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الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

األمير محمد بن نايف آل سعود

األمير محمد بن سلمان آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد

ولي ولي العهد

هــدفـنـــا هــو تـطـويـــر الـخـدمـــات 
ــة  ــى الرغب ــد عل ــن والتأكي للمواطني
ــع  ــاء مجتمــع لألعمــال يتمت فــي بن
ــة لترجمــة الخطــط  بالقــدرة واألهلي
االقـتـصـــاد  بنــاء  نحــو  العــامـــة 

المتكاملــة. وقطاعاتــه  المحلــي 

إننــا نعيــش فــي مرحلــة تفــرض 
الكثيــر مــن التحديــات ممــا يتطلــب 
نظــرة موضوعيــة شــاملة لتطويــر 
تطويــر  وهــو  االقتصــاد،  آليــات 
يجب أن يكون مبنيًا على الدراســة 

واألســس العلميــة الصحيحــة.

طبيعيــة  بمــوارد  المملكــة  تزخــر 
عــدة، ونحــرص علــى إقامــة بنيــة 
تجاريــة وصناعيــة متكاملــة علــى 
لتنويــع  المحلــي  المســتوى 
مصــادر دخــل المملكــة، بمــا يعــود 
بالنفــع علــى جميــع المواطنيــن.



توفيق بن فوزان الربيعة
وزير التجارة والصناعة

أولــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ تأسيســها قطــاع المــال 
واألعمــال والتجــارة عنايــة كبيــرة، وفتحــت لرجــال األعمــال آفــاق 
العمــل فــي ظــل منــاخ اقتصــادي يكفل حرية الملكيــة والتصرف 
ويعــزز مشــاركتهم فــي إثــراء روافــد االقتصــاد الوطنــي ودعــم 
مســيرة البنــاء والنمــاء وتجلــت تلــك الرعايــة الكريمــة فــي توفيــر 
مختلــف المقومــات األساســية لنمــو قطــاع األعمــال وتطــوره 
بمــا فــي ذلــك إيجــاد التجهيــزات الالزمــة ومصــادر التمويــل 
المملكــة  فــي  التجــاري  النشــاط  حظــي  وقــد  لمشــروعاته، 
ــٍط  ــة، بالتنســيق والتراب ــى أســس حديث ــه عل ــم والتوجي بالتنظي
مــع تنظيمــات الدولــة األخــرى، وضمــن إطــار االلتــزام بــأن يكــون 
دور الدولــة هــو العمــل علــى زيــادة فاعليــة األنشــطة التجاريــة 
والصناعيــة وإزالــة مــا قــد يعترضهــا مــن عقبات وإفســاح المجال 

لنموهــا واســتمرار تقدمهــا.
 

وقــد حرصــت الــوزارة منــذ إنشــائها علــى تنميــة قطاعــّي التجــارة 
والصناعــة وتوســيع نطاقيهــا، و يتبّنــى المبــادرات الهادفــة إلى 
تعزيــز دور القطــاع الخــاص وإفســاح المجــال أمامــه لإلســهام 
الفعــال فــي مختلــف جوانــب النهضــة المباركــة. حيــث تســهم 
برامــج وزارة التجــارة والصناعــة فــي تحقيــق األهــداف العامــة 
لخطــة التنميــة التاســعة فيمــا يتعلــق برفــع مســتوى المعيشــة 
االقتصــاد  إنتاجيــة  وتحســين  االقتصاديــة  القاعــدة  وتنويــع 
مســاهمة  وزيــادة  التنافســية،  قدراتــه  وتعزيــز  الســعودي 
القطــاع الخــاص فــي التنميــة، وتحقيــق نمــو مضطــرد للصناعــة 
بــكل  الصناعــي  المنــاخ  وتهيئــة  المملكــة،  فــي  وانتشــارها 

الصناعيــة  والسياســات  الخطــط  أهــداف  ويحقــق  يشــجع  مــا 
تــوازن  إيجــاد  علــى  والعمــل  وتحقيقهــا  ودعمهــا  المرســومة 

إقليمــي فــي التنميــة الصناعيــة.
 

وعــالوة علــى ذلــك فــإن وزارة التجــارة والصناعــة تقــوم بــدور 
أساســي فــي تنفيــذ السياســات والبرامــج الموضوعــة لتنميــة 
وتطويــر وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة االقتصاديــة 
ــر  ــاءة بيــن منشــآته، وتوفي واالجتماعيــة، ودعــم المنافســة البن
االقتصاديــة  الكفــاءة  وتطويــر  لالســتثمار،  المالئــم  المنــاخ 

للقطــاع الخــاص وتفعيــل دوره.

وإنــه لمــن دواعــي ســروري واعتــزازي أن أقــدم هــذا التقريــر عــن 
إنجــازات وزارة التجــارة والصناعــة خــالل العــام المالــي 1435هـــ / 
2014م التــي تحققــت بفضــل الّلــه عــز وجل ثم بجهــود العاملين 
للتوجيهــات  تنفيــذًا  القطاعــات  مختلــف  فــي  المخلصيــن 
الســديدة والرعايــة الرشــيدة لقائــد المســيرة المباركــة وبانــي 
النهضــة الحديثــة لهــذا الوطــن العزيــز خــادم الحرميــن الشــريفين 

وســمو ولــي عهــده األميــن حفظهــم اللــه.

والله ولي التوفيق،،،

      وزير التجارة والصنـاعة
توفيق بن فوزان الربيعة     
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ملخص 
اإلنجازات

ملخص 
اإلنجازات

تطوير البنية التحتيةتطبيق بالغ تجاري

األرشفة اإللكترونية

التدريب والتطويربعض مبادرات الموارد البشرية

البيع على الخارطةلجنة المساهمات العقارية

مركز قطاع األعمال

ترقية دوائر 
االتصال الرقمية 

لـ 45 موقع

توفير 490 جهاز 
حاسب آلي

خدمة 1159 
مستخدم

توفير 850 
هاتف شبكي

توفير 250 
طابعة شبكية

حملة التبرع بالدم مسابقة الرسم 
في ذكرى اليوم الوطني

الحملة الصحية
لإلنفلونزا الموسمية

حفل تكريم المتقاعدين

درع تكريمي
للمتقاعد

48 ساعة
تدريب لكل موظف 

بمختلف اإلدارات

مساهم مستفيدمليون ريال

مليون ريال

1435

2 1 5 6

المبلغ
المصروف

91 2 3 0
مساهمة 2 4 1

00005 0
عدد التحميل

00002 0
البالغات المرفوعة

54 0
المعدل اليومي للبالغات

جائزة اإلنجاز 

49 مليون ورقة تم أرشفتها
بين عامي 1434و 1435هـ  

الحصول على جائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكترونية 
الحكومية «يّسر» لنظام خدمة المستفيدين فرع: تقديم 

خدمة أفضل  ألفراد المجتمع (حكومية – أفراد) 

جميع المشاريع مرتين  زيـــــارة ترخيص التسويق الخارجي اعـتـمـاد

ترخيص األراضي اعـتـمـاد

بالغ وشكوى 4حل وإغالق 5 2

زيـــــارة حول المملكة 6 2

الـــدمــاممكة المكرمة
5،829،500المجموع

5،808،671 االنتاجية

3،066،640المجموع
1،422،955 االنتاجية

إنجازات وكالة الصناعة / الترخيص الصناعي

إصدار

1 1 8 8 0
ترخيص صناعي مبدئي

إلكتروني (مدة سنة)

إصدار

قرار وزاري لترخيص صناعي
(مدة ثالث سنوات) 

2 8 9 7

الخدمات الصناعية

2 إصدار             خطاب تخفيض إعالني3
للمصانع الوطنية لدى التلفزيون السعودي

إصدار                                
شهادة منشأ للمنتجات الوطنية
3 5 5 8 إصدار                                  60

شهادة صالحية تصدير للمواد
الغذائية المصنعة

11 23 04

السجل التجاري

إنجازات التجارة الداخليةتسجيل العالمة التجارية

مركز بالغات المستهلك 1900توعية المستهلك

تطوير الخدمات اإللكترونية

تجديد وتعديل
السجل التجاري إلكترونيًا

C.R. NO 10145678101

C.R. 

االستعالم وحجز
االسماء التجارية إلكترونيًا

R

إصدار السجل التجاري
للمؤسسات الفردية

180
ثانية

القيام بالربط اإللكتروني
مع بعض األجهزة الحكومية

طلب تسجيل للعالمات التجارية

9591 5
السجالت المصدرة

 للمؤسسات

31 6 9 1 9

Est.

سجل تجاري
تم إصداره للشركات

5 21 1 0

Co.

وكالة تجارية
تم تسجيلها

6 2 8
 عالمة تجارية
تم تسجيلها

31 6 7 0

R

إجمالي البالغات

نسبة اإلغالق

7671 1
438.9 ٪

حملة االسترجاع واالستبدال 
داللتها: عدم االسترجاع واالستبدال 

557.9 ٪

411 4

حملة بطاقات االستبدال
داللتها: بطاقات االستبدال

المكالمات الواردة
74393 5

المكالمات الصادرة
53211 1

إجمالي
البالغات المغلقة

12751 4

%24 سجل مصدر للشركات
نسبة نمو

عن العام الماضي

سجل تجاري
سجل تجاري

السجالت المصدرة
للمؤسسات

1435
السجالت المصدرة للمؤسسات 19631 9

2511 0

متابعة

مصنع
مناديل

6 4
تسجيل        قرار صناعي من الهيئة العامة لالستثمار

الواردة للوزارة وأرشفتها إلكترونيًا
2 1 2
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القطاع الصناعي
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القطاع 
الصناعي

القطاع 
الصناعي
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الصناعات التحويلية نبذة عن وكالة الصناعة

شــهد نشــاط وكالــة الصناعــة عــام 1435هـــ تطــورات عــدة علــى صعيــد النشــاط الصناعــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وكان أهمهــا التوســع فــي زيــادة االســتثمارات فــي 

الصناعــات البتروكيماويــة الكبــرى ونمــو نشــاط الصناعــات المعدنيــة فــي المملكــة.

وعلــى صعيــد وكالــة الصناعــة، كان أهــم أنشــطتها البــدء بإعــادة هندســة إجــراءات 
الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة التجــارة والصناعــة إلــى القطــاع الصناعــي الســعودي، 
ــة الصناعــة  ــة إجــراءات متكاملــة لوكال والتــي أتــت فــي محتــوى ورقــة اســتراتيجية وأدل

تنفيــذًا لألهــداف المحــددة لإلســتراتيجية الوطنيــة للصناعــة.

ــة  ــذي ســيمكن وكال ــة، وال ــة للســنوات القادم ــم وضــع النمــوذج التشــغيلي للوكال وت
الصناعــة مــن تقديــم خدمــات متميــزة إلــى القطــاع الصناعــي الوطنــي وتمكينــه بنهايــة 
عــام 1441هـــ مــن تحقيــق معــدالت النمــو المســتهدفة فــي االســتراتيجية الوطنيــة 
للصناعــة، والوصــول بالمملكــة إلــى مرتبــة متقدمــة علــى خارطــة الصناعــة العالميــة.

شــهد النشــاط الصناعــي فــي المملكــة خــالل عــام 1435هـــ، وحســب اإلحصائيــات 
الصــادرة عــن مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات، زيــادة ملحوظــة لمعــدل نمــو 
ــادة مســاهمتها النســبية  ــن عامــي 1434و 1435هـــ، وزي ــة بي ــة التحويلي ــج الصناع نتائ

ــن. ــن العامي ــي بي ــي اإلجمال ــج المحل فــي النات

بلغ معدل نمو الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 1435هـ ما نسبته %9.27 مقارنة مع %2.92 لعام 1434هـ. 

9.27%

6.35%

نسبة
اإلرتفاع

11.3%

نسبة
اإلرتفاع

2.92%

10.8%
10.0%

وكانت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 1435هـ
ما نسبته %10.8 مقارنة مع %10.0 لعام 1434هـ.

1435

14341435

1434

1435

1431
وبلــغ معــدل النمــو باألســعار الثابتــة بيــن 
ــات  ــن 1434هـــ و 1435هـــ للصناع العامي

التحويلية ما نسبته % 11.3.
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القطاع 
الصناعي

القطاع 
الصناعي

معدالت الصناعات التحويلية 

1435 1434 1433 1432 1431

معدالت النمو في الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي

7.89%

9.27%

3.37%

2.97%

4.07%

7.21%

8.90%

15.51%

8.13%

24.95%

باألسعار الجارية باألسعار الثابتة

المساهمة النسبية للصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي

11.3%

10.8%

10.9%

10.0%

10.8%

9.8%

10.9%

10.0%

11.0%

11.0%

14311432143314341435

باألسعار الجارية باألسعار الثابتة

تطور قيمة الصناعات التحويلية بماليين الرياالت

األسعار
الجارية

األسعار
الثابتة

14311432143314341435

21
8,

17
1

21
8,

17
1

23
7,

59
7

25
2,

00
3

24
7,

26
9

27
0,

18
0

25
5,

60
3

27
8,

07
1

27
5,

77
4

30
3,

86
0
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المصانع المنتجة بين عامي 1435/1434هـ

692
730

37
34

122
140

63
74

213
220

58
58

183
196

88
95

99
104

629
674

32
36

247
275

880
929

59
58

201
206

189
199

11
13

140
160

807
855

1,304
1,398

321
325

91
89

5
3

6 4 7 16 8 7 1 114341435

المنتجات
الغذائية

المشروبات

المنسوجات

الملبوسات

المواد
الكيميائية
والمنتجات
الكيميائية

المنتجات
الصيدالنية
األساسية
والمستحضرات
الصيدالنية

منتجات
المطاط
واللدائن

منتجات
المعادن
الالفلزية
األخرى

 الفلزات
القاعدية

منتجات
المعادن
المشكلة
بإستثناء
اآلالت
والمعدات

 الحواسيب
والمنتجات
اإللكترونية
والبصرية

المعدات
الكهربائية

 اآلالت
والمعدات غير
المصنفة في
موضع آخر

المنتجات
الجلدية
والمنتجات
 ذات الصلة

 الخشب ومنتجات 
الخشب والفلين 
باستثناء األثاث
وصنع أصناف
 من القش 
ومواد الضفر

الورق
ومنتجاته

الطباعة
واستنساخ
وسائط
اإلعالم
المسجلة

معدات
النقل
األثاثاألخرى

الصناعات
التحويلية
األخرى

إصالح
وتركيب
اآلالت
والمعدات

المركبات
ذات المحركات
والمركبات
لمقطورة
ونصف
المقطورة

مجموع المصانع  مجموع المصانع 

فحم
الكوك
المنتجات
النفطية
المكررة

القطاع 
الصناعي

القطاع 
الصناعي
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الترخيص الصناعيالمصانع المنتجة حسب المناطق الجغرافية حتى نهاية عام 1435هـ

إنجازات وكالة الصناعة لعام 1435هـ

المنطقة الوسطى

129,895.48
3,254

395,231

المنطقة
الغربية

225,959.61
1,502

250,417

المنطقة الشمالية

17,969.72
197

21,478

المنطقة الشرقية

607,458.98
1,557

237,608

المنطقة الجنوبية

12,003.00
361

30,522

المجموع

6,871العدد

993,286.79إجمالي التمويل (بالمليون)

935,256عدد العمالة

الترخيص الصناعي

إصدار

1 1 8 8 0
ترخيص صناعي مبدئي

إلكتروني (مدة سنة)

إصدار

قرار وزاري لترخيص صناعي
(مدة ثالث سنوات) 

2 8 9 7

6 3 1 2 6 9

قرار تجديد
ترخيص صناعي
ثالث سنوات

3 7 6

قرار توسعة
لمصانع منتجة

1 2 2

قرار إعادة سريان
لمصانع منتجة

2 2

قرار تحويل 
إلى وطني

1 8 5

 قرار إلغاء

6

قرارات دمج

21 8 6

قرار تعديل
لترخيص قائم

قرار ترخيص
جديد نهائي

القطاع 
الصناعي

القطاع 
الصناعي
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القطاع 
الصناعي
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الخدمات الصناعيةالخدمات الصناعية

1 9 6 6
إصدار

خطاب تأييد
الستقدام عمالة

موجهة إلى
مكاتب العمل
بجميع مناطق

المملكة

7 3 6 87 3 3 5

تجاريصناعي

41 7 0 3

الموافقة على

طلب فسح
لمواد كيميائية

8 7 0 0
القيام بـ

زيارة ميدانية
للمتابعة الصناعية

للمصانع في مختلف
مناطق المملكة 

القيام بمسح جميع 
مصانع المناديل

الورقية في المملكة
باالشتراك مع الهيئة

السعودية للمواصفات
 والمقاييس والجودة

وسحب عينات من
منتجات تلك المصانع

والتي بلغت

مصنعًا
6 4

1 8 3 6
إصدار

قرار إعفاء مواد أولية
ومعدات وقطع غيار

2 9 2 4

تدقيق بيانات وإضافة
(isic-4) نشاط صناعي

لجميع القرارات الصادرة
(وطني، أجنبي، مشترك)

خالل الفترة وعددها

                قرارًا، 
وأرشفتها إلكترونيًا

2 6 تنفيذ عدد      طلب معلومات صناعية2
مختلفة من مستثمرين محليين وأجانب من

خالل البريد اإللكتروني

@

إصدار

 شهادة صالحية تصدير للمواد
الغذائية المصنعة

2 إصدار           خطاب تخفيض إعالني للمصانع 3
الوطنية لدى التلفزيون السعودي

عدد المصانع التي حصلت
 على رخصة بيئية هي         

مصنعًا
6 1

3 0 0
متابعة أكثر من
            مصنع

5 2

76%
76%

50%

50%

25%

25%

نشر اإلحصائيات الصناعية بشكل دوري (ربع 
سنوي) على موقع الوزارة وتشتمل على

جدول إحصائي

3 5           خطاب دعم للمصانع الوطنية إلعطاء إصدار 
األولوية للمنتجات الحكومية في المشتريات 
والمشاريع الحكومية لجهات حكومية متعددة

إصدار

شهادة منشأ
للمنتجات الوطنية

3 5 5 8 60

متابعة المصانع لتصحيح 
أوضاعها البيئية حسب 

األنظمة والشروط الصادرة 
من الجهة المختصة 

والتنسيق مع الجهات 
المعنية بشأنها والحصول 

على الرخصة البيئية 
الموافقة حسب التالي:

11 23 04

تسجيل القرارات الصناعية
الصادرة من الهيئة العامة لالستثمار

الواردة للوزارة وعددها
1 2            قرار وأرشفتها إلكترونيًا 2

القطاع 
الصناعي



القطاع التجاري
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القطاع التجاري النمو والتطورنبذة عن القطاع التجاريالقطاع التجاري

ــة مصــادر الدخــل  ــي وتنمي ــي اإلجمال ــج المحل ــة النات ــارة فــي تنمي يســهم قطــاع التج
الوطنــي، وتوفيــر احتياجــات المواطنيــن مــن الســلع والخدمــات، إلــى جانــب توفيــر 

فــرص العمــل.

ويشــتمل القطــاع علــى عــدد كبيــر مــن المنشــآت الفرديــة والشــركات، التــي تمــارس 
أنشــطتها فــي إطــار مــن التنظيــم المؤسســي واللوائــح ذات الصلــة. 

ويخضــع هــذا القطــاع لتوجيــه وإشــراف وزارة التجــارة والصناعــة، كمــا تتعــاون الغــرف 
ــة  ــح الشــركات والمؤسســات التجاري ــة مصال ــوزارة فــي رعاي ــة مــع ال ــة الصناعي التجاري

العاملــة فــي هــذا القطــاع. 

ــد مــن التوســعات فــي تســجيل الشــركات  ــة العدي  وقــد شــهد قطــاع التجــارة الداخلي
والمؤسســات الفرديــة والــوكاالت والعالمات التجارية، وتراخيص المهن االستشــارية.

ــال األنشــطة  ــوزارة فــي مج ــات ال ــى خدم ــب عل ــد الطل ــع أن يســتمر تزاي مــن المتوق
التجاريــة فــي ظــل االســتقرار االقتصــادي الــذي تشــهده المملكــة والدعــم الــذي يتلقــاه 
القطــاع الخــاص مــن الدولــة، وســعي المملكــة إلــى تحقيــق التكامــل االقتصــادي مــع 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والشــراكة الحقيقيــة في التكتــالت التجارية 

فــي منطقــة التجــارة العربيــة الحــرة الكبــرى ومنظمــة التجــارة العالميــة.

5

14341435

9.4%
8.7%

نسبة اإلرتفاع عن العام الماضي

0.7%+

عدد السجالت التجارية 
القائمة للشركات 

668 8 2

C

الوكاالت التجارية
المسجلة

1 5 5 1 1
 السجالت التجارية القائمة

 للمؤسسات

سجل تجاري
سجل تجاري

7 4 3 8 27

R

السجالت التجارية الصادرة
51 5 01 6

مساهمة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم في إجمالي الناتج المحلي
بين عامي 1434هـ و 1435هـ
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مؤشرات االقتصاد السعودي مؤشرات االقتصاد السعودي

معدالت النمو السنوي 1431 / 1435هــ

أهداف الخطط التشغيلية خالل العام 1435هـ

المشاركة في توفير
فرص العمل

تحقيق تنمية متوازنة
للتجارة الداخلية

تنويع القاعدة
االقتصادية

KSA

التوجه نحو
اقتصاد المعرفة

تقديم كافة 
الخدمات إلكترونيا

تعزيز دور 
القطاع الخاص

القطاع النفطي
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
الناتج المحلي اإلجمالي

14.00

12.16

9.96

5.38

9.74

7.99

5.556.95

7.45

8.41

5.265.09

3.66
3.59

4.76

0.13

-1.63

5.08

2.671.72

5.70

10.50

7.00

3.50

00.00

-3.50
14311432143314341435

مســـاهمة القطاع الخاص غير النفطي في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لعـــام 1435هـ 

باألسعارالثابتة (1431= 100)

نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي 
لعام 1435هـ باألسعار الثابتة  

(100=1432/1431)

نسبة الصادرات السلعية 
غير النفطية الى الواردات 
السلعية باألسعار الجـارية 

لعام 1435هـ

39.5%
34.20%

5.70%

مـــؤشــرات
الــــتــــنـــوع
االقتصادي

1435

القطاع التجاري القطاع التجاري
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القطاع التجاريالقطاع التجاري قطاع األعمال الخطط التشغيلية للعام 1435هـ

تــم تطويــر خدمــات الســجالت وعقــود الشــركات والعالمــات التجاريــة والتراخيــص للمهــن االستشــارية مــن 
خــالل الخدمــة اإللكترونيــة ليتماشــى مــع التوّجــه نحــو االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة وتعزيــز مقومــات 

المجتمــع بتقديــم الخدمــات التاليــة:

التراخيص  المهنيةسجل تجاري نسائي سجل تجاري رجالي

سجل تجاري
سجل تجاري

للمكاتب الهندسية
واالستشارات

سجل تجاريالهندسية
سجل تجاري

للمكاتب
المحاسبية

سجل تجاري
سجل تجاري

لمكاتب
اإلستشارات 

المهنية

سجل مصدر للشركات 24%
نسبة نمو

عن العام الماضي

التراخيص  المحاسبية التراخيص  الهندسية

سجل تجاري
سجل تجاري

السجالت المصدرة
 للمؤسسات

السجالت المصدرة
للمؤسسات

1435

19631 9

2511 0

13.34% 86.66%65 173 6

اســتمرارًا للجهــود القائمــة لتطويــر األداء ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة والخدمــات وتحســين بيئــة 
العمــل وتطويــر القــدرات والقيــام بالمهــام المنوطــة، فقــد تبّنــت وكالــة الــوزارة للتجــارة الداخلية 

منظومــة مــن الخطــط التشــغيلية خــالل العــام 1435هـــ تهــدف إلــى تحقيــق مــا يلــي: 

أهداف الخطط التشغيلية خالل العام 1435هـ

المشاركة في توفير
فرص العمل

تحقيق تنمية متوازنة
للتجارة الداخلية

تنويع القاعدة
االقتصادية

KSA

التوجه نحو
اقتصاد المعرفة

تقديم كافة 
الخدمات إلكترونيا

تعزيز دور 
القطاع الخاص

القطاع النفطي
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
الناتج المحلي اإلجمالي

14.00

12.16

9.96

5.38

9.74

7.99

5.556.95

7.45

8.41

5.265.09

3.66
3.59

4.76

0.13

-1.63

5.08

2.671.72

5.70

10.50

7.00

3.50

00.00

-3.50
14311432143314341435

أهداف الخطط التشغيلية خالل العام 1435هـ

المشاركة في توفير
فرص العمل

تحقيق تنمية متوازنة
للتجارة الداخلية

تنويع القاعدة
االقتصادية

KSA

التوجه نحو
اقتصاد المعرفة

تقديم كافة 
الخدمات إلكترونيا

تعزيز دور 
القطاع الخاص

القطاع النفطي
القطاع الخاص
القطاع الحكومي
الناتج المحلي اإلجمالي

14.00

12.16

9.96

5.38

9.74

7.99

5.556.95

7.45

8.41

5.265.09

3.66
3.59

4.76

0.13

-1.63

5.08

2.671.72

5.70

10.50

7.00

3.50

00.00

-3.50
14311432143314341435
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القطاع التجاري مميزات السجل التجاري اإللكترونيالقطاع التجاري تطوير الخدمات إلكترونيًا

تجديد وتعديل
السجل التجاري إلكترونيًا

C.R. NO 10145678101

C.R. 

القيام بالربط اإللكتروني
مع بعض الجهات الحكومية

إصدار شهادات العالمات 
التجارية إلكترونيًا

C.R. NO 10145678101

C.R. 

إصدار تراخيص
المهن االستشارية إلكترونيًا

تأسيس عقود
الشركات إلكترونيًا

C.R. NO 10145678101

C.R. 
C.R. NO 10145678101

C.R. 

االستعالم وحجز
االسماء التجارية إلكترونيًا

R

إصدار السجل التجاري
للمؤسسات الفردية على

مستوى المملكة خالل 180ثانية

180
ثانية

سجل تجاري معتمد
وبدون ورق

C.R. NO 10145678101

C.R. 

R

الحصول على السجل التجاري
ورقم العضوية في الغرفة

التجارية إلكترونيًا

C.R. NO 10145678101

C.R. 

C.C. 

الدفع عن طريق 
نظام سداد

إصدار فاتورة موحدة
وتشمل رسوم السجل التجاري

وعضوية الغرفة التجارية

Invoice
C.R. + C.C.

الربط اإللكتروني
مع بعض األجهزة الحكومية

قائمة باألسماء التجارية
المقترحة إلكترونيًا

R

R

إصدار السجل التجاري
للمؤسسات الفردية

على مستوى المملكة 
خالل 180 ثانية

180
ثانية

مدة سريان العضوية في
الغرفة التجارية تتزامن مع

مدة السجل التجاري

C.R. NO 10145678101

C.R. 
C.R. NO 10145678101

C.R. 

C.C. 

التجــاري  إجــراءات اســتخراج الســجل  أحــدث الخدمــات اإللكترونيــة المتمثلــة بتطويــر  الــوزارة  أطلقــت 
للمؤسســات إلكترونيــًا بشــكل كامــل وخــالل وقــت قياســي قــدره 180 ثانيــة، دون الحاجــة ألي معامــالت 

ورقيــة وذلــك فــي كافــة مناطــق المملكــة. 
ــوع مــن الخدمــات تعــد خدمــة  ــل هــذا الن ــدول األخــرى والتــي ســبق أن قدمــت مث ــة مــع ال وفــي مقارن
اســتخراج »الســجل التجــاري« فــي المملكــة األســرع حتــى اآلن، وهــذه مبــادرة تضــاف لإلنجــازات الرائــدة 

التــي حققتهــا الــوزارة فــي تطويــر الخدمــات ودعــم اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية.
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تسجيل العالمات التجارية

طلب تسجيل للعالمات التجارية

التسجيل اإللكتروني للعالمات التجارية

تسجيل

 
عالمة تجارية

نشر

عالمة تجارية

تقديم
الطلب

يومان
للموافقة

النشر اإللكتروني
على الموقع

تسجيل 
العالمة التجارية

48
ساعة

9591 5

7631 01251 6

يعــود ســبب اإلقبــال علــى تســجيل العالمــات التجاريــة إلــى تطــور آليــة تســجيلها إلكترونيــًا، الــذي 
اختصــر كثيــرًا مــن الوقــت بتطبيــق النظــام اآللــي الجديــد للعالمــات التجاريــة فــي اســتقبالها 

وفحصهــا وتســجيلها وســرعة اإلجــراءات.

القطاع التجاري العالمات التجاريةالقطاع التجاري

أسباب نجاح خدمة تسجيل العالمة التجارية

بلغــت طلبــات تســجيل العالمــات التجاريــة 19595طلبــًا فــي 1435هـــ، تــم تســجيل 13670 
عالمــة تجاريــة ونشــر 15216 عالمــة، ويعــود ذلــك إلــى: 

تسجيل العالمات التجارية إلكترونيًا.	 
إتاحة الخدمة لجميع الشركات والمؤسسات واألفراد.	 
تخفيض مدة تسجيل العالمة التجارية من 7 أيام إلى يومين فقط.	 
الموقــع 	  علــى  اليــوم  نفــس  فــي  المقبولــة  التجاريــة  للعالمــات  اإللكترونــي  النشــر 

اإللكترونــي.
االنتهــاء مــن األرشــفة اإللكترونيــة لســجالت العالمــات التجاريــة، والــذي ســاهم فــي 	 

الوصــول إلــى البيانــات بشــكل أســرع.

الحصــول علــى جائــزة اإلنجــاز للتعامــالت اإللكترونيــة الحكومية »يّســر« لخدمة العالمة 	 
التجاريــة اإللكترونيــة فــرع: تعزيــز االقتصــاد الوطني )حكومــة  أعمال(.
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الشركاتالشركات

تــم تكويــن وحــدة متخصصــة الســتقبال طلبــات التجديــد أو اإلصــدار لســجالت الشــركات، 
باإلضافــة إلــى أن العمــل جــاري لتبســيط إجــراءات تأســيس الشــركات.

المحــدودة والتضامنيــة 	  الشــركات  للــوزارة لتســجيل  المقدمــة  الطلبــات  عــدد  بلغــت 
1435هـــ )16،273( شــركة.  عــام  خــالل  والتوصيــة 

توحيد العقود وتأسيس الشركات إلكترونيًا.	 

تقليص مدة تسجيل الشركة إلكترونيًا إلى يوم واحد بداًل من خمسة أيام.	 

ــم خــالل العــام تأســيس وحــدة  ــر أعمــال متابعــة الشــركات وحوكمتهــا، ت وفــي إطــار تطوي
ــا: ــص بحوكمــة الشــركات مهامه تخت

تفعيل دور الوحدة في الجمعيات العمومية من خالل حضور الجمعيات.	 

العمل على إعداد نظام إلكتروني يتم من خالله ربط جميع الشركات بالوزارة.	 

تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات للقوائــم الماليــة للشــركات والبــدء فــي تطبيقهــا مــن خــالل 	 
إلــزام كافــة الشــركات بإيــداع القوائــم الماليــة مــن خــالل الخدمــة اإللكترونيــة. 

تــم إنشــاء وحــدة ســجل المســاهمين وتختــص بتســجيل بيانــات المســاهمين بالشــركات 	 
المســاهمة المقفلــة.

عدد ونوعية الشركات التي تم تأسيسها وإصدار سجالت لها خالل العام 1435هـ

القطاع التجاري القطاع التجاري

مسؤولية محدودة مختلطة

مساهمة

توصية بسيطة

تضامنية

فروع شركات أجنبية

 ذات مسؤولية محدودة

1435 1434

2 2 2

3 5 3 4

8 2

6 9

4 0 1 1 4 0 0 3

5 85 3

2 6 9

3 4 4 2

5 35 1

8 9 

9 2
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إيداع القوائم المالية بطريقة إلكترونية 
بلغة (XBRL) المستخدمة عالميًا في 

مجال اإلفصاح عن التقارير المالية

qawaem.mci.gov.sa

تكوين قاعدة معلومات اقتصادية 
عن جميع القطاعات التجارية 

والصناعية

مقارنة مؤشرات األداء 
المالية في المنشآت آليًا

توفير معلومات اقتصادية 
وإحصائية مهمة تساعد القائمين 

على التخطيط

السرعة في تزويد الجهات ذات العالقة 
بالقوائم المالية عن طريق توفير 

المعلومات المطلوبة بدقة وسرية عالية

قـوائـم

برنامج اإليداع اإللكتروني للقوائم المالية

مميزات برنامج

الربط اإللكتروني

الربط اإللكتروني مع الجهات الحكومية

وصلت وزارة التجارة والصناعة مراحل متقدمة في عملية الربط اإللكتروني مع أكثر من 50 جهة حكومية، ما 
بين وزارات وأمانات وهيئات وجامعات وقطاعات أخرى متنوعة. وتولي الوزارة اهتمامًا بالربط اإللكتروني 

للتحقق من البيانات والمعلومات لضمان سرعة تقديم خدمات متكاملة بالتعاون مع القطاعات األخرى.

للمحاسبين  السعودية  الهيئة  بالتعاون مع  التجارة والصناعة  بتأسيسه وزارة  برنامج قامت  قوائم هو 
القانونيين لتقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت.

الربط اإللكتروني
ألكـثـر مـن 50
 جـهة حكومية

أمانات
المناطق

القطاع التجاري القطاع التجاري
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التجارة الداخلية

إنجازات التجارة الداخلية

التجارة الخارجية

إنجازات التجارة الخارجية

الرفع من وعي وزيادة تفاعل
القطاعين الحكومي والخاص

المشاركة في تمثيل الوزارة في
الفعاليات االقـتصادية والــتــجـاريــة

إدارة اللجان المشتركة
مـع الـــــدول األخــــرى

تفعيل وتوجيه مفاوضات
واتفــاقــيات التجــارة الحــرة 

الدفاع عن مصالح المملكة 
فـي قضايا التجارة الدولية

المساهمة الفاعلة في تنمية 
التــجـــارة الخـــارجية للـممـلـكة

العمل مع القطاع الخاص
لــتــحــقـيــق مصــالــحــه

تفعيل عضوية ودور المملكة
في منظمة التجارة العــالمية

R

R

شهادات العالمة
التجارية إلكترونيًا

C.R. NO 10145678101

C.R. 

إمكانية إصدار تراخيص 
المهن اإلستشارية إلكتــرونيًا

تطوير أعمال ومنهجية 
برامج مكافحة التستر 

التجاري

تطوير وتوحـيد اإلجراءات 
ووضع أدلة واحدة تطبق 

في كافة الفروع

ُتعنـــى  بيانـــات  قاعـــدة  إنشـــاء 
للشـــركات  الماليـــة  بالقوائـــم 
بأنواعهـــا. يتـــم إيـــداع القوائـــم 
الخدمـــة  طريـــق  عـــن  الماليـــة 
اإللكترونيـــة مـــن قبـــل مكاتـــب 

المحاسبين القانونين.

تفعيل الـــدور الرقابي من خالل 
إنشـــاء إدارة المتابعـــة وااللتزام 
علـــى  بالرقابـــة  تعنـــى  التـــي 
التجاريـــة  األنظمـــة  تطبيقـــات 
والتحقق من االلتزام بمقتضى 

هذه األنظمة.

وكالة تجارية
تم تسجيلها

6 2 8
سجل تجاري
تم إصداره
للشركات

1 25 0

Co.

السجالت المصدرة
للمؤسسات

31 6 9 1 9

Est.

 عالمة تجارية
تم تسجيلها

31 6 7 0

R

تـأسـيـس عــقــود
الشركات إلكترونيًا

إطالق برامج وحمالت
تـوعوية للـمستفيدين

االستعالم وحجز 
األسماء التجارية إلكترونيًا

أرشفـة
10مليون وثيقة

إعادة هـندسة
اإلجراءات للوكالة

1

تســهم التجــارة الخارجيــة للمملكــة بتعزيــز االقتصــاد الوطنــي ليصبــح  ضمــن أكبــر 20 اقتصــادًا فــي 
العالــم، عبــر صياغــة السياســات التجاريــة للمملكــة ومتابعتهــا بمشــاركة الجهــات المعنيــة بمــا يــؤدي 
إلــى زيــادة وتنويــع التبــادل التجــاري مــع العالــم الخارجــي، مــن خــالل االتفاقيــات الثنائيــة واإلقليميــة 
والدوليــة لفتــح األســواق وحمايــة الصناعــات الوطنيــة مــن الممارســات الضــارة وتعظيــم مكاســب 

المملكــة مــن عضويتهــا فــي المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.

القطاع التجاري القطاع التجاري
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الدول المستورد منهاالدول المصدر لها

أهم 10 دول تستورد منها المملكة )القيمة بالمليون ريال( أهم 10 دول تصّدر إليها المملكة )القيمة بالمليون ريال(

أهم السلع المصدرة )القيمة بالمليون ريال(

الصادرات )بالمليون ريال( = 1035904اإلجمالي 
النسبة إلجمالي الصادرات = 73.5%

الواردات )بالمليون ريال( = 393386اإلجمالي 
النسبة إلجمالي الواردات = 63.5% 

القطاع التجاريالتجارة الخارجية التجارة الخارجيةالقطاع التجاري

85376
13.5%

أمريكا

١

199060
14.1%

أمريكا

١

188936
13.4%

الصين

2

78488
12.4%

الصين

2

43876
 3.1%

سنغافورة

7

38896
2.8%

اإلمارات

8

44812
8.3%

ألمانيا

3

129444
 9.2%

الهند

5

51921
 3.7%

تايوان

6

38081
 2.7%

البحرين

9

34115
 2.4%

إيطاليا

10

35153
5.6%

اليابان

5

31940
5.1%

اإلمارات

6

21822
3.5%

الهند

7

20374
3.2%

إيطاليا

8

19663
3.1%

فرنسا

10

36018
5.7%

كوريا الجنوبية

4

179825
12.8%

اليابان

3

131750
9.3%

كوريا الجنوبية

4

19740
3.1%

سويسرا

9

الورق ومصنوعاتهالمنتجات المعدنية

اللؤلؤ واألحجار الكريمةالمنتجات الكيماوية واللدائن

مصنوعات من حجرالمواد الغذائية
وجبس أو أسمنت

السلع المعاد تصديرهاالمعادن العادية

 اآلالت واألجهزة
والمعدات الكهربائية

بقية السلع

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  

1208154
85.71%

131800
9.35%

12628
0.9%

11755
0.83%

3441
0.24%

3038
0.22%

1841
0.13%

1954
0.15%

30328
2.15% 4584

0.33%

إجمالي قيمة السلع المصدرة = 1409523

أهم السلع المستوردة )القيمة بالمليون ريال(

اآلالت واألجهزة والمعدات
الكهربائية

األنسجة ومصنوعاتها

 األدوات البصرية والمعداتمعدات النقل
الطبية والمنبهات

اللؤلؤ واألحجار الكريمةالمواد الغذائية
والمجوهرات التقليدية

بقية السلعالمعادن العادية ومصنوعاتها

 المنتجات الكيماوية والبالستيك
ومصنوعات المطاط

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  

165230
26.2%

107552
17.06%

90341
14.33%

78102
12.39%

72244
11.46%

62981
9.99%

19025
3.02%

16227
2.57%

18880
2.99%

إجمالي قيمة السلع المستوردة = 630582
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األنظمة واللوائح

مراحل تطوير التشريع

تحليل الواقع المحلي من 
الــشـرعـيــــة  الـــنـــواحــــــي 

والنظامية والتطبيقية.

1. تقييم كفاية وشـــمول اإلطار القانوني 
للموضوع.

والفـــراغ  التقصيـــر  جوانـــب  رصـــد   .2
الالزمـــة  والــجــــوانــــب  الـتـــشــريــعــــي، 

للتطوير.

................ الـــهــدف ................  ................ الــمرحــلـة................ 

أفضـــل الممارســـات في 
الـــتــنــظيـميـة  الـمـنــاهــــج 

المقارنة.

1. الكشـــف عن خيارات السياســـات والمبادئ 
والوظائـــف الرئيســـية التـــي تشـــكل اإلطـــار 

القانوني للموضوع.
2. معرفـــة القواعـــد التفصيليـــة التـــي تبلور 

السياسات العامة ذات الصلة.
3. بيـــان نطاق النظـــام وهيكلـــه وموضوعاته 

األساسية.

صياغـــة مشـــروع النظـــام 
والئحته التنفيذية والدليل 

التشريعي.

1. صياغة مشروع النظام والئحته التنفيذية.
2. اإلعـــداد الدليلـــي الـتشـريعــــي لمشـــروع 

النظام والالئحة. 
العالقـــة؛  ذوي  مـــع  عمـــل  ورش  عقـــد   .3
لمناقشـــة النتائـــج التـــي تـــم التوصـــل إليها 

وتلقي اآلراء والمالحظات.

رفع النظام والمتابعة مع 
الجهات المختصة.

1.  تطوير المشروع.                        
2.  تعزيز الشفافية.                  

3.  التهيئة لتطبيق المشروع.

01

02

03

04

القطاع التجاري القطاع التجاري

مشروعات األنظمة واللوائح التي تم إعدادها في عام 1435هـ

الالئحة 
التنفيذية

لنظام
 التحكيم 

الئحة 
مجالس 
األعمال

الميثاق 
االرشادي
للشركات
العائلية 

نظام
البيع 

بالتقسيط

أحكام تقديم 
الصيانة

وتوفير قطع الغيار
وضمان جودة 

الصنع

السياسات 
االرشادية

للعالقة بين
التاجر 

والمستهلك 

تنظيم 
تحصيل
الديون 

والسلوكيات

تعديل الالئحة 
التنفيذية
لنظام 

المنافسة 

نظام 
المنافسة

نظام 
المؤشرات
 الجغرافية 

نظام 
المهن 

الحرة

تعديل تنظيم  
جمعية
حماية

 المستهلك

تنظيم الهيئة 
السعودية
للمهن 

االستشارية

1- تشجيع المبادرة 
واالســتــثــمـــار وجـــذب

رؤوس األمـــوال.

2- توفير بيئة أعمال تنافسية. 

3- تقدم خيارات أكثر للمستهلك 
حــمــايـة الـمـسـتـهـلك

مـن المـمـارسـات
الضــارة.

هدف هذه األنظمة

األنظمة واللوائح



4647

1435 / 2014التقرير السنوي1435 / 2014التقرير السنوي

استطالع اآلراء
هـــو دورة مـــن التفاعـــل 

بيـــن الوزارة واألفـــراد، تبدأ 
أولهـــا  فـــي  باالســـتماع 
وتنتهي بالقرار آخر العملية، 
الحوار  وخالل ذلك يكون 

والنقاش والتحليل

الـحــوار

االستماع

الــقــرار

المناقشة

التـحلـيل

القطاع التجاري األنظمة واللوائحالقطاع التجاري

أهداف بوابة استطالع اآلراء

هنــاك ثالثــة أشــكال مــن التواصــل مــع العمــوم, تتعــدد وفقــًا لحاجــة وطبيعــة مشــروع التشــريع 
ومراحلــه, وقــد يتــم الجمــع بيــن أكثــر مــن شــكل فــي المشــروع الواحــد, وهــي:

المشاركة: 	 
وهــو تواصــل فعــال للمختصيــن فــي إعــداد أهــداف مشــروع معيــن وسياســاته ومناهجــه 
وكذلــك صياغــة المشــروع. وعــادة مــا يتبــع هــذا النــوع لتســهيل تنفيــذ المشــروع ودعمــه علــى 

جميــع المســتويات.

االستطالع:	 
ــادل مــع الجهــات واألفــراد المهتميــن والمســتهدفين بالمشــروع,  يحتــوي علــى تواصــل متب
وقــد يطــرح فــي أي مرحلــة مــن مرحــل المشــروع, بــدءًا مــن تحديــد العقبــات والصعوبــات إلــى 

تقييــم مشــروع معيــن.

اإلشعار:	 
ــراء مــن طــرف واحــد, وليــس للعمــوم  ــل اإلشــعار بالمشــروعات التشــريعية, وهــو إج ويتمث
دور فــي محتــواه, وال يعــد اســتطالعًا, ولكــن قــد يمثــل مرحلــة تمهيديــة إلعطــاء المهتميــن 

ــداء اآلراء. ــاب االختصــاص فرصــة االســتعداد إلب وأصح

الكفــاءة والفعاليــة  وزيــادة  الشــفافية  لتعزيــز  الهادفــة  أحــد األدوات  اآلراء  اســتطالع  يعــد 
الالئحــة. أو  النظــام  لمشــروع 

إطالق بوابة استطالع اآلراء



قطاع المستهلك



5051

1435 / 2014التقرير السنوي1435 / 2014التقرير السنوي

حمالت توعية المستهلك توعية المستهلك

فاتورة 

السعرم

المجموع

الصنفالكمية

نسبة اإلغالق

إجمالي البالغات

0322 6

169.9 ٪

حملة ال تسأل بـكم (بطاقة السـعر)
داللتها: عدم وجود بطاقة السعر على المنتج

حملة االسترجاع واالستبدال 
داللتها: عدم االسترجاع واالستبدال 

7671 1
438.9 ٪

557.9 ٪

411 4

حملة بطاقات االستبدال
داللتها: بطاقات االستبدال

خذ الباقي (إرجاع المبلغ المتبقي) 

269.9 ٪

4 6996

085 3

داللتها: حملة خذ الباقي

داللتها: عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة
حملة تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة 

216.9 ٪

15 5

داللتها: منتج يحتوي على مواد ضارة بالصحة
حملة سالح بيد طفلك

859.9 ٪

32 7

داللتها: خدعة األرباح
حملة اغراءات الكسب السريع

09 ٪
23 0

داللتها:عدم أخذ الرسوم للبطاقات االئتمانية
حملة بال رسوم

919.9 ٪
681 2

داللتها: فواتير عربية

059.9 ٪

8002 8

حملة نعتز بلغـتـنا (تعريب الفواتير)

إنـتـبـه
تـحـذيـر

فاتورة 
اسم العميل

السعرم

المجموع

الصنفالكمية

919.9 ٪

نسبة اإلغالق إجمالي البالغات

قطاع 
المستهلك

قطاع 
المستهلك

تولــي وزارة التجــارة والصناعــة ممثلــة بوكالــة شــؤون المســتهلك هــذا المحــور اهتمامًا كبيــرًا نظرًا 
للطبيعــة الخاصــة التــي يتميــز بهــا نظــام الــوكاالت التجاريــة كواحــد مــن أهــم األنظمــة االقتصادية 
ومــا يترتــب علــى تلــك الطبيعــة الخاصــة مــن ضــرورة القيــام وبشــكل مســتمر بحمــالت التوعيــة 
بأحــكام النظــام لــدى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة، وذلــك بهــدف إظهــار النتائــج 

واآلثــار اإليجابيــة المترتبــة علــى تفعيــل وتطبيــق أحــكام هــذا النظــام.  

وفــي ســبيل تحقيــق األهــداف المرســومة للوصــول للشــريحة المســتهدفة، تــم إطــالق حمــالت 
إعالميــة فــي مختلــف المنصــات وقنــوات االتصــال مــن صحــف مطبوعــة وإلكترونيــة، باإلضافــة 

إلــى الشــبكات االجتماعيــة مــن توتيــر وفيســبوك ويوتيــوب وإنســتغرام.
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مركز بالغات المستهلك مركز بالغات المستهلك  1900

بلــغ إجمالــي عــدد البالغــات الــواردة 157214 بالغــًا تــم اســتقبالها عبــر الرقــم الموحــد للبالغــات )1900( 
وتطبيــق األجهــزة الذكيــة »بــالغ تجــاري« والشــبكات االجتماعيــة. حيــث بلغــت عــدد المكالمــات التــي وردت 
عبــر الهاتــف المجانــي الخاصــة بأعمــال أعضــاء هيئــة ضبــط الغــش التجــاري بالــوزارة وفروعهــا ومكاتبهــا أكثر 
مــن 505,826 مكالمــة بمتوســط يومــي بلــغ 1405 مكالمــات تخــص مكافحــة الغــش التجــاري وفروعهــا 
ومكاتبهــا حيــث تــم مباشــرتها فــي حينهــا عــن طريــق األعضــاء فــي الــوزارة وفروعهــا ومكاتبهــا فــي 

مناطــق المملكــة.

البالغــات التــي تلقتهــا وزارة التجــارة والصناعــة خــالل عاميــن، إرتفعــت إلــى نحــو 20 ضعفــًا، وإرتفــاع 
نســبة رضــا المســتهلك مــن %25 إلــى %86 خــالل عاميــن.

المكالمات الواردة

المكالمات الصادرة

البالغات المغلقة

البالغات
غير المغلقة

نسبة اإلغالق
معدل 

البالغات اليومي

إجمالي
البالغات المغلقة

12751 4

74393 5

53211 1

75551 0

661 4

34 4
89 %

البالغات حسب المصدر

البالغات حسب النوعية

65.20%

82881

اتصال هاتفي

الغش التجاري

32.07%

66867

تطبيق جوال

التموين

1.60%

5073

موقع إلكتروني

مركز البالغات

0.70%

464

تسجيل صوتي

التستر

0.30%
بريد إلكتروني

0.07%
تسليم باليد

0.04%

285

تويتر

مركز سيدات األعمال

0.01%

1644

فاكس

ُأخرى

قطاع 
المستهلك

قطاع 
المستهلك
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2 إطارات وجنــوط

معدل
اإلستدعاءات
الشهري

2 دراجـــــة ناريــــة

7 سلع استهالكية

90%

9.5%

6%

2%

103 سيارة

2% 114
مجموع

االستدعاءات

نسبة االستدعات للسلع االستهالكية تطبيق بالغ تجاري

)مراحل إنشاء بالغ عبر التطبيق(

54 0

00002 0 00005 0
البالغات المرفوعةعدد التحميل

بالغ 
المعدل اليومي للبالغات

جائزة اإلنجاز 

12345

ــن  ــاري ع ــالغ تج ــم أي ب ــة للمســتهلك لتقدي ــر آلي ــي وتوفي ــة التطــور التقن ــى مواكب ــوزارة عل حرصــت ال
طريــق أحــدث التقنيــات وأســهل الطــرق ومــن ذلــك تطبيــق بــالغ تجــاري علــى األجهــزة الذكيــة، شــاماًل 

االســتدعاءات والحمــالت واألخبــار.

االستدعاءات مركز بالغات المستهلك  1900 قطاع 
المستهلك

قطاع 
المستهلك
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االستدعاءات

االستدعاءات حسب وكيل المركبة لعام 1435هـ

االستدعاءات

االستدعاءات حسب الشركة لعام 1435هـ

1

3

2

1

2

4

3

4

1

5

5

2

01

1

8

01

4

81

3

1

6

2

61

شركات المركبات

شركات ُأخرى

1

11

2

شركات اإلطارات

وكالء المركبات 1

1

1

4

44

4

6

7

5

22

03

51

01

قطاع 
المستهلك

قطاع 
المستهلك
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إنجازات أسبوع المستهلك الخليجيخالصة العام 1435هـ الستدعاءات المركبات

9 9

11
10

36

2

5 5

10

8

3

6

ربيعصفرمحرم
أول

ربيع
ثاني

جمادى
األولى

جمادى
اآلخرة

ذورمضانشعبانرجب
القعدة

ذو
الحجة

شوال

زيادة استدعاءات شهر شعبان للعام 1435هـ بسبب الحملة الضخمة على شركة جنرال موتورز حيث شملت 22 طرازًا من مركباتها

35000      30000      25000      20000      15000      10000        5000      0

Feb-25
Feb-26

Feb-27
Feb-28

Mar-01
Mar-02

Mar-03
Mar-04

Mar-05

Mar-06
Mar-07,2015

7

6,311

 1.8M
9.9K
 4.3K
1.8K
1.4K

  

93,73013,170 1,005468  14.1%

 
66,869 613 180

406

73 24

103

17

 2.4%

70,901 12,634  217 80 17.8%

68,848 4,253 318258 36 6.2%

102,180 15,112 28545 106

24

36

 14.8%

57,532 1,577 15165  2.7%

64,961  323180  13.7%

42,462 1,677 11345 3.9%

 

2

1

4

5

6

7

8

3

 
 

.

ّ

Qnet

8885

عدد تحميالت تطبيق بالغ تجاري

تغريدات توعوية



مبادرات عامة
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مبادرات عامة المواقع اإللكترونية التابعة للوزارةمبادرات عامة مبادرات تقنية المعلومات

الرقم الموحد
للسجل التجاري

سجل تجاري
في #180ثانية

ربط السجل بالغرف
التجارية بفاتورة واحدة

السجل التجاري
ISIC4 مع

معايير الجودة
في الخدمات اإللكترونية

المراقب الموحد
مع وزارة العمل

نظام إلكتروني
لتراخيص التخفيضات

تشغيل نظام
مكاتب الفصل

العالمات التجارية اإللكترونية
القابلة للتعديل

الدخول الموحد
لجميع الخدمات

بوابة التوظيف
للمتقدمين في الوزارة

الموقع الداخلي الجديد
وبوابة خدماتي

أرشفة 28
 مليون وثيقة

الربط مع وزارة العدل
عقود الشركات

نسخة جديدة من
موقع المساهمات العقارية

نظام المراقبين 
المتكامل

تطوير البنية التحتية
لعشرة فروع

توافق موقع الوزارة
مع األجهزة الذكية

توحيد مركز اتصال الدعم
بين الوزارة والفروع

ل"  خدمة "ُمسجِّ
 للسجل التجاري.

cr.sa

وزارة التجارة والصناعة
www.mci.gov.sa  

4

6

السجل التجاري 
www.cr.sa 

180
ثانية

العالمة التجارية 
www.tmr.sa 

قوائم
www.qawaem.sa

البيع على الخارطة 
www.re.mci.gov.sa 

المساهمات العقارية
www.recc.mci.gov.sa 

استدعاءات السلع االستهالكية  
www.recalls.sa  

شاركنا القرار 
www.ideas.mci.gov.sa  
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المدينة المنورة

جـــدة
مكة المكرمة

الـــدمــام

األحساء

الجبيل
923،000المجموع

600،209 اإلنتاجية

5،829،500المجموع
5،808،671 اإلنتاجية

1،473،000المجموع
1،738،469 اإلنتاجية

3،153،950المجموع
2،115،648 اإلنتاجية

3،066،640المجموع
1،422،955 9،828،800المجموعاإلنتاجية

8،506،895 اإلنتاجية

مبادرات عامة األرشفة اإللكترونيةمبادرات عامة

إنتاجية األرشفة اإللكترونية

تطوير البنية التحتية

برنامج تطوير البنية التحتية لفروع ومكاتب ومختبرات الوزارة

تركيب 110 
جهاز حضور 
وانصراف

تنفيذ أكثر من 
2000 نقطة 

شبكة

توفير 490 
جهاز حاسب 

آلي

تشغيل 95 خط 
هاتف على 

أجهزة الهاتف 
الشبكي

توفير 850 
هاتف شبكي

ترقية دوائر 
االتصال 

الرقمية لـ 45 
موقع

خدمة أكثر
 من 90 

موقع

تطوير 
وتشغيل 25 

موقع

توفير 250 
طابعة شبكية

خدمة 1159 
مستخدم

عدد األوراق التي تم أرشفتها في المرحلة االولى 1434هـ والثانية 1435هـ: 60 مليون ورقة 	 

التحضير للمرحلة الثالثة والتي تضم جميع إدارات وفروع الوزارة لعدد 50 مليون ورقة. 	 

اإلنتاجيــة الخاصــة بالفــروع والتــي يصــل مجمــوع أوراقهــا إلــى أكثــر مــن 20 مليــون ورقــة لعــدد 6 	 
فــروع كمــا هــو موضــح فــي الصــورة:
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صفحة شاركنا القرار  مركز اتصال قطاع األعمال 920000667

أضف فكرة
ideas.mci.gov.sa

أضف فكرة
ideas.mci.gov.saأضف فكرة

ideas.mci.gov.saشاركنا القرار
ideas.mci.gov.sa

ideas.mci.gov.sa

تفاعل فكرة مستخدم 

مكالمة واردة مكالمة واردة 

http://mci.gov.sa

نسبة الزيادة عن العام السابق

1434

محادثة فورية في الموقع

للتعامـــالت اإللكترونيـــة  جائـــزة اإلنجـــاز  علـــى  الحصـــول 
الحكومية «يّســـر» لنظام خدمة المستفيدين فرع: تقديم 

خدمة أفضل ألفراد المجتمع (حكومية – أفراد).

168%

1435

مبادرات عامة مبادرات عامة

نافــذة جديــدة لتمكيــن المســتفيدين مــن طــرح أيــة أفــكار تطويريــة يرونهــا مناســبة ويســعون 
ابتــكار أعمــال  أو للمســاعدة علــى  الحاليــة  الــوزارة  مــن خاللهــا لإلســهام فــي تحســين أعمــال 

وخدمات جديــدة. 

ومــا يميــز هــذه القنــاة عــن غيرهــا مــن قنــوات المشــاركة اإللكترونيــة، أنهــا توفــر إحصائيــات وأرقامــًا 
حــول األفــكار المطروحــة وتســتعرض مــا دار مــن نقاشــات حولهــا مــع عــرض أســماء المســتخدمين 
ممــن شــاركوا بآرائهــم وأفكارهــم وأطروحاتهــم أو حتــى تعليقاتهــم ونقاشــاتهم حــول أفــكار محــددة. 
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قنوات التواصل اإلجتماعي

• نشر الحمالت التوعوية للمستهلك
• نشر الضبطيات العاجلة

• نشر الخدمات اإللكترونية 
• نشر المساهمات العقارية

• نشر استدعاءات السلع االستهالكية األهداف:

X450%

زيادة البالغات عن العام السابقتفاعلمعجب

فيسبوك

مشاهدة وأكثر تفاعل وأكثرمشترك

X61%

يوتيوب

تفاعل ما بين رد، إعادة تغريد وتفضيل  متابع

X120%

تفاعل ما بين تعليق وإعجابمتابع

2014

تـويـــتـر

Insta

زيادة البالغات عن العام السابق



تطوير بيئة العمل
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تطوير
بيئة العمل
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المشاريع المنجزة والمخطط لتنفيذها

مشاريع ترميمات
وإعادة تأهيل

إنشاء مبنى
فرع الوزارة بالدمام

إنشاء مبنى
فرع الوزارة بنجران

إنشاء وتجهيز
مختبر الجودة
النوعية بجدة

إنشاء مبنى
فرع الوزارة

بالمدينة المنورة
مشاريع
مــنــجــزة

خلق بيئة
عمل أفضل 

مستوى
أعلى في الشفافية

واستغالل
المساحات 

رفع كفاءة 
التشغيل 
والصيانة 

هوية جديدة 
وواضحة لوزارة 
التجارة والصناعة مشاريع

ترميمات
وإعادة تأهيل

تأهيل المباني 
القائمة وتحويل 
الفراغات المكتبية

المغلقة إلى فراغات 
مفتوحة
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تطوير المكاتب والمباني

حملة "صحتي" للفحوصات
الطبية للموظفين

حملة التبرع بالدم مسابقة الرسم 
في ذكرى اليوم الوطني

الحملة الصحية
لإلنفلونزا الموسمية

حفل تكريم المتقاعدين

فعالية "أبي في العمل"

اإلصدار الثالث لبرنامج "مزايا" الدورة التثقيفية لبرنامج
األمير نايف لإلسعافات األولية

حملة الحج للموظفين حفل وزارة التجارة والصناعة
األول لمنسوبيها

برنامج "هديتي" لمشاركة
الموظفين مناسباتهم السعيدة

مالعب كرة القدم

مسابقة تصوير التوعية بفيروس كوروناحملة اإلقالع عن التدخين مخيم الربيع األول
لمنسوبي الوزارة

درع تكريمي
للمتقاعد

بعض مبادارت الموارد البشرية
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تطوير
بيئة العمل

تطوير
بيئة العمل

االبتعاث وبرنامج اللغة اإلنجليزية التفاعليالتدريب والتطوير

48 ساعة
تدريب لكل موظف
بمختلف اإلدارات

فرصة تدريبية شاملة
3645

48٪

10.5٪

0.08٪

0.17٪

0.05٪

40٪
البرامج العامة

البرامج الموجهة

برنامج اللغة اإلنجليزية

االبتعاث

الدورات الخارجية

الدورات الداخلية

ــم الخطــط وإعــداد  ــزة مهمــة فــي رســم وتصمي ــر هــي ركي ــأن إدارة التدريــب والتطوي ــوزارة ب تؤمــن ال
البرامــج التدريبيــة الفاعلــة لجميــع أقســام وإدارات الــوزارة:

• االحتراف والتميز في تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية لرفع مستوى األداء.
• ضمان تحقيق رؤية الوزارة.

• إعداد فريق عمل مؤهل بالتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية بمختلف المجاالت.

ابتعاث
خارجي

للماجستير

دكتوراه

دورة لغة
إنجليزية
خارجية

جهة عمل المبتعثين:
- وكالة الشؤون القانونية.

- تقنية المعلومات .
- الموارد البشرية.

- شؤون المستهلك.

4 موظفين 3 موظفين

جهة عمل المبتعثين:
- إدارة المشاريع.

- وكالة الشؤون القانونية

جهة عمل المبتعثين:
- شؤون المستهلك.

-سيدات األعمال.

جهة عمل المبتعثين:
- شؤون المستهلك.

جهة عمل المبتعثين:
- اإلدارة المالية.

-القانونية.
-الموارد البشرية.

-تقنية المعلومات.

7
مبتعثين

2
مبتعثين

4
مبتعثين

6
مبتعثين

3
مبتعثين

ابتعاث
داخلي
لدراسة

الماجستير

ابتعاث
داخلي
لدراسة

البكالوريوس

1 موظف 1 موظف

4 موظفين

6 موظفين 6 الرياض
1 شقراء

1 األحساء

1 الرياض
1 شقراء

1 األحساء

3 موظفين

63 مسجل4
عدد المسجلين في البرنامج

4.7 ساعة تدريبية3
مجموع الساعات التدريبية

63 متدرب0 ألكثر من
اإلستفادة من الرخصة
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البيع على 
الخارطة

ملخص مهام وإنجازات برنامج البيع على الخارطة لجنة المساهمات العقارية المساهمات 
العقارية

مزادات عقارية 6

التعاقد مع مكتب استشارات محاسبي

قـــرار 55 7

مساهامات عقارية
بيع مباشر

4

4 1 إعالنًا وخبرًا صحفيًا تم نشرهما4

%80من المبالغ المتأخرةمليون ريال، تم صرف 2 5 7

مساهمة غير مقررة تم صرفها بقيمة 1 1781 2 مساهممليون ريال للعدد 1 0 8

مساهمة 2 4 1

ألصحاب مساهمات
أو محالين للمساءلة 2 5

مساهمة 5 0

مساهمة 7 2

نـسـبـة97%
اإلنـجــاز العام
ألمانة اللجنة

مليون ريال

مليون ريال

1435

2 1 5 6

مساهم مستفيد

91 2 3 0

المبلغ
المصروف

ية
قار

لع
ت ا

ما
اه

س
لم

ا

إطالق الموقع الرسمي
بصورته الجديدة
recc.mci.gov.sa

%80    من مستحقات المساهمين       مليون ريال صرف منها 2 3 3 8 1434

قضية منظورة قضائيًا 1 65            
مشاريع مرخصة:

    مشروع الفريدة السكني.
    مشروع روابي العقاري.

    مشروع إعمار سكوير.
    مشروع مجمع أعالي الرياض.

    مشروع ديار السالم.

4          
 مشاريع منتهية:

    مشروع الجوهرة.
    مشروع برج رافال.
    مشروع المرسى.

    مشروع مشارف
    المرحلة الثانية

االستشاري الهندسي والمحاسب القانوني
 وأمين الحساب               تقرير.

مراجعة
3 7 2

زيـــــارة حول المملكة 6 2 ترخيص التسويق الخارجي. اعـتـمـاد

متدرب من منسوبي الوزارة
على آليات ضبط المخالفات العقارية. 1تــدريـب 7 9

ترخيص األراضي. اعـتـمـاد

بالغ وشكوى. 4حل وإغالق 5 2

تقــوم لجنــة المســاهمات العقاريــة بالنظــر فــي جميــع المســاهمات العقاريــة القائمــة وقــت صــدور قــرار 
مجلــس الــوزراء بتكليــف مــن تــراه مــن مكاتــب المحاســبين القانونييــن إلعــداد مركــز مالــي لــكل مســاهمة، 
ــة  ــة والفني ــب القانوني ــة والجوان ــة تشــمل ســجل المســاهمين وحقوقهــم المالي ــر مفصل ــداد تقاري وإع

للمســاهمة، ورفــع تقاريــر دوريــة عنهــا، ومتابعتهــا حتــى تصفيتهــا بمــا يحفــظ حقــوق المســاهمين .

بلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة على نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة
1            وحدة عقارية موزعة على مناطق المملكة. 7 4 9 4



لمزيد من المعلومات
 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

الهاتف الموحد لقطاع األعمال

مركز بالغات المستهلك




