر للنافذة الواحدة هو مركز شامل يقدم مختلف الخدمات 
للمستثمرين، والجهة الوحيده التي يتم التواصل معها من قبل 

المستثمرين لتسهيل أعمالهم  بدءًا من مرحلة التأسيس حتى مرحلة 
التشغيل.

كما يوفر المركز الدعم في الحصول على التراخيص والتأشيرات 
المختلفة وكافة المعامالت الحكومية والدعم اللوجستي، وخدمات 

البريد وخدمات دعم الزوار والحصول على التراخيص والموافقات.

ويعمل آمر كنافذة واحدة لكافة الطلبات مثل خدمات نقل الموظفين 
أو استقبال الزوار وتخطيط الفعاليات وإدارة النفايات و مكافحة 

الحشرات والحصول على خدمات الطاقم المساند أو خدمات فريق 
دعم العالقات العامة.
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يحتضن مجمع توازن الصناعي كوكبة من شركات التصنيع االستراتيجي.      
ويطمح لدعم المستثمرين في كافة الجوانب المتعلقة بتأسيس األعمال 

والتشغيل. 

•  تستفيد الشركات التي تتخذ من المجمع موقعًا لها من الكفاءة التشغيلية 
    والحلول العقارية الشاملة المتوفرة في موقع واحد. يقع مجمع توازن 

    الصناعي في الطريق بين أبوظبي ودبي، ويتمتع المجمع بموقع مثالي يوفر 
    له مداخاًل لشبكات النقل الجوي والبحري والبري

•  يبعد المجمع 30 كيلومترًا من مطار أبوظبي الدولي  
•  يبعد المجمع 52 كيلومترًا من ميناء أبوظبي   

•  يبعد المجمع 20 كيلومتر من ميناء خليفة  
•  يبعد المجمع 55 كيلومتر من ميناء جبل علي  

•  يبعد المجمع 90 كيلومترًا من مطار دبي الدولي  
•  يبعد المجمع 102 كيلومترًا من الشارقة  

مجمع توازن الصناعي – أبرز المزايا

•  عقارات صناعية تتميز بالمرونة وتتميز ببيئة مجتمعية مثالية
•  خدمات ال تضاهى على الموقع

•  فرص كبيرة الرتياد أسواق منطقة الخليج والشرق األوسط للتصنيع 
    واالستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط دولة اإلمارات العربية 

    مع بلدان المنطقة
•  فرص استيراد اآلليات والمعدات والمواد الخام المعفاة من الضرائب

•  إعفاء كامل على ضريبة الدخل الشخصي ودخل الشركات وإتاحة فرص 
    التحويل الكامل لرؤوس األموال وفقًا للقانون االتحادي

•  تصديق الطلبات لمختلف الدوائر الحكومية وذلك بفضل العالقات 
    المتميزة التي يتمتع بها المجمع مع:

           •  وزارة االقتصاد
•  دائرة التنمية االقتصادية  

•  اإلدارة العامة للدفاع المدني  
•  شركة أبوظبي للتوزيع  
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للتواصل

ص.ب  136565,

أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

هاتف  9999 506 2 971+

فاكس  9998 506 2 971+

info@tip.ae  بريد إلكتروني

www.tip.ae

Contact us

P.O.Box 136565,

Abu Dhabi, 

United Arab Emirates

Tel  +971 2 506 9999 

Fax +971 2 506 9998

Email  info@tip.ae

www.tip.ae


