


االهتمام بالمواطنين ومصالحهم، وتعزيز المنافسة 
التجارية العادلة، والرقابة على األسواق التجارية، 
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تـعــزيـز الصناعــة

• زيادة توطين المشتريات الحكومية	
• اطالق خدمة الفسح الكيميائي اإللكتروني	
• عدد المصانع المنتجة )6,471( مصنع	

تـعــزيـز الصناعــة

• إنشـاء إدارة المتابعة الصناعية لمراقبة المصـانـع	
• اللقاءات والندوات لتطوير المحتوى الصناعي السعودي  2012 - 2013 	
• الخدمات اإللكترونية / التحّول اإللكتروني	
• إنفاذ آليات العمل المشتركة إلنجاح االستراتيجية الوطنية للصناعة 	
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المتـابعـة الصناعية

• مسح ميداني لجميع المصانع في المملكة	
• استخدام احدث التقنيات لضمان دقة البيانات	
• تسهيل عمل المهندس وتالفي فقدان بيانات الزيارة	

• زيارتين في كل عام لكل مصنع	
• الحصول على معلومات دقيقة لكل مصنع 	

، مثل احداثيات الموقع، صور المنتجات ، 
ووسائل االتصال

التراخيص الصناعية

• تطــويــر خــدمـة الترخـيـص الصنــاعـي المبــدئـي	
• 	  536  

ً
عدد التراخيص النهائية التي تم إصدارها إلكترونيا

1415



طلب تأييد العمــالــة

• الموافقة إلكترونيا على تأييد العمالة والربط مع وزارة العمل 	
ليصل لهم بشكل الكتروني وبدون استخدام ورق

اإلعفاءات الجـمركـيــة

• التقديم على الخدمة من جميع انحاء المملكة 	
• أتمتــة جميع مراحل دراسة الطلب	
• الربط االلكتروني مع الجمارك 	
•  من 3 أشهر	

ً
إنهاء الطلب خالل أسبوع بدال

• تسـهـيل إجــراءات اإلعـفـاءات 	
الجمركية وزيادة الطلبات 

الموافق عليها

ســري

1617



إطالق مركز اتصال األعمال

• اطالق مركز االتصال الموحد لقطاع األعمال والصناعة	
920000667
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السجل التجاريالسجل التجاري

• •حجز اسم تجاري الكتروني بمدة ال تتجاوز 24 ساعة	 اصدار سجل تجاري الكترونيا خالل يومين	
• يتم ايصاله للعميل دون الحاجة لمراجعة الوزارة	

سـاعـة

2223



الشركاتالسجل التجاري

حرصت الوزارة على الربط االلكتروني مع أكثر من ٣٤ جهة حكومية منها :

وزارة المالية الغرفة التجارية        وزارة العمل        وزارة الداخلية       وزارة العدل   
برنامج يســـــــــر  مجلس الغرف التجارية   ســـداد  

• تحسين اإلجراءات لتسجيل الشركات 	
بحيث تم تخفيض مدة تسجيل الشركة 

إلى يوم واحد بدال من 5 أيام

• الربط مع وزارة العدل للتسهيل على العمالء	
• تسجيل ) 8601 ( شركة عام 2013	
• توحيد العقود و تأسيس الشركات الكترونيا	

2425



العالمات التجــاريــةالشركات

• تسجيل العالمات التجارية إلكترونيا	
• تسجيل ) 11.712 ( عالمة تجارية بمعدل زيادة 37 %	
• تخفيض مدة تسجيل العالمة التجارية من 232 يوم 	

إلى 7 أيام

• تفعـيل دور الوزارة في حوكمة الشركات	
• تفعيل دور الوزارة في حضور الجمعيات العمومية 	
• تسهيل إجراءات التسجيل وتوضيحها	

• النشر اإللكتروني للعالمات التجارية المقبولة 	
في نفس اليوم على الموقع اإللكتروني

2627



التجارة الخارجيةمكاتب الفصل

• تقليص مدة االنتظار لدى اللجنة االستئنافية )القانونية( من سنتين 	
وشهرين إلى ثالثة أشهر

• خفض مدة االنتظار في مواعيد الجلسات في مكاتب الفصل من أربعة 	
عشر شهرا إلى عشرين يوم

• العمــل على زيادة صادرات المملكة من التمور وغيرها من المنتجــات	

250 طن من التمور

347,724 من التمور

حل مشكلة رجل أعمال سعودي واسترجاع حقوقه
من إحدى الشركات في ملحقية الصين

التفاوض مع شركات الستيراد السجاد والمفروشات
والعصائر وا�سماك في ملحقية طوكيو

استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية وعقد صفقات
تقدر بحوالي ٣٠٠ مليون دوالر في ملحقية كوالمبور

االتفاق مع شركة هاليبيرتون على أن يكون التوظيف
في مشروعهم الجديد في المنطقة الشرقية

عبر خلق ٦٠٠ فرصة عمل للمواطنين السعوديين
بنسبة ١٠٠٪ في تلك الوظائف

زيــادة
103%

20132012

600

10
0%

2829



تأسيس مركز الخدمة الشامل التصويت اإللكتروني في الغرف التجارية

• من أجــل خدمة مميــزة تم إعــادة تصميم صالة السجــل التجـاري 	
في الرياض

• تطبيق التصويت اإللكتروني في انتخابات الغرف التجارية الصناعية	
• تعميم اآللية على جميع الغرف التجارية الصناعية بعد نجاحها	

3031
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تعزيز الدور الرقابيتعزيز الدور الرقابي للفروع

• استحداث إدارات عامة في المناطق يرجع لها جميع الفروع والمكاتب والمختبرات.	
• ترحيل الصالحيات إلدارات المناطق إلدارة أفضل للموارد.	
• اعتماد هوية واحدة »التجارة والصناعة« إلدارة المناطق واستقاللية في التواصل.	
• تحسين أدوات التواصل الداخلي ) االجتماعات الدورية، االيميل (	

• تسهـيل عمل المراقبين في الميدان و توفير الصالحيات الالزمـة وأفضل التقنيات 	

3435



البالغاتالضبطيات

• أدوار رقابية أكثر فاعلية	
• إنشاء قسم خاص لنشر الضبطيات	
• زيادة الرقابة الميدانية ونسبة الضبطيات	

• مركز بالغات المستهلك	

8001241616

إطالق مـركـز بـالغات
المستهلك

البالغات
حسب المصادر

% 62
% 34

% 4

اتصال هاتفي

تطبيق جوال

غــيرها

إحصائية البالغات

نسبـة ا�غــالقالبالغات المغلقة

80
01

24
1616

110459

1100 %
100 %

% 95.78

95%

ارتفاع نسبة البالغات
وزيارات المراقبين

1100%
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تطبيق حمالت تشهير بالمخالفينتطبيق البالغ التجاري

• حرصت الوزارة على تطبيق نظام حازم على التشهير بالمخالفين	 • حرصت الوزارة على مواكبة التطور التقني وتوفير آلية للمستهلك لتقديم أي بالغ 	
تجاري عن طريق أحدث التقنيات وأسهل الطرق ومن ذلك تطبيق بالغ تجاري على 

األجهزة الذكية

3839



مبادرات في تعزيز حماية المستهلكمبادرات في تعزيز حماية المستهلك

حملة استخدام اللغة العربية في الفواتير والعقود 

»نعتز بلغتنا«
حملة منع استخدام عبارة

"البضاعة المباعة ال ترد وال تستبدل"

4041



حملة »ال تسأل بكم« 
إللزام المتاجر بوضع بطاقة السعر

حملة »خذ الباقي« 
إللزام المحال بتوفير العمالت المعدنية

مبادرات في تعزيز حماية المستهلكمبادرات في تعزيز حماية المستهلك

4243



تعزيز الدور الرقابي

اطالق موقع استدعاءات السلع االستهالكية recalls.sa الذي 
يتم من خالله استعراض كل ما يتعلق بتفاصيل االستدعاءات 
المحدثة والمطروحة للمنتجات االستهالكية بالمملكة العربية 

السعودية بشكل خاص وبالشرق األوسط بشكل عام

• تفعيل الئحة استدعاء »المركبات 	
وملحقاتها وقطع غيارها« وإعالن ٦٤ 

استدعاء للمركبات

حملة »حررته فقيدني« 
للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد

مبادرات في تعزيز حماية المستهلك

4445



الجـهـود الدولية لحماية المستهلكقياس رضا المستهلك

عقدت  عدة اجتماعات مع عدة رؤساء لشركات عالمية للتأكيد على ضرورة فتح مكاتب مستقلة لهم في المملكة 
تهدف لزيادة نسبة رضا عمالئهم وتأسيس مراكز اتصال تخدم المستهلكين بشكل مباشر واالستماع إلى آرائهم 

ومالحظاتهم عن الخدمات المقدمة، وتأكيد أهمية خدمات ما بعد البيع وتحسين نسبة رضا المستهلكين.

• عمل استبيان يقيس رضا المستهلك عن وكاالت 	
السيارات في المملكة

4647



قنـــوات
التواصل



الموقع االلكترونيالموقع االلكتروني

• أكثر من 3 مليون زيارة خالل عام 2013م	
• 115 خدمة إلكترونية	

• إطــالق موقــع إلكترونـــي جــديــد	

قـنــوات
التواصــل

115

5051



تويتر

• ارتفاع نسبة البالغات %80 عن العام السابق	
• زيادة عدد المتابعين إلى 230,000عن العام السابق بمعدل زيادة 100%	
• تفاعل مباشر مع شكاوي المواطنين	

المواقع التابعة لوزارة التجارة والصناعة

• الخدمات اإللكترونية	
• المساهمات العقارية	
• استدعاءات السلع االستهالكية	
• مؤشر السلع االستهالكية	

• شــاركـــنا الـقــــــرار	
• البيع على الخارطة	
• المساهمات العقارية	

قـنــوات
التواصــل

re.mci.gov.sa/ecc

re.mci.gov.sa/osc

re.mci.gov.sa

recalls.sa

5253



يوتيوب

• استخدام يوتيوب لنشر الفيديوهات التوعوية والتثقيفية للحمالت والخدمات 	
اإللكترونية

• تسجيل أكثر من مليون مشاهدة على صفحة يوتيوب الوزارة	

فيس بوك

• ارتفاع نسبة البالغات %40 عن العام السابق	
• زيادة عدد المتابعين إلى 13,500 متابع بمعدل زيادة 60%	

قـنــوات
التواصــل

13,500

5455



شاركنا القرار

• اطالق موقع شاركنا القرار بإضافة فكرة والمساهمة في صنع القرار وذلك من خالل 	
التفاعل مع ما يطرح في هذا الموقع

• تم اضافة 1048 فكرة و 19 ألف صوت من ِقبل المواطنين	

قنوات
التواصل

مـبادرات
عـامـــة

19

1048

56



تطوير البنية التحتية للفروع

• تطوير وتشغيل 61 موقع	
• خدمة أكثر من 900 مستخدم	
• توريد وتشغيل أكثر من 475 جهاز حاسب	

مـبادرات
عـامـــة

األرشفـة اإللكترونيـــة

• أرشفة 18 مليون وثيقة	
• ارشفة بعض الفروع	
• وصول للوثائق بشكل افضل	
• مركز حفظ الوثائق	

5859



انظمة ولوائح تم تطويرها

• مشروع نظام البيع بالتقسيط	
• مشروع نظام الشركات	
• مشروع الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم	
• السياسات االسترشاديه للعالقة بين التاجر والمستهلك	
• مشروع تنظيم تحصيل الديون	
• مشروع سلوكيات تحصيل الديون	

مـبادرات
عـامـــة

اطالق موقع بيع الوحدات العقارية على 
الخارطة

re.mci.gov.sa 
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لجنة المساهمات العقارية

• وفقت اللجنة في تصفية 26 مساهمة خالل التسعة أشهر وإعادة حقوق أكثر 	
من ) 14.509 ( مساهم .

• تم صرف أكثر من  2.5 مليــــار ريال .	
• االنتهاء من تصفية 94 مساهمة حتى اآلن .	
• تم إقامة 5 مزادات ونجحت جميعها ولله الحمد 	

المساهمات
 وتنظيم
البيع على الخارطـةالعقـار

• 	re.mci.gov.sa :اطالق موقع بيع الوحدات العقارية على الخارطة
• بلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة على نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة 	

19.866 وحدة عقارية موزعة على مناطق المملكة

6263



بيــئـــــة
العـمـل

6465



التـدريـــب

• معدل 30 ساعة سنويا لكل موظف	

بيــئة
العـمـل

التوظـيــف

• اطالق موقع إلكتروني للتوظيف وذلك لتسهيل  التقديم على الوظائف الشاغرة في الوزارة 	
يساعد في تسهيل فرز البيانات المطلوبة

6667



مبادرة بدون ملف عالقي

• مبادرة »بدون ملف عالقي« واعادة الملف للمواطن في حال احضاره	
• تقليل العمل الورقي في جميع الخدمات	
• االعتماد على وسائل التقنية للحصول على المعلومة بدون الحاجة لألوراق الثبوتية	

تطوير مكاتب الموظفين

• منطقة الخدمات بأفضل الخدمات للموظف	

بيــئة
العـمـل

6869



تطوير مكاتب الموظفين

• نحو بيئة عمل افضل	

تطوير منطقة الخدمات وتأهيلها

• منطقة الخدمات بأفضل الخدمات للموظف	

بيــئة
العـمـل

7071



تطوير مراكز سيدات األعمال

• •تطوير ليتــالءم مع خـدمـة ســيدات األعـمـــال بشــكل أفضــل	 مكاتب الموظفين	

تطوير مكاتب الموظفين

بيــئة
العـمـل

7273



الحفل السنوي لمنسوبي وزارة التجارة والصناعة

7475



SaudiMCI@SaudiMCI SaudiMCI

الهاتف الموحد لقطاع األعمال

مركز بالغات المستهلك

92 0000 667

800 124 1616




