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توفيق بن فوزان الربيعة
وزير التجارة والصنـاعة

تقديم 
الحمد هلل حمد ال�ضاكرين وال�ضالة وال�ضالم على 

�ضيد المر�ضلين وعلى اله و�ضحبه اأجمعين 

داأبت كافه الـوزارات والأجهزة الحكوميـة على رفع 
الوزراء  مجل�س  رئي�س  مقام  اإلى  ال�ضنوية  تقاريــرها 
-حفظه اهلل ورعاه- مبينة بالتف�ضيل كافة اإنجازاتها 
في تلك ال�ضنة وال�ضعوبات التي واجهتها ومقترحاتها 
المعوقات  على  والتغلب  فيها  العمل  �ضير  لح�ضن 
من   )29( رقـم  المـادة  لمتطلبات  ا�ضتجابة  وذلك 
نظـام مجل�س الوزراء بهذا الخ�ضـو�س وهذا التقريـر 
للعام  وال�ضناعة   التجارة  وزارة  اإنجازات  يبين  الذي 
المالي 1435/1434هـ  تم اإعداده بال�ضياغة والنماذج 
الجديدة للتقارير ال�ضنوية لالأجهزة الحكومية  التي 
اأعدتها اللجنة الوزارية الم�ضكلة لهذا الغر�س بهدف 
والوزارات  لالأجهزة  ال�ضنوية  التقارير  نماذج  توحيد 
الحكومية، والذي وافق المقام ال�ضامي على قراراتها 
الحكومية من  والأجهزة  الوزارات  على  تعميمها  وتم 

خالل الدليل الإر�ضادي الذي اأعدته اللجنة.
وزارة  اإنجازات  مف�ضل  ب�ضكل  التقرير  وي�ضتعر�س 
التجارة وال�ضناعة  للعام المالي 1435/1434هـ  التي 
لتحقيق  �ضعياً  الكثيرة  الإنجازات  من  العديد  حققت 
اأهدافها في �ضوء الخطط المر�ضومة لها.حيث اأولت 
المملكة العربية ال�ضعودية منذ تاأ�ضي�ضها قطاع المال 
لرجال  وفتحت  كبيرة،  عناية  والتجارة  والأعمال 
يكفل  اقت�ضادي  مناخ  ظل  في  العمل  اآفاق  الأعمال 
اإثراء  الملكية والت�ضرف ويعزز م�ضاركتهم في  حرية 
روافد القت�ضاد الوطني ودعم م�ضيرة البناء والنماء، 
مختلف  توفير  في  الكريمة  الرعاية  تلك  وتجلت 
المقومات الأ�ضا�ضية لنمو قطاع الأعمال وتطوره بما 
في ذلك اإيجاد التجهيزات الالزمة وم�ضادر التمويل 
لم�شروعاته.وقد حظي الن�شاط التجاري في المملكة 
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بالتنظيم والتوجيه على اأ�ض�س حديثة، وفي تن�ضيٍق وترابٍط مع تنظيمات الدولة الأخرى، و�ضمن 
وال�ضناعية  التجارية  الأن�ضطة  فاعلية  زيادة  العمل على  الدولة هو  دور  يكون  باأن  اللتزام  اإطار 

واإزالة ما قد يعتر�ضها من عقبات واإف�ضاح المجال لنموها وا�ضتمرار تقدمها.
وقد حر�ضت الوزارة منذ اإن�ضائها على تنمية التجارة الداخلية والخارجية وتو�ضيع نطاقها، 
وتبني المبادرات الهادفة اإلى تعزيز دور القطاع الخا�س واإف�ضاح المجال اأمامه لالإ�ضهام الفعال 
وت�ضجيعها  ال�ضناعية  التجارية  الغرف  على  والإ�ضراف  المباركة،  النه�ضة  في مختلف جوانب 
الم�ضاركة في  الوزارة على  الأعمال. كما حر�ضت  الخدمات لمجتمع رجال  اأف�ضل  على تقديم 
تطوير العالقات التجارية مع مختلف الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة، وتنفيذ ال�ضيا�ضات التجارية 
التجارة  قطاع  متطلبات  يواكب  بما  التجارية  الأنظمة  تطوير  واقتراح  للمملكة،  والتموينية 
التجارة  لن�شاط  المنظمة  والتعليمات  واللوائح  التجارية  الأنظمة  مختلف  وتنفيذ  ومن�شاآته، 
اإلى م�ضاركتها في  والتموين والعالقات المترابطة لمجتمع الأعمال ال�ضعودي، هذا بالإ�ضافة 
ت�ضاهم  كما  والتموين.   التجارة  بقطاع  الوثيقة  ال�ضلة  ذات  الأخرى  الأنظمة  من  عدد  تنفيذ 
الوزارة في اأعمال العديد من اللجان الدائمة والهيئات الفنية والمهنية المتخ�ض�ضة في �ضئون 

التجارة والتموين.
التا�ضعة  التنمية  العامة لخطة  الأهداف  وال�ضناعة في تحقيق  التجارة  وزارة  برامج  وت�ضهم 
القت�ضاد  اإنتاجية  وتح�ضين  القت�ضادية،  القاعدة  وتنويع  المعي�ضة  م�ضتوى  برفع  يتعلق  فيما 
ال�ضعودي وتعزيز قدراته التناف�ضية، وزيادة م�ضاهمة القطاع الخا�س في التنمية، وتحقيق نمو 
م�ضطرد لل�ضناعة وانت�ضارها في المملكة، وتهيئة المناخ ال�ضناعي بكل ما ي�ضجع ويحقق اأهداف 
اإقليمي  اإيجاد توازن  الخطط وال�ضيا�ضات ال�ضناعية المر�ضومة ودعمها وتحقيقها والعمل على 

في التنمية ال�ضناعية.
وعالوة على ذلك فاإن وزارة التجارة وال�ضناعة تقوم بدور اأ�ضا�ضي في تنفيذ ال�ضيا�ضات والبرامج 
والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية  في  الخا�س  القطاع  دور  وتعزيز  وتطوير  لتنمية  المو�ضوعة 
الكفاءة  وتطوير  لال�ضتثمار،  المالئم   المناخ  وتوفير  من�ضاآته،  بين  البناءة  المناف�ضة  ودعم 

القت�ضادية للقطاع الخا�س وتفعيل دوره.
واإنه لمن دواعي �ضروري واعتزازي اأن اأقدم هذا التقرير عن اإنجازات وزارة التجارة وال�ضناعة 
التي  1435/1434هـ   المالي  للعام  للوزارة  التا�ضعة  الت�ضغيلية  الخطة  من  الرابعة  ال�ضنة  خالل 
تنفيذا  القطاعات  مختلف  في  المخل�ضين  العاملين  بجهود  ثم  وجل  عز  اهلل  بف�ضل  تحققت 
لهذا  الحديثة  النه�ضة  وباني  المباركة  الم�ضيرة  لقائد  الر�ضيدة  والرعاية  ال�ضديدة  للتوجيهات 

الوطن العزيز خادم الحرمين ال�ضريفين و�ضمو ولي عهده الأمين حفظهم اهلل.
 

واهلل ولي التوفيق





الهيكل التنظيمي
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التنظيم اإلداري للوزارة
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التنظيم اإلداري للوزارة: 

معالي وزير التجارة والصناعة 
ويرتبط بمعاليه مايلى  : )وكيل الوزارة للتجارة الداخلية ، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية ، وكيل الوزارة لل�شئون الفنية ، وكيل 

الوزارة ل�شئون ال�شناعة ،وكيل الوزارة ل�شئون الم�شتهلك ، مدير عام ال�شئون الإدارية و المالية ، وكيل الوزارة الم�شاعد لل�شئون 

القانونية مدير عام مكتب الوزير، م�شت�شار معالي الوزير لتقنية المعلومات، 

1 - وكيل الوزارة للتجارة الداخلية 

 وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

- مكتب الوكيل .
-  وكيل الوزارة الم�ضاعد للتجارة الداخلية .

-  الإدارة العامة لل�ضركات .
-  الإدارة العامة للتجارة الداخلية

-  اإدارة الغرف التجارية
-  اإدارة �ضهادة المن�ضاأ

- اإدارة العالقات التجارية
-  اإدارة الوكالت التجارية

-  اإدارة المهن الحرة التجارية
-  ال�ضجل التجاري .
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2 - وكيل الوزارة للتجارة الخارجية  

 وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-   مكتب الوكيل .
-  وكيل الوزارة الم�ضاعد للتجارة الخارجية .

-  الإدارة العامة للتجارة الخارجية .
- مكتب المبادرة الزراعية ال�ضعودية الخارجية

- اإدارة �ضوؤون مجل�س التعاون الخليجي
-  لجان التعاون الدولي الثنائية الم�ضتركة .

-  الملحقيات التجارية .
-  اإدارة المعار�س والأ�ضواق الدولية .

-   المكتب الإقليمي ال�ضعودي لمقاطعة اإ�ضرائيل.

3 - وكيل الوزارة للشئون الفنية 

وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-  مكتب الوكيل .
-  وكيل الوزارة الم�ضاعد لل�ضئون الفنية

-  الإدارة العامة للمنظمات الدولية .
-  الإدارة العامة للتجارة الإقليمية

-  اإدارة مركز ال�ضتف�ضارات.
-   اإدارة مكافحة الإغراق و التدابير الوقائية.

-  مكتب الممثل المقيم لدى منظمة التجارة العالمية.
-  الدارة العامة للملكية  الفكرية .
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4 - وكيل الوزارة لشئون الصناعة 

وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-   مكتب الوكيل .
-  وكيل الوزارة الم�ضاعد ل�ضئون ال�ضناعة.

-  الدارة العامة لالأبحاث والدرا�ضات ال�ضناعية
-  نائب مدير عام فروع الوزارة ل�ضوؤن ال�ضناعة .

-  اإدارة تقويم وترخي�س الم�ضاريع ال�ضناعية.
-  اإدارة ت�ضجيع ال�ضناعة.

-  اإدارة الإح�ضاء ال�ضناعة.
-  اإدارة الإعفاء والمتابعة ال�ضناعية.

-  اإدارة العالقات الدولية .
-  اإدارة ال�ضالمة والبيئة.

-  اإدارة القوى العاملة.
-  مركز خدمات ال�ضناعيين .

-  الم�ضت�ضارون.

5 -  وكيل الوزارة لشئون المستهلك

وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-  الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة.
-  الإدارة العامة لمكافحة الغ�س التجاري

-  الإدارة العامة للتموين
-  مكافحة الت�ضتر  التجاري

-  مكاتب وفروع الوزارة .
-  الم�ضت�ضارون.
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6 - مدير عام الشئون المالية واإلدارية 

وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-  مكتب المدير العام .
-  الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري .

-  الإدارة العامة لل�ضئون المالية .
-  الإدارة العامة ل�ضئون الموظفين .

-  الإدارة الهند�ضية والم�ضروعات .
-  اإدارة الخدمات .

-   مركز الت�ضالت الإدارية .
-  اإدارة الأمن و ال�ضالمة

7 -وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية

وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-  مكتب الف�ضل في منازعات الأوراق التجارية.
-  الإدارة العامة لل�ضئون القانونية.

-  اإدارة الدعاء العام
-  اللجان القانونية المتخ�ض�ضة .

-  الم�ضت�ضارون .

8 - مدير عام مكتب معالى الوزير 

وترتبط ب�شعادته الإدارات التالية :

-  اإدارة العالقات األعامه .
-  الإدارة العامة للمتابعة .

-  الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
-   الم�ضت�ضارون .

-   الت�ضالت الإدارية.
-  م�ضت�ضار معالي الوزير لتقنية المعلومات .

-  الدارة العامة لتقنية المعلومات 
-  مركز المعلومات

-  ادارة النظمة ال�ضناعية
-  ادارة الخدمات اللكترونية.





متابعة القوى العاملة
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متابعة القوى العاملة للعام المالي 1434 /1435 هـ

الجهـة: وزارة التجارة والصناعة

الت�صنيف الوظيفي
العدد المتوفر

في
بداية الخطة

اإجمايل الوظائف
املعتمد

بامليزانية

اإجمايل الوظائف امل�صغولة
الوظائف
ال�صاغرة غري �صعودي�صعودي

اإناثذكوراإناثذكور

الباب الأول: ح�صب املراتب والكوادر الوظيفية:

وظائف املدنيني )الوظائف العامة(

11وزير ونائب وزير واملمتازة

25732673194149261661املراتب من الأوىل حتى اخلام�صة ع�صر

مراتب الق�صاة

اأع�صاء هيئة التحقيق والدعاء العام

الوظائف ال�صحية

الوظائف الفنية

وظائف اأع�صاء هيئة التدري�س

الوظائف التعليمية

25732673194149261661اإجمايل فرعي

16-126146121320امل�صتخدمون.

9-4-313321العمـال.

25-157179142324اإجمايل فرعي

-------القوى العاملة على نظام العمل والعمال

27302853206349501686الجمايل

27302853206349501686الإجمايل العام
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المباني المملوكة للوزارة
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 المباني المملوكة للوزارة
المباني المملوكة :

1 - مبنى الوزارة بالرياض:

عبدالعزيز الملك  – �ضارع  الريا�س  العقار:  •  موقع 
م2.  43.000  = الأر�س  •  م�ضاحة 

يلي: كما  موزعة  24.700م2   = المباني  م�ضطحات  •  م�ضاحة 
1-  المبنى الرئي�ضي يتكون من بدروم الم�ضاحة =3.100م2 وثمانية اأدوار بم�ضاحة اإجمالية = 18.000م2.

2-  المبنى الأمامي القديم يتكون من ثالثة اأدوار بم�ضاحة اإجمالية لالأدوار الثالثة = 2.000م2.
3-  المبنى الخلفي القديم يتكون من دورين بم�ضاحة اإجمالية للدورين = 1.600م2.
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تاريخ  ال�ضكرقم ال�ضكالم�ضاحةالمدينةالمنطقةم

3548.638404/04/1403الباحهالباحه1

3320529/01/1418بلجر�شيالباحه2

5126.672/121/04/1426القرياتالجوف3

5185.4915827/10/1426دومة الجندلالجوف4

350085418/12/1397�شكاكاالجوف5

25001926/07/1400عرعرالحدود ال�شماليه6

2500337/429/02/1403الخرجالريا�ض7

500043503/11/1402الدوادميالريا�ض8

46733.82468/224/7/1379الريا�ضالريا�ض9

9453/1314/2/1403الريا�ضالريا�ض10

3265899/72/20418/11/1401المجمعهالريا�ض11

4700107/10/1403�شقراءالريا�ض12

6702.59301060118645/11/1430الدمام     ال�شرقيه13

 16/2/1383 2440205الدمام     ال�شرقيه14

510075/118/2/1400الإح�شاءال�شرقيه15

600013/1/113/01/1414الإح�شاءال�شرقيه16

42501221/2320/11/1402الخفجيال�شرقيه17

350066522/11/1427الجبيلال�شرقيه18

1800311/01/1402البدائعالق�شيم19

1013186/218/03/1405عنيزهالق�شيم20

9916.33629/6/529/11/1422المدينة المنورةالمدينة المنورة21

149654225/03/1403ينبعالمدينة المنورة22

240011004/07/1400تبوكتبوك23

10000131626/07/1405جازانجازان24

2500381910/10/1387جدةمكة المكرمة25

25002712/01/1383جدهمكة المكرمة26

5503113/329/11/1430اأبهاع�شير27

250041517/07/1407بي�شهع�شير28

1600159121/11/1424نجراننجران29

4162.05715/2/1427�شرورةنجران30

159707.47المجمــــــــــــوع

بيان بصكوك أراضي فروع الوزارة 
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تاريخ  ال�ضكرقم ال�ضكالم�ضاحةالمدينةالمنطقةم

382615.7541406/01/04الباحهالباحه1

10000002961399/09/06�شكاكاالجوف2

10000002331403/02/28القرياتالجوف3

2500004441400/07/19دومه الجندلالجوف4

10000004271419/09/17طبرجلالجوف5

10050001501403/06/02عرعرالحدود ال�شماليه6

1000000371401/08/19الفالجالريا�ض7

100000081401/01/07الدوادميالريا�ض8

10000001841402/10/27القويعيهالريا�ض9

2000000103/11404/05/07الإح�شاءال�شرقيه10

80000717/11399/08/27المدينة المنورةالمدينة المنورة11

2151875534/2/31405/05/02تبوكتبوك12

529500361403/02/01�شبياجازان13

1800000113/71402/07/25حائلحائل14

263200071402/01/21اأبهاع�شير15

1000000231/11419/02/16نجراننجران16

17830990.75المجمــــــــــــوع

بيان بصكوك أراضي مرافق التخرين 
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تاريخ  ال�ضكرقم ال�ضكالم�صاحةالمدينةالمنطقةم

271240.6711/3/41418/06/13المدينة المنورةالمدينة المنورة1

3524981426/01/20جازانجازان2

36369221/31429/10/26نجراننجران3

5006411/11430/6/15القرياتالجوف4

100000298/6971430/11/14حائلحائل5

492922.67المجمــــــــــــوع

بيان بصكوك أراضي المعارض 





اإلنجازات المحققة



36

قطاع التجارة الداخلية

ي�سهم قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي االجمالي و تنمية م�سادر الدخل الوطني، وتوفير احتياجات  المواطنين من ال�سلع 

والخدمات، اإلى جانب توفير فر�س العمل. وي�ستمل القطاع على عدد كبير من المن�ساآت الفردية وال�سركات، التي تمار�س اأن�سطتها في 

اإطار من التنظيم الموؤ�س�سي واللوائح ذات ال�سلة. ويخ�سع هذا القطاع لتوجيه واأ�سراف من وزارة التجارة وال�سناعة ، كما تتعاون 

الغرف التجارية ال�سناعية مع الوزارة في رعاية م�سالح ال�سركات والموؤ�س�سات التجارية العاملة في هذا القطاع.

وقد �سهد القطاع الخا�س خالل عام 2012 م  نموا بلغت ن�سبته )7.48% ( عما كان عليه في عام 2011 م. كما �سهدت التجارة 

الداخلية نموا خالل �سنوات خطة التنمية التا�سعة.حيث ارتفعت م�ساهمة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في اإجمالي 

الناتج  المحلي. كما حققت الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال االأن�سطة التجارية ن�سب تجاوزت في معظمها االأهداف المحددة.  

ومن المتوقع اأن ي�ستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال االأن�سطة التجارية في ظل اال�ستقرار االقت�سادي الذي ت�سهده المملكة 

والدعم الذي يتلقاه القطاع الخا�س من الدولة ، و�سعي المملكة اإلى تحقيق التكامل االقت�سادي مع دول مجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية، وال�سراكة الحقيقية في التكتالت التجارية في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومنظمة التجارة العالمية .

وا�ستمرارا للجهود القائمة لتطوير االأداء ورفع م�ستوى االإنتاجية والخدمات وتح�سين بيئة العمل  وتطوير القدرات  والقيام  بالمهام 

المنوطة. فقد تبنت وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة من الخطط الت�سغيلية خالل العام 1434هـ  تهدف اإلى تحقيق ما يلي :  

  تعزيز دور القطاع الخا�س

  تحقيق تنمية متوازنة للتجارة الداخلية

  تنويع القاعدة االقت�سادية

  التوجه نحو اقت�ساد المعرفة

  الم�ساركة في توفير فر�س العمل

  تقديم كافة خدماتها للقطاع الخا�س  الكترونيا  

الداخلية   للتجارة  الوزارة  وكالة  اإنجازات  و  المحلي  االقت�سادي  الو�سع  الهامة عن   االقت�سادية  الموؤ�سرات  التقرير  ويعك�س  هذا 

لعام 1434هـ  في مختلف قطاعات الوكالة  وهى : اإدارة ال�سركات، اإدارة ال�سجل التجاري، اإدارة التجارة الداخلية، اإدارة العالمات 

التجارية، اإدارة الوكاالت التجارية ،اإدارة المهن اال�ست�سارية، ال�سجل التجاري االلكتروني.
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مؤشرات االقتصاد السعودي
معدل النموعام2012معدل النموعام2011معدل النموعام2010مكونات

135356935.04127641644.78818206.04القطاع النفطي

32%50%68%الن�سبة من االنتاج املحلي

7455329.3384578013.4594308811.51القطاع اخلا�ص

34.5%33%37%الن�سبة من االنتاج املحلي

197554320.36251065027.0927274008.63االنتاج املحلى االجمايل

ت�سير البيانات اإلى ان االنتاج المحلي �سهد ارتفاعا باالأ�سعار الجارية لعام 2012م بن�سبة )8.6%( مقارنة بالعام ال�سابق 2011م. 

حيث بلغت قيمة الناتج المحلي االجمالي لعام 2012 م )2727400( مليون فيما كانت قيمته خالل العام ال�سابق )2510650( مليون. 

حيث كان ن�سبة نمو الناتج المحلي الحقيقي )6.8 ( في المئة خالل العام 2012م مقابل 3.8 في المئة خالل العام 2011م.

وبلغت ح�سة الفرد ال�سعودي من الناتج المحلي االإجمالي 87277 رياال �سنويا، ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدولي في 2012، فيما 

بلغ خالل 2011 ما يقارب 81،2 األف ريال بن�سبة نمو بلغت 27،6%، بعد اأن كان 63،6 األف ريال في عام 2010، مرتفعًا بن�سبة %15،3 

عن قيمته في 2009. 

مكونات الناتج المحلي. القيمة باالأ�سعار الجارية)مليار ريال( 

القطاع الخاص
حقق  الناتج المحلي االجمالي للقطاع الخا�س نموا ايجابيا خالل عام 2012 م. باالأ�سعار  الجارية.. بلغت ن�سبته )11.51%( عما 

كان عليه في عام 2011 م.وبن�سبة )7.48 % ( باالأ�سعار الثابتة. 

عام  2012عام 2011عام 2010عام 2009الناجت  املحلي باالأ�سعار الثابتة

453811620691668961718966القطاع اخلا�ص

283677212504230931245362القطاع احلكومي غري النفطي
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ويعك�س ذلك ما �سهده القطاع الخا�س من نمو ايجابي. في اغلب االأن�سطة االقت�سادية. خالل عام 2012 م. ومن ابرزها ن�ساط البناء 

والت�سييد. الذى حقق نمو نموا بن�سبة  ) 16.48%( وخدمات المال واالعمال بن�سبة ) 12.52 % ( . وتجارة الجملة والتجزئة بن�سبة 

.) %10.68(

مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية ) مليون ريال (   

2012 م2011 م2010 مالن�صاط االقت�صادي

47.06348.16349.903الزراعة الغابات اال�سماك

821.2281.215.5181.286.804التعدين والتحجري

218.171252.003279.538ال�سناعات التحويلية

26.28128.28530.670الكهرباء والغاز واملاء

90.780107.021124.658الت�صييد والبناء

174.506197.926219.073جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

101.205115.272129.278النقل والتخزين واالت�ساالت

182.604195.054216.759خدمات املال والتامني والعقار

37.76841.89246.509خدمات جماعية واجتماعية و�سخ�سية

19.59520.07720.616اخلدمات امل�سرفية

280.863312.308344.723منتجو اخلدمات احلكومية

14.66917.28520.101ر�سوم اال�سترياد

1.975.5432.5106502.727.400االإجمايل للناجت املحلي

 قيم م�ساهمة  بع�س القطاعات في الناتج المحلي االجمالي باالأ�سعار الجارية
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نشاط التجارة الداخلية
النمو والتطور 

ال�سركات  ت�سجيل  في  التو�سع  منها  التا�سعة  التنمية  خطة  �سنوات  خالل  التطورات  من  العديد  الداخلية  التجارة  قطاع  �سهد 

والموؤ�س�سات الفردية والوكاالت التجارية والعالمات التجارية، وزيادة تراخي�س المهن اال�ست�سارية. حيث تزايدت اعداد ال�سجالت 

التجارية ال�سادرة  بنهاية ال�سنة الرابعة 1434 هـ من خطة التنمية التا�سعة اإلي  ) 1.377.509 ( �سجل . واعداد ال�سركات اإلى 

115119( ترخي�س. وبذلك زادت   ( اإلى  التعقيب  الديون وخدمات  بالتق�سيط  وتح�سيل  البيع  والتراخي�س  )86.018( �سركة. 

الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال االأن�سطة التجارية بن�سب تجاوزت في معظمها االأهداف المحددة في الخطة. ومن المتوقع 

اأن ي�ستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال االأن�سطة التجارية خالل  اواخر خطة التنمية  التا�سعة والعا�سرة  في ظل اال�ستقرار 

االقت�سادي الذي ت�سهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخا�س من الدولة لزيادة اإ�سهامه في االقت�ساد الوطني،  وتطورت 

اعداد المن�ساآت في المملكة. بنهاية العام 1434 هـ  حيث ا�سبح عدد المن�ساآت التجارية ) 1377509 ( من�ساأة  وتعاظمت الم�ساهمة 

الن�سبية للن�ساطات  التجارة الداخلية في الناتج المحلي االجمالي. حيث نمت م�ساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 

والفنادق في اإجمالي الناتج المحلي اإلى 8.8 %  والبناء والت�سييد اإلى 4.4 % ، وعلى الرغم من التطورات التي �سهدها القطاع، فان 

بع�س الق�سايا والتحديات التي ينبغي معالجتها، وفي مقدمتها الحاجة لت�سنيف االأن�سطة التجارية و توفير قاعدة بيانات متكاملة، 

اإ�سافة اإلى موا�سلة جهود تذليل معوقات تنمية المن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة، ورفع ن�سبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد 

من الممار�سات االحتكارية. 

أهم نشاطات الوكالة خالل عام 1434 هـ
تبنت وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة من الخطط الت�سغيلية لتطوير كافة الخدمات المقدمة للقطاع الخا�س وتح�سين بيئة 

العمل ورفع االإنتاجية خالل عام 1434 هـ  من خالل : 
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أوال : تقديم الخدمات االلكترونية 
الخدمة  التجارية من خالل  الح�سول على خدماتها  لت�سهيل عملية  التقنية  بتقديم خدمات  الداخلية  للتجارة  الوزارة  وكلة  قامت 

االلكترونية ليتما�سى مع التوجه نحو االقت�ساد المبني علي المعرفة وتعزيز مقومات المجتمع وفى هذا االطار قامت بتقديم الخدمات 

التالية : 

  اإ�سدار ال�سجل  التجاري الكترونيا 

  ا�سدار رخ�سة اال�ست�سارات المهنية 

  ت�سجيل العالمات التجارية 

  حجز اال�سم التجاري

  الن�سر االإلكتروني 

  درا�سة عقود ال�سركات 

إصدار السجل التجاري الكترونيًا
  تم تطبيق الخدمة االلكترونية في اإ�سدار ال�سجل التجاري ا�سدار جديد و تجديد وتعديل  عبر بوابة  الوزارة للخدمات االلكترونية 

في كل من الريا�س وجدة كمرحلة اأولى  على اإن يتم تطبيق وتفعيل هذه الخدمة كمرحلة ثانية على كافة مناطق المملكة.  و بلغت عدد 

ال�سجالت التجارية الجديدة الم�سدرة الكترونيا  لعام 1434هـ )43389( �سجل. و تجديد وتعديل ال�سجالت )  19954  ( �سجل. 

وبلغت ال�سجالت التجارية الم�سدرة الكترونيا من بداية الت�سجيل االلكتروني حتى نهاية العام ) 45244  ( �سجل .و بلغت ال�سجالت 

التجارية المجددة الكترونيا من بداية التطبيق حتى نهاية العام  ) 21136( �سجل. 

حجز  وتسجيل االسماء التجارية إلكترونيا 

بلغت اجراءات طلب حجز او ت�سجيل اال�سم التجاري  الكترونيا  خالل العام )129484 ( طلب. ومن بداية تطبيق الخدمة حتى نهاية 

العام الحالي ) 134039 ( طلب لحجز او ت�سجيل اال�سم التجاري .                   

االجمايل/ تراكميلعام 1434هـ االجراءات

129484134039حجز اال�سماء التجارية

4338945244ا�سدار ال�سجل التجاري

1995421136جتديد وتعديل ال�سجل التجاري
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وحجز  اإللكتروني  التجاري  السجل  لخدمة  العام  خالل  تمت  التي  بالعمليات  بيان 
وتسجيل األسماء التجارية

إصدار شهادات العالمات التجارية الكترونيًا

تم اطالق خدمة الت�سجيل  االلكتروني للعالمات التجارية الجديد لعموم الم�ستفيدين اعتبارا من1434/12/19هـ.

النشر اإللكتروني 

تم اطالق خدمة الن�سر االلكتروني عن طريق موقع الوزارة والذي بدا العمل به  اعتبارا  من 1434/1/10هـ حيث �ساهم في ت�سريع 

ت�سجيل العالمات التجارية. حيث كان  االنتظار اإلى حين الن�سر في جريدة ام القرى يتجاوز في بع�س االحيان �ستة ا�سهر. 

عقود تأسيس الشركات الكترونيا

يتم ا�ستقبال طلبات تاأ�سي�س ال�سركات ذات الم�سئولية المحدودة  والت�سامنية والتو�سية الب�سيطة على موقع الوزارة االلكتروني بحيث 

يتم الرد بالموافقة اأو الرف�س عن طريق الموقع وفى نف�س اليوم وفي حالة الموافقة يتم مراجعة االإدارة ال�ستالم خطاب اإحالة العقد 

اإلى ف�سيلة كاتب العدل. وقد بلغ اجمالي عدد طلبات درا�سة العقود من بداية تطبيق الخدمة حتى نهاية العام ) 2103 ( طلب.

بيان بعمليات تاأ�سي�س ال�سركات والتي تم ا�ستقبالها الكترونيًا منذ بداية اإطالق الخدمة.

عدد الطلباتاحلالةم

1228موافق1

25مرفو�س2

850معاد الطلب3

2103االجمايل

إصدار تراخيص المهن االستشارية الكترونيًا.

تم تطبيق ا�سدار الح�سول على تراخي�س المهن اال�ست�سارية الكترونيا  عبر الخدمات االلكترونية 

ثانيا : في مجال  تنمية المنشآت التجارية  
ا�ستمرت  الوكالة في تقديم خدماتها من خالل ا�سدار ال�سجالت وت�سجيل ال�سركات باأنواعها وت�سجيل العالمات التجارية وت�سجيل 

الوكاالت التجارية والترخي�س للمهن اال�ست�سارية. 

وفى هذا ال�ساأن كانت النتائج المتحققة خالل العام المن�سرم 1434 هـ كالتالي :  
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السجل التجاري 

حالة ال�سجل
موؤ�س�سات رجال

االجمايل
فروعرئي�سي

9515077،639136،789جديد

76،78649،977126،763جمدد

62،93935،97598،914معدل

26،72320،28747،010م�سطوب

بلغت عدد ال�سجالت الجديدة لعام 1434هـ ) 136798 ( �سجل والمجددة ) 126763 ( �سجل والمعدلة بياناتها )  98914 ( �سجل  

قطاع  في  االإيجابي  النمو  معدل  1434هـ،  العام  خالل  ال�سادرة  التجارية  ال�سجالت  بيان  ويعك�س  �سجل.   )47010  ( والم�سطوبة 

التجارة الداخلية من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تب�سيط االإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمة. 

الشركات 

  بلغ عدد الطلبات المقدمة للوزارة بطلب ت�سجيل ال�سركات 

1434هـ  العام  خالل  والتو�سية،  والت�سامن  المحدودة 

عام  نهاية  حتى  ال�سركات  عدد  بلغ  فيما  �سركة.   )8416(

1434 هـ ) 86010( �سركة. 

او  تحول  او  بتاأ�سي�س  بترخي�س  الوزارية   القرارات  بلغت    

اعالن او فروع اجنبيه خالل العام )283( قرار 

  تم ح�سور عدد 971 جمعية خالل عام 1434هـ مقارنة بعدد 

)961( جمعية للعام ال�سابق

  تم اإن�ساء وحدة �سجل الم�ساهمين وتخت�س بت�سجيل بيانات 

الم�ساهمين بال�سركات الم�ساهمة المقفلة وقد بلغ عدد ال�سركات التي تم ت�سجيلها بال�سجل )20( �سركة وتحت االإجراء )18( 

�سركة.
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العالمات التجارية

  بلغت عدد العالمات التجارية التي �سجلت خالل العام 1434 هـ)14615( عالمة تجارية بزيادة 69% عن العام ال�سابق. ويعود 

ذلك اإلى :

  اطالق خدمة الن�سر االلكتروني عن طريق موقع الوزارة والذي بدا العمل به اعتبارا من 1434/1/10هـ حيث �ساهم في ت�سريع 

ت�سجيل العالمات التجارية.

  االنتهاء من االأر�سفة االلكترونية ل�سجالت العالمات التجارية والذي �ساهم في الو�سول اإلى البيانات ب�سكل ا�سرع.

العددنوعية االجراء

15438طلبات ت�سجيل

14615الت�سجيل النهائي

3087التجديد

924نقل امللكية

892تعديل ا�سم وعنوان

82اندماج

10ق�سر منتجات

10تعديل العالمة

بيان بالعمليات التي تمت على العالمات التجارية خالل العام4341هـ
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الوكاالت التجارية 

ووفقًا لنظام الوكاالت قامت اإدارة الوكاالت بت�سجيل )778( وكالة خالل العام ، وا جراء  تعديل ) 118 ( وكالة.

ر�سم بياني يو�سحا التغيير على ت�سجيل الوكاالت.

المهن االستشارية

التعديل لعدد  اأو  التجديد  الترخي�س اأو  اإجراء  1434هـ، تم  العام  المهنية خالل  اإطار تقديم خدمة التراخي�س  لال�ست�سارات  في 

)387(  طلب ترخي�س ، 

الرتاكمي حتى 1434 هـلعام1434هـ 

3876589

التجارة الداخلية 

قامت االإدارة خالل العام المن�سرم 4341هـ، بالن�ساطات التالية:  

  التنظيم واالإ�سراف على عمليات انتخابات مجال�س ادارات )7( من الغرف التجارية وال�سناعية

  متابعة الغرف لعقد الجمعيات العمومية ورفع القوائم المالية في اوقاتها

  متابعة العديد من الموؤ�س�سات واالأ�سخا�س الذين يقومون بممار�سة ان�سطة  غير مرخ�س لهم بمزاولتها.

  اتخاذ االإجراءات المنا�سبة  نحو العديد من ال�سكاوى واال�ستدعاءات المقدمة من بع�س المواطنين �سد بع�س مكاتب التعقيب و 

مكاتب العقار و من�سات البيع بالتق�سيط.

  بلغت الجوالت التفتي�سية على مكاتب العقار ومكاتب التعقيب  ومن�ساآت البيع بالتق�سيط بالريا�س )240( جولة خالل العام 

  بلغت عدد الق�سايا التي احيلت اإلى هيئة التحقيق واالدعاء العام من قبل ادارة التجارة الداخلية )10( ق�سايا ولل�سئون القانونية 

بالوزارة )31 ( ق�سية. ولمكتب العمل بالريا�س )41( ق�سية

  بلغ عدد التراخي�س للبيع بالتق�سيط وتح�سيل الديون ومكاتب التعقيب خالل العام 1434هـ )2322  ( ترخي�س
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بيان بالتراخيص الصادرة خالل العام 1434هـ وإجمالي التراخيص

تراكمي حتى 1434هـلعام 1434 هـ نوع الرتخي�ص /ال�سنة

17206889البيع بالتق�سيط

50611824خدمات التعقيب

961146حت�سيل الديون

232219869املجموع

ثالثا : تعزيز فعالية مشاركة المرأة في االقتصاد 
لزيادة م�ساركة المراأة ال�سعودية وتو�سيع م�ساركتها في االأن�سطة االقت�سادية واالإنمائية اتخذت الوكالة عدد من االجراءات  والبرامج  

لتفعيل دور المراأة في المجتمع والم�ساركة في مناحي الحياة االقت�سادية وبما يعزز التنمية الم�ستدامة ومنها : 

  اقامة مراكز خدمة ل�سيدات االعمال في كل من الريا�س وجدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة على ان يتم ا�ستكمال 

ان�ساء كافة المراكز االخرى في باقي منا طق المملكة

   ال�سماح لها بالم�ساركة في مجل�س المديرين او مجل�س ادارة ال�سركات الم�ساهمة

  ال�سماح لها بمزاولة جميع االن�سطة دون ا�ستثناء

  ال�سماح لها بافتتاح فروع جديدة 

  ال�سماح لها باإدارة اعمالها بنف�سها. 

 بيان بعدد ال�سجالت لل�سيدات  االعمال
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عدد ال�سجالتالعام

143219784

143344954

143427140

95250االإجمايل

رابعا : في مجال  تحسين اإلجراءات 
تطوير االنظمة التجارية 

قامت الوكالة بالتو�سية باإعادة درا�سة االنظمة التجارية القائمة بهدف تطوير هذه االنظمة لتتما�سى مع التطور التنموي الحا�س في 

القطاعات التجارية وتواكب التغييرات العالمية في االقت�ساد. ومنها :

  نظام ال�سركات

  نظام الغرف التجارية 

  نظام الوكاالت التجارية

  نظام المهن اال�ست�سارية 

  نظام المكاتب العقارية 

تحسين وتبسيط إجراءات العمل

في اطار اهتمام الوكالة  لتنظيم بيئة العمل وتب�سيط االجراءات و�سرعة االإنجاز في خدماتها للقطاع الخا�س. قامت باالإجراءات 

التالية خالل العام المن�سرم 1434 هـ.
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األرشفة االلكترونية

لجميع ادارات الوكالة ومنها ال�سجالت التجارية و�سجالت ال�سركات والعالمات التجارية والوكاالت التجارية. 

متوقع اأر�سفة اكثر من 15مليون وثيقة وتم بالفعل اأر�سفة اكثر من 10ماليين وثيقة

 تبسيط اجراءات سجل الشركات.

الكترونيا.  ال�سركات  درا�سة عقود  تقديم خدمة  تم  ان  بعد  وذلك  ال�سركات  �سجالت  على  الح�سول  اجراءات  بتب�سيط  العمل  بدء 

حيث تم تكوين وحدة متخ�س�سة ال�ستقبال طلبات التجديد او اال�سدار لل�سجالت ال�سركات. باالإ�سافة اإلى ان العمل جاري لتب�سيط 

اجراءات تاأ�سي�س ال�سركات.

النشر اإللكتروني عبر موقع الوزارة.

 بداأ العمل عن طريق موقع الوزارة باالإعالن والن�سر لكافة االعالنات التي تتطلبها االنظمة نظام ال�سجل او العالمات او ال�سركات 

اعتبارا من 1434/1/10هـ . بدال من الن�سر في الجريدة لر�سمية ام القرى حيث �ساهم  ذلك في ت�سريع الت�سجيل للعالمات التجارية. 

واال�سماء التجارية. واجراءات عقود ال�سركات حيث كان االنتظار اإلى حين الن�سر في  جريدة ام القرى يتجاوز في بع�س االحيان 

�ستة ا�سهر

الربط االلكتروني مع الجهات ذات العالقة

االجهزة  بع�س  مع  االلكتروني  بالربط  الوزارة  قامت  �سريع  ب�سكل  المعلومات  بع�س  من  والتحقق  للعمالء  الخدمة  تقديم  ل�سرعة 

الحكومية )مركز المعلومات الوطني - االحوال المدنية - العمل( وجاري ا�ستكمال الربط مع باقي االأجهزة المختلفة التي لديها 

اأنظمة االلكترونية.

تطبيق حوكمة الشركات

نظرا لالأهمية الوا�سحة في الوقت الحالي للحوكمة في تعزيز البيئة اال�ستثمارية وتوفير فوائد متعددة لل�سركات وم�ساهميها. ولرفع 

1434هـ   تاأ�سي�س وحدة تخت�س بحوكمة ال�سركات خالل هذا العام  م�ستوى كفاءة ال�سركات وم�ستوى ال�سفافية. بادرت الوكالة في 

وخالل هذه الفترة قامت بمايلي : 

  اعداد مهام واليات عمل الوحدة بما يتنا�سب مع دورها اال�سا�سي.  

  تفعيل دور الوحدة في الجمعيات العمومية من خالل ح�سور الجمعيات

  العمل على اعداد نظام اليكتروني يتم من خالله ربط جميع ال�سركات بالوكالة

isic 4 تطبيق تصنيف لألنشطة االقتصادية

تم االنتهاء من درا�سة الت�سنيف لالأن�سطة االقت�سادية و�سيتم البدء في تطبيق ت�سنيف ISC4 بالتن�سيق مع تقنية المعلومات على 

االن�سطة وال�سجالت الجديدة بدء من العام 1435هـ لي�سهل معرفة عدد االأن�سطة وعملية االح�ساءات لكل ن�ساط.
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إعادة هندسة االجراءات 

يهدف الم�سروع اإلى تطوير وتح�سين وتب�سيط اإجراءات العمل توحيد االجراءات في الوزارة وجميع  فروعها ومكاتبها. وقد بداأ 

العمل حاليا لدرا�سة الو�سع الحالي 

اجراءات اخرى تقوم بها الوكالة حاليا : 

  �سجل الم�ساهمين

  برنامج االيداع االآلي للقوائم المالية

  الرقم التجاري الموحد )700(

الطلب املتوقع خالل خطة التنمية العا�سرة

750000 موؤ�س�سات

68636 �سركات

3543 وكاالت جتارية

65124 عالمات جتارية

4496 مهن ا�ست�سارية

125 خدمات تعقيب

التوقعات المستقبلية والتحديات

النمو االقت�سادي والتجاري المتوقع خالل ال�سنوات القادمة �سوف يوؤدى اإلى ا�ستمرارية زيادة الطلب على الخدمات التجارية التي 

و النمو المتوقع الأن�سطة القطاع الخا�س  في عدد ال�سكان والتو�سع االأفقي والراأ�سي لمدن المملكة  تقدمها الوزارة. فالنمو المتوقع 

بمزاولة العديد من المهام االقت�سادية التي تقوم بها الدولة، وزيادة اإ�سهامه في التنمية االقت�سادية �سوف يوؤدي اإلى زيادة الطلب 

على خدمات ت�سجيل الموؤ�س�سات وال�سركات وغيرها من خدمات الت�سجيل والتراخي�س لممار�سة االأن�سطة التجارية والمهن الحرة 

وخدمات االأعمال. مما يتطلب المزيد من الخطط وال�سيا�سات الالزمة لمواجهة هذه االحتياجات الم�ستقبلية.
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أواًل :  في مجال الخدمات االلكترونية
الخدمة  التجارية من خالل  الح�سول على خدماتها  لت�سهيل عملية  التقنية  بتقديم خدمات  الداخلية  للتجارة  الوزارة  وكلة  قامت 

االلكترونية ليتما�سى مع التوجه نحو االقت�ساد المبني علي المعرفة وتعزيز مقومات المجتمع وفى هذا االطار قامت بتقديم الخدمات  

  خدمات تجديد وتعديل واإ�سدار ال�سجل التجاري الكترونيًا

  اإ�سدار �سهادات العالمات التجارية الكترونيًا

  اإ�سدار تراخي�س المهن اال�ست�سارية الكترونيًا.

  اال�ستعالم وحجز اال�سماء التجارية الكترونيًا.

  تاأ�سي�س عقود ال�سركات الكترونيًا

  الن�سر االلكتروني. 

  حجز اال�سم التجاري.

تجديد وتعديل وإصدار السجل التجاري الكترونيًا

  عدد ال�سجالت  التجارية الجديدة الم�سدرة الكترونيا  لعام 1434 هـ )43389( �سجل. 

  تم تجديد وتعديل )  19954  ( �سجل.

   عدد طلبات حجز او ت�سجيل اال�سم التجاري  الكترونيا. خالل العام )129484( طلب.

  من بداية تطبيق الخدمة حتى نهاية العام الحالي ) 134039 ( طلب لحجز او ت�سجيل اال�سم التجاري  االلكتروني بلغت ال�سجالت 

التجارية المجددة الكترونيا من بداية التطبيق حتى نهاية العام ) 21136( �سجل.

االجمايل/ تراكميلعام 1434هـ االجراءات

129484134039حجز اال�سماء التجارية

4338945244ا�سدار ال�سجل التجاري

1995421136جتديد وتعديل ال�سجل التجاري

إصدار شهادات العالمات التجارية الكترونيًا

  تم اطالق خدمة الت�سجيل  االلكتروني للعالمات التجارية الجديد لعموم الم�ستفيدين  ب�سفة تجريبية من تاريخ 1434/11/16هـ

   تم اطالق الخدمة  لعموم الم�ستفيدين  اعتبارا من1434/12/19هـ 

  عدد طلبات الت�سجيل بلغت 15438 طلب

  عدد العالمات الم�سجلة نهائيا 14615 بن�سبة   99 %

  الن�سر االإلكتروني 

  الن�سر االإلكتروني 
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العددنوعية االجراء

15438طلبات ت�سجيل

14615الت�سجيل النهائي

3087التجديد

924نقل امللكية

892تعديل ا�سم وعنوان

82اندماج

10ق�سر منتجات

10تعديل العالمة

النشر اإللكتروني 

  تم اطالق خدمة الن�سر االلكتروني عن طريق موقع الوزارة اعتبارا  من 1434/1/10هـ حيث �ساهم في ت�سريع ت�سجيل العالمات 

التجارية. حيث كان  االنتظار اإلى حين الن�سر في جريدة ام القرى يتجاوز في بع�س االحيان �ستة ا�سهر. 

عقود تأسيس الشركات الكترونيا

  بلغ اجمالي عدد طلبات درا�سة العقود من بداية تطبيق الخدمة حتى نهاية العام ) 2103 ( طلب.

 

 إصدار تراخيص المهن االستشارية الكترونيًا.

  تم تطبيق الخدمة الكترونيا للح�سول على تراخي�س المهن اال�ست�سارية اعتبارا من 1434/12/1هـ

ثانيا :  في مجال تنمية المنشآت التجارية
ا�ستمرت  الوكالة في تقديم خدماتها من خالل ا�سدار ال�سجالت وت�سجيل ال�سركات باأنواعها وت�سجيل العالمات التجارية وت�سجيل 

الوكاالت التجارية والترخي�س للمهن اال�ست�سارية. وفى هذا ال�ساأن كانت النتائج المتحققة خالل العام المن�سرم 1434 هـ كالتالي :  

  بلغت عدد ال�سجالت الجديدة ال�سادرة  لعام 1434هـ   ) 136798 ( �سجل والمجددة   ) 126763( �سجل والمعدلة بياناتها )  

98914 ( �سجل  والم�سطوبة ) 47010( �سجل

  بلغ عدد الطلبات المقدمة للوزارة بطلب ت�سجيل ال�سركات المحدودة والت�سامن والتو�سية، خالل العام 1434 هـ ) 8416 ( �سركة

  عدد ال�سركات  التي �سجلت خالل العام 1434 هـ ) 86010( �سركة

  تم ح�سور عدد 971 جمعية خالل عام 1434هـ مقارنة بعدد )961( جمعية للعام ال�سابق
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حالة ال�سجل
موؤ�س�سات رجال

االجمايل
فروعرئي�سي

9515077،639136،789جديد

76،78649،977126،763جمدد

62،93935،97598،914معدل

26،72320،28747،010م�سطوب

  عدد العالمات التجارية التي �سجلت خالل العام 1434 هـ)14615( عالمة    تجارية بزيادة 69% عن العام ال�سابق

  ت�سجيل )778( وكالة خالل العام ، واأ جراء  تعديل بيانات ) 118 ( وكالة

ترخي�س و التجديد و تعديل لعدد )387(  طلب ترخي�س لمهن ا�ست�سارية

الرتاكمي حتى 1434 هـ لعام1434هـ

3876589
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عدد التراخيص للمهن االستشارية

  التنظيم واالإ�سراف على عمليات انتخابات مجال�س ادارات )7( من الغرف التجارية وال�سناعية

  متابعة الغرف لعقد الجمعيات العمومية ورفع القوائم المالية في اوقاتها

  متابعة العديد من الموؤ�س�سات واالأ�سخا�س الذين يقومون بممار�سة ان�سطة  غير مرخ�س لهم بمزاولتها

  بلغت الجوالت التفتي�سية على مكاتب العقار ومكاتب التعقيب  ومن�ساآت البيع بالتق�سيط بالريا�س )240 ( جولة خالل العام 

  بلغت عدد الق�سايا التي احيلت اإلى هيئة التحقيق واالدعاء العام من قبل ادارة التجارة الداخلية )10( ق�سايا ولل�سئون القانونية 

بالوزارة )31 ( ق�سية. ولمكتب العمل بالريا�س )41( ق�سية

  بلغ عدد التراخي�س للبيع بالتق�سيط وتح�سيل الديون ومكاتب التعقيب خالل العام 1434هـ )2322  ( ترخي�س

تراكمي حتى 1434 لعام 1434 هـنوع الرتخي�ص

17206889البيع بالتق�سيط

50611824خدمات التعقيب

961146حت�سيل الديون

232219869املجموع
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ثالثا : تعزيز فعالية مشاركة المرأة في االقتصاد 
عدد ال�سجالت ال�سادرة لعام 1434 هـ، لل�سيدات االعمال  27140 �سجل

عدد ال�سجالتالعام

143219784

143344954

143427140

95250االإجمايل

رابعا : في مجال  تحسين اإلجراءات وتبسيط إجراءات العمل
  تطوير االنظمة التجارية

  نظام ال�سركات

  نظام الغرف التجارية 

  نظام الوكاالت التجارية

  نظام المهن اال�ست�سارية 

  نظام المكاتب العقارية 

  الالئحة الخليجية الموحدة لنظام العالمات التجارية

األرشفة االلكترونية

والعالمات  ال�سركات  و�سجالت  التجارية  ال�سجالت  ومنها  الوكالة  ادارات  لجميع  وثيقة  10ماليين  من  اكثر  اأر�سفة  بالفعل  تم    

التجارية والوكاالت التجارية

  متوقع اأر�سفة اكثر من 15مليون وثيقة

  الن�سر االإلكتروني عبر موقع الوزارة.

  تم تطبيق االعالن عبر موقع الوزارة  باالإعالن والن�سر لكافة االعالنات التي تطلبها االنظمة نظام ال�سجل او العالمات او ال�سركات 

اعتبارا من 1434/1/10هـ  

  الربط االلكتروني مع الجهات ذات العالقة

  قامت الوزارة بالربط االلكتروني مع بع�س االجهزة الحكومية ) مركز المعلومات الوطني - االحوال المدنية - العمل( وجاري 

ا�ستكمال الربط مع باقي االأجهزة المختلفة التي لديها انظمة االلكترونية 
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تطبيق حوكمة الشركات

  بادرت الوكالة في تاأ�سي�س وحدة تخت�س بحوكمة ال�سركات خالل هذا العام 1434هـ مهامها : 

   اعداد مهام واليات عمل الوحدة بما يتنا�سب مع دورها اال�سا�سي.  

   تفعيل دور الوحدة في الجمعيات العمومية من خالل ح�سور الجمعيات

    العمل على اعداد نظام اليكتروني يتم من خالله ربط جميع ال�سركات بالوكالة

سجل المساهمين 

   برنامج االيداع للقوائم المالية

   الرقم التجارية الموحد ) 700 ( 

       isic 4 تطبيق تصنيف لألنشطة االقتصادية

  تم االنتهاء من درا�سة كيفية التطبيق مع ال�سركة اال�ست�سارية خالل العام 1434 هـ

  �سيتم تطبيق الت�سنيف على ال�سجالت الجديدة خالل الربع االول من العام 1435 هـ

  تم ت�سكيل فريق عمل فني مع وزارة العمل وم�سلحة االح�ساءات العامة لتوحيد تطبيق االن�سطة االقت�سادية 

رابعا : في مجال اعادة هندسة االجراءات 
  تم خالل العام طرح م�سروع الدرا�سة للمناف�سة

  تم اعداد كرا�سة الت�سنيف

  تم درا�سة العرو�س وتقييمها 

  تم تر�سيه الم�سروع على احدى ال�سركات المتخ�س�سة 

  البدء حاليا في درا�سة  الو�سع الحالي 

  تنهى الدرا�سة خالل الربع االول من العام الحالي

  البدء في تطبيق هند�سة  وتطوير االجراءات للوكالة بدء من الربع الثاني للعام الحالي



56

قطاع شئون المستهلك
أواًل : الجوالت الميدانية ونتائجها:

اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها على )212.453( من�ساأة تجارية  جرى الوقوف والتفتي�س من قبل 

تزاول ن�ساط بيع المواد الغذائية وال�سلع اال�ستهالكية االأخرى  وقد اأ�سفرت هذه الجوالت عما يلي:-

عدم  في  ي�سك  اأو  مالحظات  ب�ساأنها  يرد  التي  االأ�سواق  في  المعرو�سة  اال�ستهالكية  وال�سلع  الغذائية  المواد  من  عينات  اإحالة    

�سالحيتها لال�ستهالك االآدمي ومطابقتها للموا�سفات  لمختبرات الجودة النوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء او الهيئة ال�سعودية 

للموا�سفات والمقايي�س والجودة او بع�س المختبرات الخا�سة الإخ�ساعها للفح�س المخبري.

   حجز وم�سادرة  بع�س ال�سلع التي اأعلن عن وجود بع�س المالحظات عليها.

  تم الوقوف على عدد ) 15644 ( محل تجاري للتاأكد من االلتزام بو�سع بطاقة ال�سعر على المعرو�سات.

  تم اإحالة عدد ) 615 ( ق�سية لهيئة التحقيق واالإدعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغ�س التجاري والعالمات التجارية 

والبيانات التجارية. 

  تم القيام بجوالت ميدانية على المحالت والمن�ساآت التجارية لتنفيذ حملة الوزارة ) نعتز بلغتنا ( وحملة اإزالة عبارة ) الب�ساعة 

ال  ترد وال ت�ستبدل ( حيث بلغ عدد المحالت ) 56207 ( محل. 

  م�ساركة بع�س الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور 

750 ( عينة من القاب�سات والمقاب�س والتو�سيالت والمهائات الكهربائية  الهيئة في حماية الم�ستهلك وال�سوق، وذلك ب�سحب ) 

باالإ�سافة اإلى ال�سواحن الكهربائية وذلك من )17( مدينة واإجراء االختبارات عليها.

  بلغ عدد المحالت التي تم الوقوف عليها  ) 15644( محل تجاري للتاأكد من االلتزام بو�سع بطاقة ال�سعر على ال�سلعة المعرو�سة 

للبيع.

  اعداد اعالنات الت�سهير بالمخالفين في ال�سحف المحلية.

  متابعة المن�سات ال�سادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بال�سداد.

  اإحالة عدد ) 615( ق�سية لهيئة التحقيق واالإدعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغ�س التجاري والعالمات التجارية 

والبيانات التجارية .

  ا�ستكمال العمل الم�سترك بين وكالة الوزارة ل�سئون الم�ستهلك والهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س للقيام بم�سح االأ�سواق 

والمحالت التجارية في بع�س المدن الرئي�سية )الريا�س - جدة - الدمام  ( للتحقق من مطابقة ال�سلع المعرو�سة للموا�سفات 

القيا�سية ال�سعودية و�سحب عينات منها الإخ�ساعها للفح�س واالختبار خا�سة بع�س ال�سلع ال�سرورية  مثل )االأدوات الكهربائية - 

االأواني المنزلية - العاب االأطفال - م�ستلزمات مكتبية - الدهانات - اأقم�سة المالب�س ( واتخاذ االإجراءات النظامية تجاه ما يثبت 

مخالفته  وحققت هذه الخطوة نتائج جيدة وملمو�سة.

ثانيًا : المعادن الثمينة واألحجار الكريمة :
  بلغ عدد محالت وم�ساغل المعادن الثمينة واالأحجار الكريمة التي تم التفتي�س عليها من قبل اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري 

بالوزارة وفروعها )9768 ( محاًل وم�سغاًل للمعادن الثمينة واالأحجار الكريمة ، وذلك للتحقق من االلتزام بنظام المعادن الثمينة 

واالأحجار الكريمة.
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  جرى الترخي�س لعدد ) 277( محاًل وم�سغاًل جديدًا لبيع و�سراء واإنتاج م�سغوالت معادن ثمينة واأحجار كريمة و�سطب  ترخي�س 

عدد ) 119( محال وم�سغال ب�سبب التوقف عن مزاولة الن�ساط .

  اأدت الزيارات التفتي�سية على محالت وم�ساغل المعادن الثمينة واالأحجار الكريمة اإلى �سبط بع�س المخالفات حيث تم اإحالة عدد 

) 46( ق�سية اإلى لجان الف�سل في مخالفات نظام المعادن الثمينة واالأحجار الكريمة بمناطق المملكة.

ثالثًا : المعايرة والمقاييس :
  الوقوف على عدد )8305( محـطة وقود حيث تم التحقق من مطابقة عـــدد ) 31224( م�سخة في حين تبين عدم مطابقة ) 2765 

( م�سخة كلف اأ�سحابها بمعايرتها واإ�سالحها وتم التحقق من ذلك  واإحالة المخالفين اإلى هيئة التحقيق واالدعاء العام باعتبارها 

مخالفة لنظام مكافحة الغ�س التجاري كما �سملت الجوالت �سحب عينات من البنزين واإخ�ساعه للفح�س للتحقق من عدم خلطه 

بالماء او اأي م�ستقات بترولية اخرى.

  معايرة موازين محالت بيع المعادن الثمينة واالأحجار الكريمة للتحقق من �سالمتها و�سحة قراءاتها حيث تم معايرة ) 10760 ( 

ميزانًا  وتبين اأن عدد )  1180 ( ميزانا غير مطابق  وكلف اأ�سحابها بمعايرتها واإ�سالحها.

رابعًا : التقليد :
اأنه مخالف لنظام العالمات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها )4099( �سكوى �سد    بلغ عدد ال�سكاوى الخا�سة بما ي�ستبه 

ب�سائع مختلفة واإن كانت م�ستح�سرات التجميل واالأجهزة الكهربائية وقطع غيار ال�سيارات والعطورات ت�سكل الغالبية منها.

   نتائج الجوالت الميدانية اأ�سفرت عن �سبط عدد ) 9855 ( �سلعة تحمل عالمة تجارية مقلدة تم �سبطها وهي  مخالفة لنظام 

العالمات التجارية.

  تم ا�ستكمال اإجراء التحقيق  ، واإحالة المخالفين لهيئة التحقيق واالإدعاء العام ال�ستكمال االإجراءات النظامية بحقهم  وفقا لنظام 

العالمات التجارية.

خامسًا : قطع الغيار والصيانة :
الكهربائية   واالأجهزة  واالإطارات  لل�سيارات  وال�سمان  وال�سيانة  الغيار  بقطع  تتعلق  �سكوى   )  9281  ( وفروعها  الوزارة  تلقت    

وااللكترونية ، وقد تم النظر فيها واتخاذ االإجراءات النظامية ب�ساأنها.

سادسًا : السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضرراً على مستخدميها :
تابعت هيئات �سبط الغ�س التجاري بالوزارة وفروعها ال�سلع والب�سائع التي ي�ستبه في اإ�ساءتها للدين االإ�سالمي اأو المخلة باالأخالق 

واالآداب. وقد تم اتخاذ االإجراءات النظامية تجاه تلك ال�سلع وبلغت الحاالت )3670( حالة كما جرى اإحالة  بع�س ال�سلع الم�ستبه بها 

اإلى اللجنة الم�سكلة من بع�س الجهات الحكومية بوزارة الداخلية الإبداء الراأي ب�ساأنها.

سابعًا : الجوالت على مصانع األغذية والمواد االستهالكية :
جرى خالل الفترة الم�سار اإليها القيام بجوالت تفتي�سية على م�سانع المواد الغذائية وال�سلع اال�ستهالكية  من قبل اأع�ساء هيئة �سبط 

الغ�س التجاري بالوزارة وفروعها وذلك على النحو التالي :

  بلغ عدد الم�سانع التي تم زيارتها والتفتي�س عليها ) 1704 ( م�سنعًا مختلفًا وعلى �سبيل المثال تم في مدينة الريا�س زيارة عدد 

)657( م�سنعًا ت�ستمل على مواد غذائية ، دهانات  منظفات ، م�ستح�سرات التجميل ، عطورات ، تجديد قطع الغيار.
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  تم �سبط وم�سادرة )12167600 ( من المواد الغذائية واال�ستهالكية من االأ�سواق والمحالت التجارية المخالفة لنظام مكافحة 

الغ�س التجاري والبيانات التجارية  والعالمات التجارية.

  تم �سحب عينات مواد غذائية وا�ستهالكية  واإحالتها لمختبرات الجودة النوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك لمختبرات 

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س والجودة وبع�س المختبرات الخا�سة للتحقق من مدى مطابقتها للموا�سفات القيا�سية وتم 

معالجة كل حالة على �سوء نتائج االختبارات ، وقد بلغ االإجمــالي للعينات الم�سحوبة الإخ�ساعها للفح�س المخبري عـدد ) 23211 

( عينة وتم اإتالف عـــــدد ) 9669021 ( عينة  �سبق ان تم �سبطها من الم�سانع والمحالت والم�ستودعات والمعامل ت�سمل مواد 

غذائية و�سلع ا�ستهالكية بعد التاأكد من عدم مطابقتها للموا�سفات القيا�سية المعتمدة.

  جرى اإر�ساد اأ�سحاب الم�سانع اإلى االلتزام بما تق�سي به الموا�سفات القيا�سية �ســـواء  فيما يتعلق بال�سروط وااللتزامات المطلوبة 

في الم�سنع والعاملين فيه اأو فيما يتعــلق بمنتجات تلك الم�سانع.

ثامنًا : التخفيضات والمسابقات التجارية :
نظرت الوزارة وفروعها خالل تلك الفترة في ) 2303 ( ترخي�سًا باالإعالن عن تخفي�سات تجارية وتنظيم م�سابقات تجارية وفقًا 

لما تق�سي به �سروط و�سوابط  االإعالن عن تخفي�سات تجارية في اأ�سعار ال�سلع بالمحالت التجارية وتنظيم الم�سابقات التجارية ، 

كما نظرت الوزارة وفروعها في ال�سكاوى والمالحظات المقدمة اإليها ب�ساأن مخالفة بع�س الموؤ�س�سات وال�سركات ل�سروط الم�سابقات 

التجارية ، اأما باالإعالن عن اإجراء م�سابقة دون الح�سول على ترخي�س بذلك اأو عدم ت�سليم الفائزين لجوائزهم التي ح�سلوا عليها.

تاسعًا : المشاركات الميدانية  :
ي�سارك اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري في اللجان الدائمة لمعالجة بع�س الق�سايا    

ومن بين هذه اللجان الحملة  االأمنية بمدينة الريا�س الم�سكلة من عدة جهات حكومية حيث قامت الحملة االمنية بمدينة الريا�س 

خالل الفترة من 1/ 1434/1هـ حتى 1434/12/29هـ  ب�سبط وم�ســادرة واإتالف ما يلي :ـ 

  تم �سبط وم�سادرة واإتالف عدد ) 12587 ( وحدة �سغرى منتهية ال�سالحية  مواد غذائية واإر�سال عينات )39400 ( عينة.

الغ�س  مكافحة  لنظام  مخالفة  وكماليات  تجميل  واأدوات  ومنظفات  �سامبوهات  عبوة   )  1031572( عدد  وم�سادرة  �سبط  تم    

التجاري والبيانات والعالمات التجارية 

   تم �سبط عدد ) 192800( فالتر �سيارات مقلدة.

   تم �سبط وم�سادرة عدد ) 3582( قطعة مالب�س جاهزة مخالفة لنظام البيانات  التجارية.   

  تم �سبط وم�سادرة عدد ) 2528158 ( مغلفات تحمل عالمات تجارية م�سهورة.

   تم �سبط وحجز عدد )110547( عبوة  زيت محركات يحمل عالمات تجارية م�سهورة.

   تم �سبط وم�سادرة عدد ) 9130 ( نظارة �سم�سية مقلده.

   تم �سبط وم�سادرة عدد ) 3170 (  �ساعة مقلد.

   تم �سبط وم�سادرة عدد ) 2537257 ( عطورات مقلدة وعبوات فارغة.

   تم �سبط وم�سادرة عدد ) 10064( مواد بناء مخالفة لنظام البيانات التجارية.

  تم �سبط عدد ) 7،725( �ساعة مقلدة.

  تم �سبط وم�سادرة عدد )11100( اإطارات منتهية ال�سالحية

  تم �سبط وم�سادرة عدد )74800 ( جوالت مقلدة .

  تم �سبط وم�سادرة عدد )7440( �سمعة اإ�ساءه) لمبات ( مغ�سو�سة. 

  تم �سبط وم�سادرة عدد )145400( ماء زمزم مغ�سو�سة.
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  تم �سبط عدد )732417( في�س ومفتاح ال يحمل بلد من�ساأ ومخالف لنظام البيانات التجارية.

  تم �سبط عدد )9000( �ساحن جوال مقلد و)1500( لعبة اإلكترونية مقلدة.

  تم �سبط عدد )16200( اأقالم مقلدة.

  تم �سبط وم�سادر عدد )102( قبعة و) 4014 ( �سنطة مقلدة.

عاشراً  : التنسيق مع الجمارك لمتابعة الواردات :
  �سهدت ال�سنوات االأخيرة تعاونا ملحوظا بين الوزارة وم�سلحة الجمارك وخا�سة في اإر�ساليات بع�س ال�سلع التي ي�ستبه وجود غ�س 

اأو تقليد بها وبلغ عدد االإر�ساليات التي تلقتها االإدارة العامة لمكافحة الغ�س التجاري  من الجمارك ومختبرات الوزارة في المنافذ 

الجمركية خالل تلك الفترة ) 4302 ( اإر�سالية.

  تقوم االإدارة بالتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام مكافحة الغ�س التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العالمات التجارية 

وتوفر الم�ستندات الالزمة لدى الم�ستورد ومن ثم مخاطبة الجمارك ب�ساأن ال�سلع الم�ستوردة.

  جرى رف�س دخول كثير من ال�سلع الم�ستوردة وخا�سة من ال�ساعات والنظارات واالأجهزة الكهربائية وقطع غيار ال�سيارات واأدوات 

التجميل التي ثبت اإنها تحمل تقليدًا لبع�س العالمات التجارية الم�سجلة ونظام البيانات التجارية. 

  يالحظ اأن منفذ البطحاء الواقع بين المملكة واالإمارات العربية المتحدة والميناء الجاف بالريا�س من اأكثر المنافذ الجمركية 

التي ت�سهد كمًا كبيرًا من ال�سلع التي تعر�س على الوزارة. 

حادي عشر :مراقبة المعارض  :
جرى التن�سيق  مع االإدارة العامة للمعار�س بتزويد االإدارة وفروع الوزارة بالمعار�س التي تم اإ�سدار تراخي�س للموؤ�س�سات وال�سركات 

الإقامة وتنظيم المعار�س في كافة مناطق المملكة حيث بلغ عدد المعار�س التي تم الوقوف عليها ومراقبتها ) 477 ( معر�سا.

ثاني عشر :الهاتف المجاني  :
وفروعها  بالوزارة  التجاري  الغ�س  �سبط  هيئة  اأع�ساء  باأعمال  الخا�سة  المجاني  الهاتف  عبر  وردت  التي  والبالغات  ال�سكاوى  بلغ 

ومكاتبها اأكثر من) 44819 ( بالغا يخ�س مكافحة الغ�س التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها  تم مبا�سرتها في حينه عن طريق 

االأع�ساء في الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق المملكة.

ثالث عشر : اإلعالم والتوعية :
  التح�سير للم�ساركة في مهرجان الجنادرية في دورته الثامنة والع�سرين.

  التح�سير لالأ�سبوع الخليجي لحماية الم�ستهلك الثامن 1434هـ ـ2013م.

رابع عشر: الدورات التدريبية :
  تم م�ساركة عدد ) 150( موظف  تقريبًا من اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري خا�سة الموظفين الذين اإن�سموا للع�سوية حديثًا 

في الدورات التي اأقامتها الوزارة للتعريف باالأنظمة الرقابية وكذلك في بع�س الدورات المتخ�س�سة في معهد االإدارة.

  م�ساركة مجموعة من اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري في المنتدى العربي الثالث لحماية الم�ستهلك والذي نظمته م�سلحة الجمارك.

  م�ساركة مجموعة من اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري في الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س 

والجودة للتعريف بالموا�سفات القيا�سية ذات العالقة بعمل المفت�سين.
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اإلدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة النوعية

مختبرات ومكاتب الوزارة في المنافذ المختلفة.
البطحاء،  الدمام،  الريا�س، جدة،  للوزارة في كل من  )  التابعة  الجودة  الواردة لمختبرات ومكاتب مراقبة  ال�سلع  اإح�سائية    

الحديثة، �سلوى، الطوال، حالة عمار، الخ�سراء، �سباء،علب،جازان،الخفجي(

املجموععدد االإر�ساليات املرفو�سةعدد االإر�ساليات املف�سوحةال�سلع اال�ستهالكيةم

21319232االجهزة الكهربائية1

68673759قطع الغيار2

59665العاب االطفال3

91026936املواد ال�سحية4

4957502االواين املنزلية5

5185523ال�سناعات البال�ستيكية6

18617203الدهانات7

9879996امل�سوغات واالحجار الكرمية8

99099احلا�سب االآيل وملحقاته9

2209229احلديد10

22022االملنيوم11

1750175موازين12

1652111663مواد مفحو�سة باملواد اال�سعاعية13

21982242422مواد اخرى14

84204068826املجموع
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إحصائية المختبرات الخاصة المستعان بها.

الشركة السعودية للمختبرات الخاصة )مطابقة(.

الــنــ�صـاطم
اإجمايل 
العينات

عدد العينات املجتازة
عدد العينات التي مل 

جتتز

582323259خمترب فح�س االألعاب1

1366914452خمترب فح�س االأجهزة الكهربائية واالألكرتونية2

1569152445خمترب فح�س املنتجات الكيميائية واجلرثومية3

1163113914خمترب فح�س املنتجات البرتولية4

116341156965خمترب فح�س ال�سيارات5

725913خمترب فح�س قطع غيار ال�سيارات6
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شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات اإلختبار.

الن�صاطم
اإجمايل 
العينات

عدد العينات 
املجتازة

عدد العينات التي مل 
جتتز

1842919929خمترب فح�س االأجهزة الكهربائية واالألكرتونية1

490921752729خمترب فح�س الغزل والن�سيج2

مختبر األمجاد لفحص اإلطارات

الن�صاطم
اإجمايل 
العينات

عدد العينات 
املجتازة

عدد العينات التي مل 
جتتز

1469140465خمترب فح�س االإطارات واجلنوط والل�ساتيك1

529230182274خمترب فح�س منتجات الغزل والن�سيج2
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مختبر شركة خدمات المساندة الصناعية لفحص المواد الكيميائية والبترولية.

عدد العينات التي مل جتتزعدد العينات املجتازةاإجمايل العيناتالن�صاطم

550خمترب فح�س الزيوت واملواد البرتولية1

)Tuv( .شركة توره للجودة واالنتاج المحدودة

عدد العينات التي مل جتتزعدد العينات املجتازةاإجمايل العيناتالن�صاطم
497213284خمترب فح�س االجهزة الكهربائية وااللكرتونية1
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شركة الحوطي ستانجر المحدودة.

عدد العينات التي مل جتتزعدد العينات املجتازةاإجمايل العيناتالن�صاطم

15141خمترب فح�س املنتجات املكيانيكة واملعدنية1

اإلجتماعات وورش العمل:

  اإجتماع لجنة وكالء وروؤ�ساء اأجهزة حماية الم�ستهلك بدول مجل�س التعاون.

.)TBT(اإجتماع الفريق الفني الخا�س بعوائق التجارة العالمية  

  اجتماع الحد من بقايا المبيدات في هيئة الغذاء والدواء.

  تد�سين برنامج التعريفة الجمركية المتكاملة للجمارك ال�سعودية.

  ور�سة العمل الخليجية الوكاالت التجارية لل�سيارات وخدمات مابعد البيع في الريا�س.

تراخيص المختبرات الخاصة وعدد الزيارات التي قامت بها لجنة ضبط المختبرات:

  عدد التراخي�س المقدمة الكترونيًا ) 3 ( مختبرات.

  عدد التراخي�س المعدلة اأو المجددة )3 ( مختبرات.

  عدد المختبرات الخا�سة التي تم زيارتها من قبل لجنة ال�سبط المختبرات ) 3( مختبرات.

فسوحات المواد الكيميائية:

  اإجمالي عدد الف�سوحات الكيميائية الموجهه للجمارك ال�سعودية )3152(.

  اإجمالي عدد الف�سوحات الكيميائية الموجهه لالأمن العام)645(.

  اإجمالي عدد الف�سوحات الخا�سة بحظر االأ�سلحة الكيميائية )20(.

  اإجمالي عدد الف�سوحات الخا�سة باإدارة القيود بم�سلحة الجمارك )3(.
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عدد صالحية شهادات التصدير ) 48 (.

االستدعاءات التي تم االعالن عنها عن طريق مركز االستدعاء )18( استدعاء لعدد من السلع 
االستهالكية والمركبات وشملت:

�سركة كيا عدد )6( ا�ستدعاء.( 1

�سركة ميت�سوبي�سي عدد )4( ا�ستدعاء.( 2

�سركة جنرال موتورز عدد )2( ا�ستدعاء.( 3

�سركة جيلي عدد )1( ا�ستدعاء.( 4

�سركة جوكر عدد )1( ا�ستدعاء.( 5

�سركة ايكيا عدد )1( ا�ستدعاء.( 6

�سركة فورد عدد )1( ا�ستدعاء.( 7

�سركة مازدا عدد )1( ا�ستدعاء.( 8

�سركة ني�سان عدد )1( ا�ستدعاء.( 9

اإلدارة العامة للتموين :

بتنفيذ  للتموين  العامة  االإدارة  تقوم   ، التموينية  ال�سيا�سة  لقواعد  وفقًا  الوزارة  بهذه  المناطة  واالخت�سا�سات  المهام  اإطار  في 

من  والتحقق  والتموينية  الغذائية  المواد  توفر  اأهمها  متابعة  من  التموينية  ال�سيا�سة  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  والبرامج  ال�سيا�سات 

كفايتها الحتياجات اال�ستهالك واعتدال اأ�سعارها وتوفر مخزون كاف منها.

ال�سيا�سات واالأهداف والبرامج الخا�سة باالإدارة العامة للتموين:

ح�سول  و�سمان  والدولية  ال�سعودية  للموا�سفات  وفقًا  التموينية  والخدمات  ال�سلع  من  المحلي  ال�سوق  احتياجات  تحقيق  �سمان 

الم�ستهلك عليها بالكمية وال�سعر المنا�سب وفقًا لما يلي: 

  تقدير احتياجات المملكة من ال�سلع والمواد الغذائية والتموينية الرئي�سية في بداية كل عام ، ومتابعة حركة العر�س والطلب وو�سع 

الخطط المنا�سبة ال�ستمرار حركة العر�س لكافة ال�سلع الرئي�سية. 

  متابعة ما يتم اإنتاجه محليًا من ال�سلع الغذائية )ال�سكر - الزيوت - الدقيق( والمواد التموينية االأخرى )الحديد - االإ�سمنت(.

  متابعة توفير مخزون ا�ستراتيجي لدى التجار الموردين والمنتجين المحليين من ال�سلع والمواد الغذائية والتموينية.

  متابعة االعتمادات الم�ستندية الواردة من البنوك المحلية لفتح االعتمادات لجميع ال�سلع والمواد الغذائية والتموينية.

  متابعة المف�سوح الفعلي من ال�سلع الغذائية التي ترد للمملكة عبر الموانئ البحرية والجوية والبرية من خالل ما ي�سل لالإدارة من 

تقارير من الموؤ�س�سة العامة للموانئ.

  متابعة االأ�سواق المحلية وتكثيف اأعمال الرقابة للتحقق من توفر المعرو�س من ال�سلع والمواد التموينية ور�سد اأ�سعارها والتحقق 

من منا�سبة هذه االأ�سعار.

وفقًا لالأهداف والبرامج الم�سار اإليها في البند ثانيًا ، قامت االإدارة العامة للتموين خالل هذه العام 1434هـ 2013م باتخاذ العديد 

من االإجراءات وفق اإمكانياتها وتحقيق المنجزات التالية:
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تراخيص المخابز اآللية والنصف آلية..
تمت الموافقة على الترخي�س لعدد ) 20 ( مخبز ن�سف اآلي الإنتاج الخبز بعد ا�ستيفاء اال�ستراطات وذلك في اإطار اخت�سا�سات 

االإدارة العامة للتموين حيث تم ا�ستقبال طلبات عدد من المتقدمين للترخي�س للمخابز الن�سف اآلية واالآلية وتم النظر في الطلبات 

ودرا�ستها وا�ستيفاءها للمتطلبات الالزمة للترخي�س.

الجوالت الميدانية على شركة الغاز والتصنيع األهلية ومحالت بيع اسطوانات الغاز.
تم خالل هذا العام الوقوف على �سركة الغاز والت�سنيع االهلية بناءًا على عدد من ال�سكوى بنق�س ا�سطوانات الغاز ، وتم التنبيه 

عليها بالعمل على تاأمين ال�سوق وتغطية احتياجاته من ا�سطوانات الغاز ، كما تم الوقوف على عدد من محالت بيع ا�سطوانات الغاز 

لوجود بالغات ومالحظات عليها وتم اتخاذ االجراءات حيالها والتنبيه عليها بعدم تكرار المخالفات.

مركز االتصال والبالغات الخاصة باألسعار والمعروض من السلع :
بلغ اإجمالي البالغات التي تلقاها مركز االت�سال والخا�سة باالأ�سعار خالل العام 1434هـ في حدود )1623( بالغ ، تم حل واإغالق 

)1408( بالغ بن�سبة )87%(، بينما بلغ عدد البالغات الغير مغلقة )215( بالغ حيث لم يراجع اأ�سحاب المحالت المخالفة والذين 

تم ا�ستدعائهم وكذلك طلب عدد منهم اعطائهم مهلة الإح�سار فواتير ال�سراء التي تثبت عدم مخالفتهم.

التقرير التمويني السنوي ورصد أسعار عدد من السلع خالل عام 1434هـ :
ي�ستمل التقرير التمويني على ا�ستعرا�س الأو�ساع ال�سلع التموينية في عدد من االأ�سواق العالمية من حيث حجم االإنتاج العالمي وحجم 

التجارة العالمية والمخزون المتوفر وحجم اال�ستهالك العالمي واالأ�سعار العالمية، كما يت�سمن التقرير تحلياًل لتطور متو�سط اأ�سعار 

ال�سلع الغذائية االأ�سا�سية والتموينية االأخرى في االأ�سواق المحلية بالمملكة وهــــي )الدقيق- االأرز- ال�سكر- الهيل - الزيوت النباتية 

- الحليب البودرة - لحوم الدواجن - لحوم االأغنام - اال�سمنت- الحديد - ال�سعير(، حيث تقوم الوزارة من خالل مراقبيها في 

مقرها الرئي�سي وفروعها ومكاتبها المنت�سرة في مختلف مناطق المملكة بر�سد الأ�سعار عدد من ال�سلع التي تمثل االأكثر اإقبااًل من 

الم�ستهلكين على �سرائها، مع مالحظة وجود بع�س االختالف في اأ�سعار بع�س ال�سلع بين المحالت ب�سبب المناف�سة الحرة وهذا ما 

اأكد عليه قرار مجل�س الوزراء رقم 60 وتاريخ 1393/1/25هـ القا�سي بالموافقة على قواعد التنظيم التمويني والتي ن�ست الفقرة 

)اأ( في ثانيًا منها على ما يلي )يخ�سع تقرير اأ�سعار المواد التموينية للمناف�سة الحرة بين التجار المتعاملين فيها(.

وفيما يلي ملخ�س تنفيذي ي�ستعر�س اأو�ساع ال�سلع التموينية محليًا وعالميًا.

أواًل: على الصعيد المحلي:

1-متو�سط اأكثر المواد ارتفاعًا خالل العام المنتهي 1434هـ مقارنتًا بالعام 1433هـ هي )الدقيق، االأرز الهندي(، كما يو�سح 

ال�سكل التالي:



67

  االأرز الهندي

2- متو�سط اأكثر المواد انخفا�سًا خالل العام المنتهي 1434 هـ مقارنتًا بالعام 1433هـ هي )ال�سكر، الهيل(، كما يو�سح ال�سكل 

التالي:

  ال�سكر

  الهيل
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1- الجدول التالي يو�سح اأ�سعار وتغيرات بع�س ال�سلع في ال�سوق المحلية:

 �سلعة ارتفعت 21↑
 �سلعة ا�ستقرت14-

 �سلعة انخف�ست14¯

)القيمة بالريال ال�سعودي( 

م�صتوط ال�صعر الوزنال�سلعة في ال�سوق المحليمال�سلعة
1433 هـ

مت�صوط ال�صعر 
1434 هـ

مقدار 
التغري

معدل 
التغري

اجتاه 
التغري

دقيق

دقيق بر �سعودي فوم )ال�سوامع(1

5 كجم

↑12.5%1 ريال78
2

دقيق ابي�س �سعودي فوم 

)ال�سوامع(
↑16.7%1 ريال56

اأرز 

امريكي

اأرز اأبو بنت3

40 كجم

↑6.4%11 ريال162173
-0.0%2142140اأرز اأبو �سيوف4

اأرز 

هندي

↑11.3%27 ريال213240اأرز اأبو كاأ�س5
↑7.3%16 ريال204220اأرز ال�سعالن6
↑12.0%30 ريال219249اأرز الوليمة7
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�سكر

¯12.2%)18( ريال50165147 كجم�سكر ناعم االأ�سرة8
¯5.9%)2( ريال103634 كجم�سكر ناعم االأ�سرة9

زيت

زيت مازوال10

1.8 لرت

↑4.8%1 ريال2021
-0.0%21210زيت عافية11
¯6.7%)1( ريال1615زيت العربي12

حليب 

جمفف

نيدو13

1800 جم

↑1.7%1 ريال5859
↑2.0%1 ريال5051العاليل14
↑2.0%1 ريال4950كو�ست15
↑5.3%3 ريال5457اأنكور16

حليب 

االأطفال

اإ�س 26 الذهبي17

400 جم

↑6.1%2 ريال3133
18Q.1 5.9%2 ريال3234�سيميالك ادفان�س↑
-0.0%27270بليميل بل�س )1(19
↑3.6%1 ريال2728بيبيالك )1(20
↑6.5%2 ريال2931روناالك )1(21
-0.0%31310نان )1(22

حليب 

�سائل

بوين23

170 مل

220%0.0-
-0.0%220اأبو قو�س24
-0.0%220وادي فاطمة25

�ساهي

-0.0%120036360 جم�ساهي ربيع 26
-0.0%10015150 حبة�ساهي ربيع27
↑3.0%1 ريال8503233 جم�ساهي لبتون28
-0.0%10016160 حبة�ساهي لبتون29

هيل

امريكي رقم 301

1 كجم

¯12.5%)12( ريال10896
¯16.7%)13( ريال9178امريكي رقم 312
¯3.1%)3( ريال10198فرحانه32
¯14.0%)14( ريال114100ريحانه33

قهوة

هرري با�سنفر34

1 كجم

¯2.9%)1( ريال3534
¯7.7%)2( ريال2826لقمتي35
¯7.7%)3( ريال4239خوالين36

دواجن

دجاج الوطنية مربد37

1 كجم

↑7.7%1 ريال1213
↑15.4%2 ريال1113دجاج م�ستورد )فرن�سي(38

حلوم 

حمراء

حلم مذبوح )نعيمي(39

1 كجم

¯4.0%)2( ريال5250
↑10.6%5 ريال4247حلم مربد )ا�سرتايل(40
↑11.1%3 ريال2427حلم جممد م�ستورد )ا�سرتايل(41

�سعري

�سعري اوروبي42

50 كجم

39390%0.0-
¯2.6%)1( ريال4039�سعري ا�سرتايل43

¯7.1%)1( ريال501514 كجمكي�س ا�سمنت44ا�سمنت



70

حديد 

الت�سليح

↑1.1%34 ريال831753209 ملمحديد �سابك45
¯0.2%)7( ريال1031403133 ملمحديد �سابك46
-0.0%12296029600 ملمحديد �سابك47
-0.0%14294029400 ملمحديد �سابك48
-0.0%16293029300 ملمحديد �سابك49

ثانيًا: على الصعيد العالمي:

1- متو�سط اأكثر المواد ارتفاعًا خالل العام 2013م مقارنتًا بالعام 2012م هي )اأرز هندي ب�سمتي، الحليب المجفف(، كما يو�سح 

ال�سكل التالي:

  االأرز الهندي ب�سمتي.

  الحليب المجفف )قليل / كامل الد�سم(.
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2- متو�سط اأكثر المواد انخفا�سًا خالل العام 2013م مقارنتًا بالعام 2012م هي )زيت ذرة امريكي(، كما يو�سح ال�سكل التالي:

الجدول التالي يو�سح اأ�سعار وتغيرات بع�س ال�سلع في ال�سوق العالمي:

 4 �سلعة ارتفعت↑

ال يوجد-

 13 �سلعة انخف�ست¯

ال�سلعة في ال�سوق العالميمال�سلعة
م�صتوط ال�صعر 

2012 م
مت�صوط ال�صعر 

2013 م
مقدار 
التغري

معدل التغري
اجتاه 
التغري

القمح

¯5.8 %)16(294278اأمريكي �ستوي اأحمر طري1
¯0.6 %)2(327325اأمريكي �ستوي اأحمر �سلب2
¯6.8 %)21(330309اأرجنتيني3
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االأرز

↑31.5 %9971455458هندي ب�سمتي4
¯7.8 %)39(541502اأمريكي حبة متو�سطة5
¯8.5 %)46(590544اأمريكي حبة طويلة6

ال�سكر
¯2.5 %)14(581567بور�سة لندن7
20.7 %)81(471390بور�سة نيويورك8

¯28.5 %)916(41353219القهوة العربية9القهوة

اللحوم
↑6.4 %19282060132حلوم دواجن )م�ستورد برازيلي(10
¯1.1 %)44(41424099حلوم حمراء )م�ستورد ا�سرتايل(11

الزيوت 
النباتية

¯24.4 %)184(940756زيت نخيل12
¯6.9 %)96(14901394زيت دوار ال�سم�س13
¯29.2 %)303(13391036زيت  ذره اأمريكي14

احلليب 
املجفف

↑21.3 %31053946841خايل الد�سم15
↑20.5 %36174551934كامل الد�سم16

¯0.7 %)16(238223�سعري العلف االأوكراين17ال�صعري

مهام اإلدارة العامة للتموين في تنفيذ خطة الوزارة في 
حاالت الطوارئ :

نظرًا لهطول اأمطار على عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها خالل هذا العام 1434هـ ، تم العمل على تنفيذ اعمال وتدابير الدفاع المدني 

وفق مهام الوزارة وفق خطة الطوارئ التموينية ، ووفقًا لمهام الوزارة في نظام الدفاع المدني والئحته التنفيذية فقد قام ممثلو الوزارة 

بما�سرة تنفيذ برامج خطة الوزارة التموينية لحاالت الطوارئ التي �سهدتها عدد من محافظات المملكة ، وكذلك التهيوؤ واال�ستعداد للموقف 

)وبمتابعة من الم�سئولين بالوزارة( ، حيث تم التن�سيق واالت�سال بكافة مندوبي الوزارة في لجان الدفاع المدني بالمحافظات لال�ستعداد 

لمواجهة ما قد يحدث من جراء هطول االأمطار وجريان ال�سيول واعداد بيانات التجار وال�سركات والموؤ�س�سات في جميع المحافظات 

والتن�سيق مع مندوبي تلك ال�سركات وتحديد و�سائل االت�سال بهم مبا�سرة ، كما تم توجيه مندوبي الوزارة وتنبيههم بمتابعة الكميات 

المعرو�سة من المواد التموينية والغذائية اال�سا�سية للحد من حدوث اأي نق�س في المعرو�س في ا�سواق المحافظات المت�سررة ، وكان 

الو�سع التمويني وهلل الحمد خالل فترات الطوارئ في عدد من المحافظات م�ستقر في جميع اال�سواق وخ�سو�سًا في المواقع المت�سررة من 

ال�سيول واالأمطار وتم العمل والتن�سيق على توفير كافة ال�سلع التموينية والغذائية االأ�سا�سية وعدم حدوث اأي نق�س في المعرو�س.  
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خطط الوزارة لموسمي العمرة والحج ونتائج تنفيذها خالل هذا العام 1434هـ :

وفقًا للمهام المناطة بهذه الوزارة في اأعمال مو�سمي العمرة والحج من متابعة توفر المواد الغذائية والخدمات التموينية ل�سيوف الرحمن 

اأعدت االإدارة العامة للتموين - خطط تف�سيلية ت�سغيلية لمو�سم العمرة وزيارة الم�سجد النبوي ال�سريف ، ومو�سم الحج - لتنفيذها في مكة 

المكرمة والمدينة المنورة والم�ساعر المقد�سة ، وقد تم تنفيذ تلك الخطط وهلل الحمد بنجاح وتم رفع نتائج تنفيذ العمل للجهات الم�سئولة 

لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية.

البند الرابع اللجان الخارجية التي يشارك فيها ممثلين من اإلدارة.

احلالةموقع اللجنةا�سم املوظفاللجنة

متوقفة)الوزارة()هاين الزامل(جلنة حتديد �سوابط ت�سدير كتل احلديد.

انتهت)م�سلحة اجلمارك()هاين الزامل(جلنة حتديد اآلية ت�سعري حليب االأطفال الر�سع.

انتهت)هيئة اخلرباء()هاين الزامل(جلنة تخ�سي�س ال�سوامع.

متوقفة)اإمارة منطقة الريا�س()هاين الزامل(جلنة اجلمعيات التعاونية االأهلية.

انتهت)هيئة اخلرباء()هاين الزامل(جلنة �سكوى املخابز واملطاعم باملنطقة ال�سرقية.

متوقفة)وزارة العمل()هاين الزامل(جلنة تعاونيات البقاالت.

انتهت)وزارة ال�سحة()هاين الزامل(جلنة درا�سة الدعم املقدم حلليب االطفال.

م�ستمرة)هيئة اخلرباء()هاين الزامل(جلنة ا�ستعادة الدعم على ال�سلع املعانه.

م�ستمرة)هيئة اخلرباء()هاين الزامل(جلنة م�ساركة هيئة مكافحة الف�ساد يف اأعمال احلج

انتهت)الوزارة()هاين الزامل(جلنة هند�سة االإجراءات بوكالة امل�ستهلك.

انتهت)رعاية ال�سباب()هاين الزامل(جلنة النظر بت�سدير اخليول.

م�ستمرة)الدفاع املدين()طوا�سي فقيه(جلنة الطوارئ بالدفاع املدين.

م�ستمرة)وزارة الداخلية()حممد الدو�سري(جلنة م�سانع الغاز.
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اإلدارة العامة لمكافحة التستر التجاري :
أواًل: الجوالت التفتيشية والميدانية

جرى التحري والتفتي�س وال�سبط من قبل اأع�ساء �سبط مخالفات نظام مكافحة الت�ستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها خالل 

ت�سدر  وقد  التنفيذية،  والئحته  التجاري  الت�ستر  مكافحة  لنظام  مخالفتها  في  ي�ستبه  تجارية  من�ساأة   )3206( على  1434هـ  عـــام 

االإدارة العامة لمكافحة الت�ستر التجاري بالريا�س قائمة الجوالت الميدانية بــ )364( جولة تفتي�سية ومن ثم فرع الوزارة بمحافظة 

جـــدة بـ )220( جولة تفتي�سية.  اأنظر الر�سم البياني رقم )1(

 ر�سم بياني رقم )1(:  يو�سح اأعداد الجوالت التفتي�سية والميدانية الأع�ساء �سبط مكافحة الت�ستر التجاري 

فـي الوزارة وفروعها خالل عــــــــام 1434هـ

ثانيًا: القضايا الواردة
بلغ عدد ق�سايا الت�ستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة اإلى )1404( ق�سية، وهذه 

الق�سايا واردة من جهات حكومية اأو مواطنين ومقيمين اأو نتيجة للجوالت التفتي�سية الأع�ساء �سبط الت�ستر التجاري ،وقد بلغ عدد 

الق�سايا المحالة لهيئة التحقيق واالدعاء العام بموجب المادة )الثانية( من نظام مكافحة الت�ستر التجاري اإلى )580( ق�سية وذلك 

اأطراف  والقرائن التهام  االأدلة  كفاية  ،ولعدم  التجاري  الت�ستر  نظام مكافحة  اأحكام  واالدعاء في مخالفة  بالتحقيق  الخت�سا�سها 

بحفظ )316(  الوزارة  قامت  التجاري  الت�ستر  لمكافحة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  )الخام�سة( من  المادة  بموجب  وذلك  الق�سية 

ق�سية، والتزال )1064( ق�سية تحت الدرا�سة واالإجراء. وفقا للجدول رقم )1(

وقد ت�سدر فرع الوزارة بمحافظة جدة قائمة الق�سايا الواردة بــ )244( ق�سية من اإجمالي اأعداد الق�سايا الواردة للوزارة وتاله فرع 

الوزارة بالمدينة المنورة بــ )200( ق�سية ومن ثم االإدارة العامة لمكافحة الت�ستر التجاري بالريا�س بــ )216( ق�سية.
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جدول رقم )1( : يوضح أنشطة أقسام التستر التجاري بفروع الوزارة  ومكاتبها  بمدن محافظات المملكة
والخاصة بمتابعة قضايا التستر التجاري خالل عام 1434 هـ

الق�سايا املحفوظة  الق�سايا املحالة
 لهيئة التحقيق واالدعاء العام

 الق�سايا 
حتت االإجراء عدد الق�سايا الواردة فروع الوزارة

32 60 280 204 الريا�ص
44 112 28 184 جدة
24 40 228 92 الدمام
12 32 12 96 مكة املكرمة
60 52 64 204 املدينة املنورة
12 4 24 40 بريدة
36 4 56 84 ابها
4 8 32 40 الطائف

28 20 20 68 جنران
0 4 20 28 جازان
0 4 52 0 اجلوف
4 4 12 20 تبوك

16 0 4 20 حائل
20 160 8 60 االح�ساء
0 8 12 8 ينبع
0 0 4 4 الباحة
0 0 4 4 القريات
4 0 0 4 طريف
0 4 4 8 عرعر
0 12 40 12 حفر الباطن
4 32 44 76 الزلفي
0 0 8 8 �سقراء
4 0 8 12 املجمعة
4 4 16 24 الدوادمي
0 0 12 12 عنيزة
0 0 8 0 الر�ص
0 0 16 16 اخلرج
0 0 12 12 وادي الدوا�سر
0 0 8 8 عفيف
0 0 0 4 �ساجر
0 0 12 12 بي�صة
0 4 4 8 رانية
8 12 8 28 اجلبيل
0 0 4 4 طربجل

316 580 1064 1404 الــــمجموع العـــام
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ثالثًا: التعاون بيــن الوزارة ووحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية
بلغت البرقيات الخطية ال�سرية العاجلة الواردة من وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية للوزارة وفروعها ومكاتبها خالل عــــام 

1434هـ )856( برقية ، وقد قامت الوزارة بتزويد وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية باالإفادة عن )356( ق�سية تم البت فيها، 

اأما بقية الق�سايا فهي الزالت تحت الدرا�سة واالإجراء.

رابعًا: بالغات المواطنين
تلقت االإدارة العامة لمكافحة الت�ستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها خالل عـــام 1434هـ )208( بالغ من المواطنين وتم 

ا�ستكمال االإجراءات النظامية ب�ساأنها.

خامسًا: الحمالت األمنية الـمشتركة
قامت االإدارة العامة لمكافحة الت�ستر التجاري بالتعاون مع الحملة االأمنية الم�ستركة بمنطقة الريا�س بعدة جوالت تفتي�سية لالأ�سواق 

ي�ستبه  تجاريًا  محاًل   )12( اأ�سحاب  ا�ستدعاء  الحملة  عن  ونتج  الريا�س،  بمنطقة  التجارية  والمن�ساآت  والم�ستودعات  المحلية 

بمخالفتهم لنظام مكافحة الت�ستر التجاري.

سادسًا: التدريب والتوعية اإلعالمية
1434/01/12هـ  وتاريخ   1540 رقم  الكريم  ال�سامي  االأمر  بناًء على  الم�سكلة من عدة جهات حكومية  اللجنة  فـي  الم�ساركة  تمت 

والجهات الم�ساركة هي )وزارة الداخلية ؛وزارة العمل ؛وزارة االقت�ساد والتخطيط ؛المديرية العامة للجوازات؛ المباحث العامة؛ 

االإدارة العامة ل�سئون الوافدين( وعقدت عدة اجتماعات ،وتم التو�سل لعدة تو�سيات.
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مركز استقبال البالغات :
أوال - تقرير المكالمات للسنة األولى :
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ثانيا - تـقرير البالغات للسنة األولى :

 اإح�سائية البالغات لعام
 1434 هـ / 2013 م

معدل البالغات اليومين�سبة االأغالق البالغات الغري مغلقةالبالغات املغلقةاجمايل البالغات

115،325110،4594،92395.78320.51
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ثالثًا:  إحصائيات البالغات حسب اإلدارات والمصادر :
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رابعًا :  إحصائيات البالغات حسب الفـروع
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قطاع شئون الصناعة
التحديات  الكثير من  العام  تنفيذ مهامها ومبادراتها خالل  وال�سناعة في  التجارة  ال�سناعة في وزارة  رافقت م�سيرة وكالة �سئون 

العالمية على م�ستوى الن�ساط ال�سناعي، وخا�سة باأن تاأثيرات موجة االبتكار في ال�سناعة وت�سارع الدول النامية على تجميع روؤو�س 

االأموال والعمالة واقتناء االختراعات كانت دليال وا�سحا على بروز مرحلة عالمية جدبدة في بناء مقومات التناف�سية ال�سناعية. وكان 

هناك موؤ�سرات وا�سحة باأن قيام دول ال�سرق والجنوب على التناف�س في االبتكار في ال�سناعة امتدت اإلى تناف�س حاد بين ال�سركات 

العالمية في جميع بلدان الخليج العربي مما فر�س �سغوطات كبيرة على حركة ال�سادرات ال�سلعية ونتج عنه تقلبات غير اعتيادية ، 

ولكنها متقطعة ن�سبيا، في اأ�سعار المنتجات الم�ستخدمة في ال�سناعة وفي اأ�سعار والمواد االأولية.  اإذ اأن اآثار التقلبات االقت�سادية 

الدولية والتي بداأت عام 2008، كادت اأن انح�سرت بين االأعوام 2011م و 2012م، اإال اأنها وكاأنها عاودت من جديد مع مطلع عام 2013 

لتفرز تاأثيرات متفاوتة على الن�ساط ال�سناعي الدولي، وخا�سة على خطط التنويع في مدخالت االإنتاج لغايات التناف�سية الت�سديرية، 

ولكن هذا بال�سرورة لم يوؤدي اإلى اإرتفاع كا�سح الأ�سعار المواد الخام الم�ستخدمة في االإنتاج على الم�ستوى العالمي.

ال�سناعية  التقنيات  وتطوير  اقتناء  في  وا�ستثماراتها  البتروكيماويات  قطاع  تطوير  في  ال�سعودية  العربية  المملكة  اإ�ستمرار  ويعود 

اإلى خلق العديد من فر�س التوظيف لل�سعوديين في هذا القطاع االقت�سادي الحيوي. وعلى  والخبرات المرتبطة بهذه ال�سناعات 

الرغم من االنخفا�س على الطلب في الواليات المتحدة على البيتروكيماويات في �سوء اال�ستثمارات ال�سناعية العالية في تلك القارة 

ومناف�ستها لبلدان اأوروبا في خف�س االأ�سعار على المواد االأولية، كانت تاأثيرات ذلك على عوائد اال�ستثمار ال�سناعي ال�سعودي خفيفية 

قيا�سًا بقيم عوائد الت�سدير ال�سنوية المتحققة.  

 وبالرغم مما �سبق ا�ستمرت وكالة ال�سناعة في حفز المبادرات من القطاع الخا�س والهادفة اإلى تنويع القاعدة االقت�سادية اأفقًيا 

وراأ�سًيا، واإلى تو�سيع الطاقات اال�ستيعابية واالإنتاجية للمن�ساآت ال�سناعية ال�سعودية. واعتمدت الوكالة في اإنجازاتها على اأحد اأهم 

العائد من  التناف�سية لالقت�ساد الوطني وبتعظيم  الم�ساهمة بتعزيز القدرات  التجارة وال�سناعة وهي  االأهداف الجوهرية لوزارة 

ميزاته الن�سبية. و�ساهمت مبادرات الوكالة في تعزيز دور القطاع الخا�س في التنمية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية في المملكة 

وذلك بالم�ساركة الفاعلة في جميع الن�ساطات الوطنية الهادفة اإلى تو�سيع مجاالت اال�ستثمارات الخا�سة، الوطنية منها واالأجنبية 

في ال�سناعة واإلى دعم ال�سراكات بين القطاعين الحكومي والخا�س في التنمية ال�سناعية.

وكان اأحد مبادرات الوكالة اأن اأطلقت م�سروعا، قبل نهاية العام ال�سابق، والذي ي�ستمر حتى منت�سف العام الحالي، لتطوير االأنظمة 

ذات العالقة برفع الكفاية وتح�سين االأداء والعمل في الوكالة ، والذي يرافق م�ساريع اأخرى ممائلة في �سائر وكاالت الوزارة. اإذ تعتبر 

وزارة التجارة ال�سناعة من رواد العمل الحكومي في اإعادة الهيكلة االإدارية والتو�سع في ا�ستخدام اأ�ساليب التعامالت االإلكترونية 

لتح�سين كفاءة االأداء في جميع االأجهزة العاملة في الوزارة وفي جميع اأنحاء المملكة. 

و�سيكون من واحدا من نتائج م�سروع التطوير في الوكالة و�سع ا�ستراتيجية لها والتي �ست�ساعدها في تعزيز خطط النمو االقت�سادي 

وفي زيادة معدالت اال�ستثمارات ال�سناعية الممكنة من القيمة الم�سافة وفر�س التوظيف المنتج للعمالة الوطنية. و�ستتمكن الوكالة 

من تعزيز المبادرات لزيادة الكفاءة االإنتاجية ال�سناعية، والإزالة المعوقات االإدارية والنظامية لتح�سين بيئة اال�ستثمار ال�سناعي. 

اإذ كان من ابرز مبادرات الوكالة خالل العام اأن �ساهمت فعال في اإطالق م�ساريع تطوير ا�ست�سارية تهدف اإلى دعم البحث العلمي 

والتطوير واالبتكار ونقل التقنيات المتطورة في ال�سناعة، وخا�سة اإلى ال�سناعات ال�سغيرة والمتو�سطة.

الم�ساندة  الخدمات  لن�ساطات  كبيرا  تاأثيرا  ال�سناعة  �سئون  وكالة  ر�سدت  اأن  العام  خالل  ال�سناعي  الن�ساط  نتائج  اأبرز  من  وكان 

المحلية.  االإبداعية  ال�سناعات  ن�ساط  الداخلة في  للقطاعات  رئي�سي  اأ�سبحت مكّون  والتي  ال�سعودية،  العربية  المملكة  لل�سناعة في 

ويعود ال�سبب في هذا اإلى اإمتداد �سامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكّون لن�ساط االإبتكار في �سناعات االقت�ساد االإبداعي 

على الم�ستوى الوطني، والذي ي�سمل المنتجات ال�سمعية الب�سرية، والت�سميم، وو�سائل االإعالم الحديثة، والفنون التعبيرية، والن�سر 

والفنون الب�سرية. وكان لهذا االمتداد تاأثيرا على درجات التنمية المحلية ومنها ال�سناعية ب�سكل خا�س في المملكة، وخا�سة باأن اقتناء 

اأن  اإلى ا�ستثمارات في االإبتكار في قطاع ال�سناعة خالل العام. وتتوقع الوكالة  التقنيات االإبداعية في المملكة و�سل بدرجات كبيرة 
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انت�سار ن�ساط الت�سميم الغرافيكي الرقمي، وخدمات االإدارة الترويجية والت�سويقية، وهذه خدمات قيمة م�سافة وطنية  بعمالة �سعودية 

مئة بالمئة، �سيمتد اإلى ن�ساط ال�سناعات الت�سديرية ويوؤثر اإيجابا على حركة ال�سادرات غير النفطية ال�سعودية للعقد القادم.

ووجدت الوكالة خالل العام �سرورة لر�سد تاأثير منتجات االقت�ساد االإبداعي على موؤ�سرات التنمية الم�ستدامة في ال�سناعة وللتعّرف 

على مكّونات الن�ساط ال�سناعي في قطاعاته المختلفة ولتجميع المعلومات والبيانات المختلفة المت�سلة بهذا االقت�ساد. و�ست�ستمر 

الوكالة في ر�سد الروابط لي�س فقط بين منتجات االقت�ساد االإبداعي واالأن�سطة ال�سناعية المختلفة واإنما اأي�سا منتجات القطاعات 

االقت�سادية االأخرى وبهدف التعّرف على القيمة الم�سافة منه في جميع مراحل �سل�سلة القيمة ال�سناعية، ولر�سد اأن�سطة االإبتكار 

في ال�سناعة وتداخلها مع منتجات االقت�ساديات الجديدة مثل منتجات االقت�ساد االإبداعي.

األهداف اإلستراتيجية لوكالة شئون الصناعة
  رفع تناف�سية ال�سناعة ال�سعودية وزيادة م�ساهمة القطاع ال�سناعي في النمو االقت�سادي الوطني بزيادة م�ساركة العمالة المدربة 

ال�سعودي، وبدعم م�ساريع توطين ال�سناعات والتقنية،  الن�ساط ال�سناعي وبتطوير المحتوى ال�سناعي  ال�سعودية في  والماهرة 

وبتعزيز مبادرات االبتكار والريادة والجودة العالية في ال�سناعة.

  رفع كفاءة الخدمات الحكومية الهادفة اإلى تنمية ال�سناعة ال�سعودية وتنويعها وتطويرها، وربط ال�سناعات ال�سعودية بحلقات 

لزيادة  والعالمية  الوطنية  المبادرات  وبتعزيز  ال�سناعي،  اال�ستثمار  في  الم�ستركة  الم�ساريع  فر�س  بت�سجيع  العالمية،  القيمة 

التعاقدات ال�سناعية والقيمة الم�سافة في ال�سناعة، وبتنمية القدرات في المن�ساآت ال�سناعية ال�سغيرة والمتو�سطة ال�سعودية.

المبادئ العامة ألعمال ومهام وكالة شئون الصناعة
  تعزيز ال�سناعات التي تقوم على الميزات الن�سبية التي تملكها المملكة

  االتجاه نحو المنتجات ذات القيمة الم�سافة العالية

  االتجاه نحو ال�سناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفة

  تبني نموذج التجمعات ال�سناعية الحديثة باأنواعها المختلفة كتوجه ا�ستراتيجي

  دعم وتعزيز الموؤ�س�سات ال�سناعية ال�سغيرة والمتو�سطة

  الم�ساهمة القوية في بناء نظام وطني لالبتكار

  تطوير بنية العمل (االأنظمة واالإجراءات)

  رفع القدرة التناف�سية للمنتجات الوطنية

  دعم التنمية المتوازنة على م�ستوى المناطق

  تبني ودعم الروابط االقليمية والعالمية

  تنمية الموارد الب�سرية الالزمة لقطاع ال�سناعة
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األثر االقتصادي لمبادرات وخدمات وكالة شئون الصناعة
وقيا�سًا بالمعايير الدولية في تقييم االأداء ، تجد وكالة ال�سناعة باأن خدماتها واأن�سطتها ومبادراتها خالل العام �ساهمت اإلى حد 

كبير في اأهداف تنويع القاعدة االقت�سادية، وذلك بر�سد الم�ساهمات التالية خالل العام:

موائمة ح�صيلة املبادرات واالأن�صطة لوكالة �صئون ال�صناعة 
مع اأهداف اململكة يف التنويع االقت�سادي
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االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها  زيادة  وبهدف  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  قطاع  تطوير  جمال  يف    

�ساركت الوكالة يف جميع االجتماعات ذات العالقة واأبدت �سيا�سة الوزارة يف تي�سري االإجراءات احلكومية املتعلقة 

باإن�ساء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ومزاولة اأعمالها، وخا�سة ال�سناعية منها ، و�سددت على رغبة الوزارة يف 

تذليل املعوقات الفنية والت�سويقية التي جتابه املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

املن�ساآت ال�سناعية،  الوزارة دورا يف دعم  تاأ�سي�سه يف  املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة والذي مت    و�سيكون ملركز 

ولي�س فقط يف تي�سري االإجراءات واإمنا اأي�سا يف متكني تلك املن�ساآت على التطوير يف اإمكانياتها الت�سغيلية ويف 

وتو�سيع اأعمالها يف ال�سوق الدويل.

 )259( رقم:  الوزارء  جمل�س  بقرار   اأن�ساأت  والتي  ال�سعودية،  ال�سادرات  تنمية  هيئة  اإن�ساء  الوكالة  ودعمت    

الوكالة  اإجنازت  من  وكان  النفطية،  غري  ال�سادرات  تنمية  ب�سوؤون  �ستعنى  والتي   ، 1428هـ   /  8  /  7 وتاريخ: 

اجلديدة  الهيئة  �سي�ساعد  ما  التقرير  هذا  يف  �سرتد  والتي  املختلفة  اإدراتها  مبادرات  خالل  ومن  العام  خالل 

على اإجنازها مهامها الع�سرة وكما ورد يف نظامها، وخا�سة فيما يتعلق بو�سع الدرا�سات عن فر�س الت�سدير 

واالأ�سواق اخلارجية املحتملة، وعلى اإعداد اخلطط والربامج لرتويج وتطوير املنتجات واخلدمات.
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  ويف جمال التو�سع يف ال�سناعات املرتكزة على امليزات التناف�سية للمملكة. لعبت الوكالة دورا يف تعزيز ا�ستثمارات 

القيم االقت�سادية امل�سافة ل�سناعات البرتوكيماويات، ووّجهت القطاع اخلا�س للتو�سع االأفقي والراأ�سي يف جميع 

واالأجهزة  واالآالت  املعدات  ل�سناعة  االإنتاجية  الطاقة  تو�سيع  مبادرات  يف  و�ساركت   ، ال�سناعية  اال�ستثمارات 

م�ساهمات  ابرز  ومن  والت�سييد.  البناء  ل�سناعات  االإنتاجية  الطاقة  تو�سيع  مبادرات  ويف  وتطويرها،  املتطورة 

الوزارة كانت م�ساركتها يف تطوير �سناعات ال�سيارات و�سناعات قطع الغيار للمركبات واالآليات.

  وو�سعت الوكالة خطة ولعدة �سنوات لتحفيز ال�سناعات التحويلية التي تعتمد على املنتجات التعدينية، وا�ستمرت 

يف اأن�سطتها لت�سجيع اإنتاج املواد اخلام التعدينية ومعاجلتها.
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املنتجات  ت�سويق  ال�سناعية ويف  ال�سركات املتخ�س�سة يف اخلدمات  اإن�ساء  ت�سجيع  الوكالة يف  اإجنازات    �ساهمت 

ال�سناعية يف زيادة اإ�سهامات قطاع اخلدمات يف تنويع القاعدة االقت�سادية، ويف زيادة ال�سادرات غري النفطية 

وتو�سيع نطاق اأ�سواقها اخلارجية. 

املعرفة، ونقل  وتوليد  والتطوير  البحث  اململكة يف جمال  العمل على زيادة قدرات  الوكالة يف  ابرز مبادرات    ومن 

التقنية وتوطينها ون�سرها وا�ستثمارها، اأن وجهت العديد من م�ساآت القطاع اخلا�س، وخا�سة ال�سركات اال�ست�سارية 

لال�ستثمار يف تعزيز منظومة العلوم والتقنية وتر�سيخ ترابطها مع القطاعات االإنتاجية واخلدمية، ويف تبني اأف�سل 

املمار�سات الدولية امل�سجعة لال�ستثمار يف االأن�سطة ذات القيمة امل�سافة العالية مثل: اإن�ساء التجمعات ال�سناعية، 

واملدن ال�سناعية املتطورة، وحدائق التقنية وحا�سناتها.

ل 
و
د

 ل
ي

د
سا

�
قت

ال
 ا

ل
م

كا
لت

 ا
ز

ي
ز

ع
ت

ة
ي
ب
ر

ع
ال

ج 
ي
خلل

ا

  �ساركت الوكالة يف جميع االجتماعات واالأن�سطة اخلليجية والعربية والدولية لتعزبز الدور الهام لل�سناعة ال�سعودية 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  االقت�سادي  التكامل  بتعميق  الكفيلة  املبادرات  طرح  ابرزها  من  وكان  التنمية،  يف 

اخلليج العربية، وتفعيل عالقات اململكة العربية واالإ�سالمية والدولية.

التي  املعوقات  وتذليل  امل�سرتكة”  اخلليجية  “ال�سوق  جناح  مقومات  لتوفري  املبادرات  من  العديد  الوكالة  وقدمت    

تعرت�س عمليات تنفيذ التكامل االقت�سادي بني دول املجل�س والإيجاد االآليات املالئمة لتجاوزها.

  و�ساهمت اي�سا يف االجتماعات الر�سمية الهادفة اإىل تطوير اأجهزة العمل االقت�سادي اخلليجي والعربي امل�سرتك، 

اأن�سطتها املختلفة  نتبجة  لتعزيز تكاملها االقت�سادي. وكان من  االإ�سالمية  الدول  البينية بني  التجارة  تنمية  واإىل 

اأن لعبت دورا بارزا يف تهيئة البيئة التنظيمية والنظامية لو�سع االتفاقيات والقرارات ال�سادرة يف اإطار التكامل 

االقت�سادي اخلليجي والعربي مو�سع التنفيذ.

ة 
د

يا
ر

ال
م 

ع
د

ة
ع

نا
�س

ال
يف 

  �سجعت مبادرات الوكالة تو�سيع م�ساركة املراأة يف الن�ساط ال�سناعي ويف تنويع فر�س العمل املتاحة لها يف ال�سناعة.

  واأ�س�ست الوكالة خلدمات جديدة حلفز الرياديني ال�سناعيني من جيل ال�سباب ال�سعودي الإن�ساء امل�ساريع، و�سجعت 

�سركات القطاع اخلا�س لدعم وتبني امل�ساريع الريادية يف ال�سناعة.
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دور مبادرات وأنشطة وكالة شئون الصناعة في 
اإلستراتيجية الصناعية

خالل العام المالي 1434 - 1435هـ )2013م(

تمكين أجهزة وموارد الوكالة الستمكال التنفيذالفاعل لإلستراتيجية

1441هـ )2020م( في و�سع  ال زالت وكالة ال�سناعة ومنذ اإطالق اال�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة، والم�ستمر تنفيذها حتى عام 

تواأمة م�ساريعها وبمادراتها في خدمة االإ�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة، والتي تهدف اإلى رفع م�ساهمة القطاع ال�سناعي في اإجمالي 

الناتج المحلي اإلى 20% كحد اأدنى بنهاية 1441هـ، مما �سيمثل م�ساعفة للقاعدة ال�سناعية في المملكة ثالث مرات، وكذلك تفعيل 

دور القطاع ال�سناعي بما يحقق الموقع الم�ستقبلي المتميز لل�سناعة في المملكة، وو�سعها على الخارطة ال�سناعية العالمية، بحيث 

تكون ال�سناعات ال�سعودية مناف�سة عالميًّا، وتقوم على االإبداع واالبتكار وتحويل الموارد الوطنية اإلى ثروة م�ستدامة، واإيجاد فر�س 

عمل واعدة. وا�ستمرت الوكالة خالل العام المالي 1434 – 1435 هـ، )2013م( في حفز ا�ستثمار جميع الموارد الوطنية والفر�س 

المتاحة لتحفيز نمو �سناعي يحول هيكل ال�سناعة الوطنية اإلى بنية تقنية عالمية باإن�ساء مجمعات �سناعية متميزة في جميع اأنحاء 

المملكة وتوفر فر�س عمل تتالءم مع االإطار الوطني، وعقد �سراكات وطنية وعالمية قوية وفعالة. 

 )35( رقم  بالقرار  ال�سعودي،  الوزراء  مجل�س  اعتمد  اأن  ومنذ  المذكور  المالي  العام  نهاية  وحتى  ال�سابقة  ال�سنوات  مدار  وعلى 

1441هـ )2020م( ، والتي تهدف اإلى تنويع القاعدة ال�سناعية  1430/2/7هـ، اال�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة حتى عام  وتاريخ 

واالقت�سادية وحماية االقت�ساد الوطني من التقلبات العالمية في اأ�سعار وعائدات النفط، بما ي�سمن ا�ستقرارًا ونموًا متوازنًا لكافة 

الموؤ�سرات االقت�سادية، قامت الوكالة خالل بتبني مبادرات وم�ساريع طموحة لتاأدية دورها دورها في محاور االإ�ستراتيجة.. واعتبرت 

وكالة �سئون ال�سناعة اأحد الجهات الراعية والم�سئولة عن اإنجاز كل محور من المحاور. واإذ ت�سمن قرار مجل�س الوزراء باعتماد 

اال�ستراتيجية عددًا من ال�سوابط والتوجيهات التي ت�ستهدف اإنجاز اال�ستراتيجية وتحقيق اأهدافها في الموعد المحدد. 

واأبرز االأهداف العامة والمحددة لال�ستراتيجية بحلول عام 2020م هو تحقيق نقلة حقيقية في العديد من الجوانب منها : تطوير 

تقنيات االإنتاج ، تنويع المنتجات ال�سناعية ، نقل وتوطين التقنيات المنا�سبة، وتطوير المهارات الالزمة للنهو�س بالقطاع ال�سناعي. 

الم�ستهدفة،  لل�سناعات  الم�سافة  القيمة  زيادة  بهدف  واالأجنبية  الوطنية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اإلى  اال�ستراتيجية  تهدف  كما 

باالإ�سافة اإلى بناء قواعد معلومات �سناعية تحقق الت�سابك والتكامل ال�سناعي، تطوير برامج تطبيقية لتفعيل الموا�سفات القيا�سية 

والعمل على االرتقاء بم�ستويات الجودة بهدف ت�سهيل النفاذ اإلى االأ�سواق الخارجية ، تحفيز تنوع ال�سناعات ذات الميزة الن�سبية 

وال�سناعات المكملة لها، باالإ�سافة اإلى ت�سجيع اال�ستثمار في تطوير البنية االأ�سا�سية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية. وبناًء على 

نمو  معدالت  تحقيق  من  2020م  عام  بنهاية  الوطني  ال�سناعي  القطاع  يتمكن  اأن  يفتر�س  اأعاله،  اإليها  الم�سار  ال�ساملة  االأهداف 

20% ، وبرفع القيمة الم�سافة ال�سناعية بحوالي  اإلى  محددة وذلك برفع م�ساهمة القطاع ال�سناعي في الناتج المحلي ال�سعودي 

ثالثة اأ�سعاف، وبزيادة ح�سة ال�سادرات ال�سناعية من م�ستواها الحالي )18%( اإلى حوالي 35%، وبزيادة ال�سادرات ذات القاعدة 

التقنية من م�ستواها الحالي )30%( اإلى 60%، وبزيادة ن�سبة العمالة ال�سناعية ال�سعودية من م�ستواها الحالي )15%( اإلى %30، 

وبالتمكن من اأن تتبواأ المملكة مرتبة اأف�سل )30 على االأقل( بين الدول ال�سناعية بحلول عام 2020م، من خالل تح�سين الترتيب 

بمعدل مرتبتين كل عام.

وفي تواأمة الوكالة لمبادراتها واأن�سطتها مع المحاور الثمانية الرئي�سية لالإ�ستراتيجية عمدت وكالة �سئون ال�سناعة اإلى حفز جهود 

تح�سين �سيا�سات االقت�ساد الكلي، وحفز اال�ستثمارات المحلية واالأجنبية وخا�سة في القطاع ال�سناعي. و�ساركت في العديد من 

الفعاليات في اإطار تطوير منظومة الت�سريعات واالإجراءات الخا�سة بالمن�ساآت ال�سناعية. و�ساركت الوكالة الهيئات ال�سعودية االأخرى 
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في نقا�سات تطوير برنامج التجمعات ال�سناعية العنقودية، وبرنامج التجمعات ال�سناعية التقنية والمتقدمة، وبرنامج دعم م�سارات 

التقنية المتقدمة وبرنامج الترويج ال�سناعي، وكلها م�سارات مقترحة في االإ�ستراتيجية. وم�ساهمة من الوكالة للم�ساركة في برنامج 

مركز  وبرنامج  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  ال�سناعية  للمن�ساآت  الحا�سنات  وبرنامج  والمتو�سطة،  ال�سغيرة  ال�سناعية  المن�ساآت  دعم 

اآليات التمويل ال�سناعي، وكلها م�ساريع مقترحة،  التناف�سية والتحديث ال�سناعي، وبرنامج  موارد االأعمال، وبرنامج مركز تنمية 

اأبحاث  اأي�سا في فعاليات منظومة  تاأ�سي�س مركز المن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة في الوزارة. و�ساركت الوكالو  اإلى  عمدت الوكالة 

العلوم والتقنية في المملكة، �سعيا منها لتعظيم القيمة الم�سافة لهذه البحوث، من خالل ربطها بمنظومة االبتكار المقترحة في 

ال�سركات ال�سناعية، اإ�سافة اإلى حفز االبتكار في المن�ساآت ال�سناعية ال�سغيرة والمتو�سطة. 

للتنمية  اأ�سا�سية  كركيزة  وفنيًا  وتدريبيًا  علميًا  ال�سعودية  الكوادر  تاأهيل  على  ال�سناعية  المن�ساآت  ال�سناعة  �سئون  وكالة  �سجعت 

الم�ستدامة. و�ساركت في جميع االأن�سطة الوطنية المعنية بمنظومة البنى التحتية والخدمات االإنتاجية واالأن�سطة الم�ساندة لل�سناعة. 

وخالل العام المالي المذكور، �ساركت الوكالة في م�ساريع تطوير وتنمية المناطق والمدن ال�سناعية الجديدة، والهادفة اإلى اإن�ساء 

من�سات �سناعية في جميع مناطق المملكة. كما �سحعت القطاع الخا�س على اال�ستثمار في الخدمات واالأن�سطة الم�ساندة لل�سناعة. 

وباالإ�سافة اإلى ما�سبق من �سرح حول موائمة الوكالة لبمادراتها واأن�سطتها مع اأهداف التنويع االقت�سادي، ا�ستمرت الوكالة في دعم 

تطور ال�سناعات القائمة، وخا�سة التي نجحت في بناء ميزات ن�سبية وتناف�سية �سواء على الم�ستوى الوطني اأو الم�ستوى العالمي، 

وتحديدًا �سناعات البتروكيماويات.

ومن اأهم محاور االإ�ستراتيجية هو المحور الثامن والذي يتعلق بالقيادة الفاعلة لال�ستراتيجية، وتفيد ن�سرة �سندوق التنمية ال�سناعية 

التنظيم  اأهداف وروؤية طموحة، يتطلب في المقام االأول ح�سن وكفاءة  اإنجاز تلك اال�ستراتيجية بكل ما ت�سمنته من  اأن  ال�سعودي 

واالإدارة وكفاية ووفرة التمويل من خالل »�سندوق اال�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة 2020م«. وبال �سك فاأن االأهداف متعددة، كما 

تتعدد الجهات التي �سيعهد اإليها باإنجاز االأهداف والمحاور ، وحتى ال تتداخل االأدوار وت�سيع الجهود وتهدر الموارد، فقد عُهد اإلى 

وكالة ال�سناعة بوزارة التجارة وال�سناعة تولي تلك المهمة، من خالل قيا�س وتحليل الواقع ومتابعة تطوره، وتحليل تطور ال�سناعة 

ومتابعة تنفيذ المحاور، والتن�سيق مع وفيما بين الجهات المعنية.

وتفيد ن�سرات �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي اأي�سا باأن وزارة التجارة وال�سناعة، الم�سرفة على تنفيذ اال�ستراتيجية، خالل 

الفترة التي �سبقت اأو التي اأعقبت موافقة مجل�س الوزراء على اال�ستراتيجية، بعدد من الخطوات التي ت�ستهدف و�سع اال�ستراتيجية 

وطني  برنامج  واإن�ساء  اال�ستراتيجية،  لمحاور  التنفيذ  بتطوير خطط  وال�سناعة  التجارة  وزارة  قامت  فقد  وعليه،  التنفيذ.  مو�سع 

للتنمية ال�سناعية، ليكون م�سئواًل م�سئولية مبا�سرة عن تنفيذ اال�ستراتيجية. كما بداأت وزارة التجارة وال�سناعة في اتخاذ الخطوات 

االإجرائية للتنفيذ.

ومن المنطلقات المذكورة، وجدت الوكالة باأن م�ساهماتها دخلت في جميع محاور االإ�ستراتيجية، ولي�س فقط جملة االأعمال التي 

قامت بها خرل العام المالي المذكور فيما يخ�س بتطوير المحتوى ال�سناعي ال�سعودي، وغنما لعبت دورا في تمكين اأجهزة الوكالة 

والهيئات االأخرى في تطوير وتوطين التقنية في المملكة. واأثمرت جهود الوكالة خالل العام في الم�ساهمة الفاعلة في تحقيق االأهداف 

وبال�سادرات  الحديثة،  وبالتقنيات  ال�سناعية،  الم�سافة  بالقيمة  مايت�سل  وخا�سة  لل�سناعة،  الوطنية  لالإ�ستراتيجية  المحددة 

ال�سناعية، وبالعمالة ال�سعودية في ال�سناعة، وح�سب االأهداف المحددة التالية:

القيمة المضافة الصناعية:
  م�ساعفة القيمة الم�سافة ال�سناعية ثالث اأمثال.

  معدل مركب لنمو القيمة الم�سافة ال�سناعية 8 % �سنويٌا.

  ارتفاع م�ساهمة القطاع ال�سناعي من 11% اإلى 20% من اإجمالي القيمة الم�سافة )الناتج المحلي االجمالي(.
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التقنيات الحديثة:
  الو�سول بن�سبة الم�سنعات ذات القاعدة التقنية اإلى 60% مقارنة بالن�سبة الحالية التي ال تتعدى %30.

  اإحداث تحول هيكلي وا�سح للقطاع ال�سناعي نحو الم�سنعات ذات القاعدة التقنية.

الصادرات الصناعية:
  تحقيق 35% ن�سبة ت�سدير من االنتاج ال�سناعي مقارنة بم�ستوياتها الحالية والتي ت�سل اإلى %18.

  رفع قيمة ال�سادرات ذات القاعدة التقنية اإلى ما ال يقل عن 30% من �سادرات الم�سنعات مقارنة  بم�ستواها الحالي والذي ال 

يتعدى %20

العمالة السعودية في الصناعة: 
  م�ساعفة عدد العاملين ال�سعوديين في قطاع ال�سناعة من اربع اإلى خم�س اأ�سعاف.

  رفع ن�سبة العمالة الوطنية في القطاع ال�سناعي اإلى 30%  عن م�ستواه الحالي والذي يقارب %15.

الخدمات الرئيسية لوكالة شئون الصناعة
اخلدمات الرئي�سة لال�ستثمار

  الرتخي�س ال�سناعي: ت�سمل ا�سدار الرتاخي�س ال�سناعية املبدئية والنهائية ، )تراخي�س وطنية وتراخي�س م�سرتكة واأجنبية 

100%( ، وتراخي�س املعامل وتعديالتها

  ال�سجل ال�سناعي: ال�سجل التجاري ملن�ساأة �سناعية وتعديالته

  الف�سح الكيميائي: ت�سمل الف�سح ال�سناعي والتجاري والربط مع اجلمارك واالمن العام وهيئة الغذاء والدواء

  تاأييد العمالة: ت�سمل الربط مع وزارة العمل

  االعفاء اجلمركي: ت�سمل التعديالت والتو�سعة واعادة النظر والربط مع اجلمارك

  �سهادة املن�ساأ: جميع انواع �سهادات املن�ساأ والربط مع اجلهات املعنية

خدمة الرقابة ال�سناعية
  املتابعة والرقابة امليدانية ال�سناعية: ت�سمل التن�سيق والربط مع اجلهات املعنية داخل وخارج الوزارة ، واعداد التقارير امليدانية

  الرقابة البيئية ال�سناعية: ت�سمل الربط مع الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة ، ور�سد املخالفات البيئية

  الرقابة لل�سالمة ال�سناعية: ت�سمل الربط مع وزارة العمل والدفاع املدين

  تاأهيل املنتجات ال�سعودية وتطبيق معايري اجلودة ال�سناعية: ت�سمل املراجعة واملتابعة امليدانية

  النظر يف املخالفات والق�سايا ال�سناعية : ت�سمل اآليات عر�س املخالفات قانونيًا ودرا�ستها يف جلنة النظر يف املخالفات ال�سناعية 

، والتن�سيق مع الهيئة العامة لال�ستثمار بهذا اخل�سو�س

خدمة االح�ساء واملعلومات ال�سناعية
  توفري املعلومات واالح�ساءات ال�سناعية وا�سدار تقارير دورية

وتقدمي  عليها  والرد  املواطنني  و�سكاوي  ال�سناعة  بالغات  ا�ستالم  ال�سناعية:  واال�ست�سارات  والدعم  واال�ستعالم  البالغات    

امل�سورة والن�سح للم�ستثمرين

  حتديث بيانات م�سنع: جمع البيانات والتاأكد من دقتها ومراجعتها

  االعالم والتثقيف ال�سناعي: ت�سمل التوعية بكل جوانب الن�ساط ال�سناعي واقامة املوؤمترات والندوات والتن�سيق لكل ما يخدم 

ال�سناعة اعالميًا وا�ستقطاب امل�ستثمرين لال�ستثمار ال�سناعي

خدمة بيئة العمل والعالقات الداخلية واخلارجية
والفر�س   ، احلكومية  امل�سرتيات  يف  الوطنية  املنتجات  دعم  وخطابات  االعالنات  تخفي�س  ال�سناعية:  الت�سجيعية  احلوافز    

اال�ستثمارية ال�سناعية

  تن�سيق م�ساريع دعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة: ت�سمل الربط الكرتونيًا مع اجلهات املعنية باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

  مراكز خدمات ال�سناعيني ، والتو�سع يف منح ال�سالحيات املتعلقة بال�سئون ال�سناعية
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  املراجعة الداخلية واجلودة: ت�سمل تقييم اداء املوظفني ومراجعة اجنازهم وو�سع معايري للجودة الداخلية

اإىل املروؤو�سني ومتابعة اين و�سلت    العمليات والتوا�سل الداخلي: �سري العمليات الداخلية وتوزيع املهام والتكليف من الرئي�س 

املعاملة داخل الوكالة

  عالقات املوارد الب�سرية: التن�سيق مع املوارد الب�سرية ومتابعة احتياجات املوظفني لدى ادارة املوارد الب�سرية

  عالقات ال�سئون املالية: التن�سيق مع ال�سئون املالية ومتابعة احتياجات املوظفني لدى ادارة ال�سئون املالية

  الدعم وامل�ساندة: تهيئة بيئة العمل والتن�سيق مع ادارة اخلدمات واالدارة الهند�سية وتوفري كل ما يدعم املوظفني داخل الوكالة 

او خارجها مثل توفري ال�سيارات حل�سور االجتماعات وانهاء احلجوزات وغريها من خدمات املوظفني

  عالقات الفروع ال�سناعية: التن�سيق واال�سراف على مراكز واأق�سام ال�سناعة يف الفروع

  العمليات والتوا�سل اخلارجي : الوارد وال�سادر واأر�سفة جميع ما ي�سدر من الوكالة ومتابعة املعامالت وماذا مت عليها لدى مكتب 

الوزير او الوكاالت االأخرى

  تن�سيق التمثيل ال�سناعي الداخلي والدويل: ت�سمل الربط داخليًا مع مكتب الوزير والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة الداخلية 

والدولية

  التدريب ملن�سوبي الوكالة ورفع قدراتهم العملية

موجز مهام الوكالة خالل العام
على الرغم من اأن وكالة �سئون ال�سناعة ا�سطلعت بالمهام التالية عبر اأكثر من عقد من الزمن، ولكنها بداأت مع بداية العام المالي 

اأي�سا ومبا�سرة باالأهداف، وال�سيا�سات،  واإذ ترتبط  المهام وربطها بمبادرات مجدية  النظر في تطوير تلك  1435هـ(   - 1434(

واالآليات التنفيذية، والبرامج، والمبادرات، والمحاور التي يتم التخطيط لها في خطة التنمية العا�سرة )1436 - 1441 هـ(، والتي 

تم التخطيط لها في اال�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة:

  دعم االإجراءات التي ت�ساعد على تنمية ال�سادرات غير النفطية وفي تح�سين الميزان التجاري مع مختلف دول العالم والعمل 

على اإيجاد اأ�سواق للمنتجات الوطنية في الخارج والم�ساركة في اإعداد االتفاقيات االقت�سادية والتجارية مع الدول االأخرى واإعداد 

ومراجعة قوائم ال�سلع المتبادلة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة واإ�سدار �سهادات المن�ساأ لمختلف ال�سلع الوطنية.

  ا�ستقبال طلبات الترخي�س لم�ساريع �سناعية ودرا�ستها وتقييمها واإ�سدار التراخي�س الالزمة لها.

  اإجراء درا�سات على ال�سوق ال�سناعية ال�سعودية للتاأكد من وجود �سوق متاحة وتزويد الم�ستثمر بنتيجة هذه الدرا�سة.

  درا�سة حاجة الم�سانع من القوى العاملة ال�سناعية وتقديم التو�سيات الالزمة باأعداد العمالة المطلوبة وحث الم�سانع على 

ال�سعودة.

  زيارة الم�سانع الوطنية ومتابعتها منذ اإ�سدار الترخي�س حتى بدء االإنتاج.

  اإعداد الدرا�سات لحماية ال�سناعات التي تواجه منتجاتها مناف�سة �سديدة من مثيالتها الم�ستوردة واتخاذ الالزم حيالها.

  و�سع اأ�س�س لالإعالنات التي ت�سرف للمن�ساآت ال�سناعية على �سوء نظام حماية وت�سجيع ال�سناعات الوطنية ونظام ا�ستثمار راأ�س 

المال االأجنبي وبيان ال�سيا�سة ال�سناعية.

  التحقق من �سالمة النظام المحا�سبي ونظام المراقبة الداخلية الذي تتبعه المن�ساأة ال�سناعية ، وكذلك التاأكد من تطابق اإنتاج 

المن�ساأة ال�سناعية مع الموا�سفات القيا�سية التي ت�سعها الهيئة ال�سعودية للموا�سفات والمقايي�س والجودة والتاأكد من مدى اإتباع 

المن�ساأة لو�سائل ال�سالمة في االإتباع وتعليمات وزارة ال�سحة وتعليمات وزارة الداخلية الخا�سة بال�سالمة والدفاع المدني.

والتوجيه  لل�سروط  مطابقتها  من  للتاأكد  ومراجعتها  المرخ�سة  ال�سناعية  المن�ساآت  بها  تتقدم  التي  االإعفاء  طلبات  ا�ستقبال    

باإعفائها من الر�سوم الجمركية.

  درا�سة الم�ساكل الت�سويقية التي تواجهها ال�سناعة الوطنية واقتراح الحلول لها.
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معلومات �سناعية حديثة  �سبكة  وتاأ�سي�س  الوزارة  ترخي�س من  قرار  بها  ي�سدر  من�ساأة �سناعية  كل  معلومات عامة عن  اإعداد    

واإ�سدار دليل للم�سانع الوطنية ب�سكل دوري ون�سرة اإح�سائية وتزويد الم�ستثمرين بها.

  اإعداد قوائم الم�ساريع ال�سناعية وغير ال�سناعية الم�ستركة بين المملكة والدول االأجنبية وتقديمها الأع�ساء اللجان ال�سعودية 

الم�ستركة.

  اإعداد النظم التطبيقية وتطويرها وتحديثها واإعداد قاعدة معلومات �سناعية والعمل على ربطها مع فروع الوزارة ومع الغرف 

التجارية ال�سناعية ال�ستفادة الباحثين والم�ستثمرين.

  الم�ساركة في اللجان الوطنية لدرا�سة االتفاقيات االقت�سادية بين المملكة والدول االأجنبية وتحليل قوائم ال�سلع المختلفة الُملحقة 

باالتفاقيات ودرا�سة حذف واإ�سافة �سلع اإليها.

  الم�ساركة في معار�س ال�سناعات الوطنية التي تقام داخل وخارج المملكة.  

ملخص مبادرات الوكالة خالل العام

باالإ�سافة اإلى ما ورد في ال�سفحات الالحقة حول اإنجازات الوكالة خالل العام 1434 - 1435 هـ )2013م(، اأنجزت وكالة �سئون 

ال�سناعة منذ بداية العام المالي )1434 - 1435هـ( المبادرات التالية:

  تو�سيع نطاق التن�سيق مع الجهات المعنية في منح االأولوية للمنتجات الوطنية في الم�ستريات الحكومية.

المحتوى  الوزارة في تطوير  ن�ساط  ليعك�س  الوزارة  المحلي في  المحتوى  اإن�ساء وحدة تطوير  لمتطلبات  المبدئي  الت�سور    و�سع 

ال�سناعي ال�سعودي.

  اإيفاد مدراء االإدارات المعنيين للم�ساركة في االجتماعات الوطنية للجان للتباحث حول اللتعديالت المقترحة للت�سريعات واالأنظمة 

ال�سناعية.

  عقد لقاءات مع الهيئات الحكومية وجهات القطاع الخا�س لتن�سيق دور الوكالة في مبادرات التطوير ال�سناعية المقترحة من 

جهات غير وزارة التجارة وال�سناعة.

  اإطالق لقاءات تن�سيقية ونقا�سية مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات الموجهة للمن�ساآت ال�سناعية ال�سغيرة والمتو�سطة في 

اإطار تعزيز موقع اإن�ساء مركز المن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة الذي تم تاأ�سي�سه في الوكالة.

  اإعداد وو�سع التقارير التحليلية االقت�سادية وال�سناعية التي تلقي ال�سوء على الن�سطا ال�سناعي في المملكة.

الوكالة في م�سروع تدوير الخردة وا�سترجاع  التحليالت المطلوبة لم�ساريع تطوير قطاعية في ال�سناعة، مثل مبادرات  اإعداد    

المواد، وتطوير ال�سناعات التحويلية، وتطوير مجال نظام التوازن االقت�سادي.

االإمداد،  التميز في �سال�سل  الداخلية لم�سروع  النقا�سات  والتقنية، وبدر  االأولى لم�سروع توطين ال�سناعات  المراحل  اإ�ستكمال    

مثل  الخارجية  والم�سروعات  ال�سعودية-  العربية  المملكة  في  -�سنع  وم�سروع  المملكة،  في  االإلكترونية  التجارة  اأعمال  وتنظيم 

مبادرة �سركة جوجل لو�سع دليل للمن�ساآت ال�سناعية ال�سعودية.

  التن�سيق والتعاون مع جهات القطاع الخا�س الإطالق مبادرات الريادة ال�سناعية، ولتطوير اأعمال المن�ساآت ال�سناعية ال�سعودية.

  التن�سيق والتعاون مع ال�سركات اال�ست�سارية العالمية لتبني م�ساريعهم في تطوير ال�سناعات، مثل م�سروع نظام التطوير الإدارات 

واأنظمة العمل في الم�سانع ال�سعودية.

نع في المملكة العربية ال�سعودية- �سمن �سل�سلىة �سيا�سات وزارة    و�سع دليل التعريفات ومعيار واأ�س�س االعتماد لتاأهيل منتج -�سُ

في  نع  -�سُ التاأهيل:  معايير  لتطوير   ال�سناعة  �سئون  وكالة  ومبادرة  ال�سعودية  ال�سناعية  المنتجات  لتاأهيل  وال�سناعة  التجارة 

 ، الت�سنيع  ن�سبة  ومعايير  االعتماد  واأ�س�س  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  نع  �سُ معيار  وثيقة  وتاأتي  ال�سعودية-  العربية  المملكة 
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نع في المملكة العربية ال�سعودية) جزءا من �سل�سلة  المحتوى ال�سناعي ال�سعودي - )وهو مرفق لدليل التعريفات لتاأهيل منتج �سُ

اأعمال الوكالة.

موجز المبادرات المنجزة خالل العام والمستكمل مراحل منها للعام التالي: 

موجز املبادرات املنجزة خالل العام وامل�ستكمل مراحل منها للعام التايل:

م�سروع اإعادة هند�سة االإجراءات للوكالة.•

تفعيل مركز املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ، وتوظيف مدير واأع�ساء.•

امللك • مدينة  مع  بالتعاون  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  تناف�سية  لتعزيز  ال�سناعات  توطني  م�سروع  اإطالق 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

امللك • مدينة  مع  بالتعاون  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  تناف�سية  لتعزيز  ال�سناعات  توطني  م�سروع  اإطالق 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اإن�ساء موقع اإلكرتوين موحد يربط جميع املبادرات احلالية للمن�ساأة ال�سغرية واملتو�سطة مبركز املن�ساآت بالوزارة.•

اجلائزة التناف�سية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.•

اإن�ساء وحدة تطوير املحتوى املحلي )املحتوى ال�سناعي ال�سعودي( ، وتوظيف مدير واأع�ساء.•

م�سروع »�سنع يف اململكة العربية ال�سعودية« ، مركز معلومات املنتجات الوطنية.•

م�سروع التّميز يف �سال�سل االإمداد ال�سناعي.•

م�سروع تدوير اخلردة يف اململكة العربية ال�سعودية.•

م�سروع التقارير التحليلية ال�سهرية للوكالة.•

اإطالق برنامج تلفزيوين عرب قناة )CNBC( العربية حتت م�سمى -�سناعة �سعودية-•

و�سع ت�سنيف امل�سانع من حيث احلجم واجلودة.•

اإطالق خدمة الف�سح الكيميائي اإلكرتونيًا مع الربط مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.•

•
التعاون مع اجلهات ذات العالقة يف ح�سر املهن واالأعداد واجلن�س التي حتتاجها امل�سانع من الوظائف احلالية 

التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  مثل  والداعمة  والتاأهيلية  التدريبية  املعنية  اجلهات  مع  والتن�سيق  وامل�ستقبلية 

واملهني ، و�سندوق تنمية املوارد الب�سرية ذلك لتوفري املوؤهلني يف هذه املهن.

املرحلة الثالثة من التحول االإلكرتوين يف اإ�سدار �سهادات املن�ساأ، ومن ن�ساطات هذه املبادرة: االإ�سدار االإلكرتوين 

ال�سهادة  من  التحقق  واإمكانية  امل�سدرين،  لدى  اإلكرتونيًا  الطباعة  واإمكانية  ال�سهادات،  اأنواع  بالكامل جلميع 

اإلكرتونيًا من قبل اجلهات املخت�سة يف البلد امل�ستورد.

يغطي هذا التقرير م�سيرة وكالة �سئون ال�سناعة خالل العام المالي 1434 - 1435هـ )2013م(، وي�سرد وباالإ�سافة اإلى هذه المقدمة اإنجازات الوكالة 

ومجمل التطورات في الن�ساط ال�سناعي ال�سعودي خالل العام.

و�ستعك�س ال�سفحات التالية اإنجازات الوكالة باالأرقام خالل العام المالي 1434 - 1435 هـ )2013م(:

انجازات وكالة الصناعة للعام المالي )1434/1435هـ(

  اإ�سدار عدد )12225( ترخي�س �سناعي مبدئي الكتروني )مدة �سنة( منها عدد )1181( تجديد لتراخي�س منتهية.    

  اإ�سدار عدد )3547( قرار وزاري لترخي�س �سناعي )مدة ثالث �سنوات( وهي على النحو  التالي :
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  عدد )536( قرار ترخي�س جديد نهائي ) بداأ االإنتاج الفعلي من تلك التراخي�س الجديدة خالل تلك الفترة عدد )271( م�سروعًا 

�سناعيًا ، والباقي )265( م�سروعًا �سناعيًا ال تزال تحت االإن�ساء وجاري متابعتها ب�سكل دوري.  

  عدد )1119( قرار تعديل لترخي�س قائم.

  عدد )393(   قرار تو�سعة لم�سانع منتجة.

  عدد )2(  قرارات دمــــج.

  عدد )142(  قرار اإعادة �سريان لم�سانع منتجة.

  عدد )1337( قرار اإلغاء ) تم االإلغاء بناءًا على طلب الم�ستثمر نتيجة التدقيق قبل تقديم الخدمات ال�سناعية المختلفة ، اأو نتيجة 

ثبوت عدم جدية الم�ستثمر في التنفيذ(.

  عدد )18(  قرار تحويل اإلى وطني.

  اإ�سدار عدد )1271( قرار اإعفاء مواد اأولية ومعدات وقطع غيار.

  تدقيق بيانات واإ�سافة ن�ساط �سناعي )isic-4( لجميع القرارات ال�سادرة خالل الفترة وعددها )3547( قرارًا وزاريًا ، واأر�سفتها 

الكترونيًا.

  ت�سجيل القرارات ال�سناعية ال�سادرة من الهيئة العامة لال�ستثمار الواردة للوزارة وعددها ) 341( واأر�سفتها الكترونيًا.

  متابعة ن�سر االإح�سائيات ال�سناعية الربع �سنوية واإتاحتها على موقع الوزارة بعد انتهاء الفترة مبا�سرة ، وت�ستمل على )52( جدول 

اإح�سائي.

  تنفيذ عدد )208( طلب معلومات �سناعية مختلفة من م�ستثمرين محليين واأجانب من خالل البريد االلكتروني.

  اإ�سدار عدد )7238( ف�سح لمواد كيماوية.

  اإ�سدار عدد )1143( خطاب تاأييد ال�ستقدام عمالة موجهة اإلى مكاتب العمل بجميع مناطق المملكة .

اإن�ساء فروع للمتابعة ال�سناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في : الدمام ، االإح�ساء ، الق�سيم ، جدة ، مكة    

المكرمة ، حائل ، الجوف ، اأبها ، المدينة المنورة ، حفر الباطن   ، ينبع ، جازان ، نجران ، الباحة.

  و�سع �سوابط الإن�ساء الم�سانع.

  و�سع معايير تحديد عدد العمالة للم�ساريع ال�سناعية.

  و�سع المعايير االأولية لجائزة الم�سنع المثالي وت�سنيف الم�سانع.

  اإطالق تطبيق تقارير الزيارات االلكترونية.

  عمل وثيقة تعديل برنامج تحديث بيانات م�سنع.

  القيام بجوالت تفتي�سية م�ستركة مع هيئة الموا�سفات والمقايي�س على �سناعات حديد الت�سليح واالإطارات  

  القيام بجوالت تفتي�سية م�ستركة مع الهيئة العامة لال�ستثمار على بع�س ال�سناعات.

  القيام بم�سح �سناعي ميداني لم�ساريع اال�ستثمار االأجنبي. 

  م�ساركة �سندوق تنمية الموارد الب�سرية في اإعداد قوائم بالم�سانع ح�سب االأن�سطة المنا�سبة لعمل المراأة.

  عمل حمالت تفتي�سية ورقابية مفاجئة على المناطق ال�سناعية بم�ساركة عدد من الجهات الحكومية.

  دعم مركز االت�سال الموحد والرد على اال�ستف�سارات المحولة من مركز البالغات.

  القيام بعدد )10765( زيارة ميدانية للمتابعة ال�سناعية للم�سانع في مختلف مناطق المملكة.

  اإ�سدار )32( خطاب للعديد من الجهات الحكومية لدعم الم�سانع الوطنية في الم�ستريات الحكومية.  
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  اإ�سدار )27( خطاب لمدير االإعالن التجاري بالتلفزيون ال�سعودي للح�سول على التخفي�س الخا�س بال�سناعة الوطنية للعديد 

من الم�سانع الوطنية والعالمات التجارية.  

وطني  لعدد )626( م�سنع  ال�سناعية  البيانات  قاعدة  في  منتج  اإلى  الم�سروع  حالة  وتعديل  الفعلي  االإنتاج  بدء  تاريخ  ت�سجيل    

وم�سترك واأجنبي بعد التاأكد من حالتها من واقع تقارير الزيارات الميدانية.

في  الوطنية  للمنتجات  االأولوية  باإعطاء  الخا�سة  واالأنظمة  القرارات  لتفعيل  الوزارة  اأقامتها  التي  العمل  ور�س  في  الم�ساركة    

الم�ستريات الحكومية والتي عقدت في مناطق المملكة : الريا�س - الدمام - جده مع الجهات الحكومية ذات العالقة وال�سركات 

االإ�ستراتيجية الكبرى والموؤ�س�سات وال�سركات اال�ست�سارية واالأجنبية.

عن  برنامج  اإعداد  على  العربية   )cnbc( قناة  وهي  واالأعمال  المال  في  المتخ�س�سة  التلفزيونية  القنوات  اإحدى  مع  االتفاق    

ال�سناعات الوطنية بالمملكة يهدف اإلى الترويج لال�ستثمار في ال�سناعة الوطنية وللمنتجات الوطنية على حد �سواء ويعك�س ما 

و�سلت ال�سناعة الوطنية من تطور وتقدم ودور الوزارة والجهات ذات العالقة في المملكة في تقديم الدعم والحوافز واالمتيازات 

بعدد  البرنامج  وتزويد معد  البرنامج  الآلية عمل  العام  االإطار  و�سع  االأولى وهي  المرحلة  االنتهاء من  وتم   ، الوطنية  لل�سناعية 

)30( خطاب لم�سانع وطنية مختارة باالإ�سافة اإلى االنتهاء من اإجراء المقابلة الالزمة مع معالي الوزير والتي �ستعر�س في بداية 

اإدارة القناة وبداأ فعليًا ت�سوير بع�س الحلقات و�سيتم البت في عر�س البرنامج  الحلقات وتم تخ�سي�س الميزانية الالزمة من 

خالل الربع االأول لعام )2014( ال�سنة على اأبعد تقدير ولمدة عام كامل وبعدد )50( حلقة.   

  تنفيذ قرارات وبرامج ال�سعوده لتوطين الوظائف في القطاع ال�سناعي من خالل : 

  مخاطبة فروع الوزارة ، والهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية ، ومجل�س الغرف ال�سعودية لحث الم�سانع ب�سرورة 

االلتزام بالقرارات والبرامج واالأوامر الملكية ال�سادرة في هذا ال�ساأن.

  التن�سيق مع �سندوق الموارد الب�سرية لدعم برامج التدريب والتوظيف ال�ستقطاب العمالة ال�سعودية ورفع ن�سبتها بما يتوافق مع 

برنامج نطاقات ، حيث تم توقيع مح�سر بين ال�سندوق والوزارة لتفعيل مذكرة التفاهم والمت�سمنة مجاالت التعاون بين الطرفين 

وتم تنفيذ بع�س تو�سيات المح�سر وجاري التن�سيق لتنفيذه بالكامل.

  التن�سيق مع الموؤ�س�سة العامة للتدريب التقني والمهني لو�سع االآلية المنا�سبة لال�ستفادة من خريجي المعاهد والمراكز التابعة 

للموؤ�س�سة ، وتطوير مناهج التعليم الفني لدى الموؤ�س�سة بما يلبي احتياجات الم�سانع وذلك من خالل مذكرة التفاهم المقترحة 

من الطرفين.

  تمثيل الوزارة في اللجان الم�سكلة من عدة جهات حكومية لدرا�سة االآليات المنا�سبة التي توؤدي اإلى تفعيل هذه القرارات والبرامج 

 ، اآلية التوظيف في ال�سركات الكبيرة التي لديها قدرة ا�ستيعابية  اإ�ستراتيجية توظيف ال�سعوديين ، وفي  حيث تم الم�ساركة في 

باالإ�سافة اإلى مو�سوع معالجة البطالة ، والم�ساركة في الندوات واللقاءات ذات ال�سلة.

  تفعيل ومتابعة قرارات وبرامج فتح مجاالت وفر�س عمل المراأة في القطاع ال�سناعي وفقًا لالأمر الملكي الكريم )121( لعام 

1432 وال�سوابط واالأحكام ال�سادرة في هذا ال�ساأن حيث تم مخاطبة الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية لتنفيذ 

ما ورد في الفقرة رقم )4( من قرار مجل�س الوزراء رقم )120( لعام 1425هـ ب�ساأن تخ�سي�س اأرا�سي اأو مناطق �سناعية داخل 

حدود المدن ال�سناعية وتهيئتها الإقامة م�سروعات تعمل بها ن�ساء وفقًا لل�سوابط واالأنظمة ال�سادرة لذلك حيث تم تخ�سي�س 

موقع بمحافظة االإح�ساء بم�ساحة )500( األف متر مربع وجاري تطويره ، كما يجري العمل على تنفيذ مناطق �سناعية اأخرى ، 

اإ�سافة اإلى ذلك و�سمن جهود التعاون بين الوزارة والجهات المعنية لتنفيذ االأمر الملكي الكريم تم الم�ساركة مع �سندوق الموارد 

الب�سرية في ت�سميم ا�ستمارة ا�ستبيان لح�سر الوظائف الحالية والم�ستقبلية الن�سائية في الم�سانع وتم تكليف �سركة ثقة بعملية 

الح�سر بناءًا على قوائم الم�سانع المنتجة التي تنا�سب عمل المراأة وفقًا لقرار معالي وزير العمل المت�سمن االأن�سطة المحظورة 

على عمل المراأة لعدم تنا�سبها مع طبيعتها وكذلك الت�سنيف الدولي لالأن�سطة ، وجاري التن�سيق لتحديد الخطوات القادمة بعد 

انتهاء عملية الح�سر.

  التعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات ال�سناعية من خالل عقد عدة اجتماعات للتن�سيق والتباحث ب�ساأن تفعيل اآليات تنفيذ 

المحور الخام�س من االإ�ستراتيجية الوطنية لل�سناعة والخا�س بتنمية قدرات القوى العاملة الوطنية وتاأهيلها وتوطينها في القطاع 

ال�سناعي.
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  تمثيل الوزارة في تنفيذ االإ�ستراتيجية الوطنية للنقل ويت�سمن ذلك التن�سيق مع وزارة النقل ومتابعة تنفيذ المحاور والبرامج التي 

ت�سمنتها هذه االإ�ستراتيجية والتي تخ�س الوزارة ، وح�سور ور�س العمل التي تعقد لهذا الغر�س.

واال�ستراطات  االأنظمة  ح�سب  التلوث  ومعالجة  البيئية  اأو�ساعها  لت�سحيح  وخارجها  ال�سناعية  المدن  داخل  الم�سانع  متابعة    

بلغ  ، فقد  ال�سالمة ال�سناعية  ب�ساأنها وكذلك فيما يخ�س  المعنية  والتن�سيق مع الجهات  بالبيئة  المخت�سة  ال�سادرة من الجهة 

عدد خطابات المتابعة )360( خطاب واإنذار لت�سحيح هذه الم�سانع اأو�ساعها البيئية والح�سول على �سهادة الموافقة البيئية من 

الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة ، ونتيجة لذلك قام عدد كبير من هذه الم�سانع بمراجعة ومعالجة الو�سع البيئي لديها ، 

وال تزال المتابعة قائمة للم�سانع االأخرى وفق خطة محددة.

  التن�سيق مع الجهة المخت�سة بالبيئة ) الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة ( لتفعيل التعاون بين الوزارة والرئا�سة لتنفيذ 

متطلبات تطبيق النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية ، وذلك لت�سهيل اإجراءات التقييم والتاأهيل البيئي للمن�ساآت ال�سناعية  ، 

وكذلك العمل على درا�سة تفعيل الربط االلكتروني بينهما ال�ستفادة كل جهة من المعلومات المتوفرة لدى الجهة االأخرى والنظر 

في توحيد الجهود الخا�سة بالتفتي�س والر�سد والمراقبة للمن�ساآت ال�سناعية. 

  زيارة الم�سانع التي ترد عليها �سكاوى ب�ساأن مخالفات بيئية واإعداد تقارير عنها واقتراح الحلول المنا�سبة لمعالجتها .

  درا�سة م�ساريع االأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة والدفاع المدني واإبداء المرئيات حولها والم�ساركة مع اللجان المعنية ب�ساأنها 

بهيئة الخبراء.

  الم�ساركة في اأعمال اللجنة المكلفة بالبحث عن موقع بديل لم�سنع �سركة ا�سمنت اليمامة 

  تمثيل الوزارة مع خبراء المرفق العالمي للحد من الكوارث واإعادة التاأهيل الإعداد خطة وطنية للحد من الكوارث.

  تنظيم دورة تدريبية للتوعية والتثقيف البيئي وال�سالمة ال�سناعية للم�سانع عن ال�سالمة الكيميائية بالتعاون مع جامعة الملك 

�سعود وبم�ساركة خبراء دوليين. 

  اإ�سدار عدد )259593( �سهادة من�ساأ للمنتجات الوطنية.

  اإ�سدار عدد )8809( �سهادة �سالحية ت�سدير للمواد الغذائية الم�سنعة.

  الم�ساركة في اجتماعات اأ�سحاب ال�سعادة وكالء وزارات ال�سناعة بدول مجل�س التعاون الخليجي.

  الم�ساركة في اجتماعات لجنة التعاون ال�سناعي لدول مجل�س التعاون الخليجي. 

  الم�ساركة في لجنة فريق عمل برنامج منظومة االأقمار ال�سناعية بوزارة الدفاع والطيران.

الفهر�سة  برنامج  مخرجات  من  واال�ستفادة  ال�سعودي  المخزون  رقم  بتفعيل  المخت�س  العمل  فريق  اجتماعات  في  الم�ساركة    

ال�سعودي.

  ح�سور اجتماعات اللجنة التنفيذية للمتابعة للت�سنيع المحلي للقوات الم�سلحة. 

وتاريخ   )21/41( رقم  ال�سورى  مجل�س  قرار  في  ورد  ما  لدرا�سة  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  اجتماعات  في  الم�ساركة    

1433/7/28هـ ب�ساأن التقرير ال�سنوي لوزارة التجارة وال�سناعة للعام المالي )1431/1430هـ( .

وتاريخ  رقم )80/207(  ال�سورى  قرار مجل�س  في  ورد  ما  لدرا�سة  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  اجتماعات  في  الم�ساركة    

1434/2/25هـ ب�ساأن التقرير ال�سنوي لوزارة التجارة وال�سناعة للعام المالي )1432/1431هـ( 

وتاريخ   )44/96( رقم  ال�سورى  مجل�س  قرار  في  ورد  ما  لدرا�سة  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  اجتماعات  في  الم�ساركة    

1433/7/20هـ ب�ساأن التقرير ال�سنوي ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي للعام المالي )1432/1431هـ(.

وتاريخ  رقم )80/203(  ال�سورى  قرار مجل�س  في  ورد  ما  لدرا�سة  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  اجتماعات  في  الم�ساركة    

1434/2/25هـ ب�ساأن التقرير ال�سنوي ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي للعام المالي )1433/1432هـ(.

وتاريخ  رقم )62/148(  ال�سورى  قرار مجل�س  في  ورد  ما  لدرا�سة  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  اجتماعات  في  الم�ساركة    

1433/12/20هـ ب�ساأن التقارير ال�سنوية لهيئة المدن ال�سناعية ومناطق التقنية لالأعوام المالية )1428/1427( ، )1429/1428(، 
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)1430/1429( ، )1432/1431(هـ 

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة ما ورد في قرار مجل�س ال�سورى رقم )33/74( ب�ساأن التقرير 

ال�سنوي لل�سندوق ال�سعودي للتنمية للعام المالي )1433/1432هـ(.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة ما ورد في قرار مجل�س ال�سورى رقم )38/88( ب�ساأن التقرير 

ال�سنوي لوزارة التجارة وال�سناعة للعام المالي )1433/1432هـ(.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة تعديل نظام �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة رفع تعرفة المياه على القطاع ال�سناعي والتجاري والحكومي.

اإلغاء نظام حماية ت�سجيع ال�سناعة الوطنية واإحالل نظام    الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة 

التنظيم ال�سناعي الموحد لدول مجل�س التعاون الخليجي بدياًل عنه.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في وزارة المالية لدرا�سة مو�سوع الحماية الجمركية في اإطار االإتحاد الجمركي واقتراح 

اإزالة العقبات التي تعتر�س قيام التحاد الجمركي واالنتهاء من  الحلول المنا�سبة تنفيذًا لتو�سيات المجل�س االأعلى بالعمل على 

المرحلة االنتقالية. 

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في وزارة البترول والثروة المعدنية للمعالجات التجارية )trt( تنفيذًا لالأمر ال�سامي رقم 

) 24044( والقا�سي بمعالجة بع�س االإجراءات المطبقة محليًا وتح�سينها كي ال يتوفر المبرر القانوني لرفع ق�سايا �سد �سادرات 

المملكة من البتروكيماويات م�ستقباًل. 

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في االأمانة العامة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية لدرا�سة تعديل نظام )قانون( 

التنظيم ال�سناعي الموحد والئحته التنفيذية.  

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في االأمانة العامة لدول مجل�س التعاون الخليجي الإعداد درا�سة عن اإ�ستراتيجية تنمية 

ال�سادرات ال�سناعية غير النفطية بدول المجل�س.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة نظام التعدين لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية 

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في االأمانة العامة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية لدرا�سة الت�سور المقترح 

الآلية تطوير اأداء القطاع ال�سناعي والعمل الم�سترك.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في االأمانة العامة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية لمناق�سة االإطار المرجعي 

لدرا�سة تقييم اإنجازات وعقبات العمل ال�سناعي الم�سترك في اإطار دول المجل�س.

  الم�ساركة في اجتماعات لجنة االإتحاد الجمركي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة اإن�ساء هيئة اأو مركز للمن�ساآت ال�سغيرة والمتو�سطة وتحديد 

مرجعية الجهة المخت�سة بذلك.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في الهيئة العامة لال�ستثمار لدرا�سة تطوير اإجراءات اال�ستثمار االأجنبي.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة ما ورد في قرار مجل�س ال�سورى ب�ساأن التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة 

العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433/1432هـ. 

ال�سنوي  التقرير  ب�ساأن  ال�سورى  مجل�س  قرار  في  ورد  ما  لدرا�سة  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  اجتماعات  في  الم�ساركة     

للموؤ�س�سة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/1433هـ.

  الم�ساركة في اجتماعات اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء لدرا�سة الم�سادر االحتياطية للطاقة الكهربائية. 
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ملحق التقرير
تقرير النشاط الصناعي خالل العام المالي 1434 - 1435هـ )2013م(

نمو ملحوظ للصناعة السعودية خالل عام 2013م
اإذ ح�سب  ال�سناعية،  اال�ستثمارات  ال�سعودي، وخا�سة في  ال�سناعي  الن�ساط  اأوجه  نموا ملحوظا في جميع  1435 هـ )2013م(   - 1434 العام  �سهد 

المعلومات والبيانات ال�سادرة عن اإدارة االإح�ساء والمعلومات ال�سناعية في الوزارة، بلغ عدد الم�سانع 6،471 م�سنعا مقارنة مع 6،296 م�سنعا خالل 

العام ال�سابق، وكان هناك نموا في اإجمالي التمويل وفي اأعداد العاملين. 
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ويعزى ن�ساط �سادرات ال�سلع غير النفطية اإلى اال�ستثمارات ال�سناعية، اإذ اأن اأكبر خم�سة اأن�سطة �سناعية خالل العام لل�سناعات المنتجة يبدي وح�سب 

المعلومات والبيانات المن�سورة على موقع م�سلحة االإح�ساء العامة والمعلومات ل�سادرات المملكة وللناتج المحلي االإجمالي في اآخر عام 1434 - 1435 هـ 

)2013م( اأن نمو اال�ستثمارات ال�سناعية خالل العام كان له تاأثيرا اإيجابيا على الن�ساط ال�سناعي الكلي وعلى نمو بقية االأن�سطة االقت�سادرية في المملكة. 

أكبر خمسة أنشطة صناعية حسب العدد وإجمالي التمويل وعدد العاملين

أ - حسب عدد المصانع حتى نهاية عام 2013م
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حسب إجمالي التمويل حتى نهاية عام 2013م

حسب عدد العاملين حتى نهاية عام 2013م

وح�سب بيانات م�سلحة االإح�ساءات العامة والمعلومات يعتبر نمو الن�ساط ال�سناعي في الناتج المحلي االإجمالي لعام 2013 ملحوظا قيا�سًا بالتوقعات، 

اإذ اأن تراجع االإنتاج في �سناعات الزيت الخام والغاز كام مخططا، اإال اأن النمو االإيجابي لل�سناعت التحويلية وزيادة معدالت م�ساهمتها في الناتج 

المحلي االإجمالي تفّوق على المعدالت العالمية، ويعزى هذا اإلى اأن الن�ساط ال�سناعي ال�سعودي خالل العام تمّيز بالنوعية من حيث تركيز روؤو�س االأموال 

على ال�سناعات البيتروكماوية والتي ولدت اأن�سطة �سناعية متعددة في القطاعات ذات التركيز العمودي على ال�سناعات المعدنية.
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معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي

  2011 2012 2013

 
باالأ�سعار 

اجلارية

 باالأ�سعار الثابتة 

لعام 1999 م

باالأ�سعار 

اجلارية

 باالأ�سعار الثابتة 

لعام 1999 م

باالأ�سعار 

اجلارية

 باالأ�سعار الثابتة 

لعام 1999 م

-0.57-48.0112.177.895.83.92التعدين والتحجري

الزيت اخلام والغاز 

الطبيعي
48.4112.447.95.853.99-0.69-

ن�ساطات تعدينية 

وحتجريية اخرى
8.484.286.854.115.353.18

15.5111.067.214.844.743.95ال�سناعات التحويلية

-1.04-6.84.511.76-0.71.94تكرير الزيت

21.6213.387.354.896.954.72�سناعات اخرى

المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي

 201120122013

 
باالأ�سعار 

اجلارية

 باالأ�سعار الثابتة 

لعام 1999 م

باالأ�سعار 

اجلارية

 باالأ�سعار الثابتة 

لعام 1999 م

باالأ�سعار 

اجلارية

 باالأ�سعار الثابتة 

لعام 1999 م

18.90%45.10%19.80%47.60%19.80%48.40%التعدين والتحجري

الزيت اخلام والغاز 

الطبيعي
%48.10%19.20%47.30%19.20%44.70%18.30

ن�ساطات تعدينية 

وحتجريية اخرى
%0.30%0.60%0.30%0.60%0.40%0.60

13.50%10.10%13.40%9.80%13.60%10.00%ال�سناعات التحويلية

1.70%2.40%1.80%2.50%1.80%2.60%تكرير الزيت

11.80%7.70%11.60%7.30%11.80%7.50%�سناعات اخرى

ونظرة �سريعة على حركة ال�سادرات خالل الت�سعة اأ�سعر االأولى من عام 2013م، نجد باأن نمو ال�سادرات للمنتجات الم�سّنعة في المملكة متطابقة مع 

حركة نمو الم�سانع المنتجة، ونخ�س بالذكر المنتجات ال�سناعية التالية:

منتجات ال�سناعات الكيماوية وما يت�سل بها

  اللدائن والمطاط وم�سنوعاتها

  معدات النقل واأجزاوؤها

  المعادن العادية وم�سنوعاتها

  االآالت والمعدات واالأجهزة الكهربائية واجزاوؤها

  منتجات �سناعه االأغذية، م�سروبات

ويعزى نمو اال�ستثمارات ال�سناعية على م�ستوى مناطق المملكة اأي�سا اإلى تنّوع حركة ال�سادرات من مختلف الم�سانع المنتجة.
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حركة الصادرات لمنتجات المصانع السعودية

االأ�سهر الت�سعة االأولىكامل العام 2012م2011م 
من عام 2013

   ال�سادرات النفطية

غري متوفرة1،266،389 1،192،165منتجات معدنية

   ال�سادرات غري النفطية

 50،622 62،00568،342منتجات ال�سناعات الكيماوية وما يت�سل بها

 46،831 54،62258،492اللدائن واملطاط وم�سنوعاتها

 12،019 10،09713،884معدات النقل واأجزاوؤها

 9،750 10،66810،367املعادن العادية وم�سنوعاتها

  8،618 9،75510،743االآالت واملعدات واالأجهزة الكهربائية واجزاوؤها

 4،488 5،1355،538منتجات �سناعه االأغذية، م�سروبات

23،17322،74816،744بقية االأق�سام

 149،072 175،455190،114جمموع ال�سادرات غري النفطية

 غري متوفرة1،367،6201،456،503االإجمايل لل�سادرات النفطية وغري النفطية

وح�سب اآخر اإح�سائيات �سادرة عن م�سلحة االإح�ساءات العامة والمعلومات، ارتفعت قيمة �سادرات المملكة ال�سلعية غير البترولية خالل الربع الثالث 

من عام 2013 اإلى 50695 مليون ريال مقابل 44289 مليون ريال خالل الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 6.406 مليون ريال بن�سبة %14.5 

وبانخفا�س بن�سبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2013. وكان الوزن الم�سدر خالل الربع الثالث من عام 2013 بلغ 12.144 طنا مقابل 11.679 

طنا خالل الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 465 األف طن بن�سبة 5%. وكانت قيمة واردات المملكة ال�سلعية غير البترولية خالل الربع الثالث 

من عام 2013 بلغت 153.848 مليون ريال مقابل 148.037 مليون ريال خالل الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 5.811 مليون ريال بن�سبة 

3.9% عن الربع الثالث من عام 2012 منخف�سة بن�سبة 8% عن الربع الثاني من عام 2013. وكان الوزن الم�ستورد خالل الربع الثالث من عام 2013م 

بلغ 20.440 طنا مقابل 19.583 طنا خالل الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 857 األف طن بن�سبة 4.4%. هذا وبلغت قيمة ال�سادرات غير 

البترولية للواردات خالل الربع الثالث من العام الحالي بلغ 50.695 مليون ريال وبن�سبة مقدارها 32.95% اإلى قيمة واردات المملكة خالل الربع الثالث 

من عام 2013م في حين بلغت قيمة ال�سادرات غير البترولية خالل الربع الثالث من عام 2012 - 44.289 مليون ريال وبن�سبة مقدارها 29.92% من 

قيمة واردات المملكة خالل نف�س الفترة. وبالن�سبة لقيمة ال�سادرات غير البترولية فلقد بلغت 190.952 مليون ريال وبن�سبة مقدارها 32.73% من 

قيمة واردات المملكة خالل عام 2012 بينما قيمة ال�سادرات غير البترولية خالل عام 2003م بلغت 41.147 مليون ريال وبن�سبة مقدارها %26.31 

من قيمة واردات المملكة خالل نف�س الفترة. وبالن�سبة لقيمة �سادرات المملكة غير البترولية ذات المن�ساأ الوطني اإلى دول مجل�س التعاون الخليجي 

خالل الربع الثالث من عام 2013 بلغت 7.102 مليون ريال مقابل 7.303 مليون ريال خالل الربع الثالث من عام 2012 بانخفا�س مقداره 201 مليون 

ريال بن�سبة 2.8% فيما بلغت قيمة ال�سلع الم�ستوردة ذات المن�ساأ الوطني من دول مجل�س التعاون الخليجي خالل الربع الثالث من عام 2013 - 11.971 

مليون ريال مقابل 9.136 مليون ريال خالل الربع الثالث من عام 2012 بارتفاع مقداره 2.835 مليون ريال بن�سبة %31.
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عدد المصانع المنتجة حسب المناطق اإلدارية حتى نهاية عام 2013م

عدد العاملين في المصانع المنتجة حسب المناطق اإلدارية حتى نهاية عام 2013م
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إجمالي التمويل في المصانع المنتجة حسب المناطق اإلدارية حتى نهاية عام 2013م

مليون ريال سعودي
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المصانع العاملة ورساميلها

33/1434 32/1433 31/1432 30/1431 28/1429 27/1428 26/1427 25/1426 هجري

20052006200720082009201020112012ميالدي

4،2714،4434،6304،8075،0535،2335،5495،991م�سنعاأعدادها

اإجمايل 

ر�ساميلها
331،669350،246396،052439،183472،894494،963611،223647،446مليون ريال

معدالت النمو 

يف اأعدادها
344.23.85.13.668% �سنويًا

معدالت النمو 

يف اإجمايل 

ر�ساميلها

15.15.613.110.97.74.723.55.9% �سنويًا

القيمة المضافة للنشاط الصناعي
في الناتج المحلي اإلجمالي

ح�سب اآخر االإح�ساءات الدولية المن�سورة احتلت المملكة العربية ال�سعودية المرتبة التا�سعة في العالم في حجم ال�سناعة من الناتج المحلي االإجمالي 

وباالأ�سعار الجارية في عام 2010م ،اإذ بلغ الن�ساط ال�سناعي 64.8% من الناتج المحلي االإجمالي في حين اأن الزراعة احتلت 1.9% )المرتبة 170 

عالميا( والخدمات 33.3% )189 عالميا( من الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي. وتجاور المملكة في مرتبتها العالمية من حيث قيمة الن�ساط ال�سناعي 

في الناتج المحلي االإجمالي بلدانا مثل دولة قطر ، و�سلطنة بروناي ، و�سلطنة عمان ، والعراق ، والجزائر ، ودوال مثل تيمور لي�ستي ، وغابون، واذربيجان، 

واأنغوال ، وترينيداد وتوباغو.
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اإال اأنه وح�سب اإح�ساءات دولية اأخرى ، بلغ حجم الن�ساط ال�سناعي في المملكة في عام 2012م ما ن�سبته 67% من الناتج المحلي الحقيقي ، وبالمعادل 

الدولي للقوة ال�سرائية احتل الن�ساط ال�سناعي ما ن�سبته 61.8% من الناتج المحلي االإجمالي في حيث و�سلت ن�سبة ن�ساطي الخدمات والزراعة اإلى 

35.7% و 2.6% على التوالي. وتفيد االح�سائيات اإال اأن حجم الن�ساط ال�سناعي في الناتج المحلي الحقيقي يمّثل مجمل القيمة الم�سافة الوطنية 

الحقيقية من الن�ساط ال�سناعي في الناتج المحلي االقت�سادي.   

ملخص النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي
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الناجت املحلي االإجمايل ح�سب القطاعات التنظيمية باالأ�سعار الثابتة الناجت املحلي االإجمايل ح�سب القطاعات التنظيمية باالأ�سعار اجلارية
لعام 1999 م

201120122013

47%50%51%القطاع النفطي

37%34%34%القطاع اخلا�س

15%15%15%القطاع احلكومي

201120122013

20%21%21%القطاع النفطي

59%58%58%القطاع اخلا�س

20%20%20%القطاع احلكومي

ملخص النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي

الناجت املحلي االإجمايل ح�سب نوع الن�ساط االقت�سادي

باال�سعار اجلارية

)ماليني الرياالت  ال�سعودية(

2013 

1( الناجت املحلي ال�سناعي غري النفطي )ال�سناعات 

التحويلية(

%10.10

8.10%2( الناجت املحلي للقطاعات االإنتاجية االأخرى غري النفطية

44.70%3( الزيت اخلام والغاز الطبيعي  

37.10%4( الناجت املحلي ملجموع االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

100.00%الناجت املحلي االإجمايل )4+3+2+1(

الناجت املحلي االإجمايل ح�سب نوع الن�ساط القت�سادي

باال�سعار الثابتة لعام 1999

)ماليني الرياالت  ال�سعودية(

2013 

1( الناجت املحلي ال�سناعي غري النفطي )ال�سناعات 

التحويلية(
%13.5

غري  االأخرى  االإنتاجية  للقطاعات  املحلي  الناجت   )2

النفطية
%13.70

18.30%3( الزيت اخلام والغاز الطبيعي  

االقت�سادية  االأن�سطة  ملجموع  املحلي  الناجت   )4

االأخرى
%54.50

100.00%الناجت املحلي االإجمايل )4+3+2+1(
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تقديرات القيمة المضافة الصناعية

وح�سب تقديرات اليونيدو بلغ النمو الحقيقي للقيمة الم�سافة ال�سناعية مابين االأعوام 2010 - 2010 ما ن�سبته 6.58%، وبلغت القيمة الم�سلفة من 

الناتج المحلي االإجمالي باالأ�سعار الثابتة لعام 2005 ومقّيمة بالريال ال�سعودي ما ن�سبته %10.14.

وتعطي هذه االأرقام داللة على نمو م�ستقر للن�ساط ال�سناعي خالل العام 2012، والذي مقارنة مع االإح�سائيات الوطنية للناتج المحلي االإجمالي لعام 2013، 

اأتت النتائج للنمو الحقيقي للن�ساط ال�سناعي خالل فترة اأربعة �سنوات على اأن النمو ت�ساعدي ن�سبيا ولكنه تدريجي بن�سب م�ستقرة لكل �سنة تلو االأخرى.   

القيمة المضافة الصناعية في المملكة العربية السعودية
حسب تقديرات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو

العام/املوؤ�سر
الفرتة

اململكة 
العربية 
ال�سعودية

منطقة اآ�سيا واملحيط 
العاملالهادئ ما عدا ال�سني

الن�سبة املئوية ملعدل النمو احلقيقي ال�سنوي للناجت 

املحلي االإجمايل

-2005

2010
4.675.641.39

-2010

2012
5.885.482.61

الن�سبة املئوية ملعدل النمو احلقيقي ال�سنوي للقيمة 

امل�سافة ال�سناعية

-2005

2010
2.455.791.96

-2010

2012
6.584.292.26

 

ن�سيب الفرد من القيمة امل�سافة ال�سناعية

باالأ�سعار الثابتة لعام 2005 بالريال ال�سعودي

20055،084.48823.83754،651.31

20121،453.50237.741،277.10

 

القيمة امل�سافة ال�سناعية كن�سبة مئوية من الناجت 

املحلي االإجمايل باالأ�سعار الثابتة لعام 2005 بالريال 

ال�سعودي

200510.2616.516.62

201210.1416.8216.71

 

امل�سدر: �سفحةالبيانات اخلا�سة باملقارنات لالأداء ال�سناعي الدويل ، منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية - يونيود
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ملخص النشاط الصناعي حسب االستثمارات الصناعية

>>المصانع المنتجة<<
لـ )2،872 م�سنع( قيا�سًا بعددها ومجمل تمويلها واأعداد العاملين فيها  التاأثير المتو�سط والعالي على الن�ساط ال�سناعي  االأن�سطة ال�سناعية ذات 

بمعيار ن�سبتها من مجمل اأعداد الم�سانع واإجمالي تمويلها واأعداد العاملين  في جميع الم�سانع البالغة 6،471 م�سنع لعام 2013م

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
التمويل

عدد 
العاملني

69246،400117،638�سنع املنتجات الغذائية 10

629426،67276،295�سنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 20

1،30489،065156،214�سنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 23

24770،07745،711�سنع الفلزات القاعدية 24

2،872632،214395،858 جمموع االأن�سطة 

46.9%71.6%44.4%الن�سبة من جمموع االأن�سطة

6،471883،350843،912جمموع جميع االأن�سطة
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المصانع المنتجة ذات التأثير المزدوج على النشاط الصناعي السعودي

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
التمويل

عدد 
العاملني

189426،67276،295�سنع االالت واملعدات غري امل�سنفة يف مو�سع اخر 28

12289،065156،214�سنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 19

20189،03216،684�سنع املعدات الكهربائية 27

9970،07745،711�سنع امللبو�سات 14

1،30446،400117،638�سنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 23

5927،68324،973�سنع احلوا�سيب واملنتجات االلكرتونية والب�سرية 26

9125،09499،488ال�سناعات التحويلية االخرى 32

88024،24041،469�سنع منتجات املعادن امل�سكلة، با�ستثناء االالت واملعدات 25

14023،61380،905�سنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ون�سف املقطورة 29

8075،47314،678�سنع منتجات املطاط واللدائن 22

6921،05012،612�سنع املنتجات الغذائية 10

6296443،676�سنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 20

690،343 829،044 5،213 جمموع االأن�سطة 

81.8%93.9%80.6%الن�سبة من اإجمايل االأن�سطة

6،471883،350843،912جمموع جميع االأن�سطة
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األنشطة الصناعية ذات التأثير المنخفض على النشاط الصناعي 

لـ )265 م�سنع( قيا�سًا بعددها ومجمل تمويلها واأعداد العاملين فيها بمعيار ن�سبتها من مجمل اأعداد الم�سانع واإجمالي تمويلها واأعداد العاملين  في 

جميع الم�سانع البالغة 6،471 م�سنع لعام 2013م

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
التمويل

عدد 
العاملني

376443،676�سنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�سلة 15

639745،474�سنع اخل�سب ومنتجات اخل�سب والفلني، با�ستثناء االثاث؛ �سنع ا�سناف من 16

582،8206،489الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط االعالم امل�سجلة 18

322،9607،836�سنع املنتجات ال�سيدالنية اال�سا�سية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية 21

592،9948،682�سنع احلوا�سيب واملنتجات االلكرتونية والب�سرية 26

112451،593�سنع معدات النقل االخرى 30

57991،868ا�سالح وتركيب االالت واملعدات 33

35،618    11،436            265  جمموع االأن�سطة 

4.2%1.3%4.1%الن�سبة من جمموع االأن�سطة

6،471883،350843،912جمموع جميع االأن�سطة
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موائمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي مع بيانات المصانع المنتجة

النشاط الصناعي )الكلي: النفطي وغير النفطي( في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

النشاط الصناعي )الكلي: النفطي وغير النفطي( في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 1999



109



110

موائمة النشاط الصناعي مع بيانات الصادرات الصناعية غير النفطية

الصادرات السلعية للملكة العربية السعودية

الصادرات حسب األقسام الرئيسية:

)الربع الثالث 2013()الربع الثالث 2012(ال�سلع امل�سدرة *

17،243 15،051 منتجات ال�سناعات الكيماوية وما يت�سل بها

16،859 14،298 اللدائن واملطاط وم�سنوعاتها

3،727 3،817 معدات النقل واأجزاوؤها

3،473 2،165 املعادن العادية وم�سنوعاتها

2،792 2،364 االآالت واملعدات واالأجهزة الكهربائية واجزاوؤها

1،360 1،398 منتجات �سناعه االأغذية، م�سروبات

1،298 1،382 احليوانات احلية ومنتجاتها

733 893 مواد م�ستعمله يف �سناعه الورق، ورق و م�سنوعاته

580 426 اللوؤلوؤ واالأحجار الكرمية واملعادن الثمينة

530 522 االإن�سجة وم�سنوعاتها

2،100 1،973 بقية االأق�سام

50،695 44،289 االإجمايل
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ن�سبة التغريالربع الثالث 2011مالربع الثالث 2012مال�سلع امل�سدرة

 مليون ريال 

-16،86215.99 14،166 البرتوكيماويات

13،9490.16 13،972 البال�ستيك

-3،1138.48 2،849 املواد الغذائية

-5،45620.58 4،333 �سلع معاد ت�سديرها

-6،07612.77 5،300 بقية ال�سلع

-45،45610.64 40،620 االإجمايل

صادرات المملكة خالل السنوات

القيمة )مليون ريال(الوزن )الف طن(ال�سنة

2003411150349،664

2004463364472،491

2005470093677،144

2006429282791،339

2007408650874،403

20084523861،175،482

2009391806721،109

2010420510941،785

20114498231،367،620

20124670121،456،502
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الصادرات حسب استخدام وطبيعة المواد

201020112012

ح�سب ا�ستخدام املواد

53،879 49،913 40،627 ا�ستهالكية

1،387،277 1،304،425 889،982 و�سيطة

15،346 13،281 11،176 راأ�سمالية

1،456،502 1،367،619 941،785 املجموع

ح�سب طبيعة املواد

1،182،557 1،105،335 740،071خام

142،357 133،823 96،986 ن�سف م�سنعة

104،728128،462131،588 م�سنعة

1,456,502 1,367,619 941,785 املجموع
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نسب المقارنة بين نتائج الصادرات الشهرية: نوفمبر 2013م مع نوفمبر 2012م

>>>نهاية التحليل<<<

ملحق: جداول إحصائية

المصانع المنتجة حسب األنشطة الصناعية حتى نهاية عام 2013م

العددالن�ساط ال�سناعي
 الن�سبة 

املئوية

اإجمايل 

التمويل 

)باملليون(

 الن�سبة 

املئوية

عدد 

العمالة

 الن�سبة 

املئوية

13.9%5.3117،638%10.746،400%692�سنع املنتجات الغذائية 10

4.9%2.741،469%2.824،240%183�سنع امل�سروبات 11

1.7%0.614،678%1.45،473%88�سنع املن�سوجات 13

1.5%0.112،612%1.51،050%99�سنع امللبو�سات 14

0.4%0.13،676%0.6644%37�سنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�سلة 15

16
�سنع اخل�سب ومنتجات اخل�سب والفلني، با�ستثناء 

االثاث؛ �سنع ا�سناف من الق�س ومواد ال�سفر 
63%1.0974%0.15،474%0.6

3.7%1.331،286%3.311،822%213�سنع الورق ومنتجات الورق 17

0.8%0.36،489%0.92،820%58الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط االعالم امل�سجلة 18

2.0%10.116،684%1.989،032%122�سنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 19
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9.0%48.376،295%9.7426،672%629�سنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 20

21
�سنع املنتجات ال�سيدالنية اال�سا�سية 

وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية 
32%0.52،960%0.37،836%0.9

9.6%2.780،905%12.523،613%807�سنع منتجات املطاط واللدائن 22

18.5%10.1156،214%20.289،065%1،304�سنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 23

5.4%7.945،711%3.870،077%247�سنع الفلزات القاعدية 24

25
�سنع منتجات املعادن امل�سكلة، با�ستثناء االالت 

واملعدات 
880%13.625،094%2.899،488%11.8

1.0%0.38،682%0.92،994%59�سنع احلوا�سيب واملنتجات االلكرتونية والب�سرية 26

4.4%1.837،419%3.115،468%201�سنع املعدات الكهربائية 27

3.0%3.124،973%2.927،683%189�سنع االالت واملعدات غري امل�سنفة يف مو�سع اخر 28

29
�سنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة 

ون�سف املقطورة 
140%2.23،144%0.414،774%1.8

0.2%0.01،593%0.2245%11�سنع معدات النقل االخرى 30

3.0%0.425،002%5.03،424%321�سنع االثاث 31

1.6%1.113،146%1.49،657%91ال�سناعات التحويلية االخرى 32

0.2%0.11،868%0.1799%5ا�سالح وتركيب االالت واملعدات 33

100.0%100.0843,912%100.0883,350%6,471املجموع

الناجت املحلي االإجمايل ح�سب نوع الن�ساط االقت�سادي

باال�سعار اجلارية
)ماليني الرياالت  ال�سعودية(

   201120122013 *

القطاعات االإنتاجية غري النفطية

 ال�سناعة

67،378 68،583 64،216    اأ( تكرير الزيت

215،599 201،597 187،787  ب( �سناعات اخرى

282،977 270،180 252،003 1( الناجت املحلي ال�سناعي )ال�سناعات التحويلية ، اأ+ب(

   القطاعات االإنتاجية غري النفطية االأخرى

51،636 49،816 48،163 الزراعة ـ الغابات ـ واال�سماك

9،868 9،368 8،767 ن�ساطات تعدينية وحتجريية اخرى غري النفط والغاز

30،898 30،076 28،285 الكهرباء ،الغاز واملاء

133،539 118،513 107،021 الت�سييد والبناء

225،941 207،773 192،235 2( الناجت املحلي للقطاعات االإنتاجية االأخرى

508،918 477،953 444،238 الناجت املحلي ملجمل القطاعات االإنتاجية غري النفطية )1( + )2(
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قطاع النفط والغاز
1،250،143 1،302،081 1،206،751 3( الزيت اخلام والغاز الطبيعي 

الناجت املحلي ملجمل القطاعات االإنتاجية النفطية وغري النفطية )1( + 

)3( + )2(
 1،650،989 1،780،034 1،759،061

  االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

240،524 219،144 197،926 جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

135،209 127،279 115،272 النقل والتخزين واالت�ساالت

  خدمات املال والتاأمني والعقارات وخدمات االعمال

146،408 124،391 96،715    اأ( ملكية امل�ساكن

111،926 108،047 98،339   ب( اأخرى

49،699 45،969 41،892 خدمات جماعية واجتماعية و�سخ�سية

351،117 349،649 312،308  منتجو اخلدمات احلكومية  

21،961 21،494 17،285 ر�ســوم اال�سترياد

1،056،844 995،973 879،738 4( الناجت املحلي ملجموع االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

-21،133 -20،672 -20،077 اخلدمات امل�سرفية املحت�سبة

2،794،772 2،755،335 2،510،650 الناجت املحلي االإجمايل )4+3+2+1(

* بيانات اأولية
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الناجت املحلي االإجمايل ح�صب نوع الن�صاط االقت�صادي
باالأ�سعار الثابتة لعام 1999

)ماليني الرياالت  ال�سعودية(

201120122013 *
القطاعات االإنتاجية غري النفطية

ال�سناعة

21،721 21،948 21،001    اأ( تكرير الزيت

149،521 142،782 136،129  ب( �سناعات اخرى

171،242 164،730 157،131 1( الناجت املحلي ال�سناعي )ال�سناعات التحويلية ، اأ+ب(

   القطاعات االإنتاجية غري النفطية االأخرى

41،898 41،550 41،026 الزراعة ـ الغابات ـ واال�سماك

7،580 7،347 7،056 ن�ساطات تعدينية وحتجريية اخرى غري النفط والغاز

30،371 29،598 27،583 الكهرباء ،الغاز واملاء

94،350 87،276 83،300 الت�سييد والبناء

174،199 165،770 158،966 2( الناجت املحلي للقطاعات االإنتاجية االأخرى

345،441 330،500 316،096 الناجت املحلي ملجمل القطاعات االإنتاجية غري النفطية )1( + )2(

قطاع النفط والغاز

233،311 234،929 221،949 3( الزيت اخلام والغاز الطبيعي 

الناجت املحلي ملجمل القطاعات االإنتاجية النفطية وغري النفطية )1( + 

)3( + )2(
 538،045 565،429 578،752

   االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

161،696 152،307 143،184 جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق

124،752 116،378 109،768 النقل والتخزين واالت�ساالت

   خدمات املال والتاأمني والعقارات وخدمات االعمال

91،722 84،462 75،031    اأ( ملكية امل�ساكن

89،513 88،368 84،889   ب( اأخرى

40،160 38،569 37،019 خدمات جماعية واجتماعية و�سخ�سية

190،779 185،252 175،858  منتجو اخلدمات احلكومية  

11،848 11،750 11،063 ر�ســوم اال�سترياد

710،470 677،086 636،812 4( الناجت املحلي ملجموع االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

-16،776 -16،625 -16،311 اخلدمات امل�سرفية املحت�سبة

1،272،446 1،225،890 1،158،546 الناجت املحلي االإجمايل )4+3+2+1(

الناجت املحلي االإجمايل ح�صب نوع الن�صاط االقت�صادي
باال�سعار اجلارية

)ماليني الرياالت  ال�سعودية(
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2013

10.10%1( الناجت املحلي ال�سناعي غري النفطي )ال�سناعات التحويلية(

8.10%2( الناجت املحلي للقطاعات االإنتاجية االأخرى غري النفطية

44.70%3( الزيت اخلام والغاز الطبيعي

37.10%4( الناجت املحلي ملجموع االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

100.00%الناجت املحلي االإجمايل )4+3+2+1(

الناجت املحلي االإجمايل ح�صب نوع الن�صاط القت�صادي
باال�سعار الثابتة لعام 1999

)ماليني الرياالت  ال�سعودية(

2013

13.50%1( الناجت املحلي ال�سناعي غري النفطي )ال�سناعات التحويلية(

13.70%2( الناجت املحلي للقطاعات االإنتاجية االأخرى غري النفطية

18.30%3( الزيت اخلام والغاز الطبيعي  

54.50%4( الناجت املحلي ملجموع االأن�سطة االقت�سادية االأخرى

100.00%الناجت املحلي االإجمايل )4+3+2+1(
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ال�سناعات ذات التاأثري العايل على الن�صاط ال�صناعي ال�صعودي
قيا�ساً بعدد امل�سانع املنتجة

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

1،30446،400.01117،638�سنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 23

88024،239.6741،469�سنع منتجات املعادن امل�سكلة، با�ستثناء االالت واملعدات 25

8075،473.4214،678�سنع منتجات املطاط واللدائن 22

2,99176,113173,785جمموع االأن�صطة

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�ساط ال�سناعيالرمز

6921،050.4412،612�سنع املنتجات الغذائية 10

629644.483،676�سنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 20

1،3211،69516،288 جمموع االأن�سطة
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قيا�ساً باإجمايل التمويل

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

189426،67276،295�سنع االالت واملعدات غري امل�سنفة يف مو�سع اخر 28

12289،065156،214�سنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 19

20189،03216،684�سنع املعدات الكهربائية 27

9970،07745،711�سنع امللبو�سات 14

611674،846294،904جمموع االأن�سطة

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

1،30446،400117،638�سنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 23

5927،68324،973�سنع احلوا�سيب واملنتجات االلكرتونية والب�سرية 26

9125،09499،488ال�سناعات التحويلية االخرى 32

1،45499،177242،099جمموع االأن�سطة

قيا�ساً بعدد العاملني

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

156،214 89،065 122 �سنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 19

117،638 46،400 1،304 �سنع منتجات املعادن الالفلزية االخرى 23

273،852 135،465 1،426 جمموع االأن�سطة

 عدد العاملني  اإجمايل التمويل  العدد الن�صاط ال�صناعيالرمز

99،488 25،094 91 ال�سناعات التحويلية االخرى 32

80،905 23،613 140 �سنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ون�سف املقطورة 29

76،295 426،672 189 �سنع االالت واملعدات غري امل�سنفة يف مو�سع اخر 28

256،688 475،379 420 جمموع االأن�سطة

ال�صناعات ذات التاأثري املتو�صط على الن�صاط ال�صناعي ال�صعودي
قيا�ساً بعدد امل�سانع املنتجة

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
عدد العاملنيالتمويل

321973.545،474�سنع االثاث 31

24711،822.4331،286�سنع الفلزات القاعدية 24

2132،819.876،489�سنع الورق ومنتجات الورق 17

20189،031.5416،684�سنع املعدات الكهربائية 27

189426،671.8376،295�سنع االالت واملعدات غري امل�سنفة يف مو�سع اخر 28

1832،959.707،836�سنع امل�سروبات 11

534،279144،064 1،354 جمموع االأن�سطة

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
عدد العاملنيالتمويل

29
�سنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ون�سف 

املقطورة 
14023،612.7480،905
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12289،065.39156،214�سنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة 19

9970،076.6545،711�سنع امللبو�سات 14

9125،094.0399،488ال�سناعات التحويلية االخرى 32

882،993.748،682�سنع املن�سوجات 13

540210،843391،000 جمموع االأن�سطة

قيا�ساً باإجمايل التمويل

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
عدد العاملنيالتمويل

88024،24041،469�سنع منتجات املعادن امل�سكلة، با�ستثناء االالت واملعدات 25

29
�سنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ون�سف 

املقطورة 
14023،61380،905

16
�سنع اخل�سب ومنتجات اخل�سب والفلني، با�ستثناء االثاث؛ 

�سنع ا�سناف من الق�س ومواد ال�سفر 
6315،46837،419

24711،82231،286�سنع الفلزات القاعدية 24

1،33075،143191،079جمموع االأن�سطة

اإجمايل العددالن�صاط ال�صناعيالرمز
عدد العاملنيالتمويل

119،65713،146�سنع معدات النقل االخرى 30

8075،47314،678�سنع منتجات املطاط واللدائن 22

81815،13027،824جمموع االأن�سطة

قيا�ساً بعدد العاملني

 عدد العاملني  اإجمايل التمويل  العدد الن�ساط ال�سناعيالرمز

45،711 70،077 99 �سنع امللبو�سات 14

41،469 24،240 880 �سنع منتجات املعادن امل�سكلة، با�ستثناء االالت واملعدات 25

16
�سنع اخل�سب ومنتجات اخل�سب والفلني، با�ستثناء االثاث؛ �سنع 

ا�سناف من الق�س ومواد ال�سفر 
 63 15،468 37،419

31،286 11،822 247 �سنع الفلزات القاعدية 24

25،002 3،424 32 �سنع املنتجات ال�سيدالنية اال�سا�سية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية 21

180,887 125,031 1,321 جمموع االأن�صطة

 عدد العاملني  اإجمايل التمويل  العدد الن�صاط ال�صناعيالرمز

24،973 27،683 59 �سنع احلوا�سيب واملنتجات االلكرتونية والب�سرية 26

16،684 89،032 201 �سنع املعدات الكهربائية 27

14،774 3،144 58 الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط االعالم امل�سجلة 18

14،678 5،473 807 �سنع منتجات املطاط واللدائن 22

13،146 9،657 11 �سنع معدات النقل االخرى 30

12،612 1،050 692 �سنع املنتجات الغذائية 10

96,867 136,039 1,828 جمموع االأن�صطة
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ال�صناعات ذات التاأثري املنخف�ض على الن�صاط ال�صناعي ال�صعودي
قيا�ساً بعدد امل�سانع املنتجة

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

16
�سنع اخل�سب ومنتجات اخل�سب والفلني، با�ستثناء االثاث؛ �سنع 

ا�سناف من الق�س ومواد ال�سفر 
6315،467.7537،419

5927،682.9824،973�سنع احلوا�سيب واملنتجات االلكرتونية والب�سرية 26

583،144.4014،774الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط االعالم امل�سجلة 18

37245.471،593�سنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�سلة 15

323،423.5325،002�سنع املنتجات ال�سيدالنية اال�سا�سية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية 21

119،656.9613،146�سنع معدات النقل االخرى 30

5799.11،868ا�سالح وتركيب االالت واملعدات 33

26560،420118،775 جمموع االأن�سطة

قيا�ساً باإجمايل التمويل

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

21
�سنع املنتجات ال�سيدالنية اال�سا�سية وامل�ستح�سرات 

ال�سيدالنية 
323،42425،002

583،14414،774الطباعة وا�ستن�ساخ و�سائط االعالم امل�سجلة 18

882،9948،682�سنع املن�سوجات 13

1832،9607،836�سنع امل�سروبات 11

2132،8206،489�سنع الورق ومنتجات الورق 17

6921،05012،612�سنع املنتجات الغذائية 10

1،26616،39275،395 جمموع االأن�سطة

عدد العاملنياإجمايل التمويلالعددالن�صاط ال�صناعيالرمز

3219745،474�سنع االثاث 31

57991،868ا�سالح وتركيب االالت واملعدات 33

6296443،676�سنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 20

372451،593�سنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�سلة 15

12،611               2،662 992جمموع االأن�سطة

قيا�ساًً بعدد العاملني

 عدد العاملني  اإجمايل التمويل  العدد الن�صاط ال�صناعيالرمز

8،682 2،994 88 �سنع املن�سوجات 13

7،836 2،960 183 �سنع امل�سروبات 11

6،489 2،820 213 �سنع الورق ومنتجات الورق 17

5،474 974 321 �سنع االثاث 31

3،676 644 629 �سنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية 20

1،868 799 5 ا�سالح وتركيب االالت واملعدات 33

1،593 245 37 �سنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات ال�سلة 15

35،618 11،436 1،476 جمموع االأن�سطة
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المملكة العربية السعودية - المؤشرات اإلقتصادية )2006 - 2012م(

20062007200820092010
)م(

2011
)اأ(

2012

1411.51558.81949.21609.11975.52510.72666.4الناجت املحلي االإجمايل - االإ�سمي )بليون ريال(

22.827.16.2-14.710.425.017.4منو الناجت املحلي االإجمايل - االإ�سمي )%(

848.7899.6975.4993.31067.11158.51217.9الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )اأ�سعار 1999 - بليون ريال(

484.4541.2603.1633.5696.2749.7786.6القـطاع اخلا�س غري النفطي )*(

141.8145.2152.5162.9175.9185.1القـطاع احلكومي غري النفطي )*(                            139.1

216.2207.3216.1197.1197.4221.9234.5القـطاع النفطي )*(

5.66.08.41.87.48.65.1النمو يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )%(

10.111.711.45.09.97.74.9النمو يف القطاع اخلا�س )%(

1.91.92.45.06.87.95.2النمو يف القطاع احلكومي )%(

0.212.45.7-4.38.8-4.1-1.1النمو يف القطاع النفطي )%(

263.3314.3361.9339.6389.1438.3449.0تكوين راأ�س املال الثابت االإجمايل )اأ�سعار 1999(

14.612.62.4-19.319.415.16.2 النمو يف تكوين راأ�س املال الثابت االإجمايل )%(

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل - اإجمايل 

ال�سكان)باالألف ريال �سعودي(
58.562.575.660.471.788.591.3

24.1224.9425.7926.6627.5628.3829.20اإجمايل عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(

17.2717.6918.1218.5418.9719.4119.84�سعوديون

6.857.257.678.128.598.979.36غري �سعوديني

 

7523.07766.37956.88148.08834.99935.510390.3اإجمايل العمالة )باالألف ن�سمة(

3431.63584.83678.63838.03955.24143.14397.4  �سعوديون

4091.44181.64278.24310.04879.75792.55992.9  غري �سعوديني

87.7291.1386.5-280.4176.6580.986.6ر�سيد ميزانية الدولة )بليون ريال(

673.7642.81101.0509.8741.61117.81239.5  االإيرادات

393.3466.3520.1596.4653.9826.7853.0  النفقات

4.411.614.5-19.911.329.85.4الر�سيد كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل االإ�سمي 

791.3874.41175.5721.1941.81367.61456.5ال�سادرات ال�سلعية )فوب - بليون ريال(

705.0768.81048.3610.9806.01188.71265.6  النفط )النفط اخلام واملنتجات املكررة(

86.3105.6127.1110.2135.8179.0191.0  اأخرى )غري نفطية(

261.4338.1431.8358.3400.7493.4583.5الواردات ال�سلعية )�سيف - بليون ريال(

552.0564.9795.1394.6576.4917.9924.6امليزان التجاري  )فوب - بليون ريال(

39.136.240.824.529.236.634.7  كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل االإ�سمي

371.0350.0496.278.6250.3594.5617.9ميزان احل�ساب اجلاري )بليون ريال(

26.322.525.54.912.723.723.2  كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل االإ�سمي

9.28.89.28.28.29.39.8اإنتاج النفط اخلام )مليون برميل/يومياأ(

59.0184.3595.0059.4778.9695.18106.48  متو�سط �سعر اخلام العربي اخلفيف )دوالر/برميل(

1019.11347.71888.11777.61948.42334.62562.0املوجودات اخلارجية الر�سمية - �سايف )بليون ريال(

829.21128.51642.31520.01651.52007.12428.6  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

189.9219.2245.8257.5296.9327.5133.4  املوؤ�س�سات احلكومية والهيئات امل�ستقلة

3.7503.7503.7503.7503.7503.7503.750�سعر ال�سرف )ريال/دوالر اأمريكي(

19.319.617.610.75.013.313.9منو عر�س النقود ن3 )%(

2.05.06.14.23.83.72.9ن�سبة التغري يف تكاليف املعي�سة )2007م=100(

7933.311038.74803.06121.86620.86417.76801.2موؤ�سر اأ�سعار االأ�سهم ال�سعودية ) 1985م =1000(**

االإح�سائية والن�سرة     )48( رقم  ال�سنوي  التقرير  واملعلومات،  العامة  االإح�ساءات  م�سلحة  والع�سرون،  التا�سع  االإ�سدار  التنمية  خطط  منجزات   امل�سدر: 

          ربع ال�سنوية - الربع الثاين )2013م( ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 تقديرات اأولية ، )*( ي�ستند الت�سنيف اإىل الن�ساط االقت�سادي ، بيانات الناجت املحلي االإجمايل معدلة 2006-2011م ، 
)اأ(

 معدلة، 
 )م(

مالحظات:

) **(   نهاية الفرتة ،

وزارة االقت�ساد والتخطيط ، تاريخ 1434/10/29هــ
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قطاع الشئون القانونية
تقوم الوكالة الم�ساعدة لل�سئون القانونية ممثلة في االإدارة القانونية باالآتي:

   اإبداء الراأي القانوني فيما يحال اإليها من معالي الوزير اأو بتوجيهه من مختلف اإدارات وفروع الوزارة.

   االإ�سراف على اأعمال اللجان الق�سائية بالوزارة.

   االإ�سراف على اأعمال مكاتب االحتجاج في جميع الغرف التجارية ال�سناعية.

   درا�سة التظلمات المقدمة اإلى معالي الوزير من قرارات اللجان الق�سائية التي تق�سي اأنظمتها بالتظلم من قراراتها اأمام معالي 

الوزير.

   الم�ساركة في عدد من اللجان الدائمة والموؤقتة داخل الوزارة ، اأو خارجها  على �سبيل المثال، لجنة الف�سل في مخالفات اأحكام  

نظام التاأمين ال�سحي التعاوني ولجنة قيد المحكمين وع�سوية فريق التحكيم ال�سعودي ولجنة اال�ستئناف في منازعات االأوراق 

المالية ، ولجنة مراقبة البنوك.

   مراجعة القرارات الوزارية ، والقرارات التي ت�ستمل على عقوبات.

   االدعاء العام اأمام الجهات الق�سائية وتمثيل الوزارة فيما يرفع �سدها.

مراجعة القرارات الوزارية التي ت�ستمل على عقوبات قبل عر�سها على معالي الوزير.



124

الوارد والصادر
بلغ عدد المعامالت الواردة  )14،818( معاملة وعدد المعامالت ال�سادرة )18،124( معاملة وعدد المعامالت المحالة بموجب 

مذكرات داخلية )76( معاملة.

بيان بالمعامالت الواردة لمكتب الوارد والصادر للعام الحالي 1434-1435هـ ومقارنة بالعام الماضي 1433-1434هـ.

املقارنة.1434هـ ــ 1435هـ1433هـ  ـــ 1434هـاملعامالت.

  زيادة بقدر )867( معاملة14818  معاملة.13951  معاملة.الواردة

  زيادة  بقدر )3194( معاملة18124  معاملة.14930  معاملة.ال�سادرة

ثالثًا : اللجنة القانونية المختصة بنظر التظلمات من قرارات مكاتب الفصل في منازعات 
األوراق التجارية بالمملكة:  

 بلغ عدد الق�سايا الواردة )706( ق�سية وعدد الق�سايا المتداولة )1588( ق�سية وعدد القرارات ال�سادرة )1391( قرار، والمتبقي 

من الق�سايا المتداولة عدد)197( ق�سية.

بيان بالق�سايا الواردة للجنة القانونية للعام احلايل 1434-1435هـ ومقارنة بالعام املا�سي 1433-1434هـ.

املقارنة.1434هـ ــ 1435هـ1433هـ  ـــ 1434هـالق�سايا.

  زيادة بقدر )31( ق�سية706  ق�سية.675  ق�سية.الواردة

-  نق�س  بقدر )39( ق�سية1588  ق�سية.1627  ق�سية.املتداولة 

  زيادة  بقدر )439( ق�سية1391  ق�سية.952  ق�سية.ال�سادر بها قرارات 

-  نق�س  بقدر )598( ق�سية197  ق�سية.795  ق�سية.املتبقية  
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رابعًا : االدعاء العام أمام ديوان المظالم : 

با�سرت االإدارة تمثيل الوزارة اأمام ديوان المظالم في الدعاوى المقامة منها اأو �سدها واأبدت فيها وجهة نظرها ودفاعها ، وقد بلغ 

عدد الق�سايا المنظورة اأمام الديوان )1527( ق�سية وعدد االأحكام ال�سادرة )722( حكمًا. 

بيان بعدد الق�سايا املرفوعة اأمام ديوان املظامل والق�سايا ال�سادربها قرارات للعام احلايل 1434-1435هـ ومقارنة بالعام املا�سي 1433-1434هـ.

املقارنة.1434هـ ــ 1435هـ1433هـ  ـــ 1434هـاملعامالت.

-  نق�س بقدر )306( ق�سية1527  ق�سية.1833  ق�سية.املنظورة اأمام الديوان 

  زيادة  بقدر )129( ق�سية722  ق�سية.593  ق�سية.ال�سادرة
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خامسًا : مكاتب االحتجاج بالغرف التجارية الصناعية :      

م
ق
ر

مكاتبال

االحتجاج

الق�سايا املحالة اإىل مكاتب الف�سلالق�سايا املنتهية �سلحًاالق�سايا املتداولةالق�سايا الواردُة

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

الريا�س1

مكة املكرمة2

510،529،435003129،435210،400،000املدينة املنورة3

جدة4

271،943،1665227،70015822،9757892،491املنطقة ال�سرقية5

االإح�ساء6

الق�سيم7

اأبها8

جازان9

18353،9000013281،000572،900جنران10

1313،057،030001313،057،03000حائل11

1263،127،8720035704،530912،423،342الباحة12

القريات13

تبوك14

ينبع15

2272،172،896850،3001441،255،06475867،532اجلوف16

7056،125،39456540،346،98018118،000931،660،414الطائف17

6141،900000000عرعر18

سادسًا : مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية: 

اأن�ساأت مكاتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية بموجب نظام االأوراق التجارية ال�سادر بالمر�سوم الملكي رقم )37( وتاريخ 

1383/10/11هـ. وقد �سكلت في وزارة التجارة وال�سناعة وفروعها بقرار من الوزير، وتخت�س بالف�سل في المنازعات النا�سئة عن 

االأوراق التجارية )ال�سيك - ال�سند الأمر - الكمبيالة(، كما تخت�س بتوقيع عقوبات الحق العام على مخالفي النظام. 

ــ   1434 المالية  لل�سنة  واإجمالي مبالغها  التجارية  االأوراق  الف�سل في منازعات  لمكاتب  المقدمة  التجارية  االأوراق  اإح�سائية عدد 

1435هـ :

املجموعكمبياالت�سند الأمرال�صيكاتنوع الق�سايا

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعددمكتب الف�سل

532143،278،57851440،546،449.831466،797،0991،111250،622،126.83ابها

14515،700،0841977،578،3458232،00035023،510،429الباحه

2550613،650،398.1056123،272،249،117.2212715،478،79080893،901،378،305.32الدمام

101805،258،484،635764410،051،647،042.6357937،106،513،5051840315،548،294،991.13الريا�ص

358309،429،8383312367،353،728.2074325،373،608.705156702،157،175الطائف

1516،284،788،1203،697،22249816،537،63076926،519،640القريات

5361249945244304413316869.6161734004846538484803.61املدينه املنوره

181116614057205.20170952830709797.1525801499055607.52048320943822609.7جده

13133،073،40296427،422،043.5014459،944110960،955،389.50جازان

579231،724،1972737154،542،5491281،428،1003444387،694،846مكه املكرمه
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138655،977،572.17209861،856،009.404261،2003491118،094،781.57جنران

20841،367،735119117،519،7066180،000140559،067،441تبوك

357406،882،25020533،703،245،88211444،00024214،110،572،132ينبع

1490118،149،7041352100،697،499002842218،847،203االأح�ساء

3002575،156،9391157،642،2473282،0003120583،081،186بريدة

363481،360،3488324،000،907.101120،000440787،405،461.10حائل

2883،499،46100002883،499،461عرعر

15012،200،09250946،02268730،074،47088743،220،584اجلوف

وبيانها كالتالي:

نوع الق�سايااملدينة
املجموعكمبياالت�سند الأمرال�صيكات

املبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدداملبلغالعدد

ابها

16470،485،251.0020117،792،505.02466،230،225.00369154،507،981.02الق�سايا الواردة

15564،949،027.0023116،011،221.676355،648.0039281،315،896.67الق�سايا املتداولة

1445،062،400.00513،053،878.003201،226.001988،317،504.00قرارات احلق اخلا�س

64134،500.0000.0000.0064134،500.00قرارات احلق العام

2475،000.009549،156.5400.00111،024،156.54الق�سايا املحفوظة لل�سداد

32،172،400.00733،139،688.60110،000.00775،322،088.60الق�سايا امل�سطوبة

الباحة

507،907،202.00632،513،238.00128،000.0011410،448،440.00الق�سايا الواردة

447،187،682.00752،929،782.004116،000.0012310،233،464.00الق�سايا املتداولة

30350،700.00331،205،589.00150،000.00641،606،289.00قرارات احلق اخلا�س

1859،500.0000.0000.001859،500.00قرارات احلق العام

3195،000.004119،560.00114،000.008328،560.00الق�سايا املحفوظة لل�سداد

00.0022810،176.00124،000.0023834،176.00الق�سايا امل�سطوبة

الدمام

586248،305،109.00914434،396،557.51265،058،266.001،526687،759،932.51الق�سايا الواردة

669271،854،479.5526912،179،191،631.80585،966،529.003،4182،457،012،640.35الق�سايا املتداولة

57382،152،434.00778150،143،526.1011527،799.001،362232،823،759.10قرارات احلق اخلا�س

4771،861،500.0015،000.0000.004781،866،500.00قرارات احلق العام

10739،346.0054943،205،067.0817559،456.0057644،503،869.08الق�سايا املحفوظة لل�سداد

358،737،529.55679465،307،334.73153،366،740.00729477،411،604.28الق�سايا امل�سطوبة

الريا�ص

29382،813،974،568.8615611،464،452،295.2216413،793،015.004،6634،292،219،879.08الق�سايا الواردة

31992،093،722،010.5037552،009،270،934.69241119،108،806.707،1954،222،101،751.89الق�سايا املتداولة

2340260،647،926.268595،920،688،804.33782،040،731.503،2776،183،377،462.09قرارات احلق اخلا�س

14617،638،084.0000.0000.001،4617،638،084.00قرارات احلق العام

4726،116،434.0023182،170،054.6972،108،776.00285110،395،264.69الق�سايا املحفوظة لل�سداد

19556،385،611.001238575،064،953.7089101،111،984.681،522732،562،549.38الق�سايا امل�سطوبة

الطائف

10014،712،859.00105249،402،061.002398،664،182.001،39172،779،102.00الق�سايا الواردة

9911،649،534.001369283،605،318.6527710،164،481.001،745305،419،333.65الق�سايا املتداولة

854،381،072.8088634،264،048.622276،544،946.701،19845،190،068.12قرارات احلق اخلا�س

73137،518.0000.0000.0073137،518.00قرارات احلق العام

162،000.00582،300.0000.006144،300.00الق�سايا املحفوظة لل�سداد

4587،375.0028714،235،425.0029767،200.0032015،590،000.00الق�سايا امل�سطوبة
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القريات

352،703،700.0022515،461.001224،232،768.001797،451،929.00الق�سايا الواردة

492،922،069.00541،969،310.001956،876،392.0029811،767،771.00الق�سايا املتداولة

38528،519.0012487،980.001252،649،470.001753،665،969.00قرارات احلق اخلا�س

28100،500.0000.0000.0028100،500.00قرارات احلق العام

130،000.005164،252.0011606،000.0017800،252.00الق�سايا املحفوظة لل�سداد

00.0027560،219.00452،173،000.00722،733،219.00الق�سايا امل�سطوبة

املدينة 
املنورة

17456،372،194.00115496،963،767.26257،800.001،330153،393،761.26الق�سايا الواردة

13061،370،980.001597168،483،034.20257،800.001،729229،911،814.20الق�سايا املتداولة

1196،508،750.0091729،266،994.73257،800.001،03835،833،544.73قرارات احلق اخلا�س

108278،500.0000.0000.00108278،500.00قرارات احلق العام

130،000.00683،907،414.0000.00693،937،414.00الق�سايا املحفوظة لل�سداد

4434،100.00568114،695،669.4200.00572115،129،769.42الق�سايا امل�سطوبة

جده

50315،131،953،603.002975305،113،220.0537518،851،197.003،85315،455،918،020.05الق�سايا الواردة

6181،249،090،319.2376661،392،296،324.85628744،601،095.758،9123،385،987،739.83الق�سايا املتداولة

410175،191،358.802595477،981،140.452839،365،855.003،288662،538،354.25قرارات احلق اخلا�س

2142،202،307.0000.0000.002142،202،307.00قرارات احلق العام

63،132،997.0014912،687،061.876118،405.0016115،938،463.87الق�سايا املحفوظة لل�سداد

6052،486،620.233710642،632،049.93285726،119،054.754،0551،421،237،724.91الق�سايا امل�سطوبة

جيزان

2812،922،600.001795،159،430.00235،000.0020918،117،030.00الق�سايا الواردة

4812،730،184.0040712،259،795.507324،172.0046225،314،151.50الق�سايا املتداولة

364،159،286.001764،625،823.00337،000.002158،822،109.00قرارات احلق اخلا�س

13121،000.0000.0000.0013121،000.00قرارات احلق العام

00.0000.0000.0000.00الق�سايا املحفوظة لل�سداد

63،140،332.002025،376،995.00263،772.002108،581،099.00الق�سايا امل�سطوبة

مكة 
املكرمة

18695،588،524.0087835،260،641.1044721،150.001،108131،570،315.10الق�سايا الواردة

194121،351،524.001224118،133،598.5842706،950.001،460240،192،072.58الق�سايا املتداولة

18414،690،649.006311،042،609.00420.0085715،733،258.00قرارات احلق اخلا�س

1439،500.0000.0000.001439،500.00قرارات احلق العام

154،000.004105،700.0000.005159،700.00الق�سايا املحفوظة لل�سداد

00.005290،400.0000.005290،400.00الق�سايا امل�سطوبة

جنران

39225،967،163.0056315،725،944.0000.0095541،693،107.00الق�سايا الواردة

37524،487،997.0086927،770،890.802130،600.001،24652،389،487.80الق�سايا املتداولة

3294،410،062.1745111،849،428.00190،000.0078116،349،490.17قرارات احلق اخلا�س

279282،100.0000.0000.00279282،100.00قرارات احلق العام

13684،250.00932،261،882.6000.001062،946،132.60الق�سايا املحفوظة لل�سداد

1146،000.001224،247،864.00140،600.001244،434،464.00الق�سايا امل�سطوبة

تبوك

9929،618،9305177،131،110390،00061936،840،040الق�سايا الواردة

004856،011،105004856،011،105الق�سايا املتداولة

1011،514،3051744،131،2670018415،645،572قرارات احلق اخلا�س

99234،500000099234،500القرارات احلق العام

009157،220009157،220الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

00689،004390،0001405179،004الق�سايا امل�سطوبة
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االإح�ساء

41538،607،1491168،021،5430063046،628،692الق�سايا الواردة

73570،969،40451438،607،149001249109،576،553الق�سايا املتداولة

774،628،89114023،280،5310021727،909،422قرارات احلق اخلا�س

2633،944،26000002633،944،260القرارات احلق العام

0058230،788،2760058230،788،276الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

00000000الق�سايا امل�سطوبة

ينبع

9517،369،62024410،995،0420033928،364،662الق�سايا الواردة

12813،908،77097532،693،264.636214،500110946،816،534.63الق�سايا املتداولة

457،047،8601936،367،0954189،50024213،604،455قرارات احلق اخلا�س

73242،000000073242،000القرارات احلق العام

151،880،35052419،716،149140،00054021،636،499الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

1239،6501172،968،411.33001183،208،061.33الق�سايا امل�سطوبة

بريدة

816384،992،477231،625،7091150،000840386،768،186الق�سايا الواردة

109696،481،231463،008،269166،000114399،555،500الق�سايا املتداولة

25572،837،083292،184،671166،00028575،087،754قرارات احلق اخلا�س

6002،839،00000006002،839،000القرارات احلق العام

4836،0007197،86500111،033،865الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

23117،171،14810625،7330024117،796،881الق�سايا امل�سطوبة

حائل

98654،483،8194161،909،076.051120،000140356،512،895،05الق�سايا الواردة

1111،238،439125485،410.80002361،723،849،80الق�سايا املتداولة

83124،273،5902311،490،795.2500106227،688،591.25قرارات احلق اخلا�س

831353،0000000831353،000القرارات احلق العام

831353،0000000831353،000الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

44658،50060115،6250044774،125الق�سايا امل�سطوبة

عرعر

1383،321،46100001383،321،461الق�سايا الواردة

4200000420الق�سايا املتداولة

323،321،4610000323،321،461قرارات احلق اخلا�س

76178،000000076178،000القرارات احلق العام

00000000الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

00000000الق�سايا امل�سطوبة

اجلوف

673،496،46620294،90033616،071،17042319،862،536الق�سايا الواردة

262،480،96622407،11223747،700713،635،778الق�سايا املتداولة

225،472،6606227،91032213،113،60035018،814،170قرارات احلق اخلا�س

20271،000000020271،000القرارات احلق العام

15479،00016945245،00018530،945الق�سايا املحفوظة لل�سداد 

0019155497،0005106،155الق�سايا امل�سطوبة
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سابعًا: الدورات التدريبية : 

بتدريب  وقامت  التجارية   االأوراق  منازعات  في  برنامج خا�س   باإعداد  بالريا�س  العامة  االإدارة  معهد  مع  بالتعاون  الوكالة  قامت 

عدد)59( موظف من موظفي الوزارة وفروعها العاملون في مكاتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية في هذا البرنامج.

ثامنًا: فيما يتعلق بتقنية المعلومات:

   قامت الوكالة بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بالوزارة بعمل برنامج لمكاتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية ي�ستخدم 

اآليه ، وقد تم تعميم البرنامج على اأحد ع�سر مكاتب من ثمانية ع�سر مكتب  للقيام باأعمال مكاتب الف�سل واإجراءاتها بطريقة 

والوكالة في طور تعميم البرنامج على بقية المكاتب.

   قامت الوكالة بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بالوزارة باإن�ساء موقع على �سبكة االنترنت من خالله ي�ستطيع مراجع مكاتب 

الف�سل من تقديم دعواه عن طريق االنترنت ومن ثم الح�سول على قبولها وتحديد موعدها واإر�سال مذكرات التبليغ عبر ذات 

الموقع بحيث ال يراجع المدعي اإال عند نظر ق�سيته ، وقد تم تعميمه على اأحد ع�سر مكاتب.

تاسعًا: المنجزات:

هذه الوكالة اإحدى الوكاالت التي ت�سعى وبالتعاون مع الوكاالت االأخرى اإلى الت�سهيل على المواطن والمقيم لتقديم خدماتها خا�سة 

واأنها معنية باالإ�سافة اإلى مهامها الرئي�سة باالإ�سراف على مكاتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية التي تعتبر جهة �سبه ق�سائية 

تقوم بالف�سل في منازعات االأوراق التجارية )كمبيالة، �سند الأمر ، �سيك( كما تقوم بالف�سل في ق�سايا االإدعاء العام فيما يتعلق 

بتوقيع العقوبات المقررة في نظام االأوراق التجارية على مرتكبي جرائم تحرير �سيكات لي�س لها مقابل وفاء قائم وقابل لل�سحب ، 

وحيث اأنجزت خالل ال�سنة المالية 1434- 1435هـ ما يلي:

   ت�سغيل برنامج مكتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية في اأحدى ع�سر مكاتب من ثمانية ع�سر مكتبًا وهي ) الريا�س، جده ، 

ال�سرقية ، اأبها ، القريات ، جازان ، الباحة ، الطائف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، نجران( حيث اأ�سيف اإلى المكاتب ال�سابقة 

ثالثة مكاتب وهي )مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، نجران(.

   تقديم الدعاوى عن طريق االنترنت في المكاتب )الريا�س ، جده ، ال�سرقية ، اأبها ، القريات ، جازان ، الباحة ، الطائف ، مكة 

المكرمة ، المدينة المنورة ، نجران( ، وتحديد المواعيد واإر�سالها اإلى المدعين عن طريق االنترنت حتى نفاذ نظام التنفيذ في 

تاريخ 1434/4/18هـ.

   الف�سل في )27758( ق�سية من الق�سايا المعرو�سة على مكاتب بالمملكة.

   ارتفاع ن�سبة الح�سور ممثلي االدعاء العام اأمام المحاكم االإدارية بن�سبة اأكثر %90.

   اأ�سدرت اللجنة االإ�ستئنافية )القانونية( عدد )1391( قرار في التظلمات المقدمة �سد قرارات مكاتب الف�سل في منازعات 

االأوراق التجارية.

   انخف�ست مدة االنتظار في مكاتب الف�سل في الحق العام من 120 يومًا اإلى �سبعة اأيام ، وانخف�ست مدة االنتظار في الحق الخا�س 

من 120 يومًا اإلى 28 يومًا. 
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مقارنة مدة اإلنتظار في مكاتب الفصل بين العام الماضي 1433-1434هـ والعام الحالي 1434-1435هـ 

1434هـ ــ 1435هـ1433هـ  ـــ 1434هـمدة االنتظار.

7  اأيام.120  يوم.احلق العام

28  يوم.120  يوم.احلق اخلا�ص

   انخف�ست مدة االنتظار في اللجنة االإ�ستئنافية )القانونية( من 26 �سهرًا  )768 يومًا ( اإلى ثالثة اأ�سهر 120 )يومًا(.

   مقارنة مدة االإنتظار في اللجنة االإ�ستئنافية )القانونية( بين العام الما�سي 1433-1434هـ والعام الحالي 1434-1435هـ

1434هـ ــ 1435هـ1433هـ  ـــ 1434هـاللجنة القانونية.

3  اأ�سهر.26  �سهر.مدة االنتظار 

   تدريب عدد )59( من اأع�ساء و�سكرتارية مكتب الف�سل في برنامج منازعات االأوراق التجارية بمعهد االإدارة العامة.

   اأر�سفة ملفات مكتب الف�سل بالريا�س بن�سبة %60.
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   اأر�سفة ملفات االإدارة العامة لل�سئون القانونية بن�سبة%90.

   تم التن�سيق مع االإدارة العامة لل�سجون بالريا�س في اإح�سار ال�سجناء.

   التن�سيق مع االإدارة العامة لالأدلة الجنائية باالأمن العام ب�ساأن الطعن بالتزوير وم�ساهاة التوقيع.

   تنفيذ حملة توعوية عن جريمة اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد.

   تنفيذ قرارات عقوبة الن�سر لجريمة اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد على اأ�سخا�س �سدرت بحقهم قرارات الرتكابهم للجريمة.

عاشراً: الخطط المستقبلية:

الوكالة كغيرها من الوكاالت لديها العديد من الخطط الم�ستقبلية المراد تحقيقها اإن�ساء اهلل تعاإلى خالل هذا العام بالتعاون من 

الوكاالت واالإدارات الم�ساندة االأخرى ومن تلك الخطط ما يلي:

   ربط الفروع المتبقية ببرنامج مكتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية.

   �سرعة الف�سل في التظلمات واالعترا�سات المقدمة اإلى اللجنة االإ�ستئنافية )القانونية(.

منازعات  في  الف�سل  بمكاتب  وربطه  االنترنت  طريق  عن  واالعترا�سات  التظلمات  ال�ستقبال  القانونية  اللجنة  برنامج  ت�سغيل     

االأوراق التجارية بحيث يتم طلب الملف اآليا دون ا�ستخدام الخطابات الورقية.

   قيام م�ست�سارين بجوالت تفتي�سية على اأعمال مكاتب الف�سل في منازعات االأوراق التجارية.

   عقد ور�س عمل اأعمال �سكرتارية مكاتب الف�سل.

   عقد ور�س عمل الأعمال اأع�ساء مكاتب الف�سل.

   اإن�ساء برنامج اآلي الإدارة االإدعاء العام.

   اإن�ساء برنامج اآلي للجنة البيع بالتق�سيط.

   اإن�ساء برنامج اآلي للجنة مقاطعة اإ�سرائيل.
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قطاع التجارة الخارجية
أواًل: للعالقات التجارية العربية واإلسالمية

مالحظاتن�سبة االإجنازالربنامج الرئي�سيم

متت100%امل�ساركة باالجتماعني التح�سريي والوزاري للجنة ال�سعودية النيجريية امل�سرتكة1

متت100%امل�ساركة يف اجتماع فتح منفذ جديدة عرعر2

متت100%امل�ساركة يف اجتماعات اللجنة ال�سعودية البنغالدي�سية امل�سرتكة3

متت100%اجتماع فريق العمل ملتابعة تو�سيات اللجنة ال�سعودية الباك�ستانية4

متت100%امل�ساركة يف االجتماع التح�سريي للجنة ال�سعودية االأردنية5

متت100%اجتماعات الدورة )14( للجنة ال�سعودية امل�سرية امل�سرتكة6

متت100%اجتماعات فريق عمل املتابعة للجنة ال�سعودية اجلزائرية امل�سرتكة الدورة )8(7

متت100%اجتماعات الدورة الثانية للجنة ال�سعودية الرتكمانية امل�سرتكة8

متت100%امل�ساركة باالجتماعني التن�سيقيني االأول والثاين للجانب ال�سعودي باللجنة ال�سعودية املغربية امل�سرتكة الدورة )12(9

10
امل�ساركة يف اجتماعات جلنة املتابعة للجنة التعاون االقت�سادي والتجاري مبنظمة التعاون االإ�سالمي )الكوم�سيك 

COMCEC( وح�سور اجتماعاتها باأنقرة برتكيا.
متت%100

 11
متثيل الوزارة يف برنامج عون املعد التي تعقد مبعهد الدرا�سات الدبلوما�سية ل�سفراء وقنا�سل اململكة املعينني يف كاًل 

من ) ا�سطنبول- نيجرييا- �ساحل العاج- الكامريون- اأذربيجان- ت�ساد- اأفغان�ستان(
متت%43

متت100%اجتماع  فريق املتابعة للجنة ال�سعودية الرتكمانية امل�سرتكة12

100%امل�ساركة يف اجتماعات اللجنة ال�سعودية املغربية امل�سرتكة13
مت عقدها يف جدة بالفرتة 

17-20 �سوال 1434ه 

متت100%امل�ساركة يف اجتماعات اللجنة ال�سعودية الطاجيكية امل�سرتكة14

متت100%امل�ساركة يف حلقات النقا�س التي يقيمها املعهد الدبلوما�سي لل�سفراء اجلدد املعينني )ا�سطنبول(15

16
امل�ساركة يف جلنة متابعة الق�سايا و املو�سوعات االقت�سادية والثقافية التي تطرح خالل اجتماعات منظمة التعاون 

االإ�سالمي املختلفة، وبلورة مواقف اململكة ب�سكل دقيق ومبا يخدم م�سالح اململكة.
متت%100

متت100%اجتماع التن�سيقي للجانب ال�سعودي يف اللجنة ال�سعودية اجلزائرية امل�سرتكة17

متت100%اجتماعات الدورة التا�سعة للجنة ال�سعودية اجلزائرية امل�سرتكة18

100%امل�ساركة يف اجتماعات اللجنة ال�سعودية الرتكية امل�سرتكة19

مت عقدها يف مدينة  

ا�سطنبول خالل الفرتة 

2-3 حمرم 1435ه

مت100%امل�ساركة يف اجتماعات اللجنة ال�سعودية االأذربيجانية امل�سرتكة20

مت100%ح�سور اجتماعات الدورة الـ)29( ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي )الكوم�سيك(21

مت100%تزويد وزارة اخلارجية باملرئيات حيال اإعالن الكويت يف اجتماعات القمة العربية االإفريقية الثالثة22

مت100%امل�ساركة يف حلقات النقا�س التي يقيمها معهد الدرا�سات الدبلوما�سية لل�سفراء اجلدد املعينني )اأذربيجان، نيجرييا، 23

مت100%امل�ساركة يف جلنة درا�سة فتح مكاتب االت�سال االقت�سادية والفنية يف اململكة بوزارة اخلارجية24
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25
تزويد وزارة اخلارجية باأهم املوا�سيع ب�ساأن اجتماعات الدورة االأربعني ملجل�س وزراء خارجية دول منظمة التعاون 

االإ�سالمي
مت%100

مت100%امل�ساركة يف جلنة تطوير منطقة جنران واملناطق احلدودية املحاذية لليمن26

مت100%امل�ساركة يف درا�سة وتقومي الأعمال الغرفة االإ�سالمية للتجارة وال�سناعة والفائدة املرجوة منها للمملكة.27

100%طلبات زيارة الوفود اخلارجية للمملكة28

مت املوافقة على 

عدد ) 88 ( وفد

100%زيارة الوفود ال�سعودية للدول العربية واال�سالمية29

مت املوافقة على 

عدد )11( وفد

30
واملغرب يف هيئة اخلرباء مبجل�س  اململكة  بني  املياه  للتعاون يف جمال  التفاهم  درا�سة مذكرة  اجتماع  امل�ساركة يف 

الوزراء
مت%100

مت100%امل�ساركة يف اجتماع درا�سة اتفاقية االزدواج ال�سريبي بني اململكة واجلزائر يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء31

مت100%امل�ساركة يف اجتماع درا�سة اتفاقية االزدواج ال�سريبي بني اململكة وم�سر يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء32

33
امل�ساركة يف اجتماع مناق�سة زيادة ر�سوم الت�سديق على الوثائق التي تقدم لوزارة اخلارجية يف الداخل واخلارج يف 

هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
مت%100

34
امل�ساركة يف اجتماع درا�سة م�سروع اتفاقية تعاون يف جمال االعرتاف املتبادل برخ�س القيادة بني اململكة وتون�س يف 

هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
مت%100

مت100%ح�سور وامل�ساركة دورة يف حتليل العالقات بني املتغريات35

مت100%ح�سور دورة يف االأ�ساليب االإح�سائية يف الدرا�سات امليزانية36
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اإلدارة العامة للعالقات االجنبية
ثانيًا: العالقات األجنبية ) االوروبية واالمريكية واآلسيوية (:

احصائية للتبادل التجاري 2012م 

امليزان التجاريحجم التبادل التجاريالوارداتال�سادراتجمموع الدول

176211147524323،73528687دول االحتاد االوروبي

21809787344305،441130،753دول امريكا ال�صمالية

-142292100335،2326774دول امريكا اجلنوبية

* القيمة بمليون ريـال   

2(: اللجان المشتركة 

مالحظاتن�سبة االإجنازالربنامجم

مت حتديد موعد لعقدها يف �سهر فرباير 2014م75%اللجنة ال�سعودية الربيطانية امل�سرتكة1

50%اللجنة ال�سعودية اال�سبانية امل�سرتكة2
مت درا�سة تن�سيط اللجنة يف هيئة اخلرباء

ومت الرفع للمقام ال�سامي للموافقة

50%اللجنة ال�سعودية الفرن�سية امل�سرتكة3
مت توقيع حم�سر تن�سيط اأعمال اللجنة اأثناء زيارة فخامة الرئي�س الفرن�سي 

للمملكة ومت رفع املح�سر للمقام ال�سامي

50%اللجنة ال�سعودية الفنزويلية امل�سرتكة4
يتم عمل اإجراءات عقدها خالل عام 2014م بكركا�س بالتن�سيق مع ال�سفارة 

الفنزويلية بالريا�س

مت اقرتاح عقد اجتماعاتها يف �سهر اأبريل 2014 يف الريا�س50%اللجنة ال�سعودية الربتغالية امل�سرتكة5

مت حتديد موعد انعقادها بالفرتة 27-1435/3/29هـ بالريا�س100%اللجنة ال�سعودية الهندية امل�سرتكة6

جاري العمل على عقدها يف �سهر مار�س 2014م يف بريتوريا50%اللجنة ال�سعودية اجلنوب اأفريقية امل�سرتكة7

3(: المؤتمرات والمنتديات

مالحظاتن�سبة االإجنازالربنامجم

100%منتدى فر�س االعمال ال�سعودي االمريكي الثالث 1
مت عقده يف مدينة لو�س اجنلو�س 

خالل الفرتة 10-1434/11/12هـ املوافق 16-18 �سبتمرب2013م

4(: الوفود التي تم الموافقة عليها:

مالحظاتن�سبة االإجنازالربنامجم

1
طلبات جمل�س الغرف ال�سعودية باملوافقة على زيارة الوفود 

التجارية االأجنبية اإىل اململكة 
%100

مت املوافقة على 25 وفد من خمتلف الدول االوروبية واالمريكية 

واالآ�سيوية

5(: اجتماعات داخل الوزارة:

املالحظاتاالإجنازالربنامج

90%�سريبة االمالك العقارية والرتكات يف بريطانيا
�ستتم عقد اجتماعات تن�سيقية على م�ستوى اخلرباء 

يف البلدين
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6( اجتماعات خارج الوزارة:

املالحظاتاالإجنازاجتماعات يف هيئة اخلرباءم

مت100%درا�سة الو�سع امل�ستقبلي ملبادرة امللك عبداهلل لال�ستثمار الزراعي يف اخلارج1

مت100 %اإعادة تن�سيط اأعمال اللجنة ال�سعودية الفرن�سية امل�سرتكة 2

مت100 %درا�سة اتفاقية ت�سجيع وحماية اال�ستثمارات مع كوبا3

مت100 %درا�سة فتح �سفارة للبارغواي يف اململكة4

مت100 %جتنب االزدواج ال�سريبي بني اململكة وفنزويال 5

مت100 %اتفاقية اطارية بني اململكة وكو�سوفا6

مت100 %اتفاقية جتنب االزدواج ال�سريبي مع ال�سويد7

مت100 %اتفاقية يف جمال النقل البحري مع املانيا8

مت100 %اتفاقية جتنب االزدواج ال�سريبي مع املك�سيك 9

مت100 %مذكرة تفاهم بني موؤ�س�سة النقد وبنك بلجيكا الوطني للتعاون يف جمال نظام �سوفت10

املالحظاتاالإجنازاجتماعات يف وزارة اخلارجية

مت100%ح�سور اجتماع وزارة اخلارجية واخلا�س بو�سع ا�سرتاتيجية مع الدول االفريقية 11

مت100%امل�ساركة يف اجتماع وزارة اخلارجية اخلا�سة بدرا�سة م�ساركة اململكة يف املحافل الدولية12

املالحظاتاالإجنازاجتماعات اأخرى

13
اجتماع يف �سندوق التنمية الزراعي خا�س باللجنة املعنية بو�سع ال�سوابط والتنفيذية للت�سهيالت املالية 

واالإئتمانية للم�ستثمرين ال�سعوديني يف اإطار املبادرة الزراعية
مت%100

7( المعارض واالسواق الدولية

مالحظاتن�سبة االإجنازالربنامجم

مت100%مت عقد اجتماع اللجنة الدائمة للمعار�س واملوؤمترات1

مت100%اإقامة جناح اململكة يف معر�س هانوفر الدويل باأملانيا بالفرتة 5/27 اإىل 1434/6/2هـ2

مت100%تراخي�س لعدد )50( معر�س داخل اململكة مب�ساركات حملية ودولية.3

مت100%تراخي�س لعدد )12( حفل تعريفي ملنتج معني.4

مت100%ترخي�س لعدد )6( مهرجانات ت�سويقية.5

مت100%ترخي�س لعدد )9( �سوق خريي.6

مت100%ترخي�س لعدد )8( معر�س اجنبي7

مت100%ترخي�س لعدد )2( ملركز معار�س او قاعة فندق8

مت100%عقد )5( اجتماعات يف امارة منطقة الريا�س للتن�سيط ال�سياحي.9

مت100%معر�س ماليزيا بالفرتة 23-1435/1/25هـ10

مت100%معر�س ال�سنغال بالفرتة 1/25 اإىل 1435/2/8هـ11
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مالحظاتاالإجنازالربنامج الرئي�سيم

عقد اجتماع مع اجلانب الهندي ملناق�سة ق�سايا: 

   الهك�سامني. 

   ال�سودا الكاوية.

   البنتاثريتول.

   الزجاج امل�سطح. 

   االأ�سيتون. 

   مت دار�سة ملفات جميع الق�سايا وحتديث موقف الق�سايا.

   مت اإعداد نقاط املناق�سة مع اجلانب الهندي. 

والهندي  ال�سعودي  ثنائي بني اجلانبني  اجتماع     مت عقد 

مبقر منظمة التجارة العاملية بجنيف يف اإطار اجتماعات 

جلنة مكافحة االإغراق ملناق�سة الق�سية والق�سايا االأخرى 

املقامة من اجلانب الهندي.

   مت عقد اجتماع مع م�سئويل �سلطة التحقيق الهندية على 

الهندية  ال�سعودية  للجنة  التح�سريية  هام�س االجتماعات 

امل�سرتكة.

البنتاثريتول  ق�سية  اإنهاء  مت     

دون فر�س ر�سوم على �سادرات 

اململكة. 

التحقيق  �سلطة  اأ�سدرت     

مكافحة  ر�سوم  بتخفي�س  قرار 

اململكة  �سادرات  �سد  االإغراق 

من الهك�سامني بن�سبة اأكرث من 

  .%92

عقد اجتماع مع اجلانب التايالندي ملناق�سة ق�سايا: 

   القوالب الزجاجية.

   احلديد املدرفل على ال�ساخن. 

   مت عقد اجتماع ثنائي بني اجلانبني ال�سعودي التايالندي 

مبقر منظمة التجارة العاملية بجنيف يف اإطار اجتماعات 

جلنة الوقاية باملنظمة ملناق�سة ا�ستثناء اململكة من الر�سوم 

املنتجات  بت�سدير  تقوم  ال  نامية  دولة  اململكة  باعتبار 

املعينة اإىل تايالند. 

»يونيكويل«  املعادن  لطالء  العاملية  ال�سركة  �سكوى 

لفر�س ر�سوم مكافحة اإغراق اأو ر�سوم وقائية على 

واردات ال�سني من منتج لفائف احلديد امل�سطحة 

املدهونة. 

   مت دار�سة و تقييم  �سكوى ال�سركة.

االأربع  خالل  اململكة  اإىل  ال�سني  �سادرات  درا�سة  مت     

�سنوات املا�سية 

ق�سايا  متطلبات  ل�سرح  ال�سركة  مع  اجتماع  عقد  مت     

املعاجلات التجارية.

   مت التو�سيح اإىل عدم اإمكانية اإقامة حتقيقات معاجلات 

جتارية من قبل االأمانة الفنية نظرًا لعدم ت�سديق جميع 

االغراق  ملكافحة  املوحد  القانون  على  االأع�ساء  الدول 

والتدابري التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.   

�سد  وال�سلب  للحديد  ا�ستيل   �سلب  �سركة  �سكوى 

زيادة الواردات من تركيا. 

   مت دار�سة و تقييم  �سكوى ال�سركة.

   مت درا�سة �سادرات تركيا اإىل اململكة خالل االأربع �سنوات 

املا�سية 

   مت عقد اجتماع مع ممثلي ال�سركة ل�سرح متطلبات ق�سايا 

املعاجلات التجارية.

   مت التو�سيح اإىل عدم اإمكانية اإقامة حتقيقات معاجلات 

جتارية من قبل االأمانة الفنية نظرًا لعدم ت�سديق جميع 

الدول االأع�ساء على القانون   

التجارية  املعاجلات  ق�سايا  مع  للتعامل  خطة  اإعداد 

الداخلية والعك�سية.
   مت 

اإعداد خطة للتوعية بق�سايا املعاجلات التجارية لدى 

االأكادمييني واالأطراف ذات العالقة. 
   مت
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 الزجاج امل�سطح-  الهند

لالإفادة  البرتول  ووزارة  اخلارجية  وزارة  خماطبة  مت      

عن بدء التحقيق وطلب احل�سول على ن�سخة من ال�سكوى 

وقوائم االأ�سئلة اخلا�سة باملنتجني وامل�سدرين االأجانب.

امل�سطح  للزجاج  املنتجة  ال�سركات  مع  اجتماع      مت عقد 

بح�سور ممثل عن وزارة البرتول.

على  للح�سول  بالتحقيق  املعنية  ال�سركات  خماطبة  مت     

فريق  قبل  من  ملراجعتها  االأ�سئلة  قائمة  على  الردود 

اإىل �سلطة  اإر�سالها ب�سكل نهائي  التجارية قبل  املعاجلات 

التحقيق الهندية. 

االأ�سيتون - الهند 

حقها  حلفظ  الهندية  التحقيق  �سلطة  خماطبة  مت     

بامل�ساركة بالتحقيق وطلب �سور لالإعالن وال�سكوى واأ�سئلة 

اال�ستبيان.

ال�سعودية و�سركة  الغرف  اأمني عام جمل�س     مت خماطبة 

�سابك ورئي�س مركز تنمية ال�سادرات لالإخطار بالتحقيق. 

من  ن�سخة  واإر�سال  الهندية  ال�سناعة  �سكوى  درا�سة     مت 

و�سركة  ال�سعودية  الغرف  اإىل  اال�ستبيان  واأ�سئلة  ال�سكوى 

�سابك ورئي�س مركز تنمية ال�سادرات.

االأنابيب البرتولية  -  الواليات املتحدة 

اعتبار  وطلب  االأمريكية  التحقيق  �سلطة  خماطبة  مت     

يف  احلق  وحفظ  بالتحقيق  معنى  طرف  اململكة  حكومة 

ح�سور جل�سات اال�ستماع العلنية مع طلب �سكوى ال�سناعة 

املحلية االأمريكية.

   مت خماطبة اأمني عام جمل�س الغرف ال�سعودية لتحديد 

املنتجني امل�سدرين باململكة واإخطارهم بالتحقيق واإمداد 

االأ�سئلة  قوائم  من  بن�سخ  املعنية  ال�سعودية  ال�سركات 

اخلا�سة باملنتجني وامل�سدرين االأجانب.

   مت عقد اجتماعات مع ال�سركة املعنية بالتحقيق )�سركة 

مكافحة  ر�سوم  فر�س  خطر  مناق�سة  مت  حيث  جي�سكو( 

التحقيق  �سلطات  منع  وحماولة  ال�سركة  على  اإغراق 

االأمريكية من فر�س ر�سوم على �سادراتها.

هذه  يف  االأمريكي  اجلانب  مع  التوا�سل  حاليا  جاري      

الق�سية وطرحها يف اجتماعات جمل�س التجارة واال�ستثمار 

ال�سعودي االأمريكي   )TIFA( يف �سهر فرباير 2014م.

م�ستمر

البويل اثيلني - تايوان 

التجارية  املعاجلات  فريق  مع  بالتن�سيق  الوزارة  قامت     

معني  كطرف  اململكة  حق  حفظ  بطلب  التحقيق  بدء  فور 

بالتحقيق وح�سور جل�سات اال�ستماع العلنية. 

امل�سبعات البال�ستيكية - لبنان 

   قامت الوزارة فور ح�سولها على االإعالن مبخاطبة �سلطة 

بالتحقيق  اال�سرتاك  يف  اململكة  برغبة  اللبنانية  التحقيق 

وحفظ حقها يف طلب ح�سور جل�سة اال�ستماع العلنية.

من  املقدمة  ال�سكوى  من  ال�سرية  غري  ن�سخة  طلب  مت     

ال�سناعة املحلية اللبنانية والن�سخة غري ال�سرية من تقرير 

بدء التحقيق، وكذلك قائمة ا�ستبيان امل�سدرين واملنتجني 

االأجانب. 

م�ستمر

القوارير الزجاجية - لبنان 

   مت درا�سة بيانات �سادرات اململكة من املنتج املعني. 

اململكة من  ا�ستثناء  ب�ساأن  التحقيق  �سلطة  الرد على     مت 

التحقيق والر�سوم. 

   خماطبة ال�سركات املنتجة املحلية ب�ساأن ا�ستثناء اململكة 

من التحقيق والر�سوم 

مت ا�ستثناء اململكة من التحقيق 
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�سكوى �سركة مدى واألياف من واردات PET  من عدة 

دول. 

   PET واردات  واألياف من  �سركة مدى  �سكوى  درا�سة     مت 

من عدة دول. 

   مت عقد اجتماع مع ال�سركة لتو�سيح البيانات املطلوبة يف 

حالة ق�سايا مكافحة االإغراق.

عقد برنامج التدريبي املوجهة للجهات احلكومية عن 

املعاجلات التجارية
م�ستمر   مت اإعداد الربنامج التدريبي املوجه للحكوميني.

قبل  من  املن�سوجة  االألياف  على  املفرو�سة  الر�سوم 

تركيا. 

منظمة  لدي  الرتكية  التعريفية  االلتزامات  حتليل  مت     

التجارة العاملية.

مراجعة نظام ت�سجيع حتويل املواد االأ�سا�سية 

    مت درا�سة مدى توافق النظام مع اتفاق الدعم. 

وامداده  اخلرباء  هيئة  لدى  الوكالة  ممثل  م�ساعدة  مت     

بالراأي 

رفع تركيا اململكة من جداول الر�سوم التف�سيلية 

   مت اإعداد  ورقة عمل ملعايل وزير النقل.

   مت تزويد جلنة البرتوكيماويات بهذه الورقة وم�ساعدتها 

يف طرحها اأمام اللجنة الرتكية ال�سعودية امل�سرتكة 

ال�سادرة  القرارات  يف  الواردة  التو�سيات  تنفيذ 

ال�سارة  املمار�سات  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  من 

يف  التعاون  جمل�س  بدول  الدولية  بالتجارة 

اجتماعها الثامن ع�سر. 

م�ستمر    مت ح�سور االجتماعات التي عقدت يف هذه الفرتة   

االأمانة  مكتب  من  املقامة  التجريبية  الق�سية  تقييم 

الفنية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

   مت عر�س نتائج التقييم على الدول االأع�ساء يف االأمانة 

العامة لدول جمل�س التعاون خالل اجتماع اللجنة الدائمة 

لدول  الدولية  التجارة  يف  ال�سارة  املمار�سات  ملكافحة 

جمل�س التعاون الثامن ع�سر.

حمرم   4 و   3 يومي  خالل  مت 

1435هـ.

القواعد  مفاو�سات  تطورات  عن  �سنوي  ربع  تقرير 

املتعلقة باتفاق مكافحة االإغراق والدعم والتدابري 

الوقائية مبنظمة التجارة العاملية. 

   مت اعداد التقرير

االحتاد  تغيري  ب�ساأن  �سابك  �سركة  �سكوى  درا�سة 

  )GSP( االأوروبي القائمة التف�سيلية

الوفد  لرئي�س  مقدمة  املو�سوع  عن  مذكرة  اإعداد  مت   

التفاو�سي. 

اجلانب  مع  اخل�سروات  زيوت  ق�سية  مناق�سة 

الفيتنامي 

 مت درا�سة اإخطار فيتنام اإىل منظمة التجارة العاملية.

 مت درا�سة حجم �سادرات اململكة من املنتج املعني.

 مت عقد اجتماع ثنائي بني اجلانبني ال�سعودي والفيتنامي 

مبقر منظمة التجارة العاملية بجنيف يف اإطار اجتماعات 

جلنة الوقاية ملناق�سة ا�ستثناء اململكة من الر�سوم باعتبار 

اإىل  املعينة  املنتجات  بت�سدير  تقوم  ال  نامية  دولة  اململكة 

فيتنام. 

مراجعة الن�سخة االجنليزية من مذكرة التفاهم بني 

دول اخلليج وال�سني ب�ساأن املعاجلات التجارية. 

 مت اأر�سالها اإىل االمانة الفنية  ملكافحة املمار�سات ال�سارة 

بالتجارة الدولية باالأمانة العامة لدول املجل�س 
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ق�سية  ملناق�سة  الباك�ستاين  اجلانب  مع  اجتماع  عقد 

اأفالم البويل بروبلني.

 مت عقد اجتماع ثنائي بني اجلانبني ال�سعودي و الباك�ستاين 

مبقر منظمة التجارة العاملية بجنيف يف اإطار اجتماعات 

جلنة مكافحة االإغراق ملناق�سة الق�سية.

 جاري ا�ستكمال امل�ساورات للتو�سل اإىل اإنهاء ايجابي حلل 

�سادرات  على  املفرو�سة  الر�سوم  واإنهاء  الق�سية  هذه 

اململكة واإخراجها من التحقيق.

م�ستمر

رفع التقرير الدوري للمجل�س االقت�سادي االأعلى عن 

ق�سايا املعاجلات التجارية. 
مت  مت اإعداد التقرير. 

الدائمة  للجنة  ع�سر  الثامن  االجتماع  يف  امل�ساركة 

الدولية  التجارة  يف  ال�سارة  املمار�سات  ملكافحة 

الذي عقد يومي 3 -1435/1/4هــ

م�ستمر متابعة تنفيذ تو�سيات االجتماع

الق�سايا  عن  املراقبة  برنامج  خالل  من  الك�سف 

التالية: 

1-قيام الهند بدء حتقيق مكافحة االإغراق �سد منتج 

الزجاج امل�سطح امل�سدرة من اململكة 

2- كما مت الك�سف عن ق�سايا الوقاية التالية : 

 اندوني�سيا - املوا�سري واأنابيب من ال�سلب 

 اأوكرانيا  - ال�سيارات 

 اندوني�سيا - اأنواع من ال�سكر الكيميائي 

 الهند - نيرتات  ال�سوديوم 

 الهند - االأنابيب غري امللحومة 

 �سيلي - الذرة 

 تايالند - القوالب الزجاجية 

 اأوكرانيا -  اأدوات املائدة )اخلزف( 

 م�سر - حديد الت�سليح 

 Methyl acetoacetate - الهند 

 رو�سيا -  حا�سدات زراعية 

 الهند  - اأنهيدريد الفثاليك 

 اندوني�سيا - احلديد ال�سلب 

 اندوني�سيا - قطع الغيار 

 تركيا - حم�س تريفثاليك 

 جنوب اأفريقيا - رقائق البطاط�س 

 تايالند - احلديد املدرفل على ال�ساخن.

 كو�ستاريكا - االأرز 

 الفلبني - احلديد املجلفن 

 تركيا - االأجهزة الكهربائية

 الفلبني - ورق ال�سحف

 تايالند - االألياف املن�سوجة

  فيتنام  - الزيوت النباتية 

  الواليات املتحدة - االأنابيب البرتولية.

  الهند - االأ�سيتون 

 االأردن - حديد الت�سليح

 الربازيل - الزجاج امل�سطح

 مت خماطبة �سلطات التحقيق يف تلك الق�سايا ح�سب موقف 

اململكة من كل ق�سية.

  حتديد ال�سركات ال�سعودية املنتجة للمنتج حمل التحقيق 

 خماطبة ال�سركات ال�سعودية املنتجة للمنتج حمل التحقيق 

وكذلك جمل�س الغرف ال�سعودية الإخطارهم بالتحقيق 

من  املعني  املنتج  من  اململكة  �سادرات  بيانات  درا�سة   

فرتة  خالل  واملعلومات  لالإح�ساءات  العامة  امل�سلحة 

التحقيق

ال�سركات  اإىل  واإر�سالها  االأ�سئلة  قوائم  على  احل�سول   

املعنية

الق�سايا  مع  التعامل  م�ستمر   

املكت�سفة 
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املالحظاتاالإجنازاملو�سوعم

29-30 يناير 2013م100%عقد اجتماعات اللجنة الدائمة حلقوق امللكية الفكرية1

م�ستمر50%درا�سة اأهم اتفاقيات حقوق امللكية الفكرية اّلتي من م�سلحة اململكة االن�سمام اإليها2

3
اإقامة دورة تدريبية بعنوان )االإدارة الفاعلة الأ�سول امللكية الفكرية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة( 

.)WIPO( بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية
م�ستمر%50

مت100%اعتماد خطة التعاون امل�سرتك مع الوايبو لعام 2013م4

مت100%درا�سة الئحة االأ�سرار التجارية من قبل اأع�ساء اللجنة5

6
م�ساركة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف اعداد املنتدى ال�سعودي الثاين للملكية الفكرية 

بعنوان )اقت�ساديات امللكية الفكرية(
مت%100

م�ستمر75%متثيل الوزارة يف اجتماعات هيئة اخلرباء ب�ساأن مقرتح الوزارة بتوحيد مو�سوعات امللكية الفكرية7

8
االإجابة على ا�ستف�سارات جمل�س ال�سورى حول عالقة وزارة التجارة وال�سناعة باللجنة الدائمة 

حلقوق امللكية الفكرية
مت%100

مت100%ح�سور اجتماع جمعيات منظمة الوايبو ال�سنوي بجنيف لعام 2013م9

مت100%االإجابة على ا�ستف�سارات اجلانب االأمريكي حول و�سع امللكية الفكرية باململكة10

11
دعوة اأع�ساء اللجنة الدائمة حلقوق امللكية الفكرية للم�ساركة يف فعاليات الوايبو وجهات اأخرى 

متعددة يف جمال حقوق امللكية الفكرية
مت%100

مت100%التن�سيق مع الوايبو الإيفاد خبرية لتدريب العن�سر الن�سائي يف العالمات التجارية12

13
التن�سيق مع منظمة الوايبو لدعم وزارة الثقافة واالإعالم الإقامة ور�سة عمل تدريبية عن االإدارة 

اجلماعية للحقوق املجاورة
مت%100

مت100%اقامة ور�سة عمل م�سئويل تقنية املعلومات احلكوميني اّلتي نظمتها وزارة الثقافة واالإعالم14

مت0%زيارة ديوان املظامل ملناق�سة م�ساكل انفاذ حقوق امللكية الفكرية15

16
االجتماع مع املخت�سني بق�سم العالمات التجارية مبنظمة الوايبو ملناق�سة اأهمية ان�سمام اململكة 

لربوتوكول مدريد للعالمات التجارية ومو�سوعات امللكية الفكرية باململكة
مت%100

خامسًا: المفاوضات التجارية:

االإجنازمالحظاتخطوات العملالربنامجم

املراجعة العاملية الرابعة للم�ساعدة من 

اجل التجارة خالل الفرتة 8 - 10 يوليو 

2013م.

مت خماطبة اجلهات املعنية للم�ساركة يف اجتماعات 

املراجعة ومناق�س العالقة بني �سال�سل القيمة والتجارة 

وجدول اأعمال التنمية ملا بعد عام 2015، ووجهات النظر 

امل�ستقبلية حول برامج امل�ساعدة الأجل التجارة.

عقد االجتماع خالل الفرتة 8 - 10 

يوليو 2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع جمل�س 

التجارة يف ال�سلع.
مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع.

مت عقد االجتماع بتاريخ 11 يوليو 

2013م.
%100

اجتماع مراجعة ال�سيا�سات التجارية 

لالحتاد االأوروبي.

 مت اإعداد كلمة اململكة ب�ساأن مراجعة ال�سيا�سات التجارية 

لالحتاد االأوروبي.

 مت اإعداد التقرير بخ�سو�س االجتماع.

عقد االجتماع يومي 16 و 18 يوليو 

2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع املجل�س 

العمومي.

 مت اإعداد كلمة اململكة با�سم املجموعة االآ�سيوية ب�ساأن 

تقرير رئي�س جلنة املفاو�سات التجارية 

 مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع

عقد االجتماع خالل الفرتة 24 - 25 

يوليو 2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع جمل�س 

ت�سوية املنازعات.

مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع والتعبري عن رغبة 

اململكة يف حال طلب الدخول يف الق�سايا املنظورة اأمام 

الهيئة كطرف رئي�سي اأو طرف ثالث.

عقد االجتماع يوم 30 اأغ�سط�س 

2013م.
%100
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احل�سور وامل�ساركة يف اجتماعات جلنة 

االتفاقيات التجارية االإقليمية.
مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع.       

مت عقد االجتماع بتاريخ 18 �سبتمرب 

2013
%100

 احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع جمل�س

التجارة يف اخلدمات.
مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع.

مت عقد االجتماع خالل الفرتة من 

16 - 18 �سبتمرب 2013م.

وتراأ�س املجل�س ممثل اململكة الدائم 

لدى منظمة التجارة العاملية.

%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع جمل�س 

ت�سوية املنازعات.

مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع والتعبري عن رغبة 

اململكة يف حال طلب الدخول يف الق�سايا املنظورة اأمام 

الهيئة كطرف رئي�سي اأو طرف ثالث.

مت عقد االجتماع يوم 25 �سبتمرب 

2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماع جلنة 

الزراعة

 مت اإر�سال اأجندة االجتماع اإىل الوزارة حال �سدورها

 خماطبة وزارة الزراعة حول امل�ساركة يف االجتماع

مت عقد االجتماع بتاريخ 26 �سبتمرب 

2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف االجتماعات غري 

الر�سمية  للمجموعة التفاو�سية املعنية 

بتي�سري التجارة.

اإثارة اهتمامات اململكة وحتفظاتها ب�ساأن بع�س الن�سو�س 

واالأحكام امل�سمنة يف الن�س التفاو�سي.

 مت عقد اجتماعني غري ر�سميني 

يومي 1 و4 يوليو 2013م
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماعات جلنة 

االتفاقيات التجارية االإقليمية.
مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع.

مت عقد االجتماع خالل الفرتة 3- 4 

يوليو 2013م. 
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اجتماعات 

املجموعة التفاو�سية على التجارة ونقل 

التكنولوجيا.

مت اإعداد تقرير حول جمريات االجتماع.
مت عقد االجتماع بتاريخ 4 يوليو 

2013م. 
%100

امل�ساركة يف االجتماع الذي �ستنظمه 

املوؤ�س�سة الدولية االإ�سالمية لتمويل 

التجارة بجنيف.

 مت ت�سمية امل�ساركني من وفد اململكة الدائم لدى املنظمة 

يف االجتماع.

 �ساهمت اململكة يف هذه املبادرة مببلغ ثالثة ماليني دوالر 

اأمريكي.

 مت عقد االجتماع بتاريخ 7 

يوليو2013م

 �سيتم ا�ستعرا�س اآخر امل�ستجدات 

والربنامج التف�سيلي ملبادرة 

امل�ساعدة من اجل التجارة للدول 

العربية.

%100

اتفاقيات التجارة احلرة اخلليجية 

وال�سعودية. 

 مت اإعداد تقرير متهيدًا ملناق�ستها يف االأمانة العامة لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

 مت حتديد االإتفاقيات ذات االأولوية يف التفاو�س.

 مت اإعداد ال�سيناريوهات التفاو�سية.

%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جلنة 

االإتفاقيات التجارية االإقليمية.

  دعوة اجلهات املعنية للم�ساركة يف االإجتماع.

 م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة العاملية 

بجنيف، وممثلي اجلهات املعنية.

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع.

مت عقد االإجتماع خالل الفرتة 17 - 

18 �سبتمرب 2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع فريق 

التفاو�س اخلليجي.

مت اإعداد حم�سر ورفع تقرير ب�ساأن املكا�سب واخل�سائر من 

اإتفاقيات التجارة احلرة.

مت عقد االإجتماع بتاريخ 

2013/9/18م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جمل�س 

ت�سوية املنازعات

مت اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع، والتعبري عن رغبة 

اململكة يف حال طلب الدخول يف الق�سايا املنظورة اأمام 

الهيئة كطرف رئي�سي اأو كطرف ثالث.

مت عقد االإجتماع بتاريخ 25 �سبتمرب 

2013م
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جلنة 

الزراعة.

 مت دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 متت م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة 

العاملية بجنيف.

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع.

مت عقد االإجتماع بتاريخ 26 �سبتمرب 

2013م.
%100
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االإجنازمالحظاتخطوات العملالربنامجم

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جلنة 

تدابري االإ�ستثمار ذات ال�سلة بالتجارة.

 مت دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 متت م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة 

العاملية بجنيف.

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع.

مت عقد االإجتماع بتاريخ 4 اأكتوبر 

2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع املجل�س 

العمومي ملنظمة التجارة العاملية.

 مت دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 متت م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة 

العاملية بجنيف.

  مت اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع

مت عقد االإجتماع يومي 8 و 9 اأكتوبر 

2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جلنة 

حقوق امللكية الفكرية.

 مت دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 متت م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة 

العاملية بجنيف.

 مت اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع.

مت عقد االإجتماع يومي 10 و 11 

اأكتوبر 2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جلنة 

التدابري ال�سحية وال�سحة والنباتية.

 مت دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 متت م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة 

العاملية بجنيف.

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع.

مت عقد االإجتماع يومي 17 و 18 

اأكتوبر 2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جمل�س 

ت�سوية املنازعات

مت اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع، والتعبري عن رغبة 

اململكة يف حال طلب الدخول يف الق�سايا املنظورة اأمام 

الهيئة كطرف رئي�سي اأو كطرف ثالث.

عقد االإجتماع بتاريخ 22 اأكتوبر 

2013م
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جلنة 

العوائق الفنية اأمام التجارة.

 دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة العاملية 

بجنيف.

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع.

عقد االإجتماع خالل الفرتة 29 - 31 

اأكتوبر 2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع املجل�س 

العمومي ملنظمة التجارة العاملية.

 دعوة اجلهات املعنية بامل�ساركة يف االإجتماع.

 م�ساركة مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة العاملية 

بجنيف.

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع

عقد االإجتماع يومي 5 و 6 نوفمرب 

2013م.
%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع جمل�س 

ت�سوية املنازعات

 اإعداد تقرير حول جمريات االإجتماع، والتعبري عن رغبة 

اململكة يف حال طلب الدخول يف الق�سايا املنظورة اأمام 

الهيئة كطرف رئي�سي اأو كطرف ثالث.

عقد االإجتماع بتاريخ 20 نوفمرب 

2013م
%100
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االإجنازمالحظاتخطوات العملالربنامجم

املوؤمتر الوزاري التا�سع ملنظمة التجارة 

العاملية يف بايل - اإندوني�سيا.

 مت تلقي تقارير حول اآخر امل�ستجدات ب�ساأن املو�سوعات 

التي من املتوقع الو�سول اإىل اتفاقات حولها يف املوؤمتر.

 مت مرا�سلة اجلهات ذات العالقة وال�سلة بق�سايا منظمة 

التجارة العاملية ومبوا�سيع املوؤمتر خا�سة لطلب تر�سيح 

ممثلني من اجلهات للتمثيل يف هذا املوؤمتر وامل�ساركة.

 عملت االإدارة بالتعاون مع مكتب ممثل اململكة بجنيف 

للتح�سري ملوا�سيع املوؤمتر الوزاري وامل�ساركة يف عدد من 

االجتماعات ذات العالقة والتح�سريية ال�سابقة للموؤمتر. 

 مت العمل على حت�سري ملف ورقي واأي�سا ملف اإلكرتوين 

ملوا�سيع املوؤمتر الوزاري وطباعة عدد من املطبوعات 

اخلا�سة مب�ساركة الوفد ال�سعودي يف املوؤمتر، حيث مت 

توزيعه على اأع�ساء الوفد ال�سعودي امل�ساركني يف املوؤمتر.

فيما يخ�س املوا�سيع اللوج�ستية لهذا املوؤمتر وبالتعاون    

مع مكتب ممثل اململكة لدى منظمة التجارة العاملية 

بجنيف مت االإعداد والتح�سري ال�سابق للموؤمتر، �سواء فيما 

يخ�س اإقامة الوفد اأو تنقالته وجتهيز جميع االمور ذات 

العالقة.

الفرتة  خالل  االجتماع  عقد  مت   

2013م يف بايل -  6 دي�سمرب   - 3

اإندوني�سيا.

لوفد  تن�سيقي  اإجتماع  عقد  مت   

اململكة امل�سارك يف املوؤمتر 

اللقاءات  من  عدد  عقد  مت   

مع  املوؤمتر  هام�س  على  الثنائية 

بالدول  وال�سناعة  التجارة  وزراء 

التالية: )م�سر، االأردن، باك�ستان، 

نيوزيلندا،  اأيطاليا،  ايرلندا، 

�سريالنكا(.

جمل�س  لدول  اإجتماع  عقد  مت   

التعاون اخلليجي.

غري  املجموعة  وزراء  اجتماع  مت   

الر�سمية للدول النامية.

اال�سالمي  البنك  اجتماع  عقد  مت   

للتنمية.

الغرف  وفد  اجتماع  عقد  مت   

التجارية مع وزراء التجارة.

 مت اجتماع وزراء التجارة العرب.

الدول  جمموعة  اجتماع  عقد  مت   

.)RAMs( حديثة االن�سمام

امل�سرتيات  جلنة  اجتماع  عقد  مت   

احلكومية.

برنامج  ملناق�سة  اجتماع  عقد  مت   

للدول  املخ�س�س  املتعدد  التمويل 

.)EIF( االأقل منوا

%100

احل�سور وامل�ساركة يف اإجتماع فريق 

التفاو�س اخلليجي.

اإعداد حم�سر ورفع تقرير ب�ساأن املكا�سب واخل�سائر من 

اإتفاقيات التجارة احلرة، ومناق�سة ما مت التو�سل اإليه يف 

االإجتماع ال�سابق للفريق التفاو�سي.

عقد االإجتماع بتاريخ 

2013/12/25م.
%100

حلقة العمل اخلا�سة بتقييم 

االحتياجات الوطنية واالأولويات يف 

جمال تي�سري التجارة مبنظمة التجارة 

العاملية

االإعداد والتح�سري حللقة العمل اخلا�سة بتقييم االحتياجات 

الوطنية واالأولويات يف جمال تي�سري التجارة مبنظمة 

التجارة العاملية، املزمع عقدها يف �سهر يناير 2014م 

ب�سلطنة عمان، حيث مت تعميم خطاب لطلب امل�ساركة من 

اجلهات ذات العالقة، والتوا�سل مع �سكرتارية منظمة 

التجارة العاملية ملعرفة املوا�سيع املطروحة للنقا�س يف هذه 

الور�سة ومدى اأهميتها.

�ستعقد خالل الفرتة 19 - 23 يناير 

2014م مب�سقط - �سلطنة عمان.
%100

سادسًا: الدراسات واالحصاءات
التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم:

تم اإعداد اإح�ساءات التبادل التجاري لعام 2012، وتحليل لها كما يلي:

   تتعامل المملكة العربية ال�سعودية تجاريًا مع اأكثر من )180( دولة تجاريا حول العالم. 

   بلغ اإجمالي قيمة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم لل�سلع النفطية وغير النفطية في العام 2012م )2040( مليار ريال 

2011م، والميزان التجاري مازال يميل بف�سل اهلل ل�سالح المملكة، بقيمته  تقريبا بن�سبة ارتفاع بلغت )9،6%(  مقارنه بالعام 

)873( مليار ريـال.

الوزن  وبلغ   ،)%6،5( زيادة   بن�سبة  ريال  مليار   )1456،5( العالم  لدول  النفطية  وغير  النفطية  المملكة  �سادرات  قيمة  بلغت     

الم�سدر )467( األف طن بارتفاع بن�سبة )3،8%( عن العام ال�سابق، وكما بلغت قيمة الواردات للمملكة عام 2012م )583،5( 

مليار ريال وبن�سبة ارتفاع بلغت )%18(.

   بلغ الوزن الم�ستورد )74،493( األف طن وبارتفاع بن�سبة )17،9%( عن العام ال�سابق.



145

 ويو�سح الجدول والر�سم البياني  التاليين حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم  للفترة 2005 - 2012م. 

امليزان التجاريحجم التبادل التجاريالوارداتال�سادراتالعام

2005677223900454

20067912611052530

20078743381212536

200811754311607744

20097213581079362

20109424011343541

20111367.6493.51861،1874،1

20121456،5583،52040873

* القيمة بالمليار رياـل

* بيانات ح�سب التقرير ال�سادر من م�سلحة االإح�ساءات العامة عام1433/1432هـ، والموقع االإلكتروني للم�سلحة.
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الصادرات غير البترولية:
بلغت �سادرات المملكة من ال�سلع غير النفطية لعام 2012م ما قيمته )190( مليار ريـال بن�سبة ارتفاع بلغت )%32،7(.

ويالحظ اأن �سادرات المملكة غير النفطية، بف�سل اهلل، ت�سهد نموًا م�ستمرًا منذ العام 2005-2012م.

ويو�سح الجدول والر�سم البياني التاليين قيم �سادرات المملكة غير النفطية للفترة 2005-2012م )القيمة بالمليار ريـال(

ال�سادراتالعام

200571

200685،5

2007104،5

2008121

2009109

2010135

2011176.5

2012190،9

* القيمة بالمليار ريـال

* بيانات ح�سب التقرير ال�سادر من م�سلحة االإح�ساءات العامة عام1433/1432هـ



147

اأهم ال�صادرات والواردات ح�صب جمموعات الدول )باملليون ريال(:

الن�سبة الإجمالية ال�سادراتجمموعات الدول
الن�سبة الإجمالية الوارداتجمموعات الدولال�سادرات%

الواردات%

دول اآ�سيوية عدا العربية 

واالإ�سالمية
784،39754

دول اآ�سيوية عدا العربية 

واالإ�سالمية
198،43734

147،52425دول االحتاد االأوروبي218،09715دول اأمريكا ال�سمالية

87،34415دول اأمريكا ال�سمالية176،21112دول االحتاد االأوروبي

96،3406،5دول جمل�س التعاون اخلليجي
دول جمل�س التعاون 

اخلليجي
38.8097

30،8515دول اإ�سالمية عدا العربية62،5484،5دول اإ�سالمية عدا العربية

80،50814بقية الدول االأخرى118،9108بقية الدول االأخرى

583،473100االإجمايل1،456،503100االإجمايل
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اأهم خم�ص دول م�سدر اإليها واأهم خم�ص دول م�ستورد منها:

اأهم الدول امل�سدر 
الن�سبة الإجمايل الوارداتاأهم الدول امل�ستورد منهاالن�سبة الإجمايل ال�سادرات %ال�سادراتاإليها

الواردات%

78،77013،5اأمريكا208،33914،3اأمريكا

74،19512،72ال�سني192،20113،2اليابان

41،3677،06اأملانيا188،22912،62ال�سني

38،9896،68اليابان133،5856،17كوريا اجلنوبية

35،4676،08كوريا اجلنوبية120،8418،3الهند

268،78846،07االإجمايل843،19557،89االإجمايل
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سابعًا: مجلس التعاون والجامعة العربية:

مالحظاتن�سبة االإجنازالربنامج الرئي�سيم

1
االجتماع التح�سريي للجنة املعنية بتنفيذ قرارات جمل�س االأمن التي ت�سدر حتت 

الف�سل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة
مت عقده يومي 29 و30 يناير 2013م%100

مت عقده بالفرتة 3-5 مار�س 2013م100%االجتماع الرابع ملجل�س التن�سيق ال�سعودي القطري بالدوحة2

مت عقده يومي13 و14 يناير 2013م50%املوؤمتر الرابع لرجال االأعمال اخلليجيني ونظرائهم من الهند3

مت عقده يومي 18 و19 فرباير 2013م100%االجتماع الثاين حول التجارة واال�ستثمار بني دول جمل�س التعاون وجمهورية تركيا4

5
االجتماع )38( لوكالء وزارات التجارة التح�سريي لالجتماع )47( للجنة التعاون 

التجاري
مت عقده يومي 21 و22 اإبريل 2013م%100

مت عقده يومي 7 و8 مايو 2013م100%االجتماع ال�سابع واالأربعون للجنة التعاون التجاري6

مت عقده يومي 7  و8 يوليو 2013م100%االجتماع التن�سيقي لفريق عمل التجارة واال�ستثمار بني دول املجل�س واململكة االأردنية 7

8
امل�ساركة مع فريق العمل املكلف بدرا�سة حماية الوكيل املحلي يف االحتاد اجلمركي 

لدول املجل�س لعقد اجتماعه الثالث
مت عقده يومي 14 و15 اأغ�سط�س 2013م%100

9
اجتماع فريق عمل من املخت�سني يف الدول االأع�ساء ملناق�سة مو�سوع حماية 

اال�ستثمارات اخلليجية يف الدول العربية وال�سديقة
مت عقده يومي 10 و11 �سبتمرب 2013م%100

10
االجتماع )39( لوكالء وزارات التجارة التح�سريي لالجتماع )48( للجنة التعاون 

التجاري
مت عقده بتاريخ 16 �سبتمرب 2013م%100

11
امل�ساركة يف االجتماع التكميلي ال�سابع لفريق عمل درا�سة نظام الهيئة الق�سائية 

االقت�سادية
مت عقده يومي 17 و18 �سبتمرب 2013م%100

مت عقده يومي 25 و26 �سبتمرب 2013م100%امل�ساركة يف االجتماع االحتاد اجلمركي )62( بدول جمل�س التعاون 12

100%امل�ساركة يف اجتماعات الدورة العادية )92( للمجل�س االقت�سادي واالجتماعي العربي 13
مت عقده يومي 11 و12 �سبتمرب 

2013م

مت عقده بتاريخ 2 اأكـتـوبر2013م100%االجتماع )48( للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة وال�سناعة لدول جمل�س التعاون14

مت عقده يومي 29 و30 اأكتـوبر 2013م100%اجتماع جلنة ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة ال�سابع ع�سر15

16
التح�سري لور�سة عمل حول تطبيق قرارات جمل�س االأمن لكافة الدول العربية وبالتن�سيق 

مع جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية
خالل �سهر نوفمرب 2013م%25

مت عقده يومي 26 و27 نوفمرب2013م50%اجتماع جلنة مناق�سة الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية17

مت عقده يف �سهر دي�سمرب 1002013%اجتماع جلنة االحتاد اجلمركي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية18

19
ور�سة عمل تقييم نتائج درا�سة ا�سرتاتيجية تنمية ال�سادرات ال�سناعية غري النفطية 

لدول املجل�س
مت عقده يومي 20 و21 نوفمرب2013م%100

مت عقده يومي30 و31 دي�سمرب1002013%االجتماع الثالث للفريق املكلف بدرا�سة احلماية اجلمركية20





المتطلبات المالية 
وااليرادات
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نموذج رقم )5(
المتطلبات المالية وااليرادات

للعام المالي 1435/1434هـ

الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة 

المعتمد في الخطة البـيـــــــــــــان
الت�شغيلية

المعتمد في الميزانية
بعد المناقالت

المن�شرف الفعلي بعد 
المناقالت

279.00300،900288،532الباب االأول

75.00165،412144،209الباب الثاني

37.0037،56820،719الباب الثالث

391.00503،880453،460مجموع االإنفاق المتكرر

255.003،876،3102،524،407الباب الرابع

464.004،380،1902،977،867االإجمالي

)مليون ريـال(

المتحقق خالل العامالمعتمد في الخطة الت�شغيليةالبيــــان

217.10336.44اإليرادات





اإلنجازات المتحققة على 
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متابعة األهداف العامة والسياسات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع التجارة(

المعوقاتخطوات تحقيق الهدف )*(االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف االأول:
وتوجيهها  الداخلية  التجارة  تنمية  اال�ستمرار يف 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وفق احتياجات 
باأق�سى  الهدف  هذا  وحتقيق  الوطنـــي  االقت�ساد 

كفاءة واأقل التكاليف:

االأنظمة  وتعديل  مراجعة   1/1

م�ساريع  واإعداد  بها،  املعمول  واللوائح 

مزاولة  اأ�ساليب  لتح�سني  جديدة  اأنظمة 

االأن�سطة التجارية مبا يتما�سى مع املتغريات 

عن  الناجمة  وااللتزامات  وامل�ستجدات 

ان�سمام اململكة اإىل منظمة التجارة العاملية

يف هذا االإطار مت عقد عدد من اللقاءات واالجتماعات مع عديد من امل�سئولني باململكة 

يف  وامل�ساركة  الداخلية،  التجارة  قطاع  تهم  التي  واللوائح  االأنظمة  وتعديل  ملراجعة 

بني  ومن  التجارية،  االأن�سطة  مزاولة  اأ�ساليب  لتح�سني  اجلديدة  االأنظمة  م�ساريع  اإعداد 

املو�سوعات التي مت مناق�ستها مع امل�سئولني باململكة: 

   نظام البيع بالتق�سيط.

   نظام التحكيم التجاري.

   م�ساكل النقل الربي.

   التخلي�س اجلمركي.

   النظم العقارية.

العمل  ممار�سة  طرق  مراجعة   2/1

وتطويرها،  واأ�ساليبها  واإجراءاتها  التجاري 

احتياجات  وفق  تي�سريها  على  والعمل 

االقت�ساد الوطني.

   تتمثل اأهم م�ساهمات املجل�س يف هذا اجلانب فيما يلي: 

   اعتماد م�سروع اإبداعات �سعودية كاأحد امل�ساريع لزيادة اال�ستثمارات الن�سائية واملوؤدية 

�سريحة كبرية من  لعمل  بناء قاعدة  وي�ساهم كذلك يف  للمراأة  اإىل فتح جمال جديد 

العمالة بكافة امل�ستويات.

   امل�ساركة يف اإجناز م�سروع حتويل افرتا�س البائعات اإىل حمالت، والذي من املزمع 

تطبيقه يف املدينة املنورة.

   امل�ساركة يف ع�سوية فريق العمل امل�سكل لدرا�سة املعوقات التي تواجه القطاع العام 

واخلا�س يف عمليات اال�سترياد والت�سدير.

بالرتخي�س  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق  خالل  من  التجاري  االمتياز  م�ساريع  دعم     

والتمويل. 

   احل�سول على موافقة م�سلحة اجلمارك بالتعامل بالباركود.

درا�سة مو�سوع قيام فروع ال�سركات يف املحافظات واملناطق املختلفة بتجديد �سجالتها 

لدى مكاتب ال�سجل التجاري يف املناطق واملحافظات التي تقع فروع ال�سركات يف دائرة 

اخت�سا�سها.

االإ�سراف على تنظيم وت�سنيف   3/1

املختلفة،  التجارية  واخلدمات  الن�ساطات 

وفق  لذلك  الالزمة  الرتاخي�س  واإ�سدار 

النظم والتعليمات املناط تنفيذها بالوزارة.

-  مت عمل درا�سة لكيفية تطبيق ت�سنيف االن�سطة االقت�سادية. واو�ست الدرا�سة بعدد من 

التطبيقات الالزمة لتنفيذها 

1- تقدمي خدمة ا�سدار وجتديد ال�سجل التجاري الكرتونيا

2- تقدمي خدمة ا�سدار رخ�س املهن اال�ست�سارية الكرتونيا

3- تقدمي خدمة طلب ت�سجيل العالمة التجارية الكرتونيا

4-خدمة ن�سر اأعالن ت�سجيل العالمة التجارية يف موقع الوزارة

5-خدمة درا�سة عقود ال�سركات الكرتونيا 

6-خدمة حجز اال�سم التجاري الكرتونيا 

التجارية  ال�سجالت  و�سطب  وتعديل  وجتديد  ا�سدار   ( االعمال  قطاع  خدمة  تقدمي   -7

املهن  رخ�س  ا�سدار   - التجارية  العالمات  ت�سجيل   - باأنواعها  ال�سركات  ت�سجيل   -

ا�سدار   - بالتق�سيط  البيع  ا�سدار رخ�س   - التجارية  الوكاالت  ت�سجيل  اال�ست�سارية- 

رخ�س حت�سيل الديون  (

8- البدء يف االأر�سفة االلكرتونية

9-  تفعيل مركز اخلدمة ال�ساملة

10- تعديل �سالة مركز خدمات االإعمال 

11- تنفيذ درا�سة الإعادة هند�سة اجراءات الوكالة مبا يهدف اإىل رفع الكفاءة االنتاجية 

وتقدمي اخلدمات للقطاع االعمال  ب�سورة اأف�سل.

يتجاوز  ما  وجود   

جتاري  �سجل  مليون 

تعديل  اإىل  حتتاج 

ح�سب  ان�سطتها  يف 

لالأن�سطة  الت�سنيف 

مما  االقت�سادية. 

تكليف  ي�ستلزم 

متخ�س�سة  �سركة 

بعملية  للقيام 

التطبيق
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من  املزيد  قيام  ت�سجيع   4/1

حتويل  ذلك  يف  مبا  امل�ساهمة،  ال�سركات 

�سركات  اإىل  الكربى  اخلا�سة  ال�سركات 

الفر�س  من  املزيد  الإتاحة  م�ساهمة 

اال�ستثمارية للمدخرات الوطنية.

عقد ندوات وموؤمترات ت�سجع وتدعم اإن�ساء ال�سركات امل�ساهمة، وحتويل ال�سركات اخلا�سة 

الكربى اإىل �سركات م�ساهمة لتو�سيع ملكية راأ�س املال وتوفري العديد من فر�س العمل. كما 

ت�سجع على اندماج املوؤ�س�سات وال�سركات اخلا�سة ذات االأحجام ال�سغرية واملتماثلة يف 

طبيعة الن�ساط من اأجل حتقيق الكفاءة االقت�سادية وحت�سني املقدرة التناف�سية. ولتحقيق 

تلك االأهداف قام املجل�س باملبادرات التالية:

املبادرة  هذه  يف  �سارك  امل�ساهمة،  ال�سركات  وتطور  منو  تواجه  التي  املعوقات  اإزالة    

رئي�س  وكٍل من  ال�سعودية  الغرف  امل�ساهمة مبجل�س  لل�سركات  الوطنية  اللجنة  اأع�ساء 

هيئة �سوق املال، ومدير عام م�سلحة الزكاة والدخل. 

اأن�ساأ املجل�س قاعدة بيانات مكونة من 200 األف �سركة تعمل يف جمال التجارة

املوؤ�س�سات  اندماج  ت�سجيع   5/1

وال�سركات يف وحدات كبرية من اأجل توفري 

وتو�سيع  الوحدات  لهذه  الراأ�سمالية  الكثافة 

قدراتها على تنويع اال�ستثمار وتعزيزها.

على  ت�سجع  التي  التو�سيات  من  الكثري  باململكة  بامل�سئولني  لقاءاته  خالل  املجل�س  قدم 

طبيعة  يف  واملتماثلة  ال�سغرية  االأحجام  ذات  اخلا�سة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  اندماج 

الن�ساط من اأجل رفع القدرة التناف�سية وحتقيق الكفاءة االقت�سادية. ومن �سمن اللقاءات 

التي نظمها املجل�س بهذا اخل�سو�س، لقاء عدد من اأ�سحاب املوؤ�س�سات وال�سركات بكٍل 

من رئي�س هيئة �سوق املال، ومدير عام م�سلحة الزكاة والدخل ملناق�سة عدد من الق�سايا 

التي تتعلق بهذا املو�سوع.

تعزيز الثقة يف التعامل باالأوراق   6/1

االأنظمة  خمالفات  و�سبط  التجارية، 

التجارية وحاالت االإغراق ال�سلعي، والت�سرت 

املعوقة  املمار�سات  من  وغريهما  التجاري 

وتطبيق  واخلدمات،  ال�سلع  جتارة  لنمو 

االأنظمة  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات 

التجارية من خالل اللجان امل�سكلة لذلك.

  تطبيق نظام االأوراق التجارية ، ومتابعة تنفيذ العقوبات التي �سملتها قرارات مكاتب 

مثل حت�سيل الغرامات املالية وتنفيذ عقوبات الت�سهري يف ال�سحف املحلية على نفقة 

املحكوم عليه.

  التن�سيق مع ق�ساء التنفيذ

  القيام بحملة توعوية يف ال�سحف عن جرمية اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد.

الأمر  ال�سندات  وهي  البديلة  االأوراق  ا�ستخدام  خالل  من  توعوية  بحملة  القيام    

والكمبياالت.

الرتافع باحرتافية عن الوزارة يف جميع الق�سايا �سواًء املرفوعة من الوزارة اأو �سدها ، 

متابعة  اإىل  اإ�سافة   ، اال�ستئناف  اأمام حماكم  مواعيدها  وتقدميها يف  املذكرات  واإعداد 

الق�سايا مع فروع الوزارة.

  تطبيق نظام مكافحة الت�سرت.

  تكثيف اجلوالت امليدانية.

الوافدين حل�سابهم  وعمل  الت�سرت  للحد من ظاهر  اأخرى  اإجراءات  و  باآليات  القيام    

اخلا�س.

  التوعية  والتثقيف بخطورة الت�سرت.

  التعاون مع اجلهات ذات العالقة كوزارة العمل و الداخلية.

زيادة االإمكانيات الب�سرية و املادية.

تقدمي بع�س املبادرات متثلت يف تنظيمه لعدد من اللقاءات والندوات التي دعا لها رجال 

والتقليد،  التجاري  الغ�س  مو�سوعات  بحثت  والتي  بالدولة،  امل�سئولني  وبع�س  االأعمال 

وحماية امللكية الفكرية.

كما �سارك املجل�س يف بع�س االجتماعات التي ُعقدت من اأجل تعزيز وتفعيل اآليات وو�سائل 

حماية امل�ستهلك.

االإجراءات  طول    

لك�سف الت�سرت.

املت�سرتين  قيام    

املخالفة  باإخفاء 

اجلرمية  واإعطاء 

ال�سبغة القانونية.

ال�سغرية  املن�ساآت  ت�سجيع   7/1

الت�سهيالت  وتقدمي  ودعمها،  واملتو�سطة 

اأن�سطتها واالرتقاء  الالزمة لنموها وتو�سيع 

مب�ستوى خدماتها.

االأجواء  خلق  يف  وت�ساهم  �ساهمت  التي  اللقاءات  من  العديد  يف  و�سارك  املجل�س  نظم 

املنا�سبة لنمو وتطور هذه املن�ساآت، منها على �سبيل املثال: 

  تنظيم لقاءات مع كٍل من بنك الت�سليف واالدخار و�سندوق كفالة و�سندوق تنمية املوارد 

الب�سرية للعمل على تذليل كافة ال�سعوبات التي تواجه �سغار امل�ستثمرين.

م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  اقرتاح  لدرا�سة  امل�سكل  العمل  فريق  اجتماعات  يف  امل�ساركة    

للمن�ساآت ال�سغرية.

  امل�ساركة يف تنظيم ندوة التمويل االأ�سغر واالأعمال االجتماعية، وذلك بالتعاون برنامج 

اخلليج العربي للتنمية )اأجفند(. 

لبحوث  الوطني  للمركز  االإ�سرتاتيجي  التوجه  حول  ت�سور  لو�سع  عمل  ور�سة  تنظيم    

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

لدعم  وذلك  كفالة،  لربنامج  اال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  اجتماعات  يف  امل�ساركة    

امل�ساريع النا�سئة يف خمتلف مناطق اململكة.  

اإعداد كتيبات حول االإجراءات احلكومية واجلهات التمويلية الداعمة للمن�ساآت ال�سغرية 

واخلا�سة ب�سل�سلة اإدارة االأعمال التجارية ال�سغرية.  
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الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع التجارة(

المعوقاتخطوات تحقيق الهدف )*(االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف الثاني:
التنمية  في  الخا�ص  القطاع  دور  تعزيز 
االقت�سادية  الكفاءة  ورفع  االقت�سادية 
ا�صتثماراته  مجاالت  وتو�صيع  لمن�صاآته 

الموجهة لل�سوق المحلية والعالمية:

تفعيل العالقة القائمة   1/2

بني الوزارة والغرف التجارية 

ال�سناعية، لزيادة اإ�سهام الغرف 

يف تنمية القطاع اخلا�س.

زيادة قنوات االت�سال بني القطاعني العام واخلا�س، وامل�ساهمة مع امل�سئولني بالدولة يف �سياغة االأنظمة والقرارات 

ذات العالقة بقطاع االأعمال، كما �ساهم املجل�س من خالل ات�ساالته ولقاءاته مع االأجهزة املعنية يف مناق�سة 

الكثري من الق�سـايا واملو�سوعات التي تتعلق بن�ساطات الغرف واخلدمات التي تقدمها لرجال االأعمال، والقرارات 

ال�سادرة ب�ساأنها. ومن اأهم الق�سايا التي تعاون فيها املجل�س من اجلهات احلكومية فيما يخ�س الغرف:

  م�ساركة املجل�س يف درا�سة اخت�سا�سات اأجهزة الغرفة وفقًا لنظام الغرف التجارية ال�سناعية والئحة 

احلوكمة.

  م�ساركة املجل�س يف اإعداد دليل اإر�سادي لع�سوية ممثلي الغرف ال�سعودية يف الغرف العربية واالأجنبية.

  درا�سة و�سع وم�ستقبل الغرف اإجرائيا وماليا يف جمال الت�سديق على الوثائق واملحررات الورقية.

التن�سيق بني الوزارة   2/2

والغرف التجارية ال�سناعية 

واجلهات املعنية لتعزيز اأن�سطة 

البحث والتطوير، وحت�سني نوعية 

اخلدمات التي تقدمها الغرف 

ملواكبة املتغريات وامل�ستجدات.

قدم املجل�س بع�س املبادرات بالتن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعات واجلهات احلكومية االأخرى وهي كما 

يلي: 

  االتفاق مع برنامج التعامالت االلكرتونية احلكومية )ي�ّسر( على ا�ست�سافة مكاتب الت�سجيل والتحقق من 

الهوية االلكرتونية للمن�سئات التجارية بالغرف.

االإلكرتوين،  التبادل  بنظام  العالقة  ذات  الوزارية  والقرارات  واللوائح  االأنظمة  درا�سة  يف  امل�ساركة    

واملقرتح تطبيقه يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.  

  التن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة فيما يخ�س تعديل بع�س مواد الالئحة التنفيذية لنظام الغرف 

التجارية ال�سناعية.

  التن�سيق مع وزارة التجارة وال�سناعة فيما يخ�س القرارات والتعليمات ال�سادرة من الوزارة ب�ساأن اإقامة 

املهرجانات الت�سويقية. 

ا�ستمرار التن�سيق مع   3/2

جمل�س الغرف التجارية ال�سناعية 

والغرف التجارية ال�سناعية لتوعية 

وتدريب التجار ب�ساأن االأ�ساليب 

احلديثة يف االإدارة والتنظيم 

والتخطيط والت�سويق.

تطوير مراكز التدريب بالغرف وربطها مبرجع اأكادميي باملجل�س تكون مهمته اإعداد برامج تدريبية تواكب 

تطور قطاع االأعمال باململكة.

التجارية  االأعمال  واإدارة  ت�سغيل  البداية يف  اأ�ساليب  تدريبية حول  ثمان دورات  اأكرث من  املجل�س  عقد    

واأبها  الريا�س وجنران  الدويل، يف كل من غرف  بالبنك  التمويل  وموؤ�س�سة  برنامج كفالة  بالتعاون مع 

والطائف والق�سيم واخلرج وجازان واالإح�ساء.

  اإ�سدار املجل�س الدليل االإر�سادي ل�سباب االأعمال.

  نظمت بع�س الغرف بالتن�سيق مع املجل�س زيارات عمل للتجار وال�سناعيني لبع�س الدول لال�ستفادة من 

جتاربها يف هذا املجال.

  مت اإعداد �سل�سلة اإدارة االأعمال التجارية ال�سغرية بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة عمان.

ت�سجيع القطاع اخلا�س   4/2

على التو�سع يف اال�ستثمار يف 

خمتلف املجاالت التنموية مثل:

  اإن�ساء مرافق التخزين 

وم�ستودعات التربيد.

  خدمات احلج والعمرة 

ومرافقها.

  اإقامة ال�سناعات واملنتجات 

القابلة للت�سدير وتطويرها.

مت االجتماع �سابقًا مع عدد من التجار ملناق�سة هذا املو�سوع وحيث اأبداء كثري منهم ا�ستحالة اإن�ساء 

خمازن خا�سة للخزن ملدة طويلة دون دعم حكومي.

مت اإعداد خطة للحج والعمرة لهذه الوزارة بالتن�سيق مع جلنة احلج املركزية.

جودة  حت�سني  ويف  الوطنية،  ال�سناعات  وتطوير  تنمية  يف  ت�ساهم  التي  املبادرات  من  بعدد  املجل�س  قام 

املنتجات الوطنية القابلة للت�سدير. ومن هذه املبادرات ما يلي: 

منطقة  اإطار  يف  املتبادلة  بال�سحنات  املرفقة  الفاتورة  �سوابط  جتاه  ال�سناعي  القطاع  موقف  درا�سة    

التجارة احلرة العربية الكربى - املر�سلة من االحتاد العام لغرف التجارة وال�سناعة والزراعة للبالد 

العربية.

  امل�ساركة يف اإن�ساء اجلمعية ال�سعودية لل�سناعات البال�ستيكية.

  امل�ساركة يف تنظيم منتديات اجلودة.

منتجي  جمعية  �سمنها  من  اململكة  مبناطق  الدواجن  ملنتجي  التعاونية  اجلمعية  اإن�ساء  يف  امل�ساهمة    

الدواجن بجازان.

  امل�ساركة يف درا�سة م�سروع االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية احلرف وال�سناعات اليدوية وخطتها التنفيذية.

  اإعداد ورقة حول اإ�سرتاتيجية تعزيز املناف�سة.

  امل�ساركة يف درا�سة تنظيم نقل الب�سائع وال�سيارات.

نظرًا 

لزيادة 

تكاليف 

االإيجار 

وغريها.
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اخلا�س،  القطاع  مع  امل�ستمر  احلوار  تعميق   5/2

الدورية  واللقاءات  واملوؤمترات  الندوات  عقد  خالل  من 

وا�سحة  روؤى  لتكوين  املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�سيق 

املتغريات  مع  ومرونة  بكفاءة  التعامل  ب�ساأن  ومتكاملة 

وامل�ستجدات.

عقد الندوات واملوؤمترات واللقاءات وتلبية الدعوات �سواء للموؤمترات والندوات داخل 

اململكة اأو خارجها. 

ومن اللقاءات التي نظمها اأو �سارك فيها املجل�س والتي توؤدي اإىل تعميق احلوار مع 

القطاع اخلا�س ما يلي:

  قدم املجل�س بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد عدد من املحا�سرات 

التوعوية لقطاع االأعمال ببع�س الغرف ال�سعودية عن مكافحة الف�ساد. 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  الغرف  لعدد من  القانونية    تقدمي املذكرات واال�ست�سارات 

و�سرح بع�س ن�سو�س االأنظمة ذات العالقة باأعمال واأن�سطة الغرف. 

عقد املجل�س عدد من اللقاءات التنويرية مع امل�سئولني بالدولة �سارك فيها الكثري من 

والزراعة  وال�سناعة  التجارة  مثل  االقت�سادية،  القطاعات  مبختلف  االأعمال  رجال 

وال�سحة، نوق�ست قيها الكثري من الق�سايا واملو�سوعات التي تخ�س هذه القطاعات.    

للقطاع  الذاتية  القدرات  تنمية  اال�ستمرار يف   6/2

اخلا�س وتو�سيع م�ساركته يف االقت�ساد الوطني من خالل 

على  اإليه  االقت�سادية  الن�ساطات  اأنواع  بع�س  حتويل 

املحافظة  ل�سمان  مدرو�سة  اأ�س�س  وفق  تدريجية  مراحل 

االأهداف  وحتقيق  الوطني  االقت�ساد  ا�ستقرار  على 

اال�سرتاتيجية واآليات التنفيذ املو�سوعة لذلك

املو�سوعات  من  العديد  يت�سمن  �سنوي  ربع  اقت�سادي  تقرير  باإعداد  املجل�س  يقوم 

االقت�سادية التي �ساهمت وت�ساهم يف توعية القطاع اخلا�س وتنمية قدراته الذاتية 

احللول  و�سع  حماأواًلً  اخلا�س،  القطاع  وم�ساكل  ق�سايا  من  العديد  التقرير  ويطرح 

التي ت�ساعد على منوه وا�ستقراره وتو�سيع م�ساركته يف االقت�ساد الوطني.

املخت�سة  اجلهات  مع  امل�ستمر  والتن�سيق  التعاون    7/2

لتعزيز الدور املتنامي للقطاع اخلا�س، مع الرتكيز على:

و�سيانتها  االأ�سا�سية  التجهيزات  خدمات  حت�سني     

وحتقيق اال�ستخدام االأمثل لها.

حتقق  التي  واملالية  االقت�سادية  االأ�ساليب  تطبيق    

املحافظة على املوارد الطبيعية واالقت�سادية.

  تقدمي الت�سهيالت واحلوافز املختلفة لتعزيز منو وتطور 

القطاع اخلا�س.

من  املزيد  جلذب  لال�ستثمار  املواتية  البيئة  حت�سني    

بالتن�سيق  وامل�سرتكة  االأجنبية  اال�ستثمارية  التدفقات 

مع اجلهات ذات العالقة.

الدورة  من  العام  االجتماع  يف  امل�ساركة  الفعاليات  من  العديد  يف  املجل�س  �سارك 

اخلام�سة والع�سرون ملجموعـــــــــــة العمـــــــــل املايل )الفاتف ( والذي عقد يف اأكتوبر 

2013م مبدينة باري�س.

خالل  وقدم  اخلا�س،  القطاع  وم�ساكل  ق�سايا  مناق�سة  يف  امل�ساركة  اإىل  باالإ�سافة 

هذه الفعاليات الكثري من التو�سيات واملقرتحات التي �ساهمت يف دعم دور القطاع 

اخلا�س، وزيادة م�ساهمته يف االقت�ساد الوطني. كما �ساهمت بالتن�سيق مع اجلهات 

االأجنبية،  واال�ستثمارات  اخلا�س  القطاع  ال�ستثمارات  منا�سبة  بيئة  خلق  يف  املعنية 

الن�ساطات  الوطني. ومن �سمن  االقت�ساد  ب�سكل مبا�سر يف دعم  �ساهمت  وبالتايل 

امل�ستمرة التي يقوم بها املجل�س لدعم ق�سايا القطاع اخلا�س ما يلي:   

القطاع  مبرئيات  وتزويدهم  احلكومية  االأجهزة  يف  بامل�سئولني  امل�ستمر  االلتقاء    

اخلا�س جتاه بع�س الق�سايا واملوا�سيع التي تهمه مثل: لقاءات جمل�س ال�سورى، 

وزير العمل، وزير ال�سئون البلدية والقروية، ووزير ال�سحة، ووزير النقل، وبع�س 

اأمراء املناطق.

تهم  التي  املوا�سيع  لدرا�سة  امل�سكلة  احلكومية  العمل  وفرق  اللجان  يف  امل�ساركة    

القطاع اخلا�س.

  متثيل القطاع اخلا�س يف ع�سوية جمال�س اإدارات بع�س االأجهزة احلكومية التي 

تعنى بقطاع االأعمال مثل: هيئة الغذاء والدواء، و�سندوق تنمية املوارد الب�سرية، 

وبنك الت�سليف واالدخار، وهيئة املوا�سفات واملقايي�س.

  عك�س وجهات نظر القطاع اخلا�س يف العديد من الق�سايا واملوا�سيع التي ت�ساهم 

يف تفعيل دوره يف االقت�ساد الوطني.
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الهدف الثالث:
العمالة  وتنمية  بالوزارة  العاملة  القوى  تطوير 
الوطنيـة في االأن�صطة التجارية وتاأهيلها واإحالل 

العمالة الوطنية محل العمالة االأجنبية:

العاملني   اأداء  كفاءة  رفع   1/3

بالوزارة من خالل تنفيذ الربامج التدريبية 

واملوؤ�س�سات  باملراكز  واإحلاقهم   الالزمة، 

كفاءة  لتح�سني  املتخ�س�سة  التدريبية 

االأداء.

احلكومة  توجهات  بني  التوفيق  على  ال�سعودية  الغرف  جمل�س  جهود  ركزت 

قطاع  وتطلعات  واأهداف  اخلا�س،  بالقطاع  الوظائف  توطني  اإىل  الرامية 

اأهم  ومن  العمل.  �سوق  متطلبات  لتلبية  العمالة  خ�سائ�س  حول  االأعمال 

االأن�سطة التي قام بها املجل�س لدعم برامج التعليم والتدريب االأهلي، وتوطني 

الوظائف ما يلي:

  توقيع اتفاقية تعاون مع كٍل من املعهد ال�سعودي لالإلكرتونيات واالأجهزة 

املنزلية، واأكادميية العثيم، ومعهد الرميزان للذهب، ومعهد عبد املح�سن 

وذلك  والتدريب،  للتعليم  ال�سعودية  واملوؤ�س�سة  للتدريب،  العايل  احلكري 

�سمن الربنامج الذي يقوم به املجل�س لتاأهيل وتدريب الكوادر الوطنية. 

ال�ست�سافة  ال�سرقية  باملنطقة  ال�سناعية  التجارية  الغرف  مع  التن�سيق    

برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف بالتعاون مع برنامج باب رزق جميل.       

عدم اإ�سراك جمل�س الغرف 

والغرف ال�سعودية يف �سنع 

القرارات والقوانني التي ت�سدرها 

اجلهات احلكومية خا�سة وزارة 

العمل، والتي تخ�س ت�سغيل الكوادر 

ال�سعودية يف القطاع اخلا�س، 

دون معرفة مدى مالئمة واإمكانية 

االإحالل قبل التدريب وتاأهيل تلك 

الكوادر.

اجلهات  مع  والتن�سيق  التعاون   2/3

ذات العالقة للعمل على زيادة ن�سب العمالة 

الوطنية يف من�ساآت القطاع اخلا�س يف كافة 

االأن�سطة.

قدم املجل�س عدد من املبادرات حول زيادة ن�سب العمالة الوطنية بالقطاع 

اخلا�س وذلك من خالل االآتي:

  عقد املجل�س عدد من اللقاءات مع امل�سئولني بالدولة وذلك للت�ساور حول 

الق�سايا اخلا�سة بتاأهيل الكوادر الوطنية باململكة.

اإمكانية  حول  للبحث  )اأمريكانا(  االأهلية  املطاعم  �سركة  مع  التن�سيق    

توظيف العمالة الوطنية من ال�سيدات يف كل من )م�سنع كر�سبي كرمي، 

ال�سيدات  توظيف  االأوىل  املرحلة  وت�سمنت  كنتاكي، هارديز(.  فرايديز، 

بخط اإنتاجي يف م�سنع كر�سبي كرمي.

  اإعداد درا�سة احلد االأدنى لالأجور للعاملني يف القطاع اخلا�س. 

ومت  ال�سعودية  الغرف  ال�سورى مبقر جمل�س  بع�سوات جمل�س  لقاء  عقد    

باملراأة يف  واللوائح اخلا�سة  االأنظمة  بتو�سيات تت�سمن مراجعة  اخلروج 

من  تواجههن  التي  واملعوقات  التحديات  على  والتعرف  اخلا�س،  القطاع 

خالل عمل ا�ستق�ساء حول ذلك باال�ستعانة باالأق�سام الن�سائية.

  تنظيم ور�س عمل حول رفع ر�سوم العمالة الوطنية اإىل 2400 ريال �سنويًا. 

  تنظيم لقاء مع جمموعة من اأ�سحاب االأعمال ميثلون خمتلف االأن�سطة 

يف  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل  حول  مرئياتهم  على  للتعرف  االقت�سادية 

اإىل  اإ�سافة  التوطني.  حول  الكرمية  ال�سامية  امللكية  االأوامر  مع  التفاعل 

التعميم على الغرف ال�سعودية وحثهم على تنفيذ ما ورد يف االأوامر امللكية.

  التن�سيق مع وزارة العمل حول االآلية املنا�سبة لتحديد �ساعات العمل وجعل 

اأيام. وتاأنيث و�سعودة الوظائف ال�سناعية  اأيام العمل االأ�سبوعية خم�سة 

املنا�سبة للمراأة. 

لعر�س  وذلك   ، رزق جميل  باب  مع  بالتعاون  التوظيف  ملتقى  املجل�س  نظم 

الفر�س الوظيفية املتوفرة بعدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات للن�ساء والرجال.   

اجلهات  مع  امل�ستمر  التن�سيق   3/3

من  العمل  �سوق  احتياجات  لتلبية  املعنية 

اال�ستخدام  وحتقيق  الوطنية،  العمالة 

امل�ستخدمة  والتجهيزات  للتقنيات  االأمثل 

لتطوير االأن�سطة التجارية.

االإح�سائية  البحوث  مركز  نظمها  التي  العمل  ور�سة  يف  املجل�س  �سارك 

واالقت�سادية واالجتماعية والتدريب للبلدان االإ�سالمية برتكيا.
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على  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع   4/3

اإقامة مراكز ومعاهد متخ�س�سة  اال�ستثمار يف 

ومبا  العمل،  �سوق  احتياجات  وفق  للتدريب، 

يحقق اال�ستخدام االأمثل للتقنيات والتجهيزات 

بالتن�سيق مع  التنموية،  االأن�سطة  امل�ستخدمة يف 

اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن.

م�ساركة املجل�س يف لقاءات هامة واإعداد ورقة تت�سمن مرئيات املجل�س ب�ساأن بناء 

وت�سغيل منظومة وطنية متكاملة للتحول اإىل اقت�ساد قائم على املعرفة يف اململكة.

يف  التدريب  ومعاهد  مبراكز  تتعلق  التي  الق�سايا  معظم  مناق�سة  اإىل  باالإ�سافة 

العمل  �سوق  لدرا�سة  االإدارة  مبعهد  ُعقد  الذي  امل�ستديرة،  املائدة  اجتماع  اململكة، 

مراكز  تهم  التي  الق�سايا  من  عدد  االجتماع  ناق�س  حيث  واحللول(،  )امل�ساكل 

واملعاهد،  املراكز  بينها خمرجات هذه  العمل من  التدريب، وق�سايا �سوق  ومعاهد 

ومدى تلبيتها الحتياجات �سوق العمل.  

املعنية  امل�ستمر مع اجلهات  التعاون   5/3

للعمالة  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  ا�ستقدام  لرت�سيد 

بال�سعودة  التعجيل  يف  لالإ�سهام  االأجنبية 

بالقطاع اخلا�س.

من اخت�سا�س وزارة العمل

العمل  وور�س  الدورات  يف  امل�ساركة   6/3

اأ�ساليب  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  والدورات 

التعامل بكفاءة ومرونة مع متغريات وم�ستجدات 

ان�سمام اململكة اإىل منظمة التجارة العاملية.

مت تنفيذ العديد من االأن�سطة التي �ساهمت يف رفع وعي رجال االأعمال باملتغريات 

على  ذلك  وتاأثري  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل  االن�سمام  نتيجة  �ستحدث  التي 

للوقوف يف  اإجراءات احرتازية  به من  يقوموا  اأن  ينبغي  وما  الأعمالهم  ممار�ستهم 

وجه املناف�سة العاملية التي �ستنتج عن ان�سمام اململكة للمجموعة العاملية. ومن اأهم 

االأن�سطة التي قام بها املجل�س حول هذا املو�سوع ما يلي:

اجلمركية  التعريفة  بربنامج  والتعريف  التد�سني  فعاليات  ح�سور  يف  م�ساركة    

املتكاملة للجمارك ال�سعودية يف �سبتمرب 2013م 

  عقد ندوات وحما�سرة توعوية حول منظمة التجارة العاملية مت عقدها يف كل من 

جدة واأبها والباحة وتبوك وحائل والريا�س واملنطقة ال�سرقية والطائف وعرعر 

والق�سيم وجنران وينبع. 

العاملي،  التجارة  ال�سعودية لقواعد منظمة  اإعداد �سل�سلة دليل كتيبات االأعمال    

واملهتمني منها على  االأعمال  التوعوية لرجال  الكتيبات  والتي ت�سمنت عدد من 

�سبيل املثال، التجارة يف اخلدمات ، واالإغراق والدعم ، واملوانع الفنية للتجارة، 

وحقوق امللكية الفكرية بالتجارة ، والتجارة والبيئة ، وال�سحة العامة وال�سحة 

النباتية ، والتجارة يف ال�سلع، اتفاق قواعد املن�ساأ، امل�سرتيات احلكومية، واتفاق 

اإجراءات اال�ستثمار املرتبطة بالتجارة. 

عدت ب�سكل علمي 
ُ
  طرح عدد من املقاالت ال�سحفية ذات الطابع العلمي والتي اأ

ملنظمة  االن�سمام  بعد  ملا  اخلا�س  القطاع  وتهيئة  االأعمال  رجال  توعية  بق�سد 

التجارة العاملية.
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الهدف الرابع:
تنمية خدمات االأعمال وتنظيمه، وتنمية الن�صاطات التمويلية 

بالتعاون مع الجهات المعنية::
االإقرا�ص  وموؤ�س�سات  التجارية  البنوك  حث   1/4
التمويلية  ال�سعوبات  تذليل  في  االإ�سهام  على  المتخ�س�سة 
مع  والتن�صيق  والمتو�صطة،  ال�صغيرة  المن�صاآت  تواجه  التي 
التي  والفنية  الت�سويقية  المعوقات  لتذليل  المعنية  الجهات 

تعرقل الدور التنموي لهذه المن�صاآت.

يف اإطار دعمه الدائم للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وتويل ق�ساياها وم�ساكلها، فقد 

قام املجل�س بالعديد من املبادرات التي تخدم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، من بينها 

ما يلي: 

وبنك  كفالة،  برنامج  مثل:  باململكة  التمويل  موؤ�س�سات  اتفاقيات مع عدد من    عقد 

الت�سليف واالدخار، و�سندوق املوارد الب�سرية لدعم ومتويل هذه املن�ساآت.

جميل،  اللطيف  عبد  �سندوق  مثل  االأهلية  املوؤ�س�سات  بع�س  توجهات  املجل�س  دعم    

و�سندوق املئوية التي �ساهمت وت�ساهم يف متويل املن�ساآت ال�سغرية.

لدعم  وذلك  كفالة،  لربنامج  اال�ست�ساري  املجل�س  اأع�ساء  اجتماعات  يف  امل�ساركة    

امل�ساريع النا�سئة يف خمتلف مناطق اململكة.

حول  الب�سرية  املوارد  تنمية  و�سندوق  املجل�س  بني  املربمة  التعاون  اتفاقية  جتديد    

برنامج دعم مالك املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

الب�سرية ملتابعة دفع فواتري برنامج دعم مالك  التن�سيق مع �سندوق تنمية املوارد    

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة لبع�س امل�ستفيدين من الربنامج.

  امل�ساركة يف اجتماعات البنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار فيما يخ�س تفعيل دور 

اجلهات الراعية التي وردت يف الئحة اعتماد وت�سنيف اجلهات الراعية يف البنك.

مت  ما  على  للتعرف  واالدخار  للت�سليف  ال�سعودي  البنك  م�سئويل  مع  امل�ستمر  التوا�سل 

الطلبات  متابعة  اإىل  باالإ�سافة  الراعية،  واجلهات  لالإقرا�س  االآلية اجلديدة  ب�ساأن 

التي تقدم بها املجل�س للبنك.

تقدير الطلب على مكاتب خدمات االأعمال   2/4

يف  اال�ست�ساري  العمل  وتطوير  تنظيم  يف  وامل�ساهمة 

اململكة.

حث رجال االأعمال والبنوك التجارية على   3/4

املتوفرة  ال�سيولة  الت�سهيالت وتوجيه  املزيد من  توفري 

لديهم لتمويل امل�ساريع واخلدمات االإنتاجية والقنوات 

املالية  االأعباء  تخفيف  بغر�س  االأخــرى  اال�ستثمارية 

القطاع اخلا�س يف  وزيادة م�ساهمة  الدولة  عن كاهل 

التنمية ال�ساملة.

ال�ستغالل  االأعمال  و�سيدات  رجال  وت�سجيع  حلث  املبادرات  من  بالكثري  املجل�س  قام 

ال�سيولة املتوفرة لديهم يف امل�ساريع ال�سناعية والتجارية والعقارية، بداًل من الدخول 

االأمــوال،  من  الكثري  اأفقدهم  الذي  االأ�سهم  �سوق  مثل  املخاطر  حتفها  ا�ستثمارات  يف 

وقد عقد املجل�س بهذا اخل�سو�س الكثري من الندوات وور�س العمل، وقدم العديد من 

اال�ست�سارات التي تدعم وت�سجع هذا التوجه. 

ــة املـــواطـــنـــني لــرت�ــســيــد اإنــفــاقــهــم  ــوعــي ت  4/4

اال�ستهالكي وت�سجيعهم على االدخار واال�ستثمار.

عمل توعية من خالل و�سائل االت�سال املرئي واملقروء،وكذلك و�سائل التوا�سل 

االجتماعي) تويرت/ في�سبوك/......(
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الهدف الخام�ص: 
�سمان تحقيق احتياجات االأ�سواق المحلية من ال�سلع والخدمات وفقاً 
عليها  الم�ستهلك  ح�سول  و�سمان  والدولية  ال�سعودية  للموا�سفات 

بالكمية وال�سعر المنا�سب.

يف  املعرو�سة  واملواد  ال�سلع  مراقبة  يف  اال�ستمرار    1/5

و�سالحيتها  جودتها  من  والتحقق  املحلية  االأ�سواق 

على  الرقابة  وممار�سة  للموا�سفات،  ومطابقتها 

االأ�سعار واخلدمات ومكافحة الغ�س التجاري وتنظيم 

االأ�سواق املحلية ودعم املناف�سة البناءة.

تقوم الوزارة من خالل مراقبي االإدارة العامة للتموين 

االأ�سواق  على  ميدانية  جوالت  بتنفيذ  الــوزارة  وفروع 

اململكة  وحمافظات  مناطق  بكافة  التجارية  واملراكز 

اأ�سعارها  ومالئمة  التموينية  ال�سلع  توفر  من  للتاأكد 

التقارير  واإعداد  التجار  بني  العادلة  املناف�سة  ووجود 

الالزمة بهذا اخل�سو�س.

  قلة  الكوادر فنية املوؤهلة.

  قلة عدد مراقبي التموين.

تقل  ال  ملدة  ا�سرتاتيجي  خمزون  توفري  على  العمل   2/5

من  اململكة  احتياجات  وتقدير  اأ�سهر،  ثالثة  عن 

املواد وال�سلع الغذائية والتموينية الرئي�سية يف بداية 

واالأ�سعار  والطلب  العر�س  حركة  ومتابعة  عام،  كل 

العاملية واملحلية لل�سلع واملواد وو�سع اخلطط املنا�سبة 

ال�ستمرار توفريها من اأف�سل امل�سادر وباأقل االأ�سعار.

ملدة  املخزون  بتوفري   للتموين  العامة  االإدارة  تقوم 

ثالثة اأ�سهر على االأقل وذلك من خالل:ـ

1ـ القيام بجوالت ميدانية للتجار وامل�ستوردين ملعرفة 

املخزون ويطلب منهم املخزون ال�سلعي لديهم.

ال�سلع  من   اململكة  بواردات  اجلمارك  من  الطلب  2ـ 

امل�سف�سوحة.

  وجود �سعوبة كبريه يف احل�سول على 

ب�سكل  الواردة  ال�سلع  عن  البيانات 

تف�سيلي والتي ميكن احل�سول عليها 

من م�سلحة اجلمارك بعد ف�سح تلك 

املواد.

  البيانات الواردة من املوؤ�س�سة العامة 

للموانئ ال ترد ب�سورة م�ستمرة.

عدم وجود نظام يوجب معاقبة عدم 

االإف�ساح عن املخزون.

بطرق  وتعريفه  امل�ستهلك  لتوعية  برامج  تنظيم   3/5

واأ�ساليب التاأكد من جودة ال�سلع واملواد املعرو�سة يف 

االأ�سواق.

تقوم  الوزارة بتنفيذ حملة اإعالمية للتوعية برت�سيد 

من  الــتــاأكــد  واأ�ساليب  بطرق  وتعريفه  اال�ستهالك 

املقروءة  املختلفة  االإعــالم  و�سائل  عرب  ال�سلع  جــودة 

ولوحات   ، �سحفية  اإعــالنــات  خــالل  من  وامل�سموعة 

توعوية ، وم�سامع اإذاعية ، وبرامج تلفزيونية ،وبرامج 

ـــــوزارة بع�س  الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي كــمــا نــفــذت ال

 - بكم  الت�ساأل   ( مثل  للم�ستهلك  التوعوية  احلمالت 

املباعة ال ترد وال  الب�ساعة  بلغتنا - منع عبارة  نعتز 

ت�ستبدل - خذ الباقي - كفاءة الطاقة( امل�ساركة يف 

برامج  وتنفيذ  امل�ستهلك  حلماية  اخلليجي  اال�سبوع 

اجلمهور  وتوعية  واملــعــار�ــس  واملــهــرجــانــات  توعوية 

والزوار.

�سعف املخ�س�سات املالية للتوعية 

واالعالم
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الهدف ال�ساد�ص:
غير  الخارجية  التجارة  تنمية 
متطلبات  وفق  وتوجيهها  النفطية 

التنمية االقت�سادية للمملكة..
االأمانة  مع  التن�سيق   1/6

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة 

العربية على اإقامة ال�سوق اخلليجية 

واللوائح  االأنظمة  وتوحيد  امل�سرتكة، 

التجارية املعمول بها يف دول املجل�س.

ت�سارك وزارة التجارة وال�سناعة ممثلة يف اإدارة �سئون جمل�س التعاون ب�سفه م�ستمرة يف اجتماعات جلنة ال�سوق اخلليجية 

امل�سرتكة، وقد عقد لهذا الغر�س )17( اجتماعا حتى االآن ، وتعمل بالتن�سيق مع االأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية ووزارة املالية ال�سعودية التي ترتاأ�س وفد اململكة على ا�ستكمال اإقامة ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة..

التعاون  املجل�س  دول  ملواطني  وال�سماح  ال�سلبية،  القائمة  االأن�سطة من  اإزالة  امل�سرتكة  ال�سوق اخلليجية  ومن مهام جلنة 

مبمار�سة جميع االأن�سطة االقت�سادية واملهن، ومتابعة تنفيذ قرارات املجل�س االأعلى االقت�سادية املتعلقة بال�سوق اخلليجية 

امل�سرتكة وخا�سة فيما يتعلق باالأنظمة والقوانني وقد مت اإقرار بع�س االأنظمة التجارية من املجل�س االأعلى لقادة دول جمل�س 

التعاون مثل النظام املوحد ملكافحة االإغراق والتدابري التعوي�سية والوقائية لدول املجل�س، ونظام العالمات التجارية املوحد 

لدول جمل�س التعاون.

قامت الوزارة خالل الثالث �سنوات االأخرية بتزويد احتاد الغرف اخلليجية بعدد من التو�سيات التي ت�ساعد على ربط 

دول اخلليج اقت�ساديًا، وت�ساعد على  اإن�ساء امل�ساريع اخلليجية امل�سرتكة مثل: ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة، العملة اخلليجية 

املوحدة، واالحتاد اجلمركي اخلليجي. ومن اأهم هذه التو�سيات ما يلي: 

  الرتكيز على مو�سوع حت�سني البيئة الت�سريعية اخلليجية ذات العالقة باال�ستثمار. 

  عر�س الفر�س اال�ستثمارية املتاحة )اجلديدة( للقطاع اخلا�س اخلليجي خا�سة يف قطاعات )االت�ساالت - 

النقل - املياه - الكهرباء(. 

حماربة البريوقراطية وتب�سيط االإجراءات املرتبطة بتاأ�سي�س ال�سركات، ون�سر ثقافة ال�سفافية.

الت�سهيالت  تقدمي   2/6

يف  الراغب  اخلا�س  للقطاع  املمكنة 

التعاون  جمل�س  دول  يف  اال�ستثمار 

االأخرى  العربية  والدول  اخلليجي، 

ومتابعة تنفيذ االتفاقية االقت�سادية 

والقرارات  التعاون،  جمل�س  دول  مع 

العالقة  ذات  االأخرى  واالتفاقيات 

بعمل الوزارة

وال�سركات  املوؤ�س�سات  ا�ستف�سارات  على  بالرد  وال�سناعة،  التجارة  بوزارة  التعاون  جمل�س  ل�سئون  العامة  االإدارة  تقوم 

ال�سعودية الراغبة يف اال�ستثمار يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ، وذلك بتعريفهم بالقرارات التي ت�سمح لهم مبمار�سة 

اأو لال�ستثمار  االأن�سطة املختلفة يف دول جمل�س التعاون ، وبحق املواطنة يف دول املجل�س من حيث التملك للعقار لل�سكن 

وحق  املخت�سة،  وال�سناديق  البنوك  من  واالقرتا�س  وامل�ستندات،  االأ�سهم  ومتلك  و�سركات  موؤ�س�سات  فتح  حق  وكذلك 

التوظيف �سواء يف القطاع العام اأو اخلا�س.

دول  تقام يف  التي  التجارية  املعار�س  وامل�ساركة يف  واالقت�سادية،  التجارية  املنا�سبات  بح�سور  القطاع اخلا�س  وت�سجيع 

اإطار  تتم يف  التي  اللقاءات  ال�سعودية يف  الغرف  ال�سعوديني من خالل جمل�س  االأعمال  رجال  وي�سارك  العربية،  اخلليج 

جمل�س التعاون.

ت�سجيع الغرف التجارية   3/6

ال�سناعية على تنمية العالقات بينها 

ال�سناعية  التجارية  الغرف  وبني 

والغرف  اخلليجي،  التعاون  مبجل�س 

دول  مبختلف  ال�سناعية  التجارية 

م�سرتكة  غرف  واإن�ساء  العامل، 

وتبادل  التجاري  التبادل  لتعزيز 

الوطنية  املنتجات  عن  املعلومات 

وفر�س اال�ستثمار املتاحة.

تقوم الوزارة برعاية االجتماعات بني الغرف التجارية ال�سناعية باململكة وبني الغرف التجارية ال�سناعية بدول جمل�س 

بني  �سنوي  لقاء  ويقام  اجلانبني،  بني  واللقاءات  واملعار�س  واملنتديات  املوؤمترات  اإقامة  وت�سهل  الوزارة  وت�سجع  التعاون، 

االأمانة العامة ملجل�س التعاون وبني احتاد جمل�س الغرف اخلليجية وحت�سره جمال�س الغرف يف جميع دول املجل�س ويقام 

يف اإحدى دول املجل�س بالتناوب �سنويًا ، ويناق�س هذا االجتماع املوا�سيع املتعلقة برجال االأعمال واملوؤ�س�سات وال�سركات 

 ، لها  حلول  واإيجاد  التجاري  بالتبادل  اخلا�سة  املعوقات  ومناق�سة  بينهم،  التجاري  التبادل  وتنمية  وبزيادة   ، اخلليجية 

االجتماع  حم�سر  ويعر�س  التعاون،  جمل�س  دول  رئا�سة  تتوىل  التي  للدولة  وال�سناعة  التجارة  وزير  اللقاء  هذا  ويح�سر 

والتو�سيات كبند اأ�سا�سي على جلنة التعاون التجاري لوزراء التجارة وال�سناعة لدول جمل�س التعاون، وترفع التو�سيات اإىل 

املجل�س الوزاري الذي بدوره يرفعها اإىل اجتماع قادة دول جمل�س التعاون.

حتكم  التي  االقت�سادية  القرارات  وتفعيل  ودعم  اخلليجية،  بنظرياتها  ال�سعودية  الغرف  ربط  يف  الوزارة  �ساهمت  كما 

الن�ساط االقت�سادي يف الدول اخلليجية، والتي كان من بينها اإن�ساء االحتاد اجلمركي اخلليجي.
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االأعمال  رجال  توعية  ا�ستمرار   4/6

الدولية  امل�ستجدات  على  املرتتبة  باالآثار 

اإطار  يف  املتاحة  بالفر�س  والتعريف 

وغريها  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات 

من املنظمات ذات العالقة بالتجارة وتوفري 

ب�سكل  لهم  االقت�سادية  واملعلومات  البيانات 

احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  منتظم 

املخت�سة.

مت تنظيم الندوات واملوؤمترات وامل�ساركة فيها، وذلك من خالل اللقاءات التي 

اأ�سدرها  التي  والدرا�سات  التقارير  خالل  من  وكذلك  االأعمال،  قطاع  مع  تتم 

العالقة  ذات  واالإ�ستثمارية  واملالية  التجارية  بال�سيا�سات  اخلا�س  العمل  فريق 

باإتفاقات منظمة التجارة العاملية واالإتفاقيات التجارية االإقليمية.

مت تنظيم عدد من ور�س العمل والندوات واملحا�سرات يف عدد من اجلهات   

القطاع  تعريف  بهدف  ال�سناعية،  التجارية  الغرف  وكذلك  احلكومية، 

اخلا�س باإلتزامات اململكة يف منظمة التجارة العاملية.

رجال  وعي  زيادة  يف  �ساهمت  التي  الن�ساطات  من  بالكثري  الوزارة  قامت  كما 

االأعمال باالآثار املرتتبة على التغريات االقت�سادية وال�سيا�سية الدولية، ويف تعزيز 

للمنتجات  خارجية  اأ�سواق  فتح  ويف  ال�سعودية،  للمنتجات  التناف�سية  القدرات 

ال�سعودية، وا�ستك�ساف املزيد من الفر�س اال�ستثمارية للم�ستثمرين ال�سعوديني. 

واجلهات  الغرف  مع  بالتن�سيق  اللقاءات  من  عدد  بعقد  املجل�س  بادر  كما 

احلكومية املعنية جلذب املزيد من امل�ستثمرين لال�ستثمار يف امل�سروعات ذات 

خا�سًة  ال�سعوديني  االأعمال  رجال  وتنوير  وتوعية  اململكة،  يف  الن�سبية  املزايا 

جودة  م�ستويات  لتح�سني  العاملية  واملقايي�س  املوا�سفات  لتطبيق  ال�سناعيني 

ال�سناعات الوطنية.

التبادل التجاري مع دول  تو�سيع   5/6

التجاري  امليزان  حت�سني  يحقق  مبا  العامل 

الدول  مع  البينية  التجارة  وتنمية  للمملكة، 

وحتقيق  وال�سديقة  واالإ�سالمية  العربية 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  التكامل 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة..

بلغ  ، حيث  دولة  اأكرث من )180(  مع  ال�سعودية جتاريًا  العربية  اململكة  تتعامل 

وغري  النفطية  لل�سلع  العامل  ودول  اململكة  بني  التجاري  التبادل  قيمة  اإجمايل 

النفطية يف العام 2012م )2040( مليار ريال تقريبا بن�سبة ارتفاع بلغت )%9،6(  

مقارنه بالعام 2011م، وامليزان التجاري مازال مييل بف�سل اهلل ل�سالح اململكة، 

وغري  النفطية  اململكة  �سادرات  قيمة  بلغت  كما  ريال،  مليار   )873( بقيمته 

النفطية لدول العامل )1456،5( مليار ريال بن�سبة زيادة  )6،5%(، وبلغ الوزن 

امل�سدر )467( األف طن بارتفاع بن�سبة )3،8%( عن العام ال�سابق.

وبن�سبة  ريال  مليار   )583،5( 2012م  عام  للمملكة  الواردات  قيمة  بلغت  وكما 

ارتفاع بلغت )18%(، وبلغ الوزن امل�ستورد )74،493( األف طن وبارتفاع بن�سبة 

)17،9%( عن العام ال�سابق.

وتفعيل  اإعداد  يف  امل�ساركة   6/6

االتفاقيات الثنائية واالإقليمية والدولية ذات 

دول  مع  املربمة  الوزارة  باأن�سطة  العالقة 

يحقق  مبا  ال�سلع،  قوائم  ومراجعة  العامل، 

فتح اأ�سواق جديدة اأمام املنتجات الوطنية.

م�ساركة االإدارة العامة للمفاو�سات التجارية بوكالة الوزارة للتجارة اخلارجية 

بايل  حزمة  اإىل  للتو�سل  العاملية  التجارة  منظمة  يف  اجلارية  املفاو�سات  يف 

بايل  الذي عقد يف  للمنظمة  التا�سع  الوزاري  املوؤمتر  اإليها يف  التو�سل  التي مت 

باإندوني�سيا. 

اخلرباء  هيئة  يف  تعقد  التي  االجتماعات  يف  م�ستمرة  وب�سفة  الوزارة  ت�سارك 

وبرامج  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  وتفعيل  لدرا�سة  االخرى  واجلهات 

باجلوانب  تتعلق  املواد  بع�س  تت�سمن  العامل حيث  دول  مع  تعقد  التي  تنفيذية، 

التجارية وخا�سة االتفاقيات العامة.

مفاو�سات التجارة احلرة فيما 

بني دول جمل�س التعاون والدول 

االإقت�سادية  والتجمعات 

حتى  متوقفًا  مازال  االأخرى 

اجلدوى  درا�سة  من  االإنتهاء 

االإقت�سادية املكلفة بها االأمانة 

العامة ملجل�س التعاون.

تعريف الوفود التجارية بالفر�س   7/6

واملنتجات  باململكة  املتاحة  اال�ستثمارية 

الوطنية التي تتمتع مبقدرة تناف�سية عالية.

العامة  والهيئة  ال�سعودية  الغرف  جمل�س  مع  الدائم  بالتن�سيق  الوزارة  تقوم 

باأهمية  للمملكة  الزائرين  االعمال  ورجال  امل�ستثمرين  بتوعية  لال�ستثمار 

اال�ستثمار يف اململكة.
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احلكومية  اجلهات  مع  والتعاون  التن�سيق   8/6

املخت�سة يف تطوير ومراجعة اآليات التنفيذ 

املتعلقة  واالإجراءات  والنظم  والربامج، 

متطلبات  وفق  ومراجعتها  باال�ستثمار 

االقت�ساد الوطني.

امل�ساركة يف االجتماعات املنعقده يف هيئة اخلرباء العداد االنظمة واللوائح التي ت�ساهم يف 

زيادة اال�ستثمار يف اململكة

البدء يف درا�سة هند�سة االجراءات يف الوزارة للم�ساعد يف تب�سيط االجراءات والتي ت�سب 

يف النهائية ل�سالح اال�ستثمار يف اململكة

العمل على زيادة عدد امللحقيات التجارية،   9/6

وحث القطاع اخلا�س يف اململكة على اإقامة 

بهدف  امل�سرتكة  االأعمال  رجال  جمال�س 

دعم التبادل التجاري واإزالة املعوقات اأمام 

ال�سادرات ال�سعودية.

   العمل على فتح ملحقيات جتارية جديدة يف عدة دول تتمتع باقت�ساديات  واعدة والتي 

وا�ستقطاب  نفطية،  ال�سعودية من منتجات غري  العربية  اململكة  ترويج �سادرات  تخدم 

اال�ستثمارات من تلك الدول باالإ�سافة اإىل حت�سني وتنمية العالقة االقت�سادية والتجارية 

بني اململكة وتلك الدول.

مع  ترتبط  التي  الدول  مع  م�سرتكة  جمال�س  اإقامة  على  ال�سعودية  الغرف  جمل�س     حث 

امل�ستمرة  املراجعة  ال�سعودية،  ال�سادرات  اأمام  الطريق  لفتح  جتارية  بعالقات  اململكة 

م�سرتكة  اأعمال  جمال�س  ت�سكيل  اإجراءات  لت�سهيل  امل�سرتكة،  االأعمال  جمال�س  لالئحة 

وتفعيل دورها.
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الهدف ال�سابع: 

على  ت�ساعد  التي  االإجراءات  دعم 

النفطية وزيادة  تنمية ال�سادرات غري 

اإ�سهامها يف اإجمايل ال�سادرات.

الغرف  جمل�س  جهود  دعم   1/7

التجارية ال�سناعية للرتويج للمنتجات 

ال�سعودية القابلة للت�سدير

قامت  الوزارة بالكثري من املبادرات التي تتعلق بهذا اجلانب منها على �سبيل املثال ما يلي: 

حلدود  العابرة  الربية  ال�ساحنات  على  ر�سوما  عمان  و�سلطنة  االإمارات  دولة  فر�س  اأثر  درا�سة    

البلدين. 

  امل�ساهمة مع اجلهات احلكومية يف معاجلة الكثري من العقبات اجلمركية وغري اجلمركية التي 

تواجه ال�سادرات ال�سعودية غري النفطية.

  تزويد ال�سركات ال�سعودية امل�سدرة بالقرارات التجارية احلديثة وذلك وفقًا التفاقيات والتكتالت 

االقت�سادية.

ن�سرات  وكذلك  الت�سدير،  وقوانني  باأنظمة  العالقة  ذات  احلديثة  بالتعاميم  امل�سدرين  تزويد    

واإ�سدارات املنظمات واملعار�س الدولية.

  تزويد امل�سدرين ال�سعوديني بقوائم امل�ستوردين حول العامل، والفر�س املتاحة للت�سدير.

  التن�سيق مع اجلهات احلكومية يف معاجلة ق�سايا االإغراق التي تواجه املنتجات ال�سعودية.

امل�ساركة يف حلقات النقا�س اخلا�سة بتهيئة ال�سفراء والقن�سليات ال�سعودية مبقر معهد الدرا�سات 

الدبلوما�سية بوزارة اخلارجية.

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  حث   2/7

جودتها  مب�ستوى  لالرتقاء  االإنتاجية 

والوكالء  االأعمال  رجال  وت�سجيع 

يف  اال�ستثمار  على  التجاريني 

ال�سناعات الت�سديرية.

دور  تو�سع  فقد  الوطني.  االقت�ساد  يف  م�ساهمته  وتزايد  ال�سعودي  االأعمال  قطاع  منو  مع  متا�سيًا 

اإىل  االأعمال،  قطاع  الدفاع عن م�سالح  االأعمال من جمرد  قطاع  ال�سعودية جتاه  والغرف  املجل�س 

االإ�سهام يف دعمه وتطويره لتحقيق اأهدافه، وذلك من خالل تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات 

من بينها ما يلي:

القرارات  اتخاذ  على  االأعمال  قطاع  ت�ساعد  التي  والدرا�سات  والبيانات  املعلومات  توفري    

اال�ستثمارية، والرتكيز على امل�ساريع وال�سناعات التي ت�سيف ميزة ن�سبية للمنتجات الوطنية.

  ا�ستك�ساف الفر�س اال�ستثمارية والتجارية املجدية اقت�ساديًا، وحث اأ�سحاب االأعمال والراغبني 

لال�ستثمار فيها. 

  بحث امل�سكالت واملعوقات التي تواجه املن�ساآت التجارية وال�سناعية والزراعية ومتابعة حلها مع 

اجلهات املخت�سة 0

تقدمي امل�سورة القانونية واالقت�سادية وغريها يف كافة امل�سائل املرتبطة باإن�ساء وت�سغيل واإدارة 

امل�سروعات التجارية وال�سناعية.

التناف�سية  القدرة  حت�سني   3/7

ملواجهة  الوطنية  واملنتجات  للخدمات 

واخلدمات  ال�سلع  على  املناف�سة  حدة 

بالتعاون  وعامليًا  حمليًا  االأجنبية 

والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

تنظيم العديد من املحا�سرات والندوات واملوؤمترات لتوعية رجال االأعمال من اأجل حت�سني القدرة 

توعية  يف  ت�ساهم  التي  اال�ست�سارات  يقدم  وظل  واخلدمية،  ال�سلعية  ال�سعودية  للمنتجات  التناف�سية 

رجال االأعمال من التجار وامل�سنعني وامل�سدرين ويدعم املنتجات الوطنية حمليًا وخارجيا.  
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من  اال�ستفادة  على  امل�سدرين  حث   4/7

نظام االأف�سليات املعمم ومن املزايا التف�سيلية التي 

اأهمية  على  والتاأكيد  االتفاقيات  خمتلف  متنحها 

بتطوير  املتعلقة  الدرا�سات  خمتلف  من  اال�ستفادة 

وتنمية ال�سادرات والتفاعل امل�ستمر مع امل�ستجدات 

على ال�ساحتني املحلية واالإقليمية والدولية.

تقوم الوزارة على توعية رجال االأعمال واإطالعهم على القوانني واالإجراءات التي تنظم جتارة 

وال�سديقة   ال�سقيقة  الدول  متنحها  التي  والت�سهيالت  املزايا  وعلى  العامل،  دول  مع  اململكة 

لل�سادرات ال�سعودية.

لتنمية  املعنية  اجلهات  مع  التعاون   5/7

وحتديد  اخلارجية  االأ�سواق  ودرا�سة  ال�سادرات 

الطلب على املنتجات املحلية القابلة للت�سدير.

باملعلومات  واخلارج  بالداخل  اململكة  وممثليات  �سفارات  من  عدد  بتزويد  الوزارة  قامت 

بالداخل  االأجنبية  واملمثليات  ال�سفارات  من  عدد  تزويد  وكذلك  الالزمة.  واالإح�ساءات 

واخلارج باملعلومات واالإح�ساءات الالزمة.

قدمت الوزارة الكثري من املبادرات التي �ساهمت يف التعريف باملنتجات ال�سعودية، ويف فتح 

اأ�سواق جديدة لها، خا�سًة ال�سلع التي لها ميزات ن�سبية، وجتد قبول يف االأ�سواق اخلارجية.     

املدن  يف  دائمة  معار�س  اإقامة  ت�سجيع   6/7

الوطنية  باملنتجات  للتعريف  اململكة  يف  الرئي�سية 

والتنظيم  الرتاخي�س  اإ�سدار  يف  واال�ستمرار 

التي  واالأجنبية  الوطنية  املعار�س  على  واالإ�سراف 

تقام داخل اململكة واال�سرتاك يف املعار�س الدولية.

معر�س-اأنت  ك  املعار�س  من  عديد  بح�سور  الن�سائي  القطاع  اإدارة  يف  ممثاًل  املجل�س  قام 

امللكة، الذي عقد يف اكتوبر2013م   

كما قام املجل�س ممثاًل يف اللجنة الوطنية ل�سركات املعار�س بامل�ساركة يف عدد من االجتماعات 

التي نظمتها وزارة التجارة وال�سناعة حول �سركات املعار�س، والتي كان من �سمن نتائجها 

اإعداد درا�سة تف�سيلية تت�سمن االآتي: 

  احل�سر الدقيق لل�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها مبزاولة ن�ساط تنظيم املعار�س.

  الوقوف ميدانيًا على عينة ع�سوائية لـ)20%( من تلك املن�ساآت، ويف كافة مناطق اململكة 

للح�سول على معلومات دقيقة عنها. 

  و�سع معايري حمددة ووا�سحة يتم مبوجبها ت�سنيف �سركات وموؤ�س�سات تنظيم املعار�س.

  ت�سنيف ال�سركات واملوؤ�س�سات باال�سم يف فئات حمددة وفقا للمعايري التي جرى و�سعها.

  حتديد جوانب قوة و�سعف هذه ال�سركات يف النواحي التنظيمية والفنية واملالية، التي ميكن 

التي تقيمها االأجهزة  اإمكانية اال�ستعانة بها يف تنظيم املعار�س  على �سوئها حتديد مدى 

احلكومية يف الداخل واخلارج.

اإىل  الت�سنيف  اأو تخفي�س  الت�سنيف  اأعلى يف  فئة  اإىل  االنتقال  �سروط و�سوابط    حتديد 

م�ستوى اأقل.

  حتديد االآلية املالئمة ملراجعة الت�سنيف لل�سركات واملوؤ�س�سات للتاأكد من ا�ستمرار توفر 

ال�سروط وال�سوابط لبقائها يف نف�س امل�ستوى.

حتديد اآلية اإدراج ال�سركات واملوؤ�س�سات اجلديدة �سمن فئات الت�سنيف.
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الهدف الثامن:
التجارة  منظمة  اإلى  االن�سمام  بعد  ما  مرحلة  دعم 
العالمية, واتفاقيات ومفاو�سات التجارة الحرة في اإطار 

دول مجل�ص التعاون.

تتابع الوزارة تنفيذ اإلتزامات اململكة جتاه منظمة التجارة العاملية من خالل ما يلي:

التجارة  منظمة  اإتفاقيات  تنفيذ  عن  باململكة  اخلا�سة  الدورية  االإ�سعارات  اإعداد    

اخلا�سة  الدورية  باالإ�سعارات  العاملية  التجارة  منظمة  تزويد  مت  حيث  العاملية، 

باململكة لعام 2013م.

  اإ�ستمرار تنفيذ برامج التعاون الفني مع منظمة التجارة العاملية واملوؤ�س�سات الدولية 

املتخ�س�سة ،حيث متت م�ساركة ممثلي اململكة يف عدد من االإجتماعات والندوات 

الوطنية اأو االإقليمية التي نظمتها بع�س املوؤ�س�سات الدولية.

اخلربة  بيوت  مع  والتجارية  االإ�ست�ساريةواالإقت�سادية  الدرا�سات  برامج  تعزيز    

االإ�ست�سارية.

  املفاو�سات الثنائية مع الدول ال�ساعية لالإن�سمام ملنظمة التجارة العاملية، حيث مت 

اإ�ستكمال املفاو�سات الثنائية للنفاذ لالأ�سواق لل�سلع واخلدمات مع االإحتاد الرو�سي.

  دفع م�ساهمة اململكة كع�سو كامل الع�سوية يف ميزانية منظمة التجارة العاملية لعام 

2013م وفق ح�ستها يف التجارة العاملية.

من  التنفيذية  متطلبات اخلطة  تنفيذ   1/8

قبل اجلهات املخت�سة ملا بعد االن�سمام.

اخلا�س  للقطاع  الفعالة  امل�ساركة   2/8

ال�سعودي يف مرحلة ما بعد االن�سمام.

يتم دعوة جمل�س الغرف ال�سعودية للم�ساركة يف اإجتماعات الفرق الفنية املتخ�س�سة.

اخلا�س  للقطاع  الفعالة  امل�ساركة   - 2

ال�سعودي يف عملية ان�سمام اململكة للمنظمة.

متت علمية االن�سمام ملنظمة التجارة العاملية بجنيف عام 2005م )يقرتح حذف هذه 

الفقرة(.

تهيئة املجتمع وقطاع االأعمال للتعامل   3/8

االإيجابي مع متطلبات التجارة الدولية.

مت القيام بتهيئة جمتمع قطاع االأعمال للتعامل االإيجابي مع متطلبات التجارة الدولية 

الأ�سواق  واخلدمات  ال�سلع  من  اململكة  �سادرات  لنفاذ  الفر�س  من  مزيد  فتح  ب�ساأن 

البلدان االأع�ساء يف منظمة التجارة العاملية، بعقد عدد من اللقاءات مع جمل�س الغرف 

واللجان الوطنية اأع�ساء جمل�س الغرف، كاإحدى مكا�سب ع�سوية اململكة يف املنظمة.

املوؤمترات  يف  الفعالة  امل�ساركة   4/8

الفعاليات  من  وغريها  واللقاءات  والندوات 

بالتجارة  املت�سلة  والدولية  االإقليمية  واالأن�سطة 

الدولية للوقوف على تطوراتها ومواكبة ما ي�ستجد 

بالتجارة  تتعلق  وتقارير  وبحوث  درا�سات  من 

الدولية

�سارك م�سئولون من الوزارة واجلهات احلكومية يف العديد من االإجتماعات الفنية 

ملنظمة التجارة العاملية وكذلك قامت الوزارة بت�سكيل )فرق تفاو�سية فنية( من 

اجلهات احلكومية املعنية ويراأ�س كل فريق م�سئول من اجلهة احلكومية ح�سب 

االإخت�سا�س وذلك للم�ساركة يف املفاو�سات التجارية املتعددة االأطراف وللتباحث 

يف العديد من املوا�سيع ومنها املنازعات التجارية والعوائق الفنية للتجارة، فريق 

التدابري ال�سحية، التجارة والتنمية، قواعد املنظمة، حقوق امللكية الفكرية، ت�سهيل 

التجارة، اخلدمات، التجارة والبيئة، فريق ال�سلع ال�سناعية.

كما �سارك م�سئولون من الوزارة واجلهات احلكومية يف العديد من االإجتماعات الفنية 

الفكرية،  امللكية  حقوق  املن�ساأ،  قواعد  ال�سلع،  )اخلدمات،  الفنية  الفرق  خالل  من 

املفاو�سات  جولة  يف  احلكومية(  امل�سرتيات  االإ�ستثمار،  العامة،  واالأحكام  الن�سو�س 

التجارية ال�ساملة -جولة الدوحة- ومفاو�سات اإتفاقيات التجارة احلرة يف اإطار دول 

جمل�س التعاون مع عدد من الدول واملجموعات االإقت�سادية.

ت�سارك الوزارة دائما يف املوؤمترات التي تعقد يف خمتلف دول العامل واملتعلقة بالن�ساط 

فر�س  منتدى  نظمت  كما  دافو�س  منتدى  يف  موؤخرا  الوزارة  �ساركت  حيث  التجاري 

جلنة  مع  بالتعاون  2013م  العام  خالل  كاليفورنيا  يف  االمريكي  ال�سعودي  االعمال 

التجارة الدولية مبجل�س الغرف ال�سعودية.
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الهدف التا�سع:
رفع دعم قدرة ال�سلع والمنتجات ال�سعودية على 
التجارة  الم�ستويين  على  الداخلية  المناف�سة 

الداخلية والتجارة الدولية العادلة.
تعالج  ولوائح  قوانين  �سن   1/9
الممار�سات ال�سارة بالتجارة الدولية )االإغراق 

- الدعم - الحماية الوقائية(.

1434/3/16هــ    �سدور قرار جمل�س الوزراء رقم )71( وتاريخ 

االإغراق  ملكافحة  املوحد  )القانون(  النظام  على  باملوافقة 

والتدابري التعوي�سية والوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية )املعّدل(.

لدى  الوعي  م�ستوى  رفع   2/9

والقطاع  وامل�سدرين  املحلية  ال�سناعة 

اخلا�س باأهمية فهم هذه الظواهر وجتنب 

الوقوع يف ممار�ستها.

ق�سايا  فتح  اإىل  للتح�سري  اخلا�س  للقطاع  ال�سكاوى  باب  فتح    

معاجلات جتارية للقطاعات وال�سركات املت�سررة.

وتوعيتهم  لدعمهم  املت�سررة  ال�سركات  مع  اجتماعات  عقد    

ملكافحة  الفنية  لالأمانة  ال�سكاوى  رفع  واإجراءات  مبتطلبات 

املمار�سات ال�سارة بالتجارة الدولية بدول املجل�س.

  اال�ستمرار مبتابعة ق�سايا املعاجلات التجارية )مكافحة االإغراق، 

�سادرات  �سد  املقامة  الوقائية(  االإجراءات  املخ�س�س،  الدعم 

اململكة واتخاذ خطوات عملية وتنفيذية ملواجهة هذه الق�سايا.

  اال�ستمرار مبراقبة �سلطات التحقيقات االأخرى للبحث املبكر عن 

الق�سايا املقامة �سد �سادرات اململكة نهاية كل اأ�سبوع وتزويد القطاع 

اخلا�س مبا ي�ستجد من ق�سايا مقامة على اململكة يف هذا ال�ساأن.

على  للحفاظ  املحليني  للمنتجني  وامل�سورة  الفني  الدعم  تقدمي    

م�ساحلها ح�سب الطلبات املقدمة من املنتجني.

والدعم  االإغراق  التفاو�سي ملكافحة  الفني  الفريق  امل�ساركة مع    

�سد  املرفوعة  للق�سايا  للت�سدي  ال�سعودي  التفاو�س  فريق  من 

�سادرات اململكة.

املعاجلات  مو�سوعات  يف  امل�ساركة  على  اخلا�س  القطاع  حث    

التجارية )مكافحة االإغراق، والدعم، والوقاية( من خالل التفاعل 

املبا�سر والتوا�سل مع االإدارة العامة للمعاجلات التجارية بالوزارة.

التجارية  الغرف  مع  التعاون   3/9

ال�سناعية على م�ستوى اململكة وجمل�س الغرف 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  ودول  اخلليجية 

املمار�سات  ظواهر  وحتليل  لفهم  العربية 

ال�سارة بالتجارة الدولية )االإغراق - الدعم - 

احلماية الوقائية( واإدراك تاأثريها على احلد 

من القدرة الت�سديرية اإىل االأ�سواق اخلارجية.

املمار�سات  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  اجتماعات  يف  امل�ساركة    

اإزالة  ودرا�سة  التعاون  جمل�س  بدول  الدولية  التجارة  يف  ال�سارة 

العوائق التي تفر�سها املمار�سات التي تتبعا دول العامل اخلارجي 

�سد �سادرات دول املجل�س.

املخت�سة  االإدارة  تعزيز   4/9

بالوزارة بالكفاءات والقوى الب�سرية ورفع 

االتفاقيات  مع  للتعامل  تدريبهم  م�ستوى 

مبنظمة  املو�سوعات  لهذه  املت�سمنة 

.)WTO( التجارة العاملية

  مت تعيني عدد موظفني اثنني -2- يف االإدارة العامة للمعاجلات 

الدولية يف جمال اال�ستثمار والتجارة الدولية.

اإمكانيات  من  لديها  يتوفر  ما  بح�سب  باأعمالها  الوكالة  تقوم    

م�ستفيدة بذلك مما خ�س�س لها من بنود ودرا�سات واإ�ست�سارات، 

العاملية  التجارة  مبا يف ذلك مكتب ممثلية اململكة لدى منظمة 

له  ما  كل  يف  املنظمة  اإجتماعات  يف  ي�ساركون  حيث  جنيف،  يف 

�سلة باإهتمامات اململكة والتفاعل معها باإيجابية يف كل ما يخدم 

الثنائي مع  اأو  االأطراف  املتعدد  امل�ستوى  �سواًء على  م�ساحلها، 

الدول ذات امل�سالح املماثلة.

ملتابعة  الالزمة  والب�سرية  املادية  االإمكانات  �سعف 

اأعمال منظمة التجارة العاملية:

وما  العاملية  التجارة  منظمة  عمل  لطبيعة  نظرًا 

يرتبط بذلك من مو�سوعات ذات عالقة مثل ق�سايا 

املعاجلات التجارية ومناطق التجارة احلرة وحقوق 

امللكية الفكرية وغريها، فاإن وكالة الوزارة للتجارة 

اخلارجية تعاين من �سعوبة احل�سول على القدرات 

اإ�ستقطابها  �سعوبة  حيث  املتخ�س�سة،  الب�سرية 

املناف�سة  ونتيجة  املدنية  اخلدمة  نظام  لطبيعة 

والهيئات  اخلا�س  القطاع  من  القدرات  هذه  على 

املتخ�س�سة.

والفر�س  باحلوافز  الدعم  اإىل  االدارة  حاجة 

التجارية  املعاجلات  مو�سوعات  يف  التدريبة 

اخلارجية وباأن تكون طويلة ومتو�سطة  االجل وباللغة 

االجنليزية
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اال�سرتاك بفعالية بالندوات وور�س   5/9

داخليًا  املو�سوعات  هذه  تتناول  التي  العمل 

وخارجيًا.

القواعد  للجنة  العاملية  التجارة  منظمة  فعاليات  يف  امل�ساركة  �سيتم 

باملنظمة مبوجب جدول االجتماعات ال�سنوية.

جمل�س  دول  مع  التام  التعاون   6/9

مظلة  حتت  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

هذه  ملكافحة  املجل�س  لدول  العامة  االأمانة 

اأمام  حماربتها  يف  االآراء  وتوحيد  املمار�سات 

الداخلية  القدرات  ودعم  اخلارجي  العامل 

قدرة  لتعزيز  امل�سرتكة  امل�سالح  عن  للدفاع 

ال�سلع واملنتجات اخلليجية على املناف�سة وفقًا 

لالأنظمة املوحدة التي تعالج هذه الظواهر يف 

اإطار دول املجل�س وجهودها املوحدة.

الدائمة  اللجنة  ال�سادرة من  القرارات  الواردة يف  التو�سيات  تنفيذ    

ملكافحة املمار�سات ال�سارة بالتجارة الدولية بدول جمل�س التعاون يف 

اجتماعاتها الدورية.

  القيام بعملية جتريبية ل�سكوى افرتا�سية تقدم من ال�سناعة اخلليجية 

االآلية  تطبيق  اإمكانية  على  للوقوف  واملعلومات  البيانات  جمع  لعملية 

وتوقيتاتها الزمنية.

   حث بقية دول املجل�س  على ا�ستكمال الت�سديق على القانون املوحد 

مام  التحقيقات  ق�سايا  وفتح  ال�سكاوى  تلقي  ليتم  االغراق  ملكافحة 

الواردات التي تلحق �سرر بال�سناعة اخلليجية.

على  الدول  كافة  ت�سديق  عدم 

النظام املوحد 

اإعداد  يف  املوا�سلة  تفعيل   7/9

الظواهر  هذه  لر�سد  والبحوث  الدرا�سات 

و�سبل حماربتها يف االأ�سواق ال�سعودية.

  التعاون مع اجلهات االأكادميية ومنظمة التجارة العاملية  وبيوت اخلربة 

لتوعية جمتمع قطاع االعمال واالكادمييني

اأو مكاتب  عدم وجود متخ�س�سني 

واقت�سادية  قانونية  ا�ست�سارية 

جمال  يف  متخ�س�سة  �سعودية 

بالتجارة  ال�سارة  املمار�سات 

الدولية 
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الهدف االأول:
زيادة فر�ص التنمية ال�سناعية بعد التحقق 

من جدواها االقت�سادية:

  عدم وجود ربط بني رمز 

للمنتجات  املن�سق  النظام 

مع املوا�سفات.

موا�سفات  وجود  عدم    

قيا�سية معتمدة لعدد كبري 

ال�سناعة  منتجات  من 

الوطنية.

والتي  التقنية  ال�سناعات  لتوطني  اإدارة  الإن�ساء  م�ستمر  العمل  الزال    

�سيكون من مهامها درا�سة حل�سر ال�سناعات التقنية الغائبة وامل�ستهدفة 

من خالل االحتياجات الفعلية وامل�ستقبلية للملكة.  

واجلودة  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  مع  م�ستمر  التن�سيق    

للتحقق من تطبيق املوا�سفات

1/1 تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية 

لل�سناعة من خالل:

*  توجيه اال�ستثمار نحو املجاالت 

التقنية، واال�ستفادة من التجارب 

الدولية الناجحة يف هذه املجاالت.

املوا�سفات  بتطبيق  االلتزام    

الوطنية،  املنتجات  على  القيا�سية 

تعزيز  ل�سمان  باجلودة  واالهتمام 

القدرة التناف�سية لهذه املنتجات.

العمل  ور�س  وعقد  اللجان  ت�سكيل   خالل  من  م�ستمر  وب�سكل  ذلك  يتم 

احللول  واقرتاح  العوائق  لتذليل  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  واللقاءات 

 ، وتب�سيطها  ال�سناعي  بالقطاع  اخلا�سة  االإجراءات  لت�سهيل  املنا�سبة 

اخلدمات  جميع  لربط  العالقة  ذات  اجلهات  مع  م�ستمر  اأي�سا  والتن�سيق 

املقدمة للم�ساريع ال�سناعية الكرتونيًا مع تلك اجلهات.

اجلهات  مع  التن�سيق   2/1

االإجراءات  لت�سهيل  احلكومية 

اخلا�سة بالن�ساط ال�سناعي.

ا�ستثمارية  لفر�س  توؤ�س�س  لل�سناعة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  خمرجات    

عديد ومتنوعة يف حمتواها التقني اأو املعريف. 

ال�سناعية  امل�ساريع  احتياجات  عن  والبيانات  املعلومات  كافة  توفري    

خاللها  من  للم�ستثمرين  ليمكن  حمليًا  تتوفر  ال  والتي  امل�سنعة  للمواد 

درا�سة جدوى اإقامة م�ساريع الإنتاج تلك املواد كفر�س ا�ستثمارية.

�سناعية  فر�س  باإعداد  ال�سناعية  لال�ست�سارات  اخلليج  منظمة  تكليف 

جديدة والرتويج لها.

الفر�س  عن  درا�سات  اإعداد   3/1

ال�سناعية.

بني  التن�سيق  غياب    

اجلهات احلكومية املعنية.

ميزانية  وجود  عدم    

حمددة لهذه الربامج 

القطاع  م�ساركة  �سعف    

اخلا�س.

اإن�ساء مركز للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الوزارة ويعمل حاليًا    مت 

على التن�سيق مع كافة اجلهات ذات العالقة لت�سجيع املن�ساآت ال�سغرية 

هيئة  اإن�ساء  اإمكانية  مدى  لبحث  م�سكلة  جلان  وهناك   ، واملتو�سطة 

للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة حتت مظلة الوزارة.

حجم  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  املحلي  املحتوى  زيادة  على  الوزارة  تعمل    

الفجوة من املنتجات املبنية على قيمة م�سافة. 

  جائزة التميز ال�سناعي.

منتجات  تطوير   ( ال�سناعة  توطني  درا�سة  على  حاليُا  العمل  يجري    

عبدالعزيز  امللك  مدينة  مع  بالتعاون   ) واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سانع 

للعلوم والتقنية.

ال�سغرية  ال�سناعات  ت�سجيع   4/1

واملتو�سطة.
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الجهة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع الصناعة(

املعوقات خطوات حتقيق الهدف )*( االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف الثاني:
م�سادر  لزيادة  النفطية  غير  ال�سناعات  دعم 

الدخل الوطني وتنويعها:

  امل�ساركة م�ستمرة  يف العديد من االجتماعات التي تعنى بال�سلع ال�سناعية والعمل على االإبقاء 

على القدرة التناف�سية لل�سلع ذات امليزة الن�سبية.

على  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع   1/2

امليزة  ذات  ال�سناعات  يف  اال�ستثمار 

الن�سبية.

خالل  من  اال�ستثمار  حوافز  كاأحد  ال�سناعية  القرو�س  تقدمي  ت�سجيع  يف  م�ستمرة  الوزارة    

وحث  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  اإدارة  جمل�س  يف  متثيلها  يف  الوزارة  ا�ستمرارية 

لدرا�سة  ال�سندوق  مع  والعمل  بتمويلها  ال�سندوق  يقوم  التي  امل�سانع  عدد  لزيادة  ال�سندوق 

القرو�س  و منح   ، االإجراءات  ت�سهيل  بهدف  اإىل مراجعتها  ومدى احلاجة  املتبعة  االإجراءات 

لل�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل برنامج كفالة متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

متتلك  والتي  اقت�ساديًا  املجدية  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  متويل  عوائق  على  والتغلب 

مقومات النجاح وال ميكنها تقدمي ال�سمان الالزم لت�سجيع البنوك على متويل تلك النوعية من 

املن�ساآت وتو�سيع دائرة اال�ستفادة من الربامج التمويلية احلكومية.

القرو�س  تقدمي  ت�سجيع   2/2

اال�ستثمار  حوافز  كاأحد  ال�سناعية 

ال�سناعي.

  تقوم هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية بافتتاح مدن جديدة مب�ساحات كبرية يف جميع 

اأنحاء اململكة 

تو�سعة  يف  اال�ستمرار  دعم   3/2

املدن ال�سناعية..
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الهدف الثالث: 
زيادة فعالية اأثر القطاع الخا�ض في التنمية ال�صناعية، وت�صجيع 

توطين ال�سناعات في المناطق االأقل نمواً.

ال�سناعات   م�ستمر منو  معدل  زيادة  على  العمل   1/3

الن�ساطات  تنويع  يف  واالإ�سراع  امل�سافة  والقيمة  ال�سنوي 

ال�سناعية.

ثابتة  اآلية  وجود     عدم 

عدد  وقلة  للتوا�سل 

املوظفني 

االأعمال  رجال  بني  اللقاءات  هذه   مثل  الإقامة  م�ستمر  التعاون    

وال�سناعيني وامل�سئولني يف اجلهات احلكومية 

يف  ال�سناعية  التجارية  الغرف  مع  التعاون   2/3

وال�سناعيني  االأعمال  رجال  بني  لقاءات  الإقامة  اململكة 

وامل�سئولني يف اجلهات احلكومية ملناق�سة فر�س االإ�سهام 

يف عمليات التنمية ال�سناعية.

بت�سجيع  )مدن(  التقنية  ومناطق  ال�سناعية  املدن  هيئة  تقوم    

القاطع اخلا�س على امل�ساركة يف اإن�ساء املدن ال�سناعية ومناطق 

ومعايري  موا�سفات  وفق  عليها  واالإ�سراف  وتطويرها  التقنية 

عاملية ، وت�سرف )مدن( على )6( مدن �سناعية خا�سة وب�سدد 

االإ�سراف على املزيد.

يف  امل�ساركة  على  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع   3/3

اإن�ساء املدن ال�سناعية ومناطق التقنية وتطويرها.

يف  ال�سناعية  املدن  اإن�ساء  يف  م�ستمرة  والهيئة  م�ستمر  التعاون    

خمتلف مناطق اململكة ب�سكل �سامل ومتوازن حيث ت�سرف الهيئة 

التطوير  وحتت  قائمة  مابني  �سناعية  مدينة   )30( على  حاليًا 

خالل  وامل�ستهدف  والت�سميم  التخطيط  حتت  مدن  وهناك   ،

اخلم�س �سنوات اأن ي�سل عدد املدن ال�سناعية اإىل )40( مدينة 

اأن )مدن( تقوم بخلق بيئة مثالية لتنمية وتطوير  �سناعية، كما 

مناطق التقنية والتكنولوجيا يف اململكة فهي ت�سرف على منطقتي 

احدث  ال�ستقطاب  اأخرى  مناطق  لتخ�سي�س  وت�سعى  تقنية 

اال�ستثمارات التقنية.   

ومناطق  ال�سناعية  املدن  هيئة  مع  التعاون   4/3

ال�سناعية  املدن  اإقامة  يف  واال�ستمرار  للتو�سع  التقنية 

باملناطق  ال�سناعي  النمو  عملية  لدفع  التقنية  ومناطق 

مبا  منوًا  االأقل  املناطق  يف  وخ�سو�سًا  للمملكة  املختلفة 

�سامل  ب�سكل  ال�سناعية  التنمية  توزيع  �سيا�سة  يحقق 

ومتوازن.
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الهدف الرابع: 

االإنتاج  لعمليات  الالزمة  اخلدمات  دعم 

والت�سويق وال�سيانة وحت�سينها:

التي   م�ستمر ال�سركات  اإقامة  ت�سجيع   1/4

االإنتاج  جمال  يف  ال�سناعي  القطاع  تخدم 

والت�سويق وال�سيانة.

الت�سويق   م�ستمر �سركات  اإن�ساء  ت�سجيع   2/4

املتخ�س�سة يف قطاعات حمددة كال�سناعات 

الغذائية والكيماوية واملعدنية

  العمل جاري على حتديد الربامج واخلدمات التي تقدمها املنظمات االإقليمية 

والدولية.

املعونة  اأهمها  من  واتي  املطلوبة  اخلدمات  برامج  حول  املنظمات  مع  التن�سيق    

الفنية للم�سانع ، واعدا الدرا�سات والربامج التدريبية.

  حث اجلهات ذات العالقة بالقطاع ال�سناعي وال�سركات ال�سناعية لال�ستفادة 

من هذه الربامج.

برامج  من  الق�سوى  اال�ستفادة   3/4

تقدمها  التي  والتقنية،  الفنية  اخلدمات 

الهيئات الدولية والعربية املتخ�س�سة.

لبحث   يتم ذلك بالتعاون مع عدة جهات ومنظمات  متخ�س�سة  ندوات  عقد   4/4

يف  الوطنية  امل�سانع  تواجهها  التي  امل�ساكل 

جمال حت�سني االإنتاج والت�سويق وال�سيانة.

  التن�سيق والتعاون بني الوزارة والغرف التجارية ال�سناعية قائم وم�ستمر حيث 

تقوم الغرف التجارية ال�سناعية باإقامة وتنظيم معار�س وطنية ودولية.

  �ساركت الوزارة يف )3( معار�س دولية لل�سناعات الوطنية وهي :

  معر�س املنتجات ال�سعودية يف ماليزيا 

  معر�س املنتجات ال�سعودية يف ال�سنغال.

  معر�س املنتجات ال�سعودية يف هانوفر باأملانيا.

الغرف  مع  التعاون  ا�ستمرار   5/4

معار�س  اإقامة  يف  ال�سناعية  التجارية 

ال�سناعات الوطنية والدولية

  ت�سمنت التعليمات الواردة يف الرتاخي�س ال�سناعية ال�سادرة من الوزارة على 

تتوفر  مل  واإذا  اململكة  يف  بها  املعمول  ال�سعودية  القيا�سية  باملوا�سفات  االلتزام 

تلك املوا�سفات فيتم التن�سيق بني �ساحب امل�سروع والهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

�سدور  حلني  بالغر�س  تفي  دولية  موا�سفة  ان�سب  الختيار  واجلودة  واملقايي�س 

موا�سفة �سعودية. 

املوا�سفات  تطبيق  مبتابعة  اخلا�سة  اللجان  يف  امل�ساركة  يف  الوزارة  ا�ستمرار    

القيا�سية ال�سعودية والتن�سيق م�ستمر مع الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س 

موا�سفات  لها  يوجد  ال  التي  الوطنية  للمنتجات  موا�سفات  الإ�سدار  واجلودة 

�سعودية.

بالرقابة  التجاري  الغ�س  اإدارة  مع  بالتعاون  م�ستمرة  ال�سناعية  املتابعة  اإدارة    

للموا�سفات  املخالفة  امل�سانع  النظامية حيال  االإجراءات  واتخاذ  امل�سانع  على 

القيا�سية ال�سعودية.

املوا�سفات  تطبيق  على  التاأكيد   6/4

القيا�سية ال�سعودية

  عدم قناعة دول 

جمل�س التعاون 

االأخرى بفعالية 

فر�س ر�سوم )هام�س 

اإغراق (

ظاهرة   العمل على تفعيل نظام مكافحة االإغراق يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. من  احلد  على  العمل   7/4

االإغراق.
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الهدف الخام�ص:
االهتمام ببرامج البحوث والتطوير ال�سناعي والتو�سع في 

الجهود الرامية اإلى الح�سول على التقنية الحديثة:

مراكز  واإقامة  دعم  كبرية يف جمال  بجهود  والعربية  اخلليجية  املنظمات  تقوم    

البحوث والتطوير.

دعم  على  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع   1/5

ا�ستقطاب  يف  لدورها  والتطوير  البحوث  مراكز  واإقامة 

التقنية وحت�سني اجلودة وتقليل التكلفة االإنتاجية.

البحث   م�ستمر برامج  ت�سجيع  يف  اال�ستمرار   2/5

والتطوير يف خمتلف مراكز البحوث باململكة.

  الزيارات امليدانية وامل�سوحات م�ستمرة ب�سكل دوري للم�سانع ، ويتم ن�سر نتائج 

امل�سح واإعطاء �سالحيات الدخول على قاعدة البيانات لعدد من اجلهات احلكومية 

ذات العالقة باالإ�سافة اإىل ن�سر دليل امل�سانع الوطنية على موقع الوزارة.

والدرا�سات  امل�سوحات  يف  اال�ستمرار   3/5

نتائجها  ون�سر  املنتجة،  للم�سانع  الدورية  امليدانية 

لالإفادة منها.

املعرفة   تقوم الوزارة با�ستمرار بعمل لقاءات بذلك  لتبادل  والتن�سيق  التعاون  ت�سجيع   4/5

ال�سناعية  ال�سركات  بني  والت�سويقية  واالإدارية  التقنية 

االأ�سا�سية الكربى وال�سناعات االأخرى.

التطبيقية   يتم ذلك با�ستمرار وبالتن�سيق مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. والعلوم  البحث  يف  اال�ستثمار   5/5

املرتبطة بال�سناعة وبرامج البحوث.

)تابع( نموذج رقم )1(
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الهدف ال�ساد�ص: 
للم�ستهلك  ال�سرورية  المنتجات  من  الذاتي  االكتفاء  ن�سبة  رفع 

التي ت�سهم في تحقيق االأمن الغذائي وال�سحي:

يف   تقوم منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية بهذه الدرا�سات. اال�ستثمار  فر�س  عن  اأولية  درا�سات  اإعداد   1/6

جمال �سناعة االأغذية واالأدوية.

يطلب  ما  وح�سب  االأن�سطة  هذه  مبثل  املنظمات  بع�س  تقوم    

منها.

اإعداد فر�س ا�ستثمار �سناعية لل�سلع ال�سرورية   2/6

االأخرى للم�ستهلك.
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الهدف ال�سابع: 
للم�سانع  االإنتاجية  الكفاءة  رفع  على  العمل 
الن�صاطات  في  المنتجات  نوعية  وتح�صين 
ن�سبة  زيادة  على  والتركيز  الوطنية,  ال�سناعية 
المكون المحلي في اإجمالي المنتجات المحلية:

  ا�ستمرار الوزارة بتمديد فرتة �سريان االإعفاء اإىل خم�س �سنوات للمواد اخلام وثالث 

على  العبء  وتخفيف  االإجراءات  لتقليل  وذلك  الغيار  وقطع  واملعدات  لالآالت  �سنوات 

امل�ستثمر.

، كما  الوزارة االلكرتوين  للم�سانع من خالل موقع  االإعفاء  يتم حاليًا تقدمي خدمات    

بعد  اجلمارك  مل�سلحة  االإعفاء  قرارات  تر�سل  حيث  اجلمارك  م�سلحة  مع  الربط  مت 

�سدورها.    

  اإيقاف ا�ستقبال طلبات االإعفاء الورقية للم�سانع املنتهية فرتة �سريان االإعفاء اخلا�س 

بها.

املعفاة  املواد  خالل  من  الكرتونيا  ال�سناعية  اال�ستثمارية  الفر�س  اإطالق  على  العمل    

لالأعوام املا�سية 

اإعادة هند�سة االإجراءات بوكالة ال�سناعة من خالل  العمل حاليًا على درا�سة    يجري 

احد بيوت اخلربة.

لالإجراءات  دورية  مراجعة   1/7

ال�سناعية  بالرتاخي�س  تتعلق  التي 

اإزالة  يف  ي�سهم  مبا  اجلمركي  واالإعفاء 

املعوقات اأمام ا�ستثمارات القطاع اخلا�س 

ورفع الكفاءة االإنتاجية.

الن�سبية  امليزة  ذات  ال�سناعات  يف  اال�ستثمار  بت�سجيع  م�ستمر  وب�سكل  الوزارة  تقوم    

كال�سناعات البرتوكيماوية وغريها.

الالزمة  االإجراءات  اتخاذ   2/7

لزيادة اإ�سهام القطاع اخلا�س يف:

امليزة  ذات  ال�سناعات  يف  التو�سع    -

الن�سبية.

وو�سائل  االإنتاج  تطوير  على  الرتكيز    -

التعبئة والتغليف.

)*( يرجى االبتعاد عن العموميات عند تعبئة هذا احلقل من اجلدول واالإجابة ببيانات كمية قدر االإمكان.
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)تابع( نموذج رقم )1(
متابعة األهداف العامة والسياسات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع الصناعة(

املعوقات خطوات حتقيق الهدف )*( االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف الثامن: 
الن�صاطات  بين  التعاون  وتفعيل  التن�صيق  زيادة 
على  الخليجي  التعاون  مجل�ص  دول  في  ال�سناعية 

اأ�سا�ص تكاملي:

املجل�س  لدول  املوحد  ال�سناعي  التنظيم  )قانون(  نظام  لتعديل  درا�سة  هناك    

ليتواكب مع التطورات العاملية 

التي  واملعوقات  واالإجنازات  امل�سرتك  العمل  بتفعيل  تتعلق  حاليًا  درا�سة  هناك    

تعرت�س العمل امل�سرتك واحللول املقرتحة لها.

والقوانني  االأنظمة  درا�سة   1/8

للم�ساريع  حاليًا  املوجودة  واالإجراءات 

ال�سناعية بني دول املجل�س وتطبيق ما ن�ست 

عليه ا�سرتاتيجية التنمية ال�سناعية.

الدول  جتارب  من  لال�ستفادة  م   2014 خالل  به  املبا�سرة  �سيتم  مقرتح  هناك    

واملدن  احلرة  التجارة  ومناطق  ال�سناعية  املدن  اإن�ساء  ممار�ستها  االأع�ساء 

تبادل  اقرتاح  اإىل  باالإ�سافة  العمل  ور�س  الزيارات وعقد  االقت�سادية من خالل 

املوظفني بني الدول الكت�ساب اخلربات الالزمة 0

املجل�س  دول  بني  اخلربات  تبادل   2/8

يف ظل االأمانة العامة ملجل�س التعاون.

جلنة   جاري عمل ذلك ب�سكل م�ستمر. تو�سيات  تنفيذ  على  العمل   3/8

ذات  االأخرى  واللجان  ال�سناعي  التعاون 

العالقة.

)تابع( نموذج رقم )1(
متابعة األهداف العامة والسياسات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع الصناعة(

املعوقات خطوات حتقيق الهدف )*( االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف التا�سع: 
تو�سيع التعاون في مجال التنمية ال�سناعية مع المنظمات 

والموؤ�س�سات العربية والدولية:

ال�سناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  مع  التباحث  يجري    

املن�ساآت  حول  باململكة  موؤمتر  اإقامة  حول  والتعدين 

ال�سغرية واملتو�سطة.

للم�ساركة  املخت�سة  اجلهات  مع  التعاون   1/9

تعني  التي  والدولية  العربية  واملنظمات  املوؤمترات  يف 

بالتنمية ال�سناعية.

من  املحدثة  املعلومات  و�سول  يف  الق�سور    

منظمة التجارة العاملية.

لكل  امل�سكلة  الفنية  الفرق  يف  الق�سور    

مو�سوع من موا�سيع منظمة التجارة العاملية 

  العمل على التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لتنفيذ هذه 

املتطلبات.

لتنفيذ  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق   2/9

متطلبات منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق بال�سناعة.
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)تابع( نموذج رقم )1(
متابعة األهداف العامة والسياسات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع الصناعة(

املعوقات خطوات حتقيق الهدف )*( االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف العا�سر: 
ت�صجيع ت�صدير المنتجات ال�صناعية الوطنية:

اإعطائهم  الوطنية حيث مت  ال�سناعة  يخدم  الهيئة مبا  مع  م�ستمر  والتعاون  التن�سيق    

�سالحية الدخول اإىل قاعدة بيانات امل�سانع 

هيئة  مع  والتعاون  التن�سيق   1/10

يخدم  فيما  ال�سناعية  ال�سادرات  تنمية 

ال�سناعة الوطنية.

�سعف الر�سوم اجلمركية 

املطبقة يف دول جمل�س التعاون 

مما يرتتب عليه �سعوبة 

التفاو�س على العديد من ال�سلع 

  اإدراج املنتجات ال�سعودية القابلة للت�سدير يف قوائم ال�سلع املطلوب حتريرها من تلك 

الدول اأو التكتالت االقت�سادية.

التجارة  مناطق  من  اال�ستفادة   2/10

اململكة  بني  املربمة  واالتفاقيات  احلرة 

مبا  االقت�سادية  والتكتالت  العامل  ودول 

وت�سويق  االقت�سادية  التنمية  اأهداف  يخدم 

املنتجات ال�سعودية يف االأ�سواق اخلارجية

  وهذا من مهام هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية ، والوزارة م�ستمرة يف دعم ال�سادرات 

من خالل تعريف املن�ساآت ال�سناعية الوطنية بالربامج واحلوافز املتاحة لتمويل و�سمان 

ال�سادرات باالإ�سافة اإىل التعريف بربامج التمويل االأخرى ، واالتفاقيات الثنائية املوقعة 

ال�سناعية  املنتجات  لزيادة قدرة  التعاون اخلليجي  توقيعها بني دول جمل�س  املزمع  اأو 

على النفاذ لالأ�سواق العاملية. 

متويل  برامج  من  اال�ستفادة   3/10

ال�سعودي  لل�سندوق  التابع  ال�سادرات 

للتنمية، والبنك االإ�سالمي للتنمية، وغريها 

من املوؤ�س�سات لدعم ال�سادرات ال�سعودية..

)تابع( نموذج رقم )1(
متابعة األهداف العامة والسياسات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع الصناعة(

املعوقات خطوات حتقيق الهدف )*( االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف الحادي ع�صر: 
الجهات  مع  بالتن�سيق  ال�سناعي  القطاع  في  العاملة  القوى  تنمية  برامج  تبني 

المعنية
الوزارة واملوؤ�س�سة  الوزارة بدرا�سة م�سروع مذكرة تفاهم بني    تقوم 

الالزمة  التعاون  جماالت  لتحديد  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 

لتنمية القوى العاملة يف القطاع ال�سناعي وح�سر الوظائف احلالية 

وامل�ستقبلية 

يف  العاملة  للقوى  تدريبية  برامج  وتنفيذ  اإعداد  يف  اال�ستمرار   1/11

القطاع ال�سناعي بالتعاون مع االأجهزة احلكومية ذات العالقة.

والوزارة  الب�سرية  املوارد  تنمية  توقيع حم�سر اجتماع بني �سندوق    

بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  لتفعيل  الالزمة  التو�سيات  يت�سمن 

التي  والتوظيف  الدعم  برامج  تفعيل  ب�ساأن  والوزارة  ال�سندوق 

احتياجات  لتلبية  املوؤهلة  العاملة  القوى  لتوفري  ال�سندوق  بها  يقوم 

القطاع ال�سناعي وحتديد اخلطط والربامج املتوفرة لذلك وتوفري 

املعلومات والبيانات الالزمة.

  العمل جاري على م�سروع م�سرتك مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية 

والتي  امل�سانع  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  الن�سائية  الوظائف  حل�سر 

تتنا�سب مع عمل املراأة. 

بذل اجلهود املنا�سبة لتفعيل دور القطاع ال�سناعي يف ا�ستقطاب   2/11

العمالة ال�سعودية وتنفيذ ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �سنويًا من خالل:

امل�ساركة مع اجلهات احلكومية املعنية يف و�سع اخلطط واحللول   -

املالئمة ل�سعودة القطاع ال�سناعي.

تدريب  برامج  متويل  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق   -

وتوظيف ال�سباب ال�سعودي يف القطاع ال�سناعي.

من  وتوطينها  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  املتاحة  الوظائف  ح�سر   -

خالل برامج التدريب والتاأهيل.

التي  ال�سناعية  للمن�ساآت  امل�سجعة  احلوافز  و�سع  يف  امل�ساركة   -

حتقق اأداء متميزًا يف جمال ال�سعودة..

)*( يرجى االإبتعاد عن العموميات عند تعبئة هذا احلقل من اجلدول واالإجابة ببيانات كمية قدر االإمكان.
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)تابع( نموذج رقم )1(
متابعة األهداف العامة والسياسات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع الصناعة(

املعوقات خطوات حتقيق الهدف )*( االأهداف العامة واآليات التنفيذ

الهدف الثاني ع�صر: 
اأنظمة منع وتقليل  العمل على تطبيق 

التلوث ال�سناعي ولوائحها:

حديثة  تقنيات  ا�ستخدام  على  امل�ساريع  بحث  الوزارة  تقوم    

ال�ستعمال املوارد بكفاءة عالية وتقليل ا�ستعمال املوارد احلرجة

بالبيئة  املخت�سة  ملراجعة اجلهة  امل�سانع  بتوجيه  الوزارة  تقوم    

لتقدمي درا�سات لتقييم االأثر البيئي لهذه امل�سانع واحل�سول على 

�سهادة املوافقة البيئية   .

اأدوات  اأن  من  التحقق   1/12

من  تقلل  امل�ستخدمة  االإنتاج 

ا�ستعمال املوارد احلرجة بالتن�سيق 

ذات  احلكومية  االأجهزة  مع 

العالقة.

  عدم وجود حمطات اأو �سبكات ر�سد امللوثات   

يف معظم املدن ال�سناعية 

  وجود نق�س بالكوادر املتخ�س�سة واالإمكانيات 

ملراقبة ومتابعة امل�سانع 

ثالثية  معاجلة  حمطات  وجود  عدم    

املدن  معظم  يف  ال�سناعي  ال�سرف  ملياه 

ال�سناعية.

  اأحد متطلبات املوافقة على الرتخي�س ال�سناعي قيام امل�ساريع 

بتوفري املعدات واالأجهزة التي متنع حدوث تلوث اأو حتد منه.

البيئية  اال�سرتاطات  لتطبيق  امل�سانع  مبتابعة  الوزارة  تقوم    

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف ذلك.

تطبيق  مراقبة   2/12

والتعليمات  لالأنظمة  امل�سانع 

املتعلقة مبعاجلة التلوث من خالل 

التن�سيق مع اجلهات املعنية.

  عدم وجود اإعتمادات مالية لزيادة امل�ساهمة 

يف برامج التوعية العامة واملتعلقة باالأخطار.

  عقد ندوات للتعريف باالأخطار وامللوثات الناجتة عن ال�سناعة.

املتعلقة  العامة  التوعية  برامج  يف  لالإ�سهام  الوزارة  دور  تفعيل    

باالأخطار والتلوث ال�سناعي.

برامج  يف  االإ�سهام   3/12

يتعلق  فيما  خا�سة  العامة  التوعية 

عن  الناجتة  وامللوثات  باالأخطار 

العمليات ال�سناعية.



181





اإلنجازات المتحققة على 
برامج السنة الثالثة من الخطة 
التشغيلية التاسعة للوزارة

•  متابعة البرامج والمشروعات
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نموذج رقم )6(
متابعة البرامج والمشروعات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة

املالحظات املتحقق خالل العامامل�ستهدف يف اخلطة للعامالربنامج / امل�صروع
واملعوقات

تطوير اأجهزة الوزارة

جديدة  فروع  افتتاح 

للوزارة.

مل تفتتح اأي فروع جديدةافتتاح فرعني وفق احتياجات الوزارة.

ملحقيات  افتتاح 

جتارية جديدة.

مل تفتتح اأي ملحيقيات جديدهافتتاح ملحقيتني وفق احتياجات الوزارة.

خمالفات  جلان 

االأنظمة 

  اإحداث )4( مكاتب للف�سل يف االأوراق التجارية بواقع مكتب 

واحد �سنويا يف كل من: منطقة احلدود ال�سمالية، ويف منطقة 

جازان، ويف حمافظة ينبع، ويف حمافظة املجمعة.

بواقع  التجاري  الغ�س  للف�سل يف ق�سايا  اإحداث )4( جلان    

جلنة واحدة �سنويا يف كل من: منطقة احلدود ال�سمالية، ويف 

يف  الوزارة  فرع  ويف  الطائف،  حمافظة  ويف  الباحة،  منطقة 

مكة املكرمة.

  اإحداث )4( جلان للف�سل يف خمالفات نظام املعادن الثمينة 

من:  كل  يف  �سنويا  واحدة  جلنة  بواقع  الكرمية  واالأحجار 

الباحة، ويف حمافظة  ال�سمالية، ويف منطقة  منطقة احلدود 

الطائف، ويف فرع الوزارة يف مكة املكرمة.

نظامي  يف  الواردة  العقوبات  تطبيق  جلان   )3( اإحداث    

واحدة  جلنة  بواقع  واملقايي�س  واملعايرة  التجارية  الوكاالت 

�سنويا يف كل من: منطقة مكة املكرمة، ويف املنطقة ال�سرقية، 

ويف املنطقة اجلنوبية.

  مت اإن�ساء مكتب الف�سل يف منطقة احلدود 

ال�سمالية عرعر عام 1425هـ.

اإن�ساء مكتب الف�سل يف منطقة جازان    مت 

عام 1424هـ.

ينبع  الف�سل يف حمافظة  مكتب  اإن�ساء    مت 

عام 1426هـ.

حمافظة  يف  للف�سل  مكتب  اإن�ساء  يتم  مل 

املجمعة حتى تاريخه نظرًا لعدم احلاجة.

يوجد حالًيا عدد من جلان الف�سل يف 

خمالفات نظام املعادن الثمينة واالأحجار 

الكرمية يف كل من :

-الريا�س- جـدة- الــدمام-  اجلوف

- املدينة املنـورة.
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متابعة البرامج والمشروعات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة

املالحظات املتحقق خالل العامامل�ستهدف يف اخلطة للعامالربنامج / امل�صروع
واملعوقات

البرنامج الخام�ص: الخدمات الم�ساندة 

االن�سطة واخلدمات

التعاون مع جمل�س الغرف التجارية ال�سناعية  اإ�سدار اأدلة ون�سرات اإح�سائية.

اإح�سائية  ون�سرات  اأدلة  اإ�سدار  يف  والغرف 

وهي كالتايل:

  اإ�سدار دليل جتاري.

  اإ�سدار دليل ت�سنيف املكاتب اال�ست�سارية.

  اإ�سدار دليل للوكاالت التجارية.

  اإ�سدار دليل لل�سركات امل�ساهمة.

  اإ�سدار ن�سرتني باللغة العربية.

يف  اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  حول  كتيب  اإ�سدار 

االقت�ساد الوطني - موؤ�سرات واإح�ساءات.

الذي  للمجل�س  الدوري  االقت�سادي  التقرير    

خمتلف  يناق�س  والذي  اأ�سهر  ثالثة  كل  ي�سدر 

الق�سايا االقت�سادية، حمليًا واإقليميًا ودوليًا. 

بني  واال�ستثمارية  التجارية  العالقات  كتاب    

اململكة ودول العامل.

  مطوية االقت�ساد ال�سعودي.

واللوائح تطوير االأنظمة واللوائح التجارية. االأنظمة  درا�سة  يف  اال�ستمرار    

املعمول بها، واقرتاح التعديالت عليها.

  اإعداد م�ساريع اأنظمة ولوائح جديدة.

يتم مناق�سة ذلك مع هيئة اخلرباء

ال�سجل ت�سجيل املوؤ�س�سات الفردية. يف  موؤ�س�سة   )66384( ت�سجيل 

التجاري.

142،506

4،780ت�سجيل )1834( �سركة يف ال�سجل التجاري.ت�سجيل ال�سركات.

ل�سركات �سركات التاأمني. الرتاخي�س  اإ�سدار  يف  اال�ستمرار 

التاأمني.

---

778ت�سجيل )359( وكالة جتارية.ت�سجيل الوكاالت التجارية.
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املتحقق خالل العامامل�ستهدف يف اخلطة للعامالربنامج / امل�صروع
املالحظات 
واملعوقات

بلغت عدد العالمات التجارية التي �سجلت خالل ت�سجيل )8396( عالمة جتارية.ت�سجيل العالمات التجارية.

العام 1434 هـ

8،165 عالمة جتارية

202اإ�سدار تراخي�س لـ )2253( مكتبا.الرتخي�س ملكاتب اخلدمات العامة.

440اإ�سدار تراخي�س لـ )394( مكتبا.مكاتب املهن احلرة

مت الرتخي�س لعدد 31 حماًلاإ�سدار تراخي�س لـ )616( حمال وم�سغال.حمالت الذهب وم�ساغله.

مت الرتخي�س لعدد 184 خمبزاإ�سدار تراخي�س لـ )66( خمبزًا.املخابز االآلية.

النحو املعار�س املحلية على  املحلية  املعار�س  الإقامة  ترخي�سا   )94( اإ�سدار    

التايل:

لـ  الوطنية  ال�سناعات  معار�س  اإقامة  تراخي�س  اإ�سدار    

)20( معر�سا.

  اإ�سدار تراخي�س اإقامة معار�س املنتجات اال�ستهالكية لـ 

)20( معر�سا.

 )25( لـ  بالفنادق  املعار�س  اإقامة  تراخي�س  اإ�سدار    

معر�سا.

 )10( لـ  اخلريية  االأ�سواق  الإقامة  تراخي�س  اإ�سدار    

معار�س.

اإقامة املعار�س االأجنبية املوؤقتة لـ )6(    اإ�سدار تراخي�س 

معار�س.

  اإ�سدار تراخي�س ن�ساط اإقامة املعر�س لل�سركات واملوؤ�س�سات 

لـ )13( معر�سًا.

- اإ�سدار تراخي�س الإن�ساء )3( مراكز معار�س.

الإقامة  ترخي�سا   )94( لعدد  الرتخي�س  مت 

املعار�س املحلية على النحو

مت الرتخي�س لـ)20( معار�س ال�سناعات الوطنية

)20( معر�سًا للمنتجات اال�ستهالكية

مت ا�سدار )25( معر�سًا بالفنادق

مت ا�سدار )10( ترخي�س ل�سوق خريي

مت ا�سدار عدد )7( تراخي�س ملعار�س اجنبية 

موؤقتة 

مت ا�سدار عدد )13( ترخي�س ملعار�س مو�س�سات 

و�سركات

مت الرتخي�س لعدد ) 2( مراكز معار�س
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اإىل  ق�سايا املخالفات التجارية  املرفوعة  الق�سايا  يف  النظر 

جلان الف�سل يف االأوراق التجارية، 

وجلنة  االحتجاج،  ومكاتب 

اخلا�سة  واالعرتا�سات  التظلمات 

وجلان  التجارية،  بالعالمات 

االأ�سماء  وجلان  الت�سرت،  مكافحة 

التجارية بواقع )23945( ق�سية.

منازعات  يف  الف�سل  مكاتب  ف�سلت 

يف  اململكة  يف  التجارية  االأوراق 

العام  خالل  ق�سية   )27،758(

)1434- 1435هـ(.

الـــــربنـــــامـــــج الــــ�ــــســــاد�ــــص: 
التموين ومراقبة اجلودة 

النوعية:
تقدير احتياجات اململكة من 

ال�سلع واملواد التموينية.

تقدير احتياجات اململكة من ال�سلع 

�سهور   )3( كل  التموينية  واملواد 

ح�سر  متابعة  خالل  من  �سنويا 

واملف�سوح  امل�ستندية  االعتمادات 

الفعلي لل�سلع واملواد التموينية.

تكتفي االإدارة العامة للتموين بالوزارة 

بتقدير االحتياجات من املواد الغذائية 

التموينية يف مو�سم العمرة وزيارة 

امل�سجد النبوي ال�سريف ومو�سم احلج 

�سنويًا من خالل ح�سر دقيق لكميات 

عدد من ال�سلع واملواد التموينية يف كل 

من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة 

والطائف للتاأكد من وجود وفرة ل�سد 

احتياجات الزوار واملعتمرين اإ�سافة 

اإىل املواطنني واملقيمني.

تقدير  يف  �سعوبة  للتموين  العامة  االإدارة  تواجه 

االحتياجات من املواد الغذائية ب�سبب ما يلي:

عدم انتظام ورود االعتمادات امل�ستندية واملف�سوح 

ذات  اجلهات  من  التموينية  واملواد  لل�سلع  الفعلي 

العالقة ب�سكل دوري ومنتظم. 

عدم وجود بيانات عن حجم الواردات من 

املواد الغذائية على �سوئها ميكن تقدير حجم 

اال�ستهالك يف ال�سوق املحلي وبالتايل تقدير 

االحتياج

االأ�سواق مراقبة االأ�سواق املحلية. مراقبة  يف  اال�ستمرار 

يف  و�سامل  دوري  ب�سكل  املحلية 

فروع  للوزارة  التي  املحافظات 

اأ�سعار  على  للوقوف  بها  ومكاتب 

ال�سلع واملواد املعرو�سة والتاأكد يف 

املتعلقة  لالأنظمة  خمالفتها  عدم 

بحماية امل�ستهلك.

تقوم الوزارة من خالل فرق الرقابة 

بجوالت م�ستمرة ملراقبة االأ�سواق يف 

كافة مناطق وحمافظات اململكة التي 

للوزارة فروع ومكاتب لها واإ�سدار 

تقارير اأ�سبوعية و�سهرية ملعرفة و�سع 

االأ�سواق من حيث االأ�سعار وتوفر ال�سلع 

، ويف حال وجود خمالفات يتم تطبيق 

االأنظمة على املخالفني من التجار.

قلة عدد موظفي ومراقبي واأع�ساء هيئة �سبط 

الغ�س التجاري يف االإدارة العامة للتموين ويف 

فروع الوزارة ومكاتبها.

من�ساأ اإ�سدار �سهادات املن�ساأ. �سهادة   )346868( اإ�سدار 

للمنتجات الوطنية.

 )355000( ال�سادرة  ال�سهادات  عدد 

�سهادة

واملواد  ال�سلع  فح�س 

وحتليلها.

من  عينة   )339253( فح�س 

وامل�ستوردة  املحلية  وال�سلع  املواد 

وحتليلها.

املواد  من  عينه   146569 فح�س  مت 

من  وامل�سحوبة  امل�ستوردة  اال�ستهالكية 

خمتربات  طريق  عن  املحلي  ال�سوق 

للوزارة  التابعة  النوعية  اجلودة 

عن  بها  امل�ستعان  اخلا�سه  واملختربات 

طريق الوزارة. 

وال�سناعة  التجارة  وزارة  بني  1-االتفاق 

وم�سلحه اجلمارك باأن تقوم اجلمارك نيابة عن 

لل�سلع  املرفقة  املطابقة  �سهادات  بتدقيق  الوزارة 

واإحالتها  العينات  امل�ستوردة و�سحب  اال�ستهالكية 

وف�سح  النتائج  وتلقي  اخلا�سه  للمختربات 

خطاب  من  ن�سخه  )مرفق  املطابقة   االر�ساليات 

رقم 1050/284 وتاريخ 1430/9/16هـ.

2- انتقال مهام الف�سح ومراقبة االأغذية ومواد 

التجميل امل�ستوردة من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإىل الهيئة العامة للغذاء والدواء ابتداء من تاريخ 

1430/7/1ه انفاذا لالأمر ال�سامي الكرمي رقم 

)31( وتاريخ 1428/1/24هـ القا�سي باملوافقة 

على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء واالتفاق 

بني هذه الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء 

على نقل تلك املهام.
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الوزن  اأجهزة  فح�س 

والقيا�س واملعايرة.

اجراء )4086( معايرة الأجهزة الوزن والقيا�س 

واملعايرة يف حمطات الوقود.

اجهزة  من   )8574( عدد  معايرة    

املوازين 

  معايرة )43،750( طرمبات وقود.

للمختربات املختربات االأهلية. نهائيا  تراخي�سا   )18( اإ�سدار 

االأهلية لفح�س ال�سلع امل�ستوردة واملنتجة حمليا 

وفق نظام املختربات اخلا�سة.

مت اإ�سدار عدد 60 ترخي�سًا مبدئيًا الإن�ساء 

خمترب خا�س وعدد 7 ترخي�س نهائي 

ملخترب خا�س

بطء اإجراءات احل�سول على 

االعتماد من الهيئة ال�سعودية 

لالإعتماد SAC وفقًا لالئحة عالمة 

اجلودة و�سهادة املطابقة واعتماد 

اخلدمات )اعتماد املختربات( 

وتاأخري ا�سدار الرتخي�س النهائي.

مرافق التخزين 

والتربيد.

اال�ستمرار يف تاأمني االأرا�سي التي يف حوزة وزارة 

العلنية  املزايدة  وال�سناعة وطرحها يف  التجارة 

للراغبني يف اقامة مرافق التخزين وم�ستودعات 

التربيد.

مت تاأمني االأرا�سي يف معظم مناطق 

اململكة

  النظر يف )446( ق�سية من الق�سايا املرفوعة ق�سايا الغ�س التجاري. 

اإىل جلان الف�سل يف خمالفات نظام مكافحة 

الغ�س التجاري.

  النظر يف )241( ق�سية من الق�سايا املرفوعة 

املعادن  الف�سل يف خمالفات نظام  اإىل جلنة 

الثمينة واالأحجار الكرمية.

خمالفات  يف  املرفوعة  الق�سايا  عدد    

نظام مكافحة الغ�س التجاري والعالمات 

 )781( التجارية  والبيانات  التجارية 

ق�سية.

  عدد الق�سايا املرفوعة اإىل جلنة الف�سل 

الثمينة  املعادن  نظام  خمالفات  يف 

واحلجار الكرمية )137( ق�سية

)تابع( نموذج رقم )6(
متابعة البرامج والمشروعات للعام المالي 1435/1434هـ
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الربنامج / 
املالحظات املتحقق خالل العامامل�ستهدف يف اخلطة للعامامل�صروع

واملعوقات

الربنامج ال�سابع: 

تنمية العالقات 

التجارية الدولية

اأجتماع اللجنة اخلا�سة مبناق�سة م�سروع الالئحة التنفيذية لنظام العالمات التجارية.

2-االأجتماع ال�سابع لفريق عمل درا�سة نظام الهيئة الق�سائية االقت�سادية بدول جمل�س التعاون.

3-االجتماع )63( للجنة االحتاد اجلمركي بدول جمل�س التعاون.

4-االأجتماع االأول لفريق عمل درا�سة تقرير احلوافز واملزايا املقدمة للقطاع اخلا�س يف دول جمل�س 

التعاون.

5-االجتماع )48( للجنة التعاون التجاري.

6- االجتماع )37( لوكالء وزارات التجارة وال�سناعة.

7-االأجتماع)61( للجنة االحتاد اجلمركي بدول جمل�س التعاون.

8-االجتماع)62( للجنة االحتاد اجلمركي بدول جمل�س التعاون.

9-ور�سة عمل معوقات تطبيق قرارات ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة.

10-ور�سة عمل  تقييم املرحلة االأوىل من نتائج درا�سة ا�سرتاتيجية تنمية ال�سادرات بدول املجل�س 

واحتاد غرف دول جمل�س التعاون.

11- االجتماع الثالث للجنة حماية الوكيل املحلي يف االحتاد اجلمركي لدول املجل�س

االأن�سطة 

واخلدمات:
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  امل�ساركة يف االجتماعات التعاون اخلليجي.

ذات العالقة بعمل الوزارة، 

التي تتم يف اإطار جمل�س 

التعاون اخلليجي لدول اخلليج 

العربية. 

  متابعة توحيد االأنظمة 

واللوائح التجارية مبا يتما�سى 

مع االتفاقية االقت�سادية 

اخلليجية املوحدة. 

التن�سيق مع االأمانة العامة ملجل�س 

التعاون ب�ساأن تنفيذ االتفاقية 

االقت�سادية املوحدة، واإقامة 

ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة، 

ومتابعة القرارات ذات العالقة 

بعمل الوزارة بالتعاون مع اجلهات 

ذات العالقة.

1-نظام العالمات التجارية املوحد )املعدل( لدول جمل�س التعاون:

       وافق جمل�س قادة دول جمل�س التعاون التعاون يف دورته )33( على النظام ومت رفعه اإىل املقام 

ال�سامي ال�ست�سدار االأداة التنفيذية، وقد متت درا�سته يف هيئة اخلرباء ملجل�س الوزراء، وحتى االأن 

مل يتم ا�ست�سدار االأداة التنفيذية للنظام.

2-نظام حماية امل�ستهلك املوحد لدول جمل�س التعاون:

       متت درا�سة النظام يف اللجنة الفنية باالأمانة العامة ملجل�س التعاون ومت اأدخال مالحظات اململكة 

على النظام ومتت موافقة جلنة التعاون التجاري على النظام كنظام الزامي موحد 

       ويحل حمل االأنظمة الوطنية، ورفع اإىل جلنة التعاون املايل واالقت�سادي ومتت املوافقة علية 

التعاون  جلنة  موافقة  لعدم  وذلك  التجاري،  التعاون  جلنة  اإىل  اعادته  ،ومت  ا�سرت�سادي  كنظام 

التجاري ان يكون نظاما ا�سرت�سادياأ،وليتم التن�سيق مع وزراء املال واالقت�ساد ليعتمد كنظام الزامي 

وحلاجة مواطنني دول جمل�س التعاون لهذا النظام.

3-نظام مكافحة الغ�س التجاري املوحد لدول جمل�س التعاون:

مت رفع النظام اإىل جلنة التعاون املايل واالقت�سادي والذي وافقت علية كنظام ا�سرت�سادي مع ان 

اإىل جلنة التعاون التجاري، ليتم  جلنة التعاون التجاري قد وافقت علية كنظام الزاي ومت �سحبة 

التن�سيق مع وزراء املال ليعتمد كنظام الزامي وحلاجة مواطنني دول جمل�س التعاون لهذا النظام.

4-نظام مهنة مراجعة احل�سابات املوحد لدول جمل�س التعاون:

متت درا�سة النظام يف االأمانة العامة ملجل�س التعاون ومت ادخال مالحظات اململكة على النظام، ولكن 

هناك اختالف على بع�س مواد النظام ومل يتم التوافق علية ومل يرفع اإىل جلنة التعاون التجاري.

5-النظام التجاري املوحد لدول جمل�س التعاون:

اليزال النظام التجاري املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يدر�س يف الوزارة حتى االآن.

6-نظام املناف�سة املوحد لدول جمل�س التعاون:

اليزال النظام يدر�س حتى االآن يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

1-نظام العالمات التجارية املوحد )املعدل( لدول جمل�س التعاون:

املقام  اإىل  رفعه  ومت  النظام  على  دورته )33(  التعاون يف  التعاون  دول جمل�س  قادة  وافق جمل�س 

ال�سامي ال�ست�سدار االأداة التنفيذية، وقد متت درا�سته يف هيئة اخلرباء ملجل�س الوزراء، وحتى االأن 

مل يتم ا�ست�سدار االأداة التنفيذية للنظام.

2-نظام حماية امل�ستهلك املوحد لدول جمل�س التعاون:

       متت درا�سة النظام يف اللجنة الفنية باالأمانة العامة ملجل�س التعاون ومت اأدخال مالحظات اململكة 

على النظام ومتت موافقة جلنة التعاون التجاري على النظام كنظام الزامي موحد 

ويحل حمل االأنظمة الوطنية، ورفع اإىل جلنة التعاون املايل واالقت�سادي ومتت املوافقة علية كنظام 

ا�سرت�سادي ،ومت اعادته اإىل جلنة التعاون التجاري، وذلك لعدم موافقة جلنة التعاون التجاري ان 

الزامي وحلاجة  ليعتمد كنظام  املال واالقت�ساد  التن�سيق مع وزراء  يكون نظاما ا�سرت�سادياأ،وليتم 

مواطنني دول جمل�س التعاون لهذا النظام.

3-نظام مكافحة الغ�س التجاري املوحد لدول جمل�س التعاون:

مت رفع النظام اإىل جلنة التعاون املايل واالقت�سادي والذي وافقت علية كنظام ا�سرت�سادي مع ان 

اإىل جلنة التعاون التجاري، ليتم  جلنة التعاون التجاري قد وافقت علية كنظام الزاي ومت �سحبة 

التن�سيق مع وزراء املال ليعتمد كنظام الزامي وحلاجة مواطنني دول جمل�س التعاون لهذا النظام.

4-نظام مهنة مراجعة احل�سابات املوحد لدول جمل�س التعاون:

       متت درا�سة النظام يف االأمانة العامة ملجل�س التعاون ومت ادخال مالحظات اململكة على النظام، 

ولكن هناك اختالف على بع�س مواد النظام ومل يتم التوافق علية ومل يرفع اإىل جلنة التعاون التجاري.

5-النظام التجاري املوحد لدول جمل�س التعاون:

اليزال النظام التجاري املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يدر�س يف الوزارة حتى االآن.

6-نظام املناف�سة املوحد لدول جمل�س التعاون:

اليزال النظام يدر�س حتى االآن يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

تقوم وزارة التجارة وال�سناعة ممثلة يف وكالة الوزارة للتجارة اخلارجية بح�سور اجتماعات جلنة 

لدول جمل�س  واالقت�سادي  املايل  التعاون  امل�سرتكة وهي جلنة متفرعة من جلنة  ال�سوق اخلليجية 

ال�سوق  العالقة ون�سعر جلنة  املالية واجلهات ذات  اللجنة بجانب وزارة  التعاون، وت�سارك يف هذه 

التجارة  تخ�س  قرارات  �سدور  عند  التعاون  ملجل�س  العامة  االأمانة  طريق  عن  امل�سرتكة  اخلليجية 

وال�سناعة ون�سعر اجلهات االأخرى ذات العالقة مثل وزارة املالية.

اإ�سدار )10( تراخي�س للم�ساركة  املعار�س الدولية.

يف املعار�س الدولية.

تراخي�س لعدد )50( معر�س داخل اململكة مب�ساركات حملية ودولية
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 العالقات 

التجارية العربية 

واالإ�سالمية.

  امل�ساركة يف اجتماعات املجل�س 

االقت�سادي واالجتماعي التابع 

جلامعة الدول العربية واللجنة 

الدائمة للتعاون االقت�سادي 

والتجاري )كومي�سك( التابعة 

ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، 

منظمة حقوق امللكية الفكرية 

)الويبو(، ومتابعة القرارات 

والتو�سيات التي ت�سدر من 

هذه االجتماعات.

  تنفيذ اتفاقية التجارة العربية 

احلرة الكربى وفق التعليمات 

ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

  تنفيذ القرارات ال�سادرة 

من املكتب الرئي�سي 

للمقاطعة العربية الإ�سرائيل 

وفق القرارات والتوجيهات 

ال�سامية.

  امل�ساركة يف االجتماع 29 للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون االقت�سادي والتجاري 

)الكوم�سيك(.

امل�ساركة يف الدورة 29 للجنة التعاون االقت�سادي والتجاري )الكوم�سيك(
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)تابع( نموذج رقم )6(
متابعة البرامج والمشروعات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة

املالحظات واملعوقاتاملتحقق خالل العامامل�ستهدف يف اخلطة للعامالربنامج / امل�صروع

  ا�ستقبال )50( وفدا جتاريا من خارج الوفود التجارية.

اململكة بالتن�سيق مع جمل�س الغرف 

التجارية ال�سناعية والغرف.

  التن�سيق مع جمل�س الغرف التجارية 

ال�سناعية والغرف الإر�سال )50( وفدا 

جتاريا اإىل خارج اململكة.

  متت املوافقة على الوفود املقدمة من جمل�س الغرف 

ال�سعودية امل�ستوفية لل�سروط وعددها )88( وفد.

  املوافقة على عدد من الوفود التجارية للدول االجنبية 

خالل العام املن�سرم )20( وفدا

التاأخر من اجلهات 

املخت�سة يف ا�سدار 

املوافقة على الوفود 

التجارية

ال�سعودية  اللجان 

واالتفاقيات  امل�سرتكة 

التجارية.

  امل�ساركة يف اأعمال )5( جلان �سعودية 

م�سرتكة، واال�ستمرار يف متابعة 

القرارات التي ت�سدر من هذه اللجان 

وتنفيذ ما يخ�س الوزارة منها وفقا 

لالإجراءات التنفيذية املتبعة. 

  عقد اتفاقيتني جتاريتني بالتن�سيق 

مع اجلهات ذات العالقة مبا يتفق مع 

امل�سلحة الوطنية ووفق االإجراءات 

التنفيذية املتبعة.

  اللجنة ال�سعودية امل�سرية امل�سرتكة.

  اللجنة ال�سعودية اجلزائرية امل�سرتكة.

  فريق املتابعة للجنة ال�سعودية الباك�ستانية.

  فريق املتابعة للجنة ال�سعودية الرتكمانية.

  جلنة املتابعة للجنة ال�سعودية اجلنوب افريقية بريتوريا   

برئا�سة هذه الوزارة.

  جلنة املتابعة للجنة ال�سعودية الهندية  يف الريا�س  برئا�سة 

هذه الوزارة.

  اللجنة ال�سعودية االملانية  الريا�س برئا�سة وزارة املالية.

  اللجنة ال�سعودية النم�ساوية  برئا�سة وزارة االقت�ساد 

والتخطيط.

  امل�ساركة يف عدد من اللجان امل�سرتكة التي ترئ�سها جهات 

اأخرى )البنغالدي�سية، املغربية، الطاجيكية، الرتكية، 

االأذربيجانية(.

  وتقوم الوزارة بعقد جلان متابعة لكل جلنة م�سرتكة بعد �ستة 

ا�سهر من عقد اللجنة.

  تت�سمن االتفاقيات العامة مواد تتعلق بالتعاون التجاري 

بني اململكة والدول االجنبية.

ال�سكاوى  درا�سة 

بالنزاعات  املتعلقة 

التجارية.

بالنزاعات  املتعلقة  ال�سكاوى  يف  النظر 

ال�سعودية  وال�سركات  االأفراد  بني  التجارية 

�سنوات  خالل  اململكة  خارج  من  ونظرائهم 

اخلطة.

وامللحقيات  اخلارجية  وزارة  مع  بالتن�سيق  الوزارة  تقوم 

االعمال  رجال  تقابل  م�ساكل  اأي  حلل  اخلارج  يف  التجارية 

ال�سعوديني يف اخلارج.





اإلنجازات المتحققة على 
برامج السنة الثالثة من الخطة 
التشغيلية التاسعة للوزارة

•  متابعة مشاريع الباب الرابع
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            منطقة الريا�س

اأوال: امل�سروعات حتت 

التنفيذ:
            

تطوير اأجهزة احلا�سب 

االآيل
1.67  

االإجناز يف 

1432/31هـ
 98%79%53،6702،0001،57452،374�سنوي

متطلبات تنفيذ اإ�سدار 

ال�سجل التجاري 

الكرتونيا

22.916 
االإجناز بن�سبة 

%60
*25،5550020،413%0%80 

االأر�سفة االلكرتونية 

للوثائق ال�سناعية.
1.3  

االإجناز يف 

1433/32هـ
 25%100%2009/03/0119،0002،7002،7004،687م

نظام حا�سب اآيل 

متكامل ملجل�س حماية 

املناف�سة

1.5  
االإجناز يف 

1432/31هـ
011،0001،5001،1345،091%76%46 

اإن�ساء قاعدة تقنية 

املعلومات ال�سناعية 

والتجارية وخدماتها

0.25 

 
االإجناز يف 

1432/31هـ
0

25000

0%0%0 

250

درا�سات خا�سة بهيئة 

تنمية ال�سادرات
7.5  

االإجناز يف 

1434/1433هـ
 65%58%25،00020،21611،65316،337�سنوي

متطلبات جمل�س 

حماية املناف�سة
3.46  

االإجناز يف 

1433/32هـ
 29%-26،0003،175326،1607،434�سنوي

درا�سات ا�ست�سارية 

ملجل�س حماية املناف�سة
3  

االإجناز يف 

1433/32هـ
 39%57%1429/05/0123،0004،0002،2838،948هـ

اإحداث مركز تطوير 

وتنمية اأن�سطة املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة 

)*(

0.1  
االإجناز يف 

1432/31هـ
 0%0%100000�سنوي
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الدرا�سات والت�ساميم 

واخلدمات اال�ست�سارية 

)القطاع ال�سناعي(

10.1  
االإجناز يف 

433/32هـ
61%69،18321،00012،91441،981�سنوي

          ثانيا: امل�سروعات اجلديدة:

اإن�ساء مبنى لفرع الوزارة يف 

�سقراء
 مل يعتمد يف ميزانية الوزارة اإجناز 50%35/34هـ2010

اإن�ساء مبنى لفرع الوزارة يف 

الدوادمي
 مت اعتماد يف ميزانية 1436/1435 اإجناز 50%35/34هـ2010

اإن�ساء مبنى لفرع الوزارة يف 

اخلرج
 مت اعتماد يف ميزانية 1436/1435 اإجناز 50%35/34هـ2010

اإن�ساء مبنى لفرع الوزارة يف 

املجمعة
0%20،0006،00000 اإجناز 50%35/34هـ2010

اإن�ساء مبنى جمل�س حماية 

املناف�سة
 مل يعتمد يف ميزانية الوزارة اإجناز 50%35/34هـ2010

اإن�ساء مبنى الإدارة االأمن 

وال�سالمة مببنى الوزارة 

بطريق عمر بن اخلطاب

 مل يعتمد يف ميزانية الوزارة اإجناز 100%36/35هـ 10

اإن�ساء مبنى الإدارة االأمن 

وال�سالمة مببنى الوزارة 

بطريق عمر بن عبدالعزيز

 مل يعتمد يف ميزانية الوزارة اإجناز 100%36/35هـ 10

اأعمال العزل احلراري 

واملائي الأ�سطح مباين الوزارة 

بالريا�س

1432/1431هـ 10
االإجناز يف 

433/32هـ
 مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 
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اإن�ساء وحدة تطوير 

وتوطني ال�سناعات 

التقنية

16
االإجناز يف 

433/32هـ
3%16،000004500�سنوي

اإحداث وحدة العلوم 

والتقنية.
0.55

االإجناز يف 

432/31هـ
0%5500000�سنوي

اال�ستثمار الزراعي يف 

اخلارج.
5010

االإجناز 

بن�سبة %80
0مت نقل امل�سروع اإىل وزارة الزراعة

متطلبات وكالة الوزارة 

ل�سئون امل�ستهلك
8.741.75

اال�ستمرار 

يف تغطية 

النفقات

60%56%68،30015،0008،39940،664�سنوي

متطلبات ما بعد ان�سمام 

اململكة اإىل منظمة 

التجارة الدولية.

44.27

اال�ستمرار 

يف تغطية 

النفقات

39%28%111،46240،50011،42743،302�سنوي

التعاون الفني مع منظمة 

حقوق امللكية الفكرية
0.710.14

اال�ستمرار 

يف تغطية 

النفقات

15%1%2،5601،0007388�سنوي

اأعمال تطوير املدينة 

ال�سناعية الثانية 

بالريا�س.

2.62
االإجناز يف 

1432/31هـ
85%64%65،3837،5004،82355،786�سنوي

اآليات تنفيذ 

االإ�سرتاتيجية 

ال�سناعية.

8518.5
االإجناز 

بن�سبة %80
00امل�سروع مقفل�سنوي



197

)*
ع)

رو
مل�ص

م ا
يل ا�ص

املا
سع 

و�
ال

ي 
يذ

نف
الت

و
يف 

وع 
صر

م�
لل

)*
*(

طة 
خل

ا

يل 
املا

سع 
و�

ال
ي 

يذ
نف

الت
و

يف 
وع 

صر
م�

لل
ية

زان
املي

ري 
 �س

دم
تق

مل
لع

ا

ات
حظ

ال
امل

ف 
الي

تك
 ال

يل
ما

اج

عام
 لل

�ص
�س

ملخ
ا

يذ
نف

الت
دء 

خ ب
ري

تا

طة
خل

يف ا
ف 

هد
�ست

امل

يذ
نف

الت
دء 

خ ب
ري

تا

ف 
الي

تك
 ال

يل
ما

اج
دة

تم
ملع

ا

د 
بع

ام 
للع

د 
تم

ملع
ا

الت
ناق

امل

ي 
فعل

 ال
ف

سر
ن�

امل
عام

لل

ف 
سر

ن�
 امل

يل
ما

اج
لي

فع
ال

طة 
خل

يف ا
ق 

حق
املت

عام
لل

مي
رتاك

 ال
قق

تح
امل

اإن�ساء بوابات جديدة 

وتعديل االأ�سوار 

مبباين الوزارة 

بالريا�س.

36/35هـ-12.81

االإجناز 

بن�سبة 

%100

   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

برنامج ن�سر ثقافة 

املناف�سة.
35/34هـ2010

اإجناز 

%50
 12،0002،00011%0.07%0.01 

اإن�ساء خمترب 

مركزي لتحليل 

املواد اال�ستهالكية 

بالريا�س.

1433/1432هـ39.1810.07

االإجناز 

بن�سبة 

%60

   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثالثا: امل�ساريع ذات 

االأولوية الثانية 

)***(

            

دعم الهيئة ال�سعودية 

للمهند�سني
     

مل يعتمد يف ميزانية الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دعم الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني
     

دعم جمعية حماية 

امل�ستهلك
     

الربنامج الوطني 

لتطوير التجمعات 

ال�سناعية

     

اعادة �سفلتة وا�سالح 

متديدات ال�سرف 

مببنى الوزارة على 

�سارع عمر ابن 

اخلطاب
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رابعا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة مكة املكرمة

اأوال: امل�سروعات 

حتت التنفيذ:

            

اإن�ساء مبنى فرع 

الوزارة يف مكة 

املكرمة.

االإجناز يف   9.5

34/32هـ

 50،00010،16000%0%0 

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف جدة

االإجناز يف   19.5

33/32هـ

 60،00012،000550898%4.58%1.50 

املخترب املركزي 

بجدة.

االإجناز يف   18.5

32/31هـ

   امل�سروع مقفل 

اأعمال تطوير املدينة 

ال�سناعية الثانية 

بجدة.

االإجناز يف   38.42

1434/33هـ

    امل�سروع مقفل 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:

         

اإن�ساء خمترب 

مركزي لتحليل املواد 

اال�ستهالكية بجدة.

االإجناز بن�سبة 1433/1432هـ39.0710.07

%60

   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 
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ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف 

امليزانية غري 

مدرجة يف 

اخلطة

            

اإن�ساء مبنى 

لفرع الوزارة يف 

الدمام

6.3- 
االإجناز يف 

33/32هـ
 85%92%1432/4/2934،45017،00015،63829،363هـ

اإن�ساء مبنى 

لفرع الوزارة يف 

االح�ساء

35/34هـ-20
االإجناز 

بن�سبة %50
 35،0005،5000147%0.00%0.42 

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة باخلفجي
35/34هـ-20

االإجناز 

بن�سبة %50
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف حفر 

الباطن

35/34هـ-20
االإجناز 

بن�سبة %50
   مت اعتماده يف ميزانية 1436/1435 

اإن�ساء مبنى 

لفرع الوزارة يف 

اجلبيل

   مت اعتماده يف ميزانية 1436/1435  35/34هـ-20

اإن�ساء خمترب 

مركزي 

لتحليل املواد 

اال�ستهالكية 

بالدمام.

1433/1432هـ39.0710.07
االإجناز 

بن�سبة %60
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

تطوير املدينة 

ال�سناعية الثانية 

بالدمام.

103.93- 
االإجناز يف 

33/32هـ
امل�سروع مقفل 
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ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة املدينة املنورة

اأوال: امل�سروعات حتت 

التنفيذ:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف املدينة 

املنورة

21.72  
االإجناز 

33/32هـ
 27،0266،6004،02423،888%61%88 

اأعمال تطوير املدينة 

ال�سناعية باملدينة 

املنورة.

4.42  
االإجناز يف 

33/32هـ
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:
         

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف ينبع
35/34هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %50
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 
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ثالثا: امل�ساريع املعتمدة 

يف امليزانية غري 

مدرجة يف اخلطة

            

            منطقة الق�سيم

اأوال: امل�سروعات حتت 

التنفيذ:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف بريده
2011 

االإجناز يف 

1434/33هـ
 21،55010،0003،6987،161%37%33 

اأعمال تطوير املدينة 

ال�سناعية بالق�سيم.
0.04  

االإجناز يف 

32/31هـ
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:
         

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف عنيزة
36/35هـ 20

االإجناز 

بن�سبة %50
   مت اعتماده يف ميزانية 1436/1435 
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ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف 

امليزانية غري 

مدرجة يف اخلطة

            

            منطقة ع�سري

اأوال: امل�سروعات 

حتت التنفيذ:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف اأبها
20  

االإجناز يف 

1434/33هـ
 20،0002،00036240%1.80%1.20 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف بي�سة
35/34هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %50
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 
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ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة جنران

اأوال: امل�سروعات 

حتت التنفيذ:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف جنران
20  

االإجناز يف 

1434/33هـ
 20،00010،0006،76114،921%68%75 

ثانيا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة الباحة

اأوال: امل�سروعات 

اجلديدة:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف الباحة
1433/1432هـ 20

االإجناز يف 

1434/33هـ
 32،9741،00000%0%0 

ثانيا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة تبوك

اأوال: امل�سروعات 

اجلديدة:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف تبوك
34/33هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %100
 20،0005000106%0.00%0.53 

ثانيا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة جازان

اأوال: امل�سروعات 

حتت التنفيذ:
            

اإن�ساء وجتهيز مبنى 

خمترب اجلودة 

بجازان.

9.62  
االإجناز يف 

33/32هـ
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

اأعمال تطوير املدينة 

ال�سناعية بجازان.
14.5  

االإجناز يف 

1434/33هـ
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف جازان
34/33هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %100
 35،0003،000137250%4.57%0.71 
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ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

منطقة احلدود 

ال�سمالية
            

اأوال: امل�سروعات 

حتت التنفيذ:
            

اأعمال تطوير املدينة 

ال�سناعية يف عرعر.
10.87  

االإجناز يف 

1434/33هـ
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف القريات
1433/1432هـ 20

االإجناز يف 

1434/33هـ
   مت اعتماده يف ميزانية 1436/1435 

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف عرعر
1435/1434هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %50
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف امليزانية 

غري مدرجة يف 

اخلطة

            

            منطقة اجلوف

اأوال: امل�سروعات 

اجلديدة:
            

اإن�ساء مبنى لفرع 

الوزارة يف �سكاكا
35/34هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %50
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 
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ثانيا: امل�ساريع 

املعتمدة يف 

امليزانية غري 

مدرجة يف اخلطة

            

اأوال: امل�سروعات 

حتت التنفيذ:
            

االأعمال االإن�سائية 

والرتميمات 

والتجهيزات ملباين 

الوزارة.

16.44 
االإجناز 

بن�سبة %80
 8%79%167،62114،00011،11413،310�سنوي

تقدمي خدمات 

االنرتنت 

للوزارة والفروع 

واملختربات وموقع 

الوزارة على 

ال�سبكة.

2.2  
االإجناز يف 

33/32هـ
   مت حتويله اإىل برنامج يف الباب الثالث�سنوي
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تطوير اأنظمة 

وبرامج تقنية 

املعلومات بالوزارة 

والفروع.

19.95 
االإجناز 

بن�سبة %80
 91%100%36،00012،80012،80032،826�سنوي

جتهيز اأق�سام 

لقيا�س وتقدير 

البقايا الهرمونية 

واحليوية يف 

االأغذية.

0.75  
االإجناز يف 

1432/31هـ
 25%0%7،7004،00001،952�سنوي

اأجهزة ك�سف 

االإ�سعاع الذري
0.18  

االإجناز يف 

1432/31هـ
 14%0%12،3476،00001،769�سنوي

تطوير وجتهيز 

املختربات ومراقبة 

اجلودة النوعية

11.43  
االإجناز يف 

33/32هـ
 168،84724،00061549،009%3%29 

تاأهيل املدن 

ال�سناعية
0.04  

االإجناز يف 

32/31هـ
   امل�سروع مقفل 

ثانيا: امل�سروعات 

اجلديدة:
         

دعم جلان 

خمالفات االأنظمة
35/34هـ2010

االإجناز 

بن�سبة %50
   مل يعتمد يف ميزانية الوزارة 

ثالثا: امل�ساريع 

املعتمدة يف 

امليزانية غري 

مدرجة يف اخلطة
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بيان بالمشاريع المرساة
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بيان بالمشاريع المرساة 
الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة

التكلفة االجمالية عدد امل�صروعات املر�صاةبيــــــان

111,785,504منطقة الريا�ص

9862,247منطقة مكة املكرمة

3404,481منطقة املدينة املنورة

6405,819املنطقة ال�صرقية

121,550منطقة الق�سيم

120,000منطقة ع�سري

120,000منطقة جنران

282,984منطقة الباحة

120,000منطقة تبوك

4204,480منطقة جازان

135,000منطقة حائل

120,000منطقة اجلوف

135,000منطقة احلدود ال�صمالية





متابعة القضايا االساسية والمعوقات
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نموذج رقم )4(
متابعة القضايا االساسية والمعوقات للعام المالي 1435/1434هـ

الجهـــة: وزارة التجارة والصناعة )قطاع التجارة(

االجراءات التي قامت بها الوزارة ملعاجلة الق�سايا واملعوقاتالق�سايا اال�سا�سية واملعوقات

الق�شايا اال�شا�شية: اأواًل: 
1 - انخفا�ض ن�شبة ال�شعودة يف قطاع التجارة:

ما زال قطاع التجارة يعاين من انخفا�س ن�سبة العمالة الوطنية به، ومن �سعوبة 

التي  الرغم من اجلهود  وعلى  ال�سعودية،  العمالة غري  واإحاللها حمل  تاأهيلها، 

قامت بها الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية وال�سناعية واجلهات احلكومية 

االأمر  وتنفيذ  التجاري  القطاع  يف  املواطنني  توظيف  لزيادة  املعنية  االأخرى 

ال�سامي القا�سي بزيادة القوى العاملة ال�سعودية يف املوؤ�س�سات وال�سركات بن�سبة 

)5%( �سنويًا، وقرارات �سعودة بع�س االأن�سطة التجارية.

اإال اأن االأمر يحتاج اإىل تطوير اآلية لتوظيف القوى العاملة الوطنية باإن�ساء هيئة 

وطنية لت�سغيل واإعادة ت�سغيل العمالة يف القطاع اخلا�س وفق ما هو معمول به يف 

العديد من دول العامل.

اخلا�س،  القطاع  يف  ال�سعودية  العمالة  بزيادة  القا�سي  ال�سامي  االأمر  �سدر  اأن  منذ 

واملجل�س يبذل جهود كبرية لتطبيق هذا امل�سروع دون امل�سا�س مب�سالح قطاع االأعمال. 

وذلك من خالل التن�سيق امل�ستمر مع االأجهزة احلكومية ذات العالقة بعملية التوطني 

ووكيل  والتطوير،  للتخطيط  العمل  وزارة  ووكيل  العمل،  وزير  معايل  مع  االلتقاء  مثل: 

مبراكز  وامل�سئولني  الب�سرية  املوارد  ب�سندوق  وامل�سئولني  العمل،  ل�سئون  العمل  وزارة 

اللقاءات  هذه  خالل  ومت  والتخطيط.  االقت�ساد  بوزارة  وامل�سئولني  االأهلية،  التدريب 

مناق�سة �سئون التعليم والتدريب اخلا�س، وعمل مراكز التدريب وخمرجاتها، ومناق�سة 

يف  للمناف�سة  الوطنية  الكوادر  دعم  وو�سائل  العمل،  �سوق  يحتاجها  التي  التخ�س�سات 

�سوق العمل ال�سعودي.

2 - �شعف القدرات االإدارية والكفاءة االقت�شادية لبع�ض املن�شاآت التجارية:
نق�س  من  منها  ال�سغرية  �سيما  وال  الفردية  التجارية  املن�ساآت  معظم  تعاين 

اخلربات التخطيطية والتنظيمية والت�سغيلية واال�ستثمارية باالإ�سافة اإىل �سعف 

القدرات االإدارية لبع�س ال�سركات واملوؤ�س�سات نتيجة لعدم جتديد اأ�ساليب العمل 

بها. 

قامت الغرف التجارية وال�سناعية بخطوات جادة يف التغلب على هذه الق�سية 

ل�سغل  وتاأهيلها  القطاع اخلا�س  العاملة يف  ال�سعودية  الكوادر  تدريب  من خالل 

مواقع قيادية فيه.

الغرف  وجمل�س  وال�سناعية  التجارية  الغرف  ا�ستمرار  يتطلب  االأمر  اأن  اإال 

بالتن�سيق مع الوزارة لتنظيم دورات تدريبية �سمن اخلطة الوطنية لتدريب القوى 

العاملة ت�سمل التخ�س�سات التي يحتاجها �سوق العمل باململكة. 

ال�سغرية  املن�ساآت  تواجه  التي  ال�سعوبات  ومواجهة  امل�ساكل  مع  التعامل  �سبيل  يف 

واملتو�سطة، وتنمية وتطوير ن�ساطها قام املجل�س بعدد من املبادرات هي كما يلي:

  اإعداد درا�سة حول القدرات التناف�سية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف اململكة، 

الثامنة  الدورة  اجتماعات  انعقاد  خالل  وال�سناعة  التجارة  وزير  قدمها  والتي 

التعاون  ملنظمة  التابع  والتجاري  االقت�سادي  للتعاون  الدائمة  للجنة  والع�سرون 

االإ�سالمي )الكوم�سيك( يف ا�سطنبول.

تنمية  الت�سليف واالدخار و�سندوق كفالة و�سندوق  كٍل من بنك  لقاءات مع  تنظيم    

املوارد الب�سرية بغر�س تذليل كافة ال�سعوبات التي تواجه �سغار امل�ستثمرين.

م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  اقرتاح  لدرا�سة  امل�سكل  العمل  فريق  اجتماعات  يف  امل�ساركة    

للمن�ساآت ال�سغرية.

3 - تنامي ظاهرة الت�شرت التجاري:
اإن تو�سع الن�ساط االقت�سادي والتجاري واخلدمي التي اأحدثته النه�سة ال�ساملة 

التي �سهدتها اململكة يف ال�سنوات االأخرية، وات�ساع النطاق العمراين للمدن والقرى 

بع�س  على  املواطنني  بع�س  ت�سرت  ظاهرة  وجود  اإىل  اأدى  املناطق،  خمتلف  يف 

لالأجنبي  يحق  ال  التي  التجارية  الن�ساطات  بع�س  لتمكينه من ممار�سة  االأجانب 

العمل  فر�س  ت�سييق  اإىل  اأدى  مما  تتنامى  الظاهرة  هذه  زالت  وما  ممار�ستها. 

اأمام الراغبني من املواطنني، واإىل مناف�سة رجال االأعمال ب�سورة غري �سريفة.

 االأمر الذي يوؤكد احلاجة اإىل تفعيل اأداء جلان مكافحة الت�سرت من خالل دعمها 

ماديًا وب�سريًا وزيادة عددها لت�سمل جميع مناطق اململكة، و�سعودة بع�س االأن�سطة 

التجارية التي تنت�سر فيها ظاهرة الت�سرت وق�سر العمل بها على ال�سعوديني.

 

االإجراءات التي قامت بها الوزارة ملعاجلة الق�شايا واملعوقات :
وتاريخ  )م/22(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الت�سرت  مكافحة  نظام  1-تطبيق  

1425/05/04هـ.

بوزارة  املالية  التحريات  :)وحدة  ومنها  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  2-التعاون 

الداخلية عن طريق تبادل البالغات واملعلومات عن الوافدين امل�ستبه بتعامالتهم املالية. 

واأي�سًا وزارة العمل ب�ساأن العمالة املخالفة الأنظمة وزارة التجارة وال�سناعة واأنظمة وزارة 

العمل(.

3-تكثيف اجلوالت امليدانية للقيام بدور رقابي للتاأكد من نظامية املوؤ�س�سات وال�سركات 

واملحالت التجارية وعدم خمالفتها لنظام مكافحة الت�سرت.

4-عمل دورات تدريبية الأع�ساء �سبط الت�سرت يف الفروع لرفع كفاءة ع�سو ال�سبط.

الت�سرت  ظاهرة  على  الق�ساء  فاعلية  لزيادة  الت�سرت  مكافحة  نظام  حتديث  5-درا�سة  

التجاري.

وخماطر  مب�سار  واملقيمني  للمواطنني  املختلفة  االإعالم  و�سائل  طريق  عن  6-التوعية 

الت�سرت التجاري.

اآلية التعامل مع الوافدين الذين يعملون حل�سابهم اخلا�س، واإيجاد  7-اإعادة النظر يف 

نظام  يف  والعقوبات  املخالفات  ذلك  ومن   ، االأخرى  االأنظمة  من  واال�ستفادة  حلول 

اأخذ املوافقة على  و  االإقامة، واأنظمة العمل. وال�سعودة. حيث مت الرفع لوزارة الداخلية 

اإحالتها لوزارة الداخلية مبا�سرة،  �سبط العمالة التي تعمل حل�سابها اخلا�س، ومن ثم 

واأي�سا التعاون مع وزارة العمل يف ذلك ، كما تقوم اإدارة مكافحة الت�سرت بالتعاون مع جلنة 

ال�سعودة يف االإمارة،يف اإحالل العمالة الوطنية بدال من االأجنبية - يف االأعمال واالأن�سطة 

امل�سمولة بال�سعودة

املعوقات
1-قلة الكوادر الب�سرية.

2-عدم وجود جهات اأمنية دائمة م�ساندة لع�سو �سبط خمالفات الت�سرت التجاري.

3-طول اإجراءات ك�سف الت�سرت  وا�سدار العقوبات.
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االجراءات التي قامت بها الوزارة ملعاجلة الق�سايا واملعوقاتالق�سايا اال�سا�سية واملعوقات

4 - اإ�شدار �شيكات بدون ر�شيد:
ال تزال خمالفات بع�س االأفراد واملن�ساآت باإ�سدار �سيكات بدون ر�سيد قائمة رغم ما ن�س عليه 

نظام االأوراق التجارية من جترمي لهذه االأعمال مما كان لها االأثر ال�سلبي على �سهولة التبادل 

التجاري و�سرعة احلركة التجارية.

اأع�سائه،  بالريا�س وزيادة  القانونية ومكتب الف�سل  اللجنة  باإعادة ت�سكيل  الوزارة  كما قامت 

وزيادة اأيام نظر الدعوى اخلا�سة بجل�سات االأع�ساء اإىل اأربع اأيام يف االأ�سبوع.

االأمر الذي يتطلب االنتهاء من درا�سة مقرتحات الوزارة واإقرار التعديالت الالزمة على نظام 

االأوراق التجارية.

  قامت الوزارة بزيادة عدد اأع�ساء مكاتب الف�سل وزيادة عدد الق�سايا 

املنظورة يف كل جل�سة ، باالإ�سافة اإىل زيادة عدد اجلل�سات بواقع اأربعة 

اأيام يف االأ�سبوع ويف الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية.

  التعاون والعمل مع ق�ساء التنفيذ بعد �سدور نظام التنفيذ والعمل به.

  القيام بحملة توعوية عن جرمية اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد يف ال�سحف 

والتلفزيون واللوحات امليدانية.

ثانيا  املعوقات:
1 -  �شعف القدرات االإدارية حلماية حقوق امللكية الفكرية:

الدويل وحقوق  القانون  ب�سكل خا�س يف جمال  املوؤهلة  الب�سرية  القوى  الكبري يف  النق�س  يعد 

امللكية الفكرية ممن يجيدون اللغة االإجنليزية، هو العائق الرئي�سي الذي يواجه االإدارة املخت�سة 

بالوزارة للتمكن من امل�ساركة الفًعالة يف االجتماعات التي تعقد ب�سفة دورية يف املنظمة العاملية 

جمال  يف  املتخ�س�سة  الب�سرية  بالكوادر  الوزارة  دعم  يتطلب  مما  )وايبو(  الفكرية  للملكية 

اأعمال امللكية الفكرية.

االبقاء على اللجنة الدائمة حلقوق امللكية الفكرية ورئا�ستها من قبل الوزارة 

يقلل من نق�س الكوادر يف هذا املجال حيث تقوم اللجنة من خالل اأع�سائها 

بدرا�سة املو�سوعات امل�سرتكة والقوانني واالتفاقيات.

_ اقرتحت الوزارة موؤخرًا بعد التن�سيق مع اأع�ساء اللجنة الدائمة حلقوق 

مت  اأن  بعد  ال�سامي  للمقام  الرفع  باللجنة  املمثلة  وجهاتهم  الفكرية  امللكية 

ملو�سوعات  الراهن  الو�سع  الوايبو عن  منظمة  مع  بالتعاون   درا�سة  اأعداد 

امللكية الفكرية باململكة.

واأثناء  خالل  باللجنة  املمثلة  اجلهات  مع  املوقف  الوزارة  دعمت   __

التو�سية  متت  حيث   ، اخلرباء  هيئة  يف  املو�سوع  ومناق�سات  اجتماعات 

بدرا�سة هذا املو�سوع من قبل اللجنة العليا للتنظيم االداري مبعهد االدارة 

العامة

2 - معوقات التدابري ال�شحية النباتية
تواجه اللجنة الدائمة للتدابري ال�سحية وال�سحة النباتية قيودًا ناجتة عن عدد من القرارات 

البقر  وجنون  البقري  الطاعون  مبر�س  املوبوءة  بالدول  املتعلقة  كتلك  ال�سادرة  والتعليمات 

 )SPS( اتفاقية  لتواكب  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  االأنظمة  من  عدد  هناك  اأن  كما  والكولريا، 

هذه  معاجلة  �سبيل  ويف  الزراعي.  احلجر  ونظام  البيطري  احلجر  نظام  مثل  معها  وتتوافق 

امل�سكلة اتخذت الوزارة عدة خطوات منها:

  اإقامة مركز )نقطة اال�ستف�سار( اخلا�سة باتفاقية التدابري ال�سحية وال�سحة النباتية والتي 

هي من �سمن التزامات اململكة لالن�سمام ملنظمة التجارة العاملية.

  ا�ستحداث الوظائف الالزمة لت�سغيل املركز.

  اعتماد املبالغ املالية الالزمة لو�سع الربامج الالزمة للمركز.

اإال اأن اللجنة مازالت تواجه نق�سا يف الكوادر الفنية املوؤهلة مبا يتواكب ومتطلبات االن�سمام 

اأنه يوجد نق�س كبري جدًا يف التجهيزات املخربية وامل�ستلزمات  ملنظمة التجارة العاملية، كما 

املكتبية والتقنية الالزمة الأداء املوظفني الأعمالهم بالكفاءة املطلوبة

االأمر  على  بناًء  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  اإىل  املو�سوع  هذا  نقل  مت 

ال�سامي الكرمي رقم )4905 م ب( وتاريخ 1430/6/1هـ.

3 - �شعف االإمكانات املادية والب�شرية للجان مكافحة الغ�ض التجاري:
التي  ال�سلع واملنتجات  واأ�ساليبه يف  اأ�سكاله  الغ�س مبختلف  التجاري من ظاهرة  القطاع  يعاين 

�سلبًا  يوؤثر  مما  حمليًا  امل�سنعة  اأو  اململكة  اإىل  الواردة  منها  �سواء  املحلية  االأ�سواق  يف  تتداول 

على االقت�ساد الوطني ويعر�س �سحة و�سالمة امل�ستهلك لعدد من املخاطر. و�سدر قرار جمل�س 

الوزراء رقم )202( وتاريخ 1428/6/17هـ، والقا�سي باإن�ساء وكالة ل�سئون امل�ستهلك، 

و�سدر قرار جمل�س الوزراء رقم )3( بتاريخ 1429/1/12هـ بتنظيم جمعية حماية امل�ستهلك، 

ب�ستى  التجاري  الغ�س  ظاهرة  ملكافحة  االإيجابي  االأثر  القرارين  لهذين  يكون  اأن  املوؤمل  ومن 

اأ�ساليبه واأ�سكاله يف ال�سلع واملنتجات التي تتداول يف االأ�سواق املحلية �سواء كانت م�ستوردة اأو 

م�سنعة حمليًا. كما اأنه اإ�سافة اإىل دعم وكالة الوزارة ل�سوؤون امل�ستهلك، كونها حديثة، بجميع 

االإمكانيات املادية والب�سرية، لن يتحقق رفع امل�ستوى الرقابي بال�سورة املاأمولة ما مل يتم دعم 

هيئات �سبط الغ�س التجاري وزيادة عددها لت�سمل خمتلف مناطق اململكة.

  مت زيادة اأع�ساء هيئة �سبط الغ�س التجاري حتى بلغ عددهم 538 ع�سو  

يف جميع مناطق وحمافظات اململكة لتغطيتها وقد مت دعمهم ب�سيارات 

لت�سهيل مهام اعمالهم.

  قامت الوزارة بتفعيل نظام البالغات وال�سكاوى  بتلقي �سكاوي املواطنني 

عددها  و�سل  حيث  ومكاتبها  وفروعها  للوزارة  الهاتف  عرب  والبالغات 

)48،782( بالغ �سنويًا.

  عمل دورات داخلية للمراقبني اجلدد.



214

االجراءات التي قامت بها الوزارة ملعاجلة الق�سايا واملعوقاتالق�سايا اال�سا�سية واملعوقات

4 - اإغراق االأ�شواق املحلية باملنتجات االأجنبية:
املحلية  االأ�سواق  اإغراق  ظاهرة  لتنامي  نتيجة  ال�سارة  املناف�سة  من  التجاري  القطاع  يعاين 

بال�سلع واملنتجات االأجنبية املدعومة االأمر الذي يعوق القدرة التناف�سية للمنتجات الوطنية.

بالوزارة، من  الوقائية  والتدابري  االإغراق  اإدارة مكافحة  تقوم  اأن  التاأكيد على  االأمر  ويتطلب 

خالل م�ساركتها يف االأمانة الفنية للجنة الدائمة ملكافحة االإغراق يف جمل�س التعاون، العمل 

على منع تدفق ال�سلع املغرقة واملدعومة، واحلد من املمار�سات التجارية الغري م�سروعة والتي 

توؤدي اإىل ت�سوه مناخ املناف�سة يف التجارة الدولية مما يقلل من اللجوء لو�سائل احلماية الذاتية 

اأو فر�س قيود وعوائق جمركية اأخرى غري القيود التي تفر�سها اأحكام نظام مكافحة االإغراق 

والتدابري الوقائية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

لدول  والوقائية  التعوي�سية  والتدابري  االإغراق  مكافحة  قانون  اإ�سدار    

املجل�س.

املمار�سات  ملكافحة  الدائمة  اللجنة  اجتماعات  املجل�س  دول  م�ساركة    

ال�سارة يف التجارة الدولية.

اإىل فتح ق�سايا معاجلات  للتح�سري  للقطاع اخلا�س  ال�سكاوى    فتح باب 

جتارية للقطاعات وال�سركات املت�سررة.

مبتطلبات  وتوعيتهم  لدعمهم  املت�سررة  ال�سركات  مع  اجتماعات  عقد    

ال�سارة  املمار�سات  ملكافحة  الفنية  لالأمانة  ال�سكاوى  رفع  واإجراءات 

بالتجارة الدولية بدول املجل�س.

اأوال: الق�شايا االأ�شا�شية:
1 -   انخفا�ض عدد امل�شانع املنتجة:

مبقارنة امل�سانع التي بداأت يف التنفيذ واالإنتاج مع الرتاخي�س ال�سادرة للم�سانع   

واالإنتاج من حوايل )8690(  التنفيذ  بداأت  اأن )373( م�سنعا  يت�سح  �سنوات اخلطة  خالل 

الرتاخي�س  عدد  اإجمايل  يف   )%5( املنتجة  امل�سانع  ن�سبة  يتعدى  ال  اأي  �سناعيا،  ترخي�سا 

من  ال�سناعية  التنمية  يف  واالنطالق  التنفيذ  تعوق  عقبات  هناك  اأن  يعني  مما  ال�سناعية، 

العقبات مبا يتالءم مع توجهات  العمل على معاجلة هذه  ي�ستدعي  القطاع اخلا�س مما  قبل 

االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة، املتوقع تنفيذها قريبًا.

الرتاخي�س  عدد  ارتفاع  ملعاجلة  االإجراءات  بع�س  الوزارة  اتخذت    

من  االأوىل  ال�سنة  بنهاية  بلغ  الذي  ملحوظ  ب�سكل  ال�سادرة  ال�سناعية 

اخلطة 1432/1431هـ )8690( ترخي�سًا �سناعيًا ، ومن تلك االإجراءات 

ما يلي :

1. اإن�ساء اإدارة جديدة مب�سمى اإدارة املتابعة ال�سناعية ترتبط بوكيل الوزارة 

الرتاخي�س  جميع  متابعة  مهمة  بها  اأنيط  مبا�سرة  ال�سناعة  ل�سئون 

ال�سناعية ال�سادرة من خالل م�سح ميداين لها.

للوزارة عدم  ثبت  التي  ال�سناعية  الرتاخي�س  باإلغاء جميع  قرار  اتخاذ   .2

جدية اأ�سحابها لتنفيذها. 

3. اإ�سدار الوزارة ترخي�س �سناعي مبدئي مدته �سنه واحدة قابلة للتجديد 

امل�سروع  تنفيذ  يف  امل�ستثمر  جدية  من  للتاأكد  ال�سناعي  للم�ستثمر  مينح 

قبل منحه الرتخي�س ال�سناعي النهائي.

4. اتخاذ قرار بربط تقدمي اخلدمات ال�سناعية للم�ستثمرين ال�سناعيني 

البيانات  قاعدة  يف  ال�سناعية  من�ساآتهم  بيانات  بتحديث  الوزارة  يف 

ال�سناعية بالوزارة.

  ونتيجة لذلك فقد انخف�س عددها من )8690( ترخي�سًا بنهاية ال�سنة 

االأوىل  من اخلطة اإىل )9( تراخي�س �سناعية.

وقد بلغ عدد امل�سانع الوطنية التي بداأت االإنتاج بنهاية ال�سنة الرابعة من 

اخلطة 1435/1434ه )2299( م�سنعًا وطنيًا منتجًا.

2 - بيئة االأعمال ومناخ اال�شتثمار:
معدالت  زيادة  اأمام  حتديًا  ت�سكل  واالإجرائية  االإدارية  اجلوانب  بع�س  الزالت   

�سبيل  االأخرى. منها على  االقت�سادية  القطاعات  ال�سناعي وغريه من  القطاع  اال�ستثمار يف 

املثال: تعدد املراجع واالأنظمة وتعار�سها اأحيانًا، و�سعوبة بع�س االإجراءات االإدارية وتعقدها، 

ي�ستدعي  الذي  االأمر  وغريها.  النظامية  االإجراءات  وبطء  املنازعات،  ف�س  اآليات  و�سعف 

�سلبًا  املوؤثرة  واالإجرائية  النظامية  املعوقات  واإزالة  االإداري  التطوير  تكثيف اجلهود يف عملية 

على بيئة االأعمال ومناخ اال�ستثمار ومبا يتالءم مع توجهات االإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة.

  تطبيق التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون اخلليجي والئحته 

التنفيذية.

اأي  على  والق�ساء  االإلكرتونية  للخدمات  والتحول  اخلدمات  حت�سني    

معوقات قد تقف عائقًا يف �سبيل تي�سري اأعمال املن�ساآت ال�سناعية وذلك 

اخلدمات  اإ�سدار  مدة  وتخفي�س  االإجراءات  وتب�سيط  ت�سهيل  خالل  من 

التي تقدمها الوكالة فعلى �سبيل املثال مت تخفي�س مدة اإ�سدار الرتخي�س 

النهائي من )30( يوم اإىل )3( اأيام ، وخطاب تاأييد العمالة من )22( 

يوم اإىل يوم واحد ، واالإعفاء اجلمركي من )6( اأ�سهر اإىل )6( اأ�سابيع ، 

وذلك يف حال اكتمال متطلبات اخلدمة ، وجميع هذه اخلدمات الكرتونية 

من خالل موقع الوزارة. باالإ�سافة اإىل اإن الوكالة تعمل حاليًا على زيادة 

كل  يف  مراكز   )6( عددها  بلغ  والتي  ال�سناعيني  خدمات  مراكز  عدد 

من : الريا�س ، مكة املكرمة ، وجدة ، والدمام ، واالإح�ساء ، والق�سيم  

وجميعها مرتبطة الكرتونيًا ب�سبكة الوزارة.
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