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رؤيتنا
تحقيق موقع ريادي لقطاعي
التجارة واالستثمار السعودي
ومحفزة.
ّ
في بيئة عادلة

رسالتنا
تعزيز قدرات قطاعي التجارة
واالستثمار ،وحماية مصالح
المستفيدين ،عبر تطوير ووضع
سياسات وآليات تنفيذ فعالة،
تسهم في تحقيق تنمية
اقتصادية ُمستدامة.

قيمنا
احترام الحقوق
سرعة االستجابة
العمل بروح الفريق
المبادرة
اإلبداع

ً
تحقيقا للمادة رقم  29من نظام
تم اعداد هذا التقرير
مجلس الوزراء “ على جميع الوزارات واالجهزة الحكومية
االخرى ان ترفع الى رئيس مجلس الوزراء خالل تسعين
ً
ً
تقريرا عما حققته من انجازات
يوما بداية كل سنه مالية
مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خالل السنه
المالية المنقضية ،وما واجهها من صعوبات وما تراه من
مقترحات لحسن سير العمل فيها”
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كلمة معالي وزير التجارة واالستثمار
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

سـ ً
ـعيا لتحقيــق األهــداف الطموحــة التــي رســمتها
رؤيــة المملكــة  ،2030تعمــل وزارة التجــارة
واالســتثمار علــى تحقيــق موقــع ريــادي لقطاعــي
ومحفــزة.
ّ
التجــارة واالســتثمار فــي بيئــة عادلــة
وتواصــل جهودهــا لتعزيــز القــدرات ،وحمايــة مصالح
المســتفيدين ،عبــر تطويــر ووضــع سياســات وآليات
تنفيــذ فعالــة ،تســهم فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة
ُمســتدامة.

وركزنــا خــال عــام  2018علــى العمــل التكاملــي مــع
تحســن
الجهــات الحكوميــة لتقديــم خدمــات شــاملة
ّ
بيئــة التجــارة واالســتثمار فــي المملكــة ،مثــل منصة
“مــراس” التــي مكنــت المســتفيدين بنهايــة العــام
مــن الحصــول علــى  107خدمــات إلكترونية لـ 19جهة
حكوميــة ،كمــا كان لمركــز االتصــال الموحــد لبالغــات
جهــد كبيــر
المســتهلك “بينــة” علــى الرقــم ()935
ٌ
فــي توحيــد كافــة الجهــود لحمايــة المســتهلك.

وبتوفيــق المولــى عــز وجــل تحققــت الكثيــر مــن
اإلنجــازات التــي تخــدم األهــداف االســتراتيجية
لمنظومــة التجــارة واالســتثمار ،كان منهــا موافقــة
القيــادة الرشــيدة علــى تأســيس كيانــات جديــدة
لتطويــر البيئــة التجاريــة واالســتثمارية ،مثــل :الهيئــة
للملكيــة الفكريــة لتقــوم بتعزيــز تنافســية
الســعودية ُ
االقتصــاد الوطنــي ودعــم نمــو ثقافــة الملكيــة
الفكريــة ،وتأســيس الهيئــة العامــة للمعــارض
والمؤتمــرات لتقــوم بــدو ٍر تســويقي مهــم فــي
تعزيــز الصــورة العالميــة عــن إمكانــات المملكــة
وأبنائهــا ،إضافــة إلــى تأســيس مجلــس للتجــارة
اإللكترونيــة لمواكبــة االهتمــام العالــي بهــذا القطــاع
وتوحيــد جهــود الجهــات الحكوميــة ،وإنشــاء لجنــة
اإلفــاس لتقــوم بــدو ٍر مســتقل فــي تحقيــق الثقــة
والشــفافية فــي إجــراءات اإلفــاس.

وواصلــت الــوزارة جهودهــا فــي تســهيل العمــل
التجــاري ،حيــث أصــدرت العديــد مــن القــرارات
لتمكيــن الشــركات ،وبــات ممكنـ ًـا تأســيس الشــركات
ً
إلكترونيــا خــال نصــف ســاعة فقــط بعــد أن كانــت
ً
اإلجــراءات تســتغرق أيامــا ،وتوســعت الــوزارة فــي
مراكــز خدمــة العمــاء النموذجيــة بمفهــوم الموظف
الشــامل ،وزادت خدماتهــا اإللكترونيــة إلــى أكثــر مــن
 60خدمــة يتــم الحصــول عليهــا إلكترونيـ ًـا دون الحاجــة
إلــى مراجعــة الــوزارة.

وتكللــت  -وللــه الحمــد -جهــود التحســين والتمكيــن
للشــركات والمؤسســات خــال الســنوات الثــاث
الماضيــة بتســجيل مؤشــرات نمــو واضحــة ،حيــث
وصــوال إلــى
زادت المؤسســات بنســبة 10%
ً
( )974,490مؤسســة ،ونمــت الشــركات بنســبة
وصــوال إلــى ( )153,053شــركة ،وهــي
26.8%
ً
مؤشــرات تدعــو إلــى التفــاؤل بشــأن قيــام القطــاع
الخــاص بــدوره فــي عمليــة التنميــة وفــق رؤيــة
.2030

ً
أقــدم هــذا التقريــر الســنوي
ختامــا يســرني أن
ّ
يلخــص إنجــازات الــوزارة للعــام المالــي
ّ
الــذي
1440 – 1439هـــ والتــي تحققــت بفضــل اللــه ثــم
بجهــود العامليــن فــي مختلــف إداراتهــم وأعمالهــم،
ممثلة بســيدي
ً
منفذيــن لتوجيهــات القيادة الرشــيدة
ّ
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع –حفظهمــا اللــه ،-ونعــد
بمواصلــة العمــل والجهــد خدمــة لديننــا ووطننــا
ً
وتحقيقــا لتطلعــات قيادتنــا الرشــيدة.

وفــي ســبيل تطويــر منظومــة التشــريعات لتوفيــر
بيئــة محفــزة لألنشــطة التجاريــة واالســتثمارية وفــق
أفضــل الممارســات العالميــة تــم إصدار 18تشـ ً
ـريعا،
أبرزهــا :نظامــي الرهــن التجــاري واإلفــاس.
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الملخص التنفيذي

كيانات تعزيز بيئة األعمال وجذب االستثمارات
حظيــت البيئــة التجاريــة واالســتثمارية فــي 2018
بدعــم ال محــدود مــن القيــادة الرشــيدة تمثــل فــي
تأســيس كيانــات جديــدة تســهم بشــكل مباشــر
فــي دعــم األهــداف االســتراتيجية لمنظومــة
التجــارة واالســتثمار ،حيــث صــدرت الموافقــة علــى
تنظيــم الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة لتعزيــز
تنافســية االقتصــاد الوطنــي و حمايــة الملكيــة
الفكريــة الملكيــة الفكريــة ،وتأســيس الهيئــة

تسهيل بدء العمل التجاري
العامــة للمعــارض والمؤتمــرات لتطويــر صناعــة
المعــارض والمؤتمــرات فــي المملكــة ،إضافــة
إلــى تأســيس مجلــس للتجــارة اإللكترونيــة لمواكبــة
االهتمــام العالــي بهــذا القطــاع وتوحيــد جهــود
الجهــات الحكوميــة ،وإنشــاء لجنــة اإلفــاس لتقــوم
بــدو ٍر مســتقل فــي تحقيــق الثقــة والشــفافية
فــي إجــراءات اإلفــاس مــن خــال تجــاوز التعثــرات
الماليــة ومراعــاة حقــوق جميــع األطــراف.

تحسين بيئة األعمال وتوحيد الجهود
عملــت وزارة التجــارة واالســتثمار مــع اللجنــة
التنفيذيــة لتحســين أداء األعمــال فــي القطــاع
الخــاص “تيســير” علــى مبــادرات لتوحيــد الجهــود
ودعــم وتمكيــن قطــاع األعمــال ،مــن بينهــا تســهيل
بــدء النشــاط التجــاري فــي خطــوة واحــدة ويــوم
واحــد وبخدمــات إلكترونيــة متكاملــة ترتبــط بمنصــة
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“مــراس” ،ومبــادرة تطويــر التجــارة اإللكترونيــة
لتســهيل األعمــال ومواجهــة التحديــات وإزالــة
العوائــق وتعزيــز موثوقيــة التعامــات اإللكترونيــة.
كمــا عملــت الــوزارة مــع اللجنــة علــى مبــادرة المركــز
الســعودي لألعمــال االقتصاديــة الــذي يوحــد جهــود
الجهــات المرتبطــة بالعمــل التجــاري فــي المملكــة.

تحســينات وإصالحــات بالجملــة فــي  2018لتســهيل
بــدء العمــل التجــاري ،حيــث تــم تقليــص متوســط
المدة الزمنية لتأســيس الشــركات إلى ( 30دقيقة)،
وربــط جهــات بــدء العمــل التجــاري فــي منصــة
“مــراس” وتكامــل الخدمــات لـــ  19جهــة حكوميــة
قدمــت حتــى نهايــة العــام  107خدمــات إلكترونيــة.
ومــن القــرارات المهمــة لدعــم بيئــة األعمــال; إلغــاء
اشــتراط ســجالت فرعيــة للمنشــآت التــي تمــارس
نفــس النشــاط التجــاري فــي ذات المنطقــة،
وتعديــل نظامــي الشــركات والســجل التجــاري،
وأبــرز التعديــات “إلغــاء توثيــق العقــود لــدى كاتــب
العــدل” ،وتمكيــن الشــركات المســاهمة المغلقــة

مــن عقــد جمعيــات مجالــس إدارتهــا دون موافقــة
مســبقة مــن الــوزارة ،كمــا أطلقــت خدمــة قــرارات
الشــركاء إلكترونيـ ًـا ،وأتاحــت إمكانيــة الحصــول علــى
مســتخرج الســجل التجــاري عبــر الموقــع اإللكترونــي.
وأتاحــت الــوزارة  61خدمــة إلكترونيــة لتســهيل
حصــول المســتفيدين علــى الخدمــات دون الحاجــة
لزيــارة الــوزارة ،وتوســعت فــي تدشــين المراكــز
النموذجيــة لخدمــة العمــاء التــي تعمــل بمفهــوم
الموظــف الشــامل ،وأطلقــت دليــل التاجــر ليكــون
ً
شــامال لكافــة األنظمــة وخدمــات العمــل
مرجعــا
ً
التجــاري.

تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
عملــت الــوزارة مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة علــى تحليــل اآلثــار المتوقعــة مــن
اإلصالحــات االقتصاديــة علــى المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،وخلصــت إلــى ضــرورة تعزيــز القــدرات
التنافســية للمنشــآت ،ومــن خــال مبــادرة تحفيــز
القطــاع الخــاص حيــث تــم تخصيــص  12مليــار لدعــم
وتمكيــن المنشــآت ،مــن بينهــا  7مليــار الســترداد

الرســوم الحكوميــة اســتفاد منهــا فــي  2018أكثــر
مــن  4300منشــأة ،إضافــة إلــى مبــادرة اإلقــراض
غيــر المباشــر بـــ  1.6مليــار ريــال ،وتأســيس صنــدوق
االســتثمار الجــريء للمنشــآت الناشــئة بـــ 2.8مليــار،
و  800مليــون ريــال لرفــع رأس مــال صنــدوق برنامــج
كفالــة.
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البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
تكاملــت جهــود  10جهــات حكوميــة فــي البرنامــج
الوطنــي لمكافحــة التســتر التجاري فــي أحد مبادرات
منظومــة التجــارة واالســتثمار لبرنامــج التحــول
الوطنــي  ،2020ويهــدف البرنامــج إليجــاد الحلــول
لمكافحــة التســتر التجــاري مــن خــال توحيــد جهــود
الجهــات الحكوميــة وتطويــر األنظمــة والتشــريعات،

تعزيز التواصل مع القطاع الخاص
وتكثيــف الرقابــة ،وتعزيــز التوعيــة.
وتحقــق خــال  2018منجــزات أبرزهــا :تطويــر
اســتراتيجية التســتر التجــاري ،وتشــكيل لجنــة
إشــرافية لتنســيق الجهــود ،وإعــداد خطــة مشــتركة،
واعتمــاد الخطــة التنفيذيــة للمبــادرات ،وتشــكيل
لجنــة تنفيذيــة للبرنامــج.

عــززت الــوزارة مــن جهودهــا فــي التواصــل مــع
القطــاع الخــاص بهــدف االســتماع إلــى مرئياتهــم
ومقترحاتهــم وإيجــاد الحلــول للمشــاكل التــي
يعانــون منهــا ،وضمــن مبــادرة مؤتمــرات وزاريــة
مفتوحــة ،أشــرفت الــوزارة علــى مؤتمــرات وزاريــة
بحضــور أصحــاب المعالــي الوزراء وكبار المســؤولين
فــي عــدة مناطــق بالتعــاون مــع مجلــس الغــرف
الســعودية.

وحرصــت الــوزارة علــى عقد شــراكات اســتراتيجية مع
الجهــات المرتبطــة بالقطــاع الخــاص ،والتواصــل عبــر
المنتديــات االقتصاديــة وملتقيــات ريــادة األعمــال،
وإشــراك القطــاع الخــاص في األنظمــة واللوائح عبر
إتاحتــه إلبــداء الــرأي والتعديــل عليهــا قبــل إصدارهــا
بشــكل رســمي .واهتمــت الــوزارة بالوصــول إلــى
كافــة منشــآت القطــاع الخــاص بإرســال أكثــر مــن 8
مالييــن رســالة نصيــة وبريديــة للمنشــآت.

زيادة رضا المستهلك وارتفاع المضبوطات وقضايا الغش والتستر
مكنــت الجهــود الرقابيــة لحمايــة المســتهلك مــن
رفــع متوســط نســبة رضــا المســتهلك إلــى 62.5%
ً
قياســا بـــ  55.9%فــي  ،2017وبلــغ إجمالــي
المنتجــات المخالفــة المضبوطــة  42مليــون منتــج
ً
قياســا بـــ  5.6مليــون منتــج فــي  2017بارتفــاع
 .642%وبلغــت القيمــة التقديريــة للمنتجــات
المضبوطــة  909مليــون ريــال بزيــادة  744%عــن
القيمــة التقديريــة لمضبوطــات العــام الماضــي.
كمــا ارتفــع إجمالــي قضايــا الغــش التجــاري المحالــة
للنيابــة العامــة إلــى  1,959قضيــة بزيــادة ،19%

وزادت قضايــا التســتر التجــاري  53%حيــث أحيلــت
ً
قياســا بـــ  781قضيــة فــي العــام
 1,195قضيــة
المنصــرم.
ً
ودعمــا لجهــود حمايــة المســتهلك أنشــأت غرفــة
العمليــات المشــتركة لحمايــة المســتهلك تحــت
مظلــة اللجنــة الدائمــة لحمايــة المســتهلك ،ودشــنت
اللجنــة مركــز االتصــال الموحــد لبالغــات المســتهلك
(بينــة  ،)935 -كمــا أطلقــت الــوزارة موقــع اســتدعاء
المنتجــات المعيبــة (اســتدعاء) ،وأصــدرت دليــل
حقــوق المســتهلك.

( )18تشريع لدعم البيئة التجارية وتحفيز االستثمار
أصــدرت الــوزارة  18تشــريع بهــدف تحســين بيئــة
التشــريعات وأداء األعمــال وتطويــر األنظمــة
وتعزيــز التكامــل التقنــي واإلجرائــي أبرزهــا نظامــي:
اإلفــاس والرهــن التجــاري ،كمــا تــم تعديــل أنظمــة
مثــل :نظامــي الشــركات والســجل التجــاري.
كمــا تــم الرفــع للجهــات المختصــة بمشــروع نظــام
المحاسبة والمراجعة ،وتنظيمات :الهيئة السعودية
للمحاســبين القانونييــن ،ومركــز التنافســية ،والمركــز

الســعودي لألعمــال االقتصاديــة ،ومركــز كفالــة
لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،والمركــز
الســعودي للتحكيــم التجــاري.
وســيكون لهــذه األنظمــة بالــغ األثــر فــي تعزيــز
تنافســية المملكــة فــي المؤشــرات الدوليــة وتحفيــز
االســتثمار وضــخ المزيــد مــن المشــاريع التــي
تســاهم فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي.

زيادة حجم التبادل التجاري
ســجلت الــوزارة زيــادة فــي حجــم إجمالــي التبــادل
التجــاري للمملكــة بقيمــة  1,492مليــار ريــال ،مقارنــة
بـــ  1,336مليــار ريــال لعــام  ،2017وبلغــت نســبة
النمــو  .12%ويأتــي ذلــك فــي إطــار تطويــر البيئــة
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االســتثمارية فــي المملكــة .كمــا تــم تســجيل ارتفــاع
فــي الميــزان التجــاري للمملكــة بلــغ  562مليــار ريــال،
مقابــل  328مليــار ريــال خــال العــام .2017

تقدم في المؤشرات العالمية
مكنــت اإلصالحــات والتســهيالت األخيــرة إلــى
تحســين ترتيــب المملكــة فــي تقريــر التنافســية
العالميــة حيــث احتلــت المركــز  39مــن أصــل 140
دولــة خــال العــام  ،2018ويعتبــر هــذا التحســن
هــو األول منــذ  6ســنوات .كمــا حققــت المملكــة

المرتبــة الـــ  4علــى مســتوى مجموعة العشــرين في
إصالحــات بيئــة األعمــال فــي تقريــر البنــك الدولــي.
وحققــت المركــز األول خليجيـ ًـا ،والســابع عالميـ ًـا فــي
مؤشــر حمايــة أقليــة المســاهمين ضمــن مؤشــرات
مجموعــة البنــك الدولــي.

تدشين استراتيجية الوزارة
انطالقـ ًـا مــن حــرص وزارة التجــارة واالســتثمار علــى
القيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة قطاع
التجــارة واالســتثمار فــي المملكــة ،والمســاهمة
فــي تحقيــق مســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي
 2020وطموحــات رؤيــة المملكــة  ، 2030فقــد
قامــت الــوزارة بتحديــث خطتهــا االســتراتيجية
وفــق أفضــل الممارســات المتبعــة فــي التخطيــط
االســتراتيجي بهــدف توفيــر خارطــة طريــق شــاملة
ومتكاملــة لتحقيــق رؤيتهــا الطموحــة والتــي تتمثــل
بتحقيــق موقــع ريــادي لقطاعــي التجــارة واالســتثمار
ومحفــزة ،وبمــا يواكــب
ّ
الســعودي فــي بيئــة عادلــة
المتغيــرات والتطــورات المتســارعة التــي يشــهدها
قطــاع التجــارة واالســتثمار عالميـ ًـا ،وذلــك سـ ً
ـعيا وراء
تعزيــز مكانــة المملكــة االقتصاديــة كوجهــة مفضلــة
للتجــارة واالســتثمار فــي منطقــة الشــرق األوســط
والعالــم .وفــي ضــوء رؤيــة الــوزارة ورســالتها،
وباالســتناد إلــى تحليــل بيئــة الــوزارة الداخليــة
والخارجيــة ،فقــد تمحــورت األهــداف االســتراتيجية

للــوزارة حــول تســعة أهــداف تتــواءم مــع
مســتهدفات برنامــج التحــول الوطنــي واألهــداف
الوطنيــة الــواردة فــي رؤيــة المملكــة ،2030
ـا عــن توجهــات منظومــة التجــارة واالســتثمار،
فضـ ً
حيــث ركــزت األهــداف االســتراتيجية علــى :تعزيــز
وتعظيــم ثقــة المتعامليــن بالســوق الســعودي،
والتحســين واإلرتقــاء ببيئــة األعمــال التجاريــة،
وضمــان اســتدامة المخــزون االســتراتيجي للمملكــة
مــن الســلع التموينيــة الضروريــة ،وتحســين كفــاءة
اســتغالل المــوارد فــي الــوزارة ،ورفــع مســتوى
جــودة خدمــات الــوزارة المقدمــة للمتعامليــن وفــق
معاييــر التميــز المؤسســي ،األرتقــاء بقطــاع التجزئــة
بييــــة التجــــارة
وتعزيــز الممارســات الســليمة ،تحفيــــز ٔ
ا لكترونيــــة فــــي المملكـــة ،بهــدف تمكيــن أعلــى
مســتويات النضــج والجاهزيــة الرقميــة ،واالرتقــاء
ببيئــة عمــل داخليــة محفــزة وحاضنــة لإلبــداع.
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الوضع الراهن
والهيكل التنظيمي
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تحديثات الهيكل التنظيمي:
عملــت الــوزارة خــال العــام علــى الرفــع بهيــكل جديــد لالعتمــاد ،تمــت فيــه مراعــاة جميــع مــا يخــص توزيــع
الوحــدات التنظيميــة بمــا يخــدم ســير العمــل ،كمــا تــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي الحالــي مــن خــال إضافــة
إدارات ووكالــة جديــدة مــن شــأنها دعــم ســير االعمــال فــي الــوزارة ،وهــي:

اإلدارة العامة للحوكمة:

فروع الوزارة في مناطق المملكة
المنطقة

عدد الفروع

16

•مخرج 6
•مخرج 26
•الخرج
•الدوادمي
•القويعية
•وادي الدواسر
•األفالج
•شقراء
•حوطة بني تميم
•عفيف
•المزاحمية
•رماح
•ساجر
•الجمش
•المجمعة
•الزلفي

6

•جدة
•مكة المكرمة
•الطائف
•القنفذة
•رابغ
•رنية

3

•المدينة المنورة
•ينبع
•العال

عسير

4

•ابها
•بيشة
•النماص
•القحمة

جازان

1

•جازان

نجران

3

•نجران
•شروره
•حبونا

الباحة

2

•الباحة
•المخواة

القصيم

6

•بريده
•عنيزة
•الرس
•البكيرية
•البدائع
•المذنب

7

•الدمام
•االحساء
•الجبيل
•حفر الباطن
•الخبر
•الخفجي
•القطيف

حائل

3

•حائل
•الشنان
•بقعاء

تبوك

3

•تبوك
•ضباء
•الوجه

عرعر

3

•عرعر
•طريف
•رفحاء

الجوف

3

•الجوف
•القريات
•طبرجل

المجموع

60

الرياض

والتــي تعنــى بحوكمــة جميــع إجــراءات واعمــال الــوزارة ودعــم التميــز المؤسســي مــع متابعــة جــودة خدمــات
الــوزارة الداخليــة والخارجيــة وتوثيــق إجــراءات العمــل وتهتــم فــي قيــاس مؤشــرات األداء ومتابعتهــا وتعنــى
كذلــك بتوثيــق المخاطــر ودعــم اســتمرارية االعمــال وتتكــون اإلدارة العامــة مــن عــدة إدارات وهــي (إدارة
التميــز المؤسســي – إدارة المخاطــر واســتمرارية االعمــال – إدارة مؤشــرات األداء – إدارة الجــودة).
مكة المكرمة

وكالة الوزارة للخدمات المشتركة:
والتــي تضــم تحــت مظلتهــا كل مــن اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية واإلدارة العامــة للشــؤون الهندســة
واإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة والماليــة وذلــك لضمــان تكامــل وتناســق الجهــود لهــذه اإلدارات ورفــع
كفــاءة االنفــاق وتطويــر البيئــة الداخليــة للــوزارة وفروعهــا.

الوكالة المساعدة للفروع:
والتــي تتولــى اإلشــراف علــى جميــع فــروع الــوزارة فــي المملكــة وذلــك سـ ً
ـعيا منهــا لرفــع كفــاءة تقديــم
الخدمــات فــي جميــع المناطــق مــع االخــذ باالعتبــار الســعي لتوحيــد الهويــة والنمــاذج التشــغيلية للفــروع
فــي كل مناطــق المملكــة.

المدينة المنورة

مكتب التحول االستراتيجي:
تــم انشــاء مكتــب التحــول االســتراتيجي والــذي يعنــى بتطويــر االســتراتيجية الخاصــة بالــوزارة والخطــط
كال مــن ( مكتــب إدارة المشــاريع -
التشــغيلية الخاصــة بالوحــدات التنظيميــة فــي الــوزارة ويضــم المكتــب ً
مكتب اإلدارة االســتراتيجية – مكتب إدارة التغيير) حيث يقود مكتب االســتراتيجية ضمان تحقيق اســتراتيجية
الــوزارة والخطــط التشــغيلية لهــا وقيــاس األداء االســتراتيجي والتشــغيلي ،وفــي مكتــب المشــاريع يتــم
إدارة جميــع المشــاريع الخاصــة بالــوزارة وضمــان توافقهــا مــع التوجــه االســتراتيجية وتقديــم الدعــم الــازم
للمشــاريع ومدراهــا لضمــان تحقيــق مســتهدفات واثــر المشــاريع فــي الــوزارة ،مكتــب إدارة التغييــر وهــو
المســؤول األول عــن قيــادة التغييــر إيصــال المفاهيــم الجديــد والتــي تصــدر مــن ادارتــي المشــاريع و
االســتراتيجية مثــال االعــداد لتدشــين االســتراتيجية واعــداد كل مــا يخــص ذلــك مــن إيصالهــا للموظفيــن
وجعلهــم جــزء مــن التغييــرات التــي تحصــل فــي الــوزارة.

20

الفرع

الشرقية
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الهيكل التنظيمي للوزارة

وزير التجارة واالستثمار
اإلدارة العامة لخدمة العمالء
مساعد وزير التجارة
واإلستثمار

نائب وزير التجارة
واالستثمار
اإلدارة العامة للحوكمة

وكالة الوزارة
للشئون
الفنية

وكالة التجارة
الخارجية

االدارة العامة
للموارد
البشرية

االدارة العامة
للشؤون
الهندسية

االدارة العامة
للشؤون
االدارية
والمالية

اإلدارة العامة
للتسويق
واإلتصال

مكتب
تحقيق
الرؤية

مكتب
الوزير

اإلدارة
العامة لتقنية
المعلومات

وكالة الوزارة
للتجارة
الداخلية

وكالة الوزارة
لحماية

الوكالة المساعدة
للتجارة الداخلية

الوكيل المساعد

الوكالة المساعدة
للشئون القانونية

اإلدارة العامة
للمعالجات التجارية

ادارة تطوير الموارد
البشرية

ادارة التنفيذ

إدارة الشؤون
المالية

إدارة التسويق
واإلعالم الجديد

إدارة الشركات
والتغيير

مساعد المشرف
العام

إدارة إستراتيجية
تقنية المعلومات

اإلدارة العامة
للتسجيل التجاري

الوكالة المساعدة
للفروع

الوكالة المساعدة
لألنظمة و اللوائح

اإلدارة العامة
للسياسات التجارية
واالستثمارية الدولية

ادارة التوظيف

ادارة التأهيل
والتجهيزات

إدارة المناقصات
والمشتريات

إدارة المعارض
والمؤتمرات

إدارة المبادرات

قسم متابعة
األعمال

إدارة طلبات
األعمال

اإلدارة العامة
لخدمات األعمال

اإلدارة العامة
لمكافحة الغش
التجاري

امانة اللجان شبة
القضائية

اإلدارة العامة
للعالقات الثنائية
والملحقيات التجارية

ادارة التواصل
الداخلي

ادارة المباني

إدارة الخدمات
العامة

إدارة العالقات
العامة واإلعالم

إدارة التوجهات
اإلستراتيجية

قسم
اإلتصاالت
اإلدارية

إدارة تنفيذ المشاريع
واإلشراف على
الموردين

اإلدارة العامة للحوكمة
واإللتزام

اإلدارة العامة
للتموين

إدارة التخطيط و
التطوير

اإلدارة العامة
للمفاوضات واتفاقيات
التجارة الدولية

ادارة العمليات

ادارة التصميم

إدارة االتصاالت
اإلدارية

إدارة المراسم
والوفود

قسم سكرتارية
الوزير

إدارة تطوير
التطبيقات

إدارة المتابعة
وقياس األداء

اإلدارة العامة
للمختبرات

إدارة اللجان

مكتب المندوب الدائم
لدى منظمة التجارة
العالمية في جنيف

مكتب ادارة
المشاريع

إدارة األمن
والسالمة

إدارة التوعية

المستشارين

إدارة تشغيل
وصيانة
التطبيقات

إدارة الغرف

اإلدارة العامة
للرقابة التجارية

ادارة مكتب الوكيل

إدارة تطوير
األعمال

مكتب المشاريع

إدارة األبحاث
والدراسات

إدارة غسيل
األموال

المستهلك

إدارة القضايا

إدارة التخطيط
والميزانية

اإلدارة العامة
للمتابعة
والتفتيش

اإلدارة العامة
للمراجعة
الداخلية

إدارة الشبكات
إدارة األنظمة
ومراكز البيانات
إدارة حوكمة
المعلومات والبنية
المؤسسية

مكتب المشاريع

إدارة التستر التجاري

22

23

2
التقرير السنوي 2018

24

التجارة الداخلية
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التجارة الداخلية
احصائيات

.3

اســتقبلت الــوزارة للعــام  602,017 :2018اســم تجــاري عــن
العــام الماضــي
اسم تجاري

602,017

قامت الوزارة بتقليص متوسط المدة الزمنية
لتأسيس الشركات إلى نصف ساعة فقط
( 30دقيقة فقط)

ممكنات اإلنجاز

.4

المدة الزمنية لتأسيس الشركات

 30دقيقة

أصــدرت الــوزارة للعــام  8,071 :2018طلــب تأســيس بنســبة
ارتفــاع  42%عــن العــام الســابق

ممكنات اإلنجاز

طلب تأسيس

•اســتبدال متطلــب التوثيــق لــدى كاتــب العــدل بخدمــة التحقــق مــن هويــات الشــركاء
بالربــط بنظــام “أبشــر”.

8,071

ممكنات اإلنجاز

42%

الفورية).
تطور وإطالق األنظمة (العقود
ّ
• ّ
•الربط مع نظام “أبشر”.
•إلغاء بعض المتطلبات.

تجاريــة بزيــادة بلغــت
أصــدرت الــوزارة للعــام  917 :2018وكالــة
ّ
بتعــاون تــام مــع الهيئــة العامــة
 9.4%عــن العــام الماضــي،
ٍ
لالســتثمار ومنحهــا للتراخيــص المباشــرة لالســتثمار األجنبــي

أصدرت الوزارة للعام  154,004 :2018سجل تجاري
سجل تجاري

154,004

26

نسبة زيادة

.5

.2

ممكنات اإلنجاز

•مــن خــال تمكيــن المتعامليــن مــن البحــث االلكترونــي عــن االســماء
ومعرفــة مــدى توافــره
•الحجز الفوري لالسماء التجارية
•القائمة البيضاء لالسماء التجارية

تطــور وإطــاق األنظمــة (تاجــر  -اإلفــادة اإللكترونيــة  -التفويــض
•
ّ
اإللكترونــي).
•إلغاء بعض المتطلبات.
•التوثيق اإللكتروني.

تجارية
وكالة
ّ

917

ممكنات اإلنجاز

نسبة زيادة

9.4%

إلكترونيا).
تطور وإطالق األنظمة (طباعة شهادة قيد الوكالة التجارية
ًّ
• ّ
27
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.6

.9

مقارنــة
ً
مهنيــة
أصــدرت الــوزارة للعــام  998 :2018رخصــة
ّ
بالعــام الماضــي حيــث كانــت عــدد الرخــص المهنيــة  663فقــط

قامــت الــوزارة بمتابعــة ســير ونشــاط وأعمــال ( 28غرفــة
العموميــة
وجمعياتهــا
تجاريــة) واإلشــراف علــى قوائمهــا
ّ
ّ
ّ
وتشــكيل مجالــس اإلدارات واللجــان ،ومتابعــة ســير األعمــال
للهيئــات التــي تشــرف عليهــا الــوزارة (الهيئــة الســعودية
للمهندســين ،الهيئــة الســعودية للمقاوليــن ،والجمعيــة
الســعودية للمراجعيــن الداخلييــن)

عام 2018

998

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

663

تطور وإطالق األنظمة واللوائح الخاصة بالرخص المهنية.
• ّ

ممكنات اإلنجاز

.7

.10

أصــدرت الــوزارة للعــام  408,836 :2018شــهادة منشــأ مصدرة
بنســبة زيــادة تصــل إلــى  9%عــن العــام الســابق

الفوريــة ،والتــي تم ّكــن
أطلقــت الــوزارة خدمــة نظــام العقــود
ّ
إلكترونيــا دون الحاجــة
المســتفيد مــن تســجيل عقــود الشــركات
ًّ
لمراجعــة الموظــف

شهادة منشأ

656,087

ممكنات اإلنجاز

9%

ممكنات اإلنجاز

•سعي الوزارة إلى تسهيل العمل التجاري.
إلكترونية في متناول اليد.
•سعي الوزارة إلى جعل خدماتها
ّ

.8

.11

شــاركت الــوزارة بتأســيس الشــركات المســاهمة وإصــدار
الوزاريــة (بعــدد  ،)287وأتمتــة طلبــات اإلفــادة
القــرارات
ّ
( 188طلب إفادة)

قامــت الــوزارة بتطويــر النظــام الداخلــي لخدمــة المنشــآت ،مــن
ـل نظــام المينفريــم ،وقــد
ـل محـ ّ
خــال نظــام “تاجــر” والــذي حـ ّ
تــم تطويــر هــذا النظــام ليتكامــل مــع أنظمــة أخــرى داخــل وخــارج
الــوزارة لضمــان صحــة المعلومــات وتقليــل أخطــاء اإلدخــال.

287

28

نسبة زيادة

تطــور وإطــاق األنظمــة االلكترونيــة التــي ســهلت عمليــة الحصــول
•
ّ
عىــل شــهادة المنشــأ.

وزارية
قرارات
ّ

ممكنات اإلنجاز

•انطالق دورة مجالس جديدة للغرف والهيئات

طلب إفادة

188

الجمعيات للمرحلة الثانية).
تطور وإطالق األنظمة (طلبات اإلفادة  -نظام
ّ
• ّ
•إلغاء بعض المتطلبات.

ممكنات اإلنجاز

•السعي إلى تسهيل العمل واإلجراءات.
•زيادة التطور والتقدم في األنظمة والخدمات.

29
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.14

.12

شــاركت الــوزارة بتنظيــم عمليــة االنتخابــات فــي عــدد مــن
مجالــس وإدارات الهيئــات والغــرف للعــام  2018علــى النحــو
التالــي:

قامــت الــوزارة للعــام  2018بإلغــاء عــدد مــن التشــريعات
واإلجــراءات ،وقــد جــاءت علــى النحــو التالــي:
•إلغاء شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات.

•الغــرف التجاريــة التاليــة :الشــرقية ،وحائــل ،والخــرج ،وحفــر الباطــن،

•إلغاء متطلب الموافقات المسبقة الستخراج السجل التجاري.

والمجمعــة ،بمشــاركة  15466ناخبـ ًـا.

•إلغــاء دراســة الــوزارة لعقــود تأســيس الشــركات ذات المســؤولية

•مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في  21مرك ٍز انتخابي،

المحــدودة.

ً
ناخبا.
بمشاركة 4591

•إلغــاء شــرط إصــدار ســجل تجــاري فرعــي لنفــس النشــاط ونفــس

•مجلس إدارة الهيئة الســعودية للمقاولين في الرياض وألول مرة

المنطقــة اإلداريــة.

ً
ناخبا.
يتــم التصويــت عــن ُبعد فــي انتخابات الهيئة بمشــاركة 600

•إلغاء موافقات الوزارة على الجمعيات العمومية ونتائجها.

ممكنات اإلنجاز
ممكنات اإلنجاز

محفزة وفاعلة وجاذبة.
ّ
•السعي إلى خلق بيئة استثمارية
•نقــل المجــال التجــاري لمراتــب عاليــة فــي نســبة تســهيالت بــدء النشــاط
التجاري.

•السعي إلى تقديم الدعم والمساعدة على كافة المجاالت واألصعدة.
•زيــادة التطــور والتقــدم فــي هيئــات وغــرف القطــاع التجــاري واالســتثماري فــي
المملكة.
•الســعي لوصــول الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة لمســتوى متقــدم فــي جــودة
األداء.

.15

رواد
ســجلت الــوزارة للعــام  2018نســبة  92%مــن رضــا ّ
ّ
األعمــال والمســتثمرين الذيــن هــم فــي مرحلــة تأســيس
الشــركات ،بعــد اســتبيان عــن خدمــات الــوزارة شــمل أكثــر مــن
 1700شــركة.

.13

قامــت الــوزارة بإطــاق عــدد  2مــن المبــادرات للعــام 2018
والتــي تســتهدف الشــركات العائليــة ،علــى النحــو التالــي:

نسبة رضا

•إطالق الميثاق االسترشادي للشركات العائلية.

92%

•إطالق مركز الشركات العائلية.
مبادرات

2

ممكنات اإلنجاز

30

ممكنات اإلنجاز

شركة

1700

•زيادة التطور والتقدم في األنظمة والخدمات.
•السعي لتقديم خدمات مرضية للمستفيدين.

•السعي إلى تسهيل العمل واإلجراءات.
•زيادة التطور والتقدم في األنظمة والخدمات.
31
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السجالت التجارية القائمة

اإلجمالي

الجوف

1,127,542

11,046

الحدود الشمالية

تبوك

16,450

28,386

القصيم

حائل

74,080

26,336
المدينة المنورة

الرياض

62,957

330,705
المنطقة الشرقية

181,086

مكة المكرمة

259,994

عسير

65,681

الباحة

11,899

نجران

22,415

جازان

36,507
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تحسين بيئة االعمال
عن مبادرات تحسين بيئة االعمال
كل منهــا إلــى تقديــم
تــم العمــل فيمــا يخــص تحيــن بيئــة االعمــال علــى خمــس مبــادرات رئيسـ ّـية ،يهــدف ٌّ
خدمــات وتســهيالت لبدايــة العمــل التجــاري ،والتــي تواكــب أهــداف منظومــة الــوزارة المرتبطــة مــع رؤيــة
(منصــة مــراس  -مبــادرة تطويــر التجــارة اإللكترونيــة  -المركــز الســعودي لألعمــال
المملكــة  ،2030وهــي
ّ
االقتصاديــة  -مبــادرة الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة  -مبــادرة لجنــة بــدء النشــاط التجــاري).

مبادرات تحسين بيئة االعمال

منصة مراس
ّ

مبادرة تطوير
التجارة اإللكترونية

مبادرة المركز
السعودي لألعمال
االقتصادية

مبادرة إنشاء
الهيئة السعودية
للملكية الفكرية

3

عمليــة الدفــع
يعمــل هــذا المشــروع علــى تســهيل
ّ
إضافية
للمســتثمرين ،وذلــك مــن خــال تقديــم خيــارات دفــع
ّ
بشــكل إلكترونــي عــن طريــق خدمــة «مــدى أوناليــن»،
وتمكيــن المســتفيد مــن تســديد مســتحقات إنشــاء الشــركة
باســتخدام بطاقــة مــدى.

5
مبادرة لجنة بدء
النشاط التجاري

.1منصة مراس :
ّ

مشروع خيارات
الدفع اإللكتروني

عدة جهات لتبادل
مشروع الربط مع ّ
إلكترونيا
بيانات التراخيص
ًّ

عمليــة تبــادل بيانــات
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تســهيل
ّ
التراخيــص بيــن وزارة التجــارة واالســتثمار َووزارة اإلعــام
َووزارة الصحــة َووزارة التعليــم والهيئــة العامــة للطيــران
يســهل عمليــة المراقبــة والمتابعــة وربــط
المدنــي؛ ممــا
ّ
البيانــات مــع الســجل التجــاري.

الخاصــة ببــدء النشــاط التجــاري ،مثــل تســهيل
منصــة مــراس علــى تقديــم العديــد مــن التســهيالت
عملــت
ّ
ّ
عمليــة الحصــول علــى بيانــات التراخيــص الصــادرة مــن الجهــات الحكوميــة وربطهــا مــع الســجل التجــاري ،وبــدء
وإمكانيــة حجــز
حكوميــة ،وتعــدد خيــارات الســداد اإللكترونــي،
النشــاط التجــاري دون الحاجــة لزيــارة أي جهــة
ّ
ّ
إلكترونيــا ،وتـ ّـم مــن خاللهــا العمــل علــى عــدة مشــاريع ،منهــا:
وتغييــر االســم التجــاري
ًّ

7
1

مشروع تطبيق
مراس للجوال

منصــة
عمــل هــذا المشــروع علــى تطويــر وتشــغيل تطبيــق
ّ
مــراس للجــوال ( ،)IOS - Androidوالــذي أتــاح إدارة األعمــال
عمليــة بــدء النشــاط التجــاري بالشــراكة
التجاريــة ،ممــا يسـ ّـهل
ّ
مــع الجهــات الحكوميــة.

2

مشروع المحتوى
التفاعلي

يهــدف هــذا المشــروع إلــى توفيــر البيانــات الالزمــة لبــدء
العمــل التجــاري وشــروطه ومتطلباتــه ،وذلــك بتوفيــر دليــل
تفاعلــي إلكترونــي يســمح للمســتثمر بمعرفــة الشــروط
واإلجــراءات المتطلبــة لنشــاطه التجــاري.

مشروع مشاركة مراس في
ملتقى بيبان

عمــل هــذا المشــروع علــى مشــاركة مــراس فــي ملتقــى
بيبــان (عســير ومكــة المكرمــة) والتفاعــل فيــه ،وذلــك بإقامــة
جنــاح تعريفــي بالخدمــات ،وأثرهــا فــي تســهيل بــدء العمــل
التجــاري.

9

مشروع تدشين
فرع مراس

منصــة مــراس
يهــدف هــذا المشــروع إلــى إتاحــة خدمــات
ّ
للمســتفيدين فــي الدمــام؛ وذلــك لتســهيل عمليــة بــدء
وممارســة العمــل التجــاري للمســتفيدين فــي المنطقــة
الشــرقية.

6

مشروع تقديم خدمات الجهات
الحكومية على منصة مراس
ّ

تــم مــن خــال هــذا المشــروع تقديــم خدمــة التراخيــص
ّ
الممنوحــة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار َووزارة اإلعــام
َووزارة التعليــم َووزارة الصحــة والهيئــة العامــة للغذاء والدواء
العامــة
وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والهيئــة
ّ
العامــة لإلعــام المرئــي والمســموع
لالســتثمار والهيئــة
ّ
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي علــى
والمؤسســة
ّ
منصــة مــراس ،حيــث تـ َّـم تســهيل عمليــة بــدء العمــل التجــاري
ّ
مــن خــال إمكانيــة التأســيس والحصــول علــى ترخيــص
الممارســة عبــر منصــة واحــدة.

8

تقديم خدمات مراس في مركز
دعم المنشآت

يهــدف هــذا المشــروع إلــى مشــاركة مــراس فــي تقديــم
خدماتهــا فــي مركــز دعــم المنشــآت؛ وذلــك لتســهيل وصــول
منصتهــا اإللكترونيــة.
المســتفيدين لخدمــات مــراس عبــر
ّ

تقديم خدمات كاتب العدل
في مراس

يعمــل هــذا المشــروع علــى تقديــم خدمــات كاتــب العــدل
عمليــة
فــي فــرع المنصــة فــي الريــاض والدمــام ،وتســهيل
ّ

36

4

بــدء العمــل التجــاري ،وإمكانيــة التأســيس والحصــول علــى
ترخيــص الممارســة عبــر منصــة واحــدة.
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تحسين بيئة االعمال
تحسين بيئة االعمال
اإلنجازات

منصة مراس
قامت وزارة التجارة واالستثمار بإطالق تطبيق
ّ
للجوال (.)IOS - Android

•سعي الوزارة إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري بالشراكة مع الجهات الحكومية

قامت وزارة التجارة واالستثمار بإطالق خدمة “مدى أونالين”،
عملية تسديد مستحقات إنشاء الشركة باستخدام
وتسهيل
ّ
بطاقة مدى.

عدة جهات لتبادل
قامت وزارة التجارة واالستثمار بالربط مع ّ
إلكترونيا.
بيانات التراخيص
ًّ

•سعي الوزارة إلى تسهيل عملية المراقبة والمتابعة وربط البيانات مع السجل التجاري.

عدة جهات
قامت وزارة التجارة واالستثمار بتقديم خدماتها مع ّ
منصة مراس.
حكومية على
ّ
ّ

إضافية بشكل إلكتروني.
•سعي الوزارة لتقديم خيارات دفع
ّ

عملية التأسيس والحصول على ترخيص الممارسة عبر منصة واحدة.
•سعي الوزارة لتمكين
ّ

التجارية.
•مواكبة هدف الوزارة المرتبط برؤية المملكة في أتمتة بعض الخدمات
ّ

التجارية.
•مواكبة هدف الوزارة المرتبط برؤية المملكة في أتمتة بعض الخدمات
ّ

•التعاون مع الجهات ذات العالقة.

منصة مراس
قامت وزارة التجارة واالستثمار بإتاحة خدمات
ّ
للمستفيدين في المنطقة الشرقية.

عملية بدء وممارسة العمل التجاري للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.
•سعي الوزارة لتسهيل
ّ
38

قامت وزارة التجارة واالستثمار بتقديم خدمات كاتب العدل
منصة مراس
في
ّ

• سعي الوزارة إلى أتمتة بعض الخدمات واالستغناء عن التعامل الورقي.
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تحسين بيئة االعمال
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
مسارات البرنامج
يســير البرنامــج ضمــن عــدة مســارات ،هــذه المســارات التــي جــاءت وفقـ ًـا للتوصيــات التــي رفعــت للمقــام
الســامي أثنــاء تجهيــز وإعــداد البرنامــج ،وقــد جــاءت هــذه المســارات بالتــوازي لتشــمل كافــة اإلجــراءات
والنواحــي التــي يحتاجهــا هــذا المشــروع الوطنــي الضخــم ،وقــد كانــت علــى النحــو التالــي:

 .1المسار القانوني:
•مراجعة نظام مكافحة التستر.
•دراسة لتصحيح أوضاع ذوي الحاالت الخاصة بالتوافق
مع نظام االستثمار.

عن البرنامج:
البرنامــج هــو أحــد مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي  ،2020ويهــدف اليجــاد الحلــول لمكافحــة التســتر
التجــاري مــن خــال تطويــر األنظمــة والتشــريعات ،وتكثيــف الرقابــة ،وتعزيــز التوعيــة ،بتوحيــد جهــود الجهــات
الحكوميــة ،مــن خــال تكاتــف عــدة جهــات حكوميــة باإلضافــة لــوزارة التجــارة واالســتثمار

أهداف البرنامج
لعديــد مــن األهــداف
ٍ
يســعى البرنامــج منــذ البــدء بتأسيســه ورفعــه إلــى المقــام الســامي للوصــول
االســتراتيجية التــي يطمــح لتحقيقهــا وفــق الخطــط المعـ ّـدة لهــا ،ويأتــي العمــل علــى األهــداف بالتنســيق
ّ
وتتمثــل هــذه األهــداف علــى النحــو التالــي:
مــع الجهــات الحكوميــة المشــاركة،
•معالجة التستر في كافة االنشطة التجارية
•تطوير االنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر التجاري
•تحفيز التجارة االلكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر التجاري
•ايجاد افضل السبل لتشجيع استثمار غير السعوديين في االنشطة التجارية بشكل نظامي
•تنظيم التعامالت المالية للحد من خروج االموال بطرق غير شرعية
•دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري

40

•إصدار نظام االمتياز التجاري.
•فرض السعودة على جميع األنشطة بشكل مرحلي.

 .2المسار الفني:
•فرض نظام نقاط البيع والسداد اإللكتروني.
•تحديث مواصفات المتاجر واعتمادها.
ً
إلكترونيا.
•فرض رفع قوائم الزكاة

•تطبيق نظام نطاقات على جميع المنشآت.
•تفعيل بالغات المستهلكين على المتاجر.

 .3المسار التنفيذي:
•إطالق حملة إعالمية وتوعوية بممارسات ومخاطر
التستر التجاري.
•تحفيز استخدام التطبيقات الذكية.
•تحفيز تطبيق الجمعيات التعاونية االستهالكية.
•تغطية تكاليف التدريب والتأمينات االجتماعية.
•تخصيص ميزانية لبرامج تمويل المشاريع في قطاع

التجزئة.
•تطوير حلول تمويلية لتمكين السعوديين من دخول
السوق.
•فتح برامج تدريب في القطاعات الرئيسية التى يغلب
عليها التستر التجاري.

41

التقرير السنوي 2018

إنجازات البرنامج
شــهد البرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتر التجــاري
العديــد مــن اإلنجــازات الموازيــة لــكل مرحلــة مــن
المراحــل التــي تــم العمــل عليهــا عنــد تأســيس
البرنامــج ،شــملت إعــداد الرؤيــة واالســتراتيجية
ثــم الرفــع للجهــات العليــا ،وقــد
الخــاص بــه ،ومــن ّ

كانــت هــذه المشــاريع والمنجــزات ذات أهميــة عالية؛
كونهــا تؤســس وتقــوم بتوحيــد الجهــود واألعمــال
لتنســيق العمــل واألهــداف المشــتركة ،وقــد شــهد
العــام  2018اإلنجــازات التأسيســية التاليــة:

1 .1تطويــر اســتراتيجية التســتر التجــاري ،حيــث عمــل البرنامــج بمشــاركة اللجنــة التوجيهيــة علــى إعــداد
االســتراتيجية الخاصــة بالتســتر التجــاري ،وتحديــد اآلليــة التــي ســيتم العمــل بهــا.
وقــد ســعت هــذه االســتراتيجية لتوضيــح العوائــق التــي تمنــع األيــدي الوطنيــة مــن دخــول الســوق
ّ
لتفشــي التســتر التجــاري فــي بعــض القطاعــات ،حيــث شــهد قطــاع
التجــاري ،واألســباب التــي ســمحت
التجزئــة والتشــييد والبنــاء والخدمــات وجــود أكثــر النســب المسـ ّـجلة لحــاالت التســتر التجــاري.

2 .2العــرض علــى مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،حيــث تــم عــرض البرنامــج ورؤاه علــى المجلــس
بإشــراف رئيــس اللجنــة االشــرافية للبرنامــج معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار.

3 .3تشــكيل لجنــة اشــرافية لتنســيق الجهــود وإعــداد خطــة مشــتركة ،تتكـ ّـون هــذه اللجنــة مــن وزارة التجــارة
واالســتثمار ،وزارة الداخليــة ،وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،هيئــة
الــزكاة والدخــل ،الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،الهيئــة العامــة لالســتثمار ،مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي.
وقــد عملــت هــذه اللجنــة االشــرافية علــى تقييــم األداء فــي كافــة المحــاور ،واعتماد التوصيــات والتوجيه
االســتراتيجي ،وتحديد العوائق ومناقشــة الحلول.

5 .5رفــع التوصيــات إلــى رئاســة مجلــس الــوزراء ،والجديــر بالذكــر أن المجلــس فــي مراحلــه األخيــرة إلعــان
الموافقــة باألمــر الســامي علــى انطــاق البرنامــج.

6 .6تحديــد أولويــات التنفيــذ ،وقــد شــمل هــذا اإلنجــاز علــى اعتمــاد األولويــات التــي ســينطلق بهــا البرنامــج،
ـس زيــادة الوعــي عنــد المجتمــع بأضــرار
واآلليــات التــي ســيتم العمــل عليهــا للوصــول لنتائــج إيجابيــة تمـ ّ
التســتر التجــاري ،وتطويــر التواصــل مــع الجهــات ذات العالقــة لتســريع عمليــة الحكــم فــي قضايــا
التســترالتجاري ،وتحديــد خطــوط األســاس ألخــذ النســبة الحقيقيــة لحســاب نســبة التســتر التجــاري فــي
القطاعــات المســتهدفة.

7 .7اعتمــاد الخطــة التنفيذيــة لمبــادرات البرنامــج ،وتأتــي هــذه الخطــة التنفيذيــة بالتنســيق والتعــاون مــع
كل بحســب اختصاصــه ،مــع وضــع االعتبــارات التــي قـ ّـد تحــدث عنــد تداخــل
الجهــات الحكوميــة المشــاركة ٌ
األعمــال ،والعمــل علــى تطويــر التواصــل لتحســين األنظمــة واإلجــراءات.

8 .8تشــكيل لجنــة تنفيذيــة للبرنامــج ،لتوضيــح االدوار لــكل جهــة وتنفيــذ التوصيــات المرفوعــه وقــد تــم
إضافــة جهــات حكوميــة باإلضافــة للجهــات المشــاركة فــي اللجنــة االشــرافية .
4 .4مراجعــة التوصيــات مــن هيئــة الخبــراء ،حيــث تمــت مراجعــة التوصيــات بإشــراك  13جهــة حكوميــة ومــن
ـت والموافقــة علــى عشــرين توصيـ ٍـة للبرنامــج.
ثـ ّـم البـ ّ
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تحسين بيئة االعمال

مبادرات وزارة التجارة في برنامج تطوير بيئة التجارة االلكترونية

التجارة االلكترونية

1.1إنشاء مجلس التجارة اإللكترونية ،والسماح بمشاركة القطاع الخاص (مكتملة)

عن البرنامج:

تــم االنتهــاء منهــا وقــد عقــد المجلــس دورتــه األولــى برئاســة معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار وقــد تــم ضــم
عــدد  3ممثليــن مــن القطــاع الخــاص.

تماشـ ً
ـيا مــع برنامــج التحــول الوطنــي  2020لتعزيــز االقتصــاد الوطنــي وزيــادة الشــفافية وتحســين بيئــة
األعمــال التجاريــة واالســتثمارية بالمملكــة والتشــجيع لهــا ،وكمــا أن الــوزارة تعمــل علــى برنامج لتحفيــز التجارة
اإللكترونيــة لــدى األفــراد والشــركات ،كأحــد مبــادرات برنامــج التحـ ّـول الوطنــي ،تنفيـ ً
ـذا لذلــك ،عملــت الــوزارة
علــى تنســيق جهــود جميــع االطــراف ذوي العالقــة المؤثريــن فــي تطويــر صناعــة التجــارة اإللكترونية ،ووضع
الحلــول للقضــاء علــى معوقــات التقــدم لــدى كافــة اطــراف عمليــة التجــارة اإللكترونيــة مــن مســتهلكين وباعــة
وجهــات حكوميــة مشــرعة.

أهداف البرنامج:
ّ
المتعلقــة بالتجــارة اإللكترونيــة( .إقتــراح االشــتراطات والضوابــط
•إقتــراح السياســات والتشــريعات
لتحقيــق حمايــة المســتهلك والتاجــر الســعودي مــن المنافســة غيــر المشــروعة).
ّ
ّ
المتعلقــة بالتجــارة
والتخلــص مــن العوائــق
•التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لمنــع اإلزدواج
اإللكترونيــة.
التحول الوطني)
•اإلشراف على برنامج تحفيز التجارة اإللكترونية( .إحدى مبادرات برنامج
ّ
الفعال لمشروعات برنامج التجارة اإللكترونية وتوصياته.
•ضمان التنفيذ
ّ

الجهات المشاركة في المبادرة وهي

12

جهة
حكومية

3

2.2دعم نظام معروف (مكتملة)
تم اكتمال هذه المبادرة وكانت أهدافها:
•ترويج منصة معروف وزيادة استخدامها.
•إضافة خدمة استقبال الشكاوى بما يخص المنصات االلكترونية
•بناء محرك بحث عن المنتجات في المتاجر االلكترونية وتقييمها ومقارنة أسعارها

3.3تفعيل وتعزيز الشكاوى اإللكترونية للمشترين (مكتملة)
تم االنتهاء من هذه المبادرة وكان الهدف منها:
•تثقيف المستهلكين بحقوقهم وكل ما يقتضي رفع شكوى وطريقة رفع الشكوى
•متابعة الشكوى والتأكد من حلها
•تطوير تقارير ورفعها للقطاع الخاص بعدد الشكاوى ومجاالتها ومساعدة القطاع الخاص بحلها
•تنظيــم وتمويــل حمــات لتعريــف النــاس بكيفيــة الشــراء مــن المواقــع اإللكترونيــة بأمــان وتوضيــح
حقــوق المســتهلكين عنــد الشــراء مــن المواقــع اإللكترونيــة
•منصة لتسويق المتاجر المتميزة واالعالنات التي تخص التجارة االلكترونية

ممثلين من
القطاع الخاص

1 .1وزارة التجارة واالستثمار
2 .2وزارة النقل
3 .3وزارة المالية
4 .4وزارة الشؤون البلدية والقروية
5 .5وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
6 .6الهيئة الوطنية لالمن السبراني
7 .7هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة
8 .8هيئة الجمارك
9 .9الهيئة العامة لالستثمار
1010وحدة التحول الرقمي
1111وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص
1212مؤسسة النقد العربي السعودي
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4.4نظام التجارة اإللكترونية
تم االنتهاء من صياغة النظام وتم رفعه وبانتظار االعتماد النهائي للنظام.

5.5حمالت التوعية بالتجارة اإللكترونية
تحت التنفيذ في الوقت الحالي والهدف من هذه المبادرة:
•تنظيــم وتمويــل حمــات للتعريــف بنظــام التجــارة االلكترونيــة ودور ومهــام مجلــس التجــارة
االلكترونيــة
•التحفيــز علــى اســتخدام المدفوعــات اإللكترونيــة والتثقيــف بحقــوق المســتهلك عنــد اســتخدامها
وكونهــا أأمــن مــن طــرق الدفــع عنــد االســتالم

6.6بوابة بيانات ومعلومات التجارة اإللكترونية (أمانة مجلس التجارة اإللكترونية)
حالــة المبــادرة تحــت التنفيــذ والهــدف منهــا هــو إطالق بوابة معلومــات التجارة اإللكترونيــة التي تحتوي على
جميــع المعلومــات ذات الصلــة التــي يحتاجهــا المعنييــن وتشــجيع الشــركات ورجــال األعمــال والمســتهلكين
علــى المشــاركة فــي التجــارة اإللكترونيــة ،وتحتــوي البوابــة كذلــك علــى كافــة األرقــام واإلحصــاءات المرتبطــة
بالتجــارة اإللكترونية

اإلنجازات:
•تم وضع خطة متكاملة للبرنامج وتم جمع جميع المبادرات من الجهات ذات العالقة.
ً
تمهيدا العتماده.
•تم رفع مسودة النظام التشريعي الى هيئة الخبراء
•تم انشاء مجلس التجارة االلكترونية والسماح القطاع الخاص المشاركة مع المجلس.
•تحفيز المسجلين في نظام معروف إلصدار سجالت تجارية.
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تحسين بيئة االعمال
المركز السعودي لألعمال االقتصادية
عن المركز :
ً
ً
جديــدا كجهــة خدميــة ورقابيــة لألعمــال التجاريــة واالســتثمارية لجميــع الكيانــات
مفهومــا
يقــدم المركــز
االعتباريــة فــي المملكــة وذلــك لتقديــم الحلــول التكامليــة للخدمــات التجاريــة واالســتثمارية مــع جميــع
الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص لغــرض تســهيل ممارســة األعمــال فــي المملكــة فيمــا يخــص بــدء
النشــاط التجــاري وضمــان اســتمرار ممارســته بكفــاءة عاليــة.

التطلعات :
•توفير الخدمات للمستثمرين في مكان واحد
•رفع مستوى جودة تقديم الخدمات
•رفع مستوى الشفافية بتوفير المعلومات والشروط والمتطلبات الكيانات االقتصادية
ّ
الموثقة عن األعمال
•توحيد معلومات الكيانات االعتبارية وإعداد التقارير

اهداف المركز
•تسجيل موحد للكيانات االعتبارية المعنية بتنمية األعمال االقتصادية
•تكوين قاعدة بيانات موحدة لجميع الكيانات االقتصادية في المملكة
•توفير منصة إلكترونية موحدة وشاملة لتقديم الخدمات وإنجاز اإلجراءات
•إدارة الهوية اإللكترونية
•إصدار وإدارة جميع انواع التراخيص
•إدارة برنامج قوائم
•تحقيق التكامل مع القطاع الخاص والجهات الحكومية
•تطبيق الفاتورة الموحدة وتتضمن جميع الرسوم المتعلقة باألنشطة االقتصادية

مسارات المركز  -المسار القانوني:
جــاري العمــل علــى اعتمــاد مســودة تنظيــم اعمــال المركــز مــن قبــل الجهــات ذات الصالحيــة حيــث يهــدف
التنظيــم الــى توضيــح مهــام ومســؤوليات المركــز والجهــات ذات العالقــة

مسارات المركز  -المسار التنفيذي :
•االنتهاء من إعداد مشروع التنظيم وفق أفضل الممارسات
•االنتهاء من اجتماعات هيئة الخبراء لمناقشة مشروع التنظيم
•تشكيل اللجنة التأسيسية لإلشراف على أعمال التأسيس
•مقابلة وتقييم عدد من المرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي للمركز
•إعداد ملف عروض تصميم الهوية الخاصة بالهيئة
المؤقت للمركز
ّ
•إعداد ملف بشأن المقر
•تشكيل الفريق الفني المشارك في مشروع اعمال تأسيس المركز مع الشركة االستشارية

48

49

التقرير السنوي 2018

تحسين بيئة االعمال

تحسين بيئة االعمال

لجنة بدء النشاط التجاري

انشاء هيئة الملكية الفكرية

تعــد لجنــة بــدء النشــاط التجــاري إحــدى اللجــان المنبثقــة مــن اللجنــة التنفيذيــة لتحســين أداء األعمــال فــي
القطــاع الخــاص وتحفيــزه للمشــاركة فــي التنميــة االقتصاديــة “تيســير” والتــي تضــم أكثــر مــن  20جهــة
حكوميــة لهــا تداخــل فــي النشــاط التجــاري فــي المملكــة ،والتــي تهتــم بالنشــاط التجــاري بجميــع اوجهــه
وكيفيــة تســريع وتســهيل مــن خــال رفــع عــدة توصيــات ومشــروعات مــن شــأنها االرتقــاء ببــدء النشــاط
التجــاري ومــن هــذه التوصيــات التالــي:

عن الهيئة

التوصيات التي تم إنجازها
•تطوير آلية توثيق العقود
•الغاء التدقيق على العقود
•التراخيص الفورية للمحالت التجارية
•الغاء اشتراط االشتراك البريد السعودي (واصل)
•التأكيد على إلغاء طلب الختم للشركات من قبل الجهات الحكومية
•التأكيد على إلغاء متطلب فتح حساب تحت التأسيس
•الربــط االلكترونــي مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية ،والمؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية
ً
الكترونيــا بالتزامــن مــع إصــدار
والهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لفتــح الملــف لــدى هــذه الجهــات
الســجل التجــاري

تــم العمــل برفــع الموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة ،وتشــكيل مجلــس اإلدارة
تــم إطــاق الهويــة والحملــة التســويقية واعتمــاد
اعتمــادا علــى إفــادة مجلــس الــوزراء،
وبنــاء علــى ذلــك ّ
ً
ً
االســتراتيجية التشــغيلية للهيئــة .كمــا تــم العمــل علــى دراســة أبــرز االتفاقيــات ،كان منهــا التوقيــع مــع
عــدد مــن المستشــارين ،والتوقيــع مــع الجانــب األمريكــي والكــوري ،وعقــد االجتماعــات الثنائيــة مــع الجانــب
الســنغافوري واإلماراتــي ومنظمــة  World Intellectual Property Organizationفــي جنيــف؛ وذلــك
ومهامهــا فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة.
للتعــاون ومناقشــة أعمــال الهيئــة
ّ

اهداف الهيئة
•تولي مسؤولية إعداد االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
•تطوير األنظمة واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية.
•توفير منتجات وخدمات فعالة ،وذات جودة عالية.
•تعزيز الوعي حول قيمة حقوق الملكية الفكرية.
•توجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة.
•توفير المعلومات حول الملكية الفكرية ،ودعم استخداماتها.
•العمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ الملكية الفكرية.
ً
•التعاون مع المنظمات ذات العالقة بالملكية الفكرية ،سعيا لتعزيز مصالح المملكة.

التوصيات التي تحت التنفيذ:
•حمالت اعالمية تستهدف رواد األعمال للتوعية باإلصالحات
•التعاقد مع شركة مستقلة لتأكيد تطبيق اإلصالحات على أرض الواقع (المتسوق الخفي)
•تقديم خدمات الجهات الحكومية عبر منصة مراس
•إضافة رسائل في المنصات الحكومية تشير الى تقديم الخدمات من خالل مراس
•حملة اعالمية لخدمة التأشيرات الفورية المقدمة عبر منصة مراس
•إعداد نماذج باللغة اإلنجليزية لعقود التأسيس تكون أكثر مالءمة للمستثمرين
•اعتمــاد نظــام الشــركات المهنيــة وتنظيم الهيئة الســعودية للمستشــارين اإلدارييــن واالقتصاديين
والماليين
•اعتماد ميثاق ومعايير مهنية للعمل فيما بين شركات االستشارات اإلدارية
•تطويــر قاعــدة معلومــات المكاتــب االستشــارية بــوزارة التجــارة واالســتثمار بتوفيــر المعلومــات عــن
المكاتــب المؤهلــة لتســهيل وصولهــا لطالبــي الخدمــة
•وضع تصنيف خاص بالمكاتب االستشارية غير الهندسية
•إصــدار نظــام لحمايــة حقــوق المانــح الســعودي (صاحــب االمتيــاز) عنــد منحــه حــق االنتفــاع مــن
عالمتــه التجاريــة
•رفع عدد األسماء التجارية المقدمة في الطلب الواحد وتمكين العمالء من ارسال المالحظات
ً
الكترونيــا فــي حالــة التعديــل علــى عقــد التأســيس للشــركاء الســعوديين
•إتاحــة خدمــة التوثيــق
واألجانــب إللغــاء الحاجــة إلــى مراجعــة كاتــب العــدل
•عدم اشتراط السجالت الفرعية واالكتفاء بالسجل التجاري الرئيسي في حالة تطابق األنشطة،
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انجازات الهيئة
صدور تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية:
ً
ـاهما فــي وضــع اســتراتيجية وسياســات عامــة للملكيــة الفكريــة
والــذي يعتبــر اكتمــال هــذا المشــروع مسـ
تتمتــع بالكفــاءة والفعاليــة لدعــم مؤشــر االبتــكار واإلبداع ،وتوحيـ ً
ـدا للجهود والمبادرات فــي مجاالت الملكية
الفكريــة؛ بمــا يحقــق كفــاءة األداء وتعزيــز الــدور بأهميــة الملكيــة الفكريــة ،فقــد تــم إنشــاء هيئــة مختصــة
باإلشــراف علــى أنشــطة الملكيــة الفكريــة وفــق األســلوب التنظيمــي المتبــع فــي الــدول المتقدمــة فــي
هــذا المجــال مــا يــؤدي لزيــادة الثقــة فــي البيئــة التجاريــة واالســتثمارية فــي المملكــة ،ويســهم فــي جــذب
المســتثمرين وتعزيــز العالقــات وجوانــب التعــاون مــع الــدول المتقدمــة بتوفيــر اإلطــار المؤسســي الفعــال
لحمايــة منتجــات تلــك الــدول.
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المستهلك

المستهلك

مركز استدعاء المنتجات المعيبة

برنامج تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة خدمات ما بعد البيع

عن المركز:

عن البرنامج :

ويهــدف مركــز اســتدعاء المنتجــات المعيبــة إلــى حمايــة المســتهلكين ومتابعــة شــكاويهم عن عيــوب التصنيع
ومشــاكل المنتجــات محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،كمــا يراقــب إشــعارات واســتدعاءات الشــركات المصنعــة وتحليلهــا التــي
يتــم مــن خاللهــا اســتدعاء المنتجــات المعيبــة ،كمــا يهــدف إلــى تعزيــز ســامة المســتهلك وضمــان وحفــظ
حقوقــه ،وتقليــص الهــدر المالــي لالقتصــاد الوطنــي.

يهــدف المشــروع تعزيــز التواصــل مــع القطــاع الخــاص والتعــاون مــع المنشــآت التجاريــة فــي مجــاالت رفــع
كفــاءة خدمــات مــا بعــد البيــع وحمايــة المســتهلك لمعرفــة وتحليــل أكثــر األســباب التــي تــودي بالمســتهلكين
للتوجــه إلــى الــوزارة لتقديــم الشــكاوى دون التوجــه إلــى المنشــأة التجاريــة ومحاولــة معالجتهــا ،ثــم العمــل
علــى تثقيــف المســتهلك بضــرورة التوجــه للمنشــأة التجاريــة أوال فــي حــال وجــود أي مشــكلة أو استفســار
قبــل رفعهــا للــوزارة لتعزيــز العالقــة بيــن المســتهلك والمنشــأة التجاريــة ورفــع ثقــة المســتهلك الســوق
المحلــي.

مهام مركز استدعاء:
•إعــان اســتدعاء المنتجــات المعيبــة المعروضــة فــي الســوق المحلــي والمشــمولة لألنظمــة التــي
تتولــى الــوزارة تنفيذهــا والرقابــة عليهــا.
•متابعــة إصــاح أو ســحب الشــركة الصانعــة أو الوكيــل المحلــي أو المــوزع أو البائــع للمنتجــات
المعيبــة.
•نشر معلومات المنتجات المعيبة في الموقع اإللكتروني الخاص بمركز استدعاء.
•التحقيق في بالغات المستهلكين حول العيوب المصنعية للمنتجات.
•تبادل المعلومات مع مراكز االستدعاء اإلقليمية والدولية.
•متابعة إعالنات االستدعاء الدولية وعبر المواقع المتخصصة.

آلية االستدعاء:
•اســتالم اشــعار مــن الشــركة الصانعــة أو عــن طريــق المواقــع اإللكترونيــة العالميــة ،أو عــن طريــق
اكتشــاف الخلــل بنــاء علــى تحليــل الشــكاوي المتكــررة علــى منتــج معيــن.
•تحديد الكميات المشمولة في األسواق المحلية (المباعة وغير المباعة).
•إيقاف بيع المنتج المستدعى.
•تجهيز نموذج االستدعاء مع الشركة الصانعة أو الوكيل.
•إطالق االستدعاء ونشره.
•متابعة سير االستدعاء واستالم تقارير المعالجة.

تدشين الموقع االلكتروني :
دشــن الموقــع اإللكترونــي لمركــز اســتدعاء المنتجــات المعيبــة الــذي يعــزز جهــود الــوزارة فــي حمايــة
المســتهلك ويشــمل ذلــك إطــاق الموقــع اإللكترونــي الجديــد لالســتدعاءات وإطــاق الهويــة للمركــز
والحملــة التســويقية للتوعيــة بأهميــة االســتدعاءات فــي المملكــة ،كمــا يتيــح موقــع (اســتدعاء) اإللكترونــي
إمكانيــة البحــث والتعــرف علــى المنتجــات المعيبــة التــي خضعــت لحمــات اســتدعاء خــال الفتــرة الماضيــة،
ويمكــن مــن خاللــه اإلبــاغ عــن المنتجــات غيــر اآلمنــة التــي قــد تؤثــر
ويعــرض آخــر المنتجــات المســتدعاةُّ ،
علــى ســامة المســتهلكين ،كمــا يتيــح خاصيــة التحقــق مــن ســامة المركبــات بإدخــال رقــم الهيــكل أو الرقــم
التسلســلي لمعرفــة مــا إذا كانــت مشــمولة فــي أي عمليــة اســتدعاء ســابقة ،ويمكــن االســتفادة مــن جميــع
خدمــات الموقــع بزيــارة الرابــط. Recalls.sa :
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اهداف البرنامج
•رفع ثقة المستهلك بالمنشآت التجارية في السوق المحلي
•زيادة وعي المستهلك
•تعزيز دور المنشآت التجارية في خدمة المستهلكين
•رفع كفاءة خدمات ما بعد البيع

المسار التنفيذي
•تم تحديد المنشآت التجارية المستهدفة
•تم عمل ملف تقييم لكل منشأة تجارية
•تم تحديد مستهدف لكل منشآة تجارية ووضع خطة عمل للتنفيذ

إنجازات البرنامج

19

منشأة
تجارية

عدد الشــراكات والمنشــآت
التــي انضمــت للبرنامــج
وتــم تقييمهــا

7

ورش
عمل

عــدد ورش العمــل التــي
تمــت

19

اجتماع

عدد االجتماعات التي تمت
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احصائيات
.1

.4

قامــت الــوزارة بإنشــاء إدارة مختصــة بالرقابــة علــى المتاجــر

الخاصة،
قامــت الــوزارة بتكثيــف الزيارات التفتيشــية للمختبــرات
ّ
ممــا أدى الرتفــاع عــدد الزيــارات مــن  20زيــارة تفتيشــية فــي
عــام 2017م ،إلــى  82زيــارة تفتيشــية فــي عــام 2018م.

اإللكترونيــة ،حيــث بلــغ عــدد البالغــات التــي تــم معالجتهــا فــي
العــام 2018م 15,698 :بــاغ

عام 2018

بالغ عام 2018

82

15,698

20

.2

.5

قامــت الــوزارة بتكثيــف الزيــارات التفتيشــية لألســواق التجاريــة

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد القضايــا المحالــة للنيابــة العامــة في
عــام 2018م إلــى  3629قضيــة ،مقارنــة بـــ  2124قضيــة فــي
عــام  2017م.

فــي العــام 2018م ،حيــث ارتفعــت عــدد الزيــارات التفتيشــية مــن
 125,302زيــارة فــي عــام 2017م ،إلــى  269,104زيــارة فــي
عــام 2018م
عام 2018

269,104

عام 2017

125,302

عام 2018

3629

عام 2017

2124

.3

.6

قامــت الــوزارة بتكثيــف الزيــارات التفتيشــية الخاصــة بمكافحــة

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد التراخيــص المصــدرة مــن اإلدارة
العامــة للمختبــرات والجــودة للعــام  2018لتصبــح  ،8808حيــث
كانــت فــي عــام  2017ال تتجــاوز .7338

التســتر التجــاري فــي العــام 2018م ،ممــا أدى الرتفــاع عــدد الزيــارات
مــن  14.701زيــارة تفتيشــية فــي عــام 2017م ،إلــى  21.692زيــارة
تفتيشــية فــي عــام 2018م
عام 2018

21,692

56

عام 2017

عام 2017

14,701

عام 2018

8808

عام 2017

7338
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.7

.10

قامــت الــوزارة بإصــدار  412رخصــة لمحــات المعــادن الثمينــة
واألحجــار الكريمــة خــال العــام 2018م

قامــت الــوزارة بنشــر  230حملــة اســتدعاء للســلع المعيبــة،
معيبــا
منتجــا
والتــي بلــغ عددهــا 520,000
ً
ً
حملة استدعاء

رخصة

230

412

520,000

.8

.11

قامــت الــوزارة بإطــاق  35,088رخصــة تخفيضــات مصــدرة
للمنشــآت التجاريــة ،وذلــك بإجمالــي  128,041,076منتــج
شــملته التخفيضــات

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد الجــوالت التفتيشــية المســتهدفة
لألســواق التجاريــة فــي العــام 2018م مــن  27جولــة ،إلــى 32
جولــة تفتيشــية

رخصة تخفيضات

اجمالي المنتجات المشمولة بالتخفيض

35,088

128,041,076

عام 2018

32

عام 2017

27

.9

.12

قامــت الــوزارة بإصــدار  77ترخيــص لتصديــر اإلســمنت والحديــد
فــي عــام 2018م  ،حيــث كان عــدد التراخيــص المصــدرة فــي
عــام 2017م 35

ارتفــاع عــدد بالغــات المســتهلكين التــي باشــرتها وزارة التجــارة
واالســتثمار فــي العــام 2018م مــن  349.246بــاغ إلــى
 432.400بــاغ ،كمــا بلغــت عــدد االتصــاالت الــواردة إلــى مركــز
االتصــال  989.293اتصــال

عام 2018

77

58

معيبا
منتجا
ً
ً

عام 2017

35

عام 2018

432,400

عام 2017

349,246
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مشــروع تفعيــل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتحســين جــودة
خدمــات مــا بعــد البيــع

مشروع إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة
يختــص المركــز بنشــر و متابعــة االســتدعاءات للمركبــات والمنتجــات المعيبــة
و التحقــق مــن شــكاوى المســتهلكين لتعزيــز ســامة المســتهلك وضمــان
حفــظ حقوقــه  .حيــث تــم العمــل علــى :

مشــروع قائــم علــى التعــاون مــع الشــركات فــي القطــاع الخــاص لمعرفــة
وتحليــل أكثــر األســباب للشــكاوى ومحاولــة معالجتها ثــم العمل على تثقيف
المســتهلك بضــرورة التوجــه للشــركة أوال فــي حــال وجــود أي مشــكلة أو
استفســار قبــل رفعهــا للــوزارة لتعزيــز العالقــة بيــن المســتهلك والشــركة

•انشــاء موقــع الكترونــي خــاص بمركــز االســتدعاء يســتطيع مــن خاللــه
المســتهلك التحقــق مــن ســامة مركبتــه أو منتجــه مــن العيــوب
المصنعيــة.
•اطــاق حملــة توعويــة عــن اســتدعاء المنتجــات المعيبــة تــم مــن خــال
الحملــة التعريــف عــن المركــز و مهامــه و رفــع وعــي المســتهلك بحقوقــه.
•توقيع اتفاقيات و شراكات مع الجهات المعنية ذات العالقة.

. 14

بلــغ عــدد اعالنــات التشــهير الخاصــة بأحــكام قضايــا الغــش
التجــاري  52إعالنــا فــي 2018م  ،مقارنــة ب  29إعالنــا فــي
عــام 2017م.
عام 2018

52

عام 2017

29

. 17

عدد البالغات الوارده من المستهلكين

64K

35K

34K

21K

22K

25K

فبراير

مارس

أبريل

32K
25K

. 15

بلــغ عــدد اعالنــات التشــهير الخاصــة بأحــكام قضايــا التســتر
التجــاري  25إعالنــا فــي عــام 2018م  ،مقارنــة ب  3إعالنــات
فــي عــام 2017م
عام 2018

25

60

عام 2017

3

يناير

عدد البالغات
لعام 2018

417K

35K
29K

مايو

40K
33K

يونيو

35K
34K

33K
30K

32K

24K

يوليو أغسطس سبتمبر

39K
30K

30K

28K

29K

أكتوبر

29K

نوفمبر ديسمبر

عدد البالغات
لعام 2017

384K

61
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األنظمة واللوائح
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وقد جاءت هذه األنظمة على النحو التالي:

قامت الوزارة بزيادة عدد
األنظمة واللوائح الصادرة
والمحدثة للعام  2018لتصل
ً
نظاما ،بعد أن كانت
إلى ()18
( )4في العام الماضي
عام 2017

 4أنظمة

64

عام 2018

ً
نظاما
18
والئحة

نظام اإلفالس
ولوائحه التنفيذية.
يهــدف المشــروع إلــى خلــق بيئــة نظاميــة تســاعد
فــي المحافظــة علــى القيــم االقتصاديــة،
ومراعــاة حقــوق الدائنيــن والمدينيــن ممــا يســاهم
فــي تســريع عمليــة التنميــة ،وترســيخ اســتدامتها،
وتعزيــز إســهامات القطــاع الخــاص ،ليكــون نظــام
ً
حاكمــا فــي حــاالت تعثــر المنشــآت
اإلفــاس
االقتصاديــة ماليـ ًـا واقتصاديـ ًـا ،ويأتــي اكتمــال هذا
مســاهمة فــي تحقيــق العدالــة مــن
المشــروع
ً
وتحســن
تطــور
خــال تطبيــق األنظمــة بمــا يعــزز
ّ
ّ
القطــاع.

مشروع تعديل نظام
الشركات
يهــدف المشــروع إلــى تعديــل مــواد نظــام
الشــركات بغــرض رفــع تصنيــف المملكــة فــي
مؤشــري «بــدء النشــاط التجــاري» و «حمايــة أقليــة
المســتثمرين»؛ وهمــا مــن مؤشــرات التنافســية
عــد
وي ّ
الصــادرة عــن مجموعــة البنــك الدولــيُ ،
ً
مهم ًــا فــي تطويــر
مســاعدا
اكتمــال المشــروع
ّ
وتحســين البيئــة االســتثمارية والتشــريعية مــن
خــال توفيــر منــاخ محفــز ومنافــس.

مشروع نظام الرهن التجاري
والئحته التنفيذية
يســعى المشــروع إلــى تعزيــز ســوق االئتمــان
فــي المملكــة مــن جانــب الطلــب ،مــن خــال تهيئــة
الظــروف الكفيلــة بزيــادة إقبــال المؤسســات
التســهيالت
علــى
بالحصــول
واألفــراد
االئتمانيــة ،وتحقيقـ ًـا لضمــان اســتمرارية األصــول
المرهونــة فــي أداء وظيفتهــا اإلنتاجيــة ودورهــا
ً
وتعزيــزا إلمكانيــات المنشــآت
االقتصــادي،
الصغيــرة والمتوســطة وكذلــك المهــن الحرفيــة
ويعــد اكتمــال
فــي الحصــول علــى االئتمــان،
ّ
فاعــا فــي تحقيــق أهــداف
عامــا
هــذا النظــام
ً
ً
االســتثمار والنمــو والتطــور فــي البيئــة التجاريــة.

مشروع تعديل نظام
السجل التجاري
يهــدف المشــروع إلــى تحديــث البيانــات
ّ
يمثــل
والمعلومــات واإلحصــاءات علــى نحــو
الواقــع الحقيقــي للقطاعــات التجاريــة فــي
المملكــة بمــا يســاعد المختصيــن علــى اتخــاذ القــرار
الصحيــح ،علــى أن يمنــح ميــزة «االطمئنــان علــى
ســامة المعامــات» مــن خــال الكشــف عــن
معلومــات المؤسســات التجاريــة فرديــة أو جماعية
لغــرض العقــود قبــل إبرامهــا مــع المؤسســة،
ـا مهمـ ًـا فــي
ويأتــي اكتمــال هــذا المشــروع عامـ ً
تطويــر وتحســين البيئــة التشــريعية واالســتثمارية.
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مشروع تعديل عقوبة التشهير
في أنظمة الوزارة
يهــدف المشــروع إلــى شــمول عقوبــة التشــهير
وســائل إلكترونيــة «إضافــة إلــى الصحــف
المحليــة» بمــا ســيحقق المصلحــة العامــة؛ بــردع
مواكبــة
ً
وزجــر المخالفيــن ،وقــد أتــى العمــل بــه
لمتطلبــات العصــر فــي ظــل انتشــار وتأثير وســائل
اإلعــام والتواصــل الحديثــة ،وقــد القــت قنــوات
النشــر الخاصــة بالــوزارة ردة فعــل إيجابيــة وكبيــرة
مــن المســتهلكين جــراء تنفيــذ واكتمــال العمــل
بهــذا القانــون.

مشروع تنظيم الهيئة السعودية
للملكية الفكرية
ً
ـاهما فــي وضــع
يعتبــر اكتمــال هــذا المشــروع مسـ
اســتراتيجية وسياســات عامــة للملكيــة الفكريــة
تتمتــع بالكفــاءة والفعاليــة لدعــم مؤشــر االبتــكار
ً
وتوحيــدا للجهــود والمبــادرات فــي
واإلبــداع،
مجــاالت الملكيــة الفكريــة؛ بمــا يحقــق كفــاءة األداء
وتعزيــز الــدور التوعــوي بأهميــة الملكيــة الفكريــة،
فقد تم إنشــاء هيئة ســعودية مختصة باإلشــراف
علــى أنشــطة الملكيــة الفكريــة وفــق األســلوب
التنظيمــي المتبــع فــي الــدول المتقدمــة في هذا
المجــال مــا يــؤدي لزيــادة الثقــة فــي البيئــة التجاريــة
واالســتثمارية فــي المملكــة ،ويســهم فــي جــذب
المســتثمرين وتعزيــز العالقــات وجوانــب التعــاون
مــع الــدول المتقدمــة بتوفيــر اإلطــار المؤسســي
الفعــال لحمايــة منتجــات تلــك الــدول.

مشروع ضوابط حماية أقلية
المساهمين
ً
نظــرا ألهميــة رفــع تصنيــف المملكــة فــي
يعــد
مؤشــر حمايــة أقليــة المســتثمرين الــذي
ّ
أحــد مؤشــرات التنافســية الصــادرة عــن مجموعــة
البنــك الدولــي ،تــم االنتهــاء مــن هــذا المشــروع
والــذي قضــى بإصــدار قــرار وزاري يعالــج جوانــب
النقــص.
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مشروع تنظيمات قطاع رأس المال
الجريء والملكية الخاصة
يهــدف المشــروع إلــى إيجــاد البيئــة القانونيــة
المناســبة لقطــاع رأس المــال الجــريء والملكيــة
الخاصــة ،واكتمــال هــذا المشــروع ســاهم فــي
تيســير ممارســة قطــاع رأس المــال الجــريء
والملكيــة الخاصــة لنشــاطاته.

مشروع الئحة تنظيم
حاضنات األعمال
يســتهدف المشــروع إلــى إمــداد المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة بــكل مــا تحتاجــه مــن
عوامــل الدعــم ،ومســاعدتها علــى مواجهــة
ً
غالبــا مــا كانــت
التحديــات والصعوبــات والتــي
تــؤدي لفشــلها ،اكتمــال هــذا المشــروع عــزّ ز مــن
تحســين وتطويــر البيئــة التشــريعية التجاريــة.

مشروع الميثاق االسترشادي
للشركات العائلية
إيمانـ ًـا بالــدور المطلوب فــي تنمية الوعي بأهمية
حوكمــة الشــركات العائليــة لضمــان اســتمراريتها
ونجاحهــا ،تــم االنتهــاء مــن هــذا المشــروع ،محققـ ًـا
وراعيـ ًـا لقيــم العائلــة التجاريــة.

مشروع الئحة حوكمة الشركات غير
المدرجة
يهــدف المشــروع إلــى إرســاء مبــادئ الوضــوح
والشــفافية فــي تحديــد أهــداف الشــركة
وخططهــا ،وبيــان حقــوق كياناتهــا والتزاماتهــا،
ووضــوح العالقــة بيــن المســاهمين ومجلــس
اإلدارة ،وقــد تــم االنتهــاء مــن هــذا المشــروع
ً
محققــا للهــدف التشــغيلي فــي نشــر
ليكــون
العدالــة واحتــرام األنظمــة وتوحيــد رؤى الــوزارة.

مشروع الالئحة التنفيذية لنظام
مزاولة المهن الهندسية
يهــدف المشــروع إلــى إعــداد الئحــة تنفيذيــة
لنظــام مزاولــة المهــن الهندســية ،لتشــمل :بيــان
تقييــم المؤهــات األكاديميــة والخبــرات العمليــة
للعامليــن فــي المهنــة ،وكذلــك توفيــر وتطبيــق
أفضل الممارســات المهنية من قبل المهندســين
بمــا يحقــق حمايــة المجتمــع وتحقيــق الرفاهيــة لــه،
ويأتــي اكتمــال هــذا المشــروع تحقيقـ ًـا لألهــداف
التشــغيلية فــي تطويــر وتحســين البيئــة التجاريــة،
توحــد رؤى الــوزارة.
وإقــرار األنظمــة التــي ّ

مشروع الالئحة التنفيذية لنظام
المعادن واألحجار الكريمة
أصــدرت الــوزارة الالئحــة التنفيذيــة للنظــام
المعــادن واألحجــار الكريمــة ،وقــد تضمــن اكتمــال
المشــروع عـ ً
المنظمــة
ّ
ـددا مــن األحــكام واإلجــراءات
ألعمــال التجــارة والصناعــة واالســتيراد فــي نشــاط
المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة:

والصنّ ــاع والمســتوردين علــى
•إلــزام التجــار
ُ
دمــغ منتجاتهــم بعالمــة تجاريــة مســجلة.

•تحديــد العيــارات النظاميــة لدرجة نقــاء المعادن
الثمينــة ،وأنــواع األحجــار الكريمــة المشــمولة
بأحــكام النظــام.

•ربــط مــدة ســريان رخصــة مزاولــة نشــاط
المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة بمــا يتفــق
مــع الســجل التجــاري.

•تحديــد المتطلبــات واالشــتراطات الــازم
اســتيفاءها لممارســة هــذا النشــاط.

•بيــان المعلومــات المتعلقــة بمشــغوالت
المعــادن الثمينــة أو بالبائــع فــي فاتــورة
الشــراء ،أو بطاقــة البيــان فــي حــال كان المبــاع
أحــد أنــواع األحجــار الكريمــة.

مشروع تنظيمات قطاع رأس المال
الجريء والملكية الخاصة
يهــدف المشــروع إلــى إيجــاد البيئــة القانونيــة
المناســبة لقطــاع رأس المــال الجــريء والملكيــة
الخاصــة ،واكتمــال هــذا المشــروع ســاهم فــي
تيســير ممارســة قطــاع رأس المــال الجــريء
والملكيــة الخاصــة لنشــاطاته.
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.2

.4

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد ورش العمــل و مرئيــات العمــوم مــع
القطــاع العــام والخــاص للعــام  2018إلى ( 13ورشـــــة عمـــــل)،
بعـــــد أن كانـــــت ( 4ورش عمــل) فــي العــام الماضي

قامــت الــوزارة بأرشــفة االستشــارات القانونيــة فــي بوابــة
الوكالــة ،لتصــل إلــى ( )600استشــارة مؤرشــفة للعــام 2018

عام 2018

13

4

وقد جاءت مواضيع

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتعزيز التوافق بين الجهات.
•السعي لمواكبة المشاريع واألنظمة التي تطلقها الوزارة

على النحو التالي:

600

عام 2017

•مرئيات العموم مع القطاع العام والخاص.
•نظام الغرف التجارية.
•ضوابط حماية أقلية المساهمين.
•الالئحة التنفيذية لنظام اإلفالس.
•الئحة تنظيم حاضنات األعمال.
•الئحة تنظيم سجل الرهون.
•الالئحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة.
•نظام الشركات.
•نظام اإلفالس.
•نظام الرهن التجاري.
•نظام التجارة اإللكترونية.

الورش
بعض هذه ِ

عام 2018

ممكنات اإلنجاز

•إطالق المكتبة القانونية اإللكترونية.
•إنشاء بريد إلكتروني خاص لالستشارات.

.5

قامــت الــوزارة بزيــادة نســبة كســب القضايــا فــي التمثيــل
القضائــي للعــام  2018لتصــل إلــى ( )72%بعــد أن كانــت
( )69%فــي العــام الماضــي بنســبة زيــادة بلغــت ()3%
عام 2018

72%

ممكنات اإلنجاز

•االنتهاء من استخالص المبادئ القضائية من األحكام اإلدارية والجزائية.
•دراسة األحكام والممارسات السلبية السابقة.

.3

قامــت الــوزارة بترجمــة عــدد مــن األنظمــة واللوائح للعــام 2018
ً
نظاما
لتكــون ()40

عملــت الــوزارة علــى إنجــاز ( )3906قضيــة فــي مكاتــب الفصــل
فــي منازعــات األوراق التجاريــة للعــام 2018
عام 2018

40

68

69%

3%

.6

عام 2018

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

نسبة زيادة

•المواءمة بين األنظمة التجارية الدولية الرائدة واألنظمة المحلية.
والتحسن في البيئة االستثمارية.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

3906

ممكنات اإلنجاز

والتحسن في أعمال الفصل في المنازعات.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

69

التقرير السنوي 2018

.7

.10

قامــت الــوزارة بإنهــاء عــدد ( )298قضيــة واردة إلــى اللجنــة
القانونيــة المختصــة بالنظــر فــي التظلمــات مــن قــرارات
مكاتــب الفصــل لعــام 2018

قامــت الــوزارة بإصــدار عــدد ( )286قـ ً
ـرارا فــي القضايــا الــواردة
إلــى لجنــة النظــر فــي مخالفــات نظــام الشــركات لعــام 2018
عام 2018

286

عام 2018

298

ممكنات اإلنجاز

والتحسن في أعمال الفصل في المنازعات.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

ممكنات اإلنجاز

والتحسن في عملية إنهاء اإلجراءات والقضايا.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

.8

.11

قامــت الــوزارة بإصــدار عــدد ( )503مــن األحــكام الصــادرة فــي
قضايــا التمثيــل القضائــي للعــام 2018

قامــت الــوزارة بإنهــاء كافــة القضايــا الــواردة إلــى لجنــة دراســة
تشــابه األســماء التجاريــة للعــام  2018بعــدد ( )62قضيــة
عام 2018

عام 2018

62

503

ممكنات اإلنجاز

والتحســن فــي أعمــال التمثيــل القضائــي
التطــور
•الســعي لتحقيــق
ّ
ّ
والترافــع.

ممكنات اإلنجاز

والتحسن في عملية إنهاء اإلجراءات والقضايا.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

.9

قامــت الــوزارة بإصــدار عــدد ( )958قـ ً
ـرارا فــي القضايــا الــواردة
إلــى لجنــة النظــر فــي تظلمــات العالمــات التجاريــة للعــام 2018
عام 2018

958

ممكنات اإلنجاز

70

والتحسن في عملية إنهاء اإلجراءات والقضايا.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

71
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التجارة الخارجية

75

التقرير السنوي 2018

التجارة الخارجية
احصائيات

.3

.1

ســجلت المملكــة زيــادةً فــي الصــادرات النفطيــة للعــام 2018
بلغــت  869مليــار ريــال ،مقابــل  639مليــار ريــال للعــام ،2017
فــي حيــن بلغــت الصــادرات غيــر النفطيــة للعــام :2018
215مليــار ريــال مقابــل  193مليــار ريــال للعــام 2017

ســجلت المملكــة للعــام  2018زيــادةً فــي إجمالــي التبــادل
التجــاري للمملكــة بقيمــة  1،612مليــار ريــال ،مقارنــة بقيمــة
 1،336مليــار ريــال لعــام  :2017حيــث أن نســبة النمــو هي 20%
عام 2018

1,612

ممكنات اإلنجاز

869

20%
ممكنات اإلنجاز

639

•السعي لتحقيق مستويات عالية في االستثمار والتجارة العالمية.
محفزة وجاذبة.
ّ
•تعزيز البيئة التجارية وجعلها
•العمــل علــى تذليــل المعوقــات التــي تواجــه الصــادرات وتمكيــن تفاذهــا
لألســواق األجنبية المســتهدفة

.2

.4

ســجلت المملكــة زيــادةً فــي إجمالــي الصــادرات للعــام 2018
بلغــت  1،105مليــار ريــال ،مقابــل  832مليــار ريــال لعــام 2017

ســجلت المملكــة ارتفاعـ ًـا فــي الميــزان التجــاري للمملكــة بلــغ
 598مليــار ريــال ،مقابــل  328مليــار ريــال للعــام 2017

1،105

76

1,336

نسبة النمو

•السعي لتحقيق مستويات عالية في التبادل التجاري الدولي.
•تطوير البيئة االستثمارية والقطاعات المنافسة في المملكة.
•التنسيق والمواءمة بين الجهات المعنية بالمملكة.

عام 2018

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

عام 2018

عام 2017

عام 2018

عام 2017

832

•السعي لتعزيز الصادرات والمنتجات المحلية وتمكينها
•العمــل علــى تذليــل المعوقــات التــي تواجــه الصــادرات وتمكيــن نفاذهــا
لألســواق األجنبية المســتهدفة

 598مليار

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

 328مليار

•السعي لتحقيق مستويات عالية في االستثمار والتجارة العالمية.
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.5

.8

ســجلت المملكــة زيــادةً فــي الــواردات بلغــت  507مليــار ريــال،
مقابــل  504مليــار ريــال للعــام 2017
عام 2018

507

ممكنات اإلنجاز

شــاركت الــوزارة فــي إعــداد البيــان الختامــي لمجموعــة عمــل
التجــارة واالســتثمار فــي مجموعــة الــدول العشــرين (فــي
األرجنتيــن) ،وتقاريــر اللجــان المنبثقــة منــه

عام 2017

504

•السعي لتحقيق مستويات عالية في االستثمار والتجارة العالمية.
محفزة وجاذبة.
ّ
•تعزيز البيئة التجارية وجعلها
•تفعيــل األدوات واالجــراءات الجمركيــة والغيــر جمركيــة لحمايــة المنتجــات
مــن الممارســات الضــارة بالتجاريــة الدوليــة

ممكنات اإلنجاز

.6

.9

أصــدرت الــوزارة  191تقريـ ً
ـرا اقتصاديـ ًـا عــن عالقات المملكــة التجارية

شــاركت الــوزارة فــي اجتمــاع لجنــة التعــاون التجــاري ( )56فــي
الكويــت ،واالجتمــاع الــوزاري ( )34للكومســيك وقدمــت دراســة
حــول المواضيــع المطروحــة

ً
تقريرا
مــع الــدول األخــرى ،بعــد أن كانــت العــام الماضــي 139
عام 2018

191

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

139

ونموها
تطور عالقات المملكة التجارية
ّ
• ّ

.7

شــاركت الــوزارة بعــدد  17مراجعــة حــول السياســات التجاريــة
للــدول أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة

قامــت الــوزارة بإعــداد اســتراتيجية لتنميــة اســتفادة منظومــة
التجــارة واالســتثمار مــن المنظمــات الدوليــة

17

78

ممكنات اإلنجاز

•تعزيز مواقف المملكة وتمثيل حضورها الدولي واإلقليمي

.10

عام 2018

ممكنات اإلنجاز

•تعزيز مواقف المملكة وتمثيل حضورها الدولي واإلقليمي

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتحقيق وصول تجارة المملكة إلى األسواق العالمية.
•تطوير بيئة التجارة واالستثمار في المملكة.
•إعداد برنامج لبناء القدرات في التجارة الدولية

•السعي لتمكين نفاذ تجارة المملكة إلى األسواق العالمية.
ومرئياتها في المحافل العالمية
•تمثيل المملكة والدفاع عن مواقفها
ّ
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ممكنات اإلنجاز

.11

.14

قامــت الــوزارة بالبــدء مشــروع بنــاء قاعــدة بيانــات لتجــارة
الخدمــات فــي المملكــة وتقييــم البنية التنافســية والتشــريعية
الخاصــة بــه

قامــت الــوزارة بإصــدار األدلــة التوعويــة بالمعالجــات التجاريــة،
حيــث بلــغ عددهــا لهــذا العــام  4أدلــة

•الســعي لتطويــر بيئــة العمــل التجــاري فــي المملكــة (تحســين بيئــة
االســتثمار).
•تطوير قدرات التصدير للخدمات في المملكة

عدد األدلة

4

ممكنات اإلنجاز

.12

.15

قامــت الــوزارة برصــد ومراقبــة التقاريــر الصــادرة مــن الــدول
ً
تقريــرا ،بعــد أن كانــت العــام
األجنبيــة للعــام  ،2018بعــدد 27
ً
تقريــرا
الماضــي 11
عام 2018

27

ممكنات اإلنجاز

ســجلت الــوزارة زيــادةً فــي عــدد اإلحــاالت لفــرص االســتثمار
الجديــدة بلغــت  188إحالــة ،وتنســيقها مع الجهــات ذات العالقة

عام 2017

إحالة

11

•الســعي لتعزيــز مواقــف المملكــة والوقــوف علــى مــدى االلتــزام
باالتفاقيــات الدوليــة

188

ممكنات اإلنجاز

.13

قامــت الــوزارة بتدريــب وتطويــر بنــاء القــدرات للكــوادر البشــرية
بالتنســيق مــع المنظمــات الدوليــة حيــث بلــغ عددهــا للعــام
 7 :2018ورش عمــل

والمنتجيــن الســعوديين ،حيــث بلغــت  15مشــورة خــال هــذا العــام

عدد المشورات

15

ممكنات اإلنجاز

80

محفزة)
ّ
تحسن بيئة االستثمار التجاري في المملكة (بيئة تنافسية
• ّ

.16

قامــت الــوزارة بتقديــم المشــورة والمســاعدة الفنيــة للمصدريــن

•الســعي لتعزيــز هــدف حمايــة المنتجــات المحليــة مــن الممارســات غيــر
العادلــة.

•الســعي لتعزيــز هــدف حمايــة المنتجــات المحليــة مــن الممارســات غيــر
العادلــة

ورش عمل

7

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتطوير القدرات في التجارة الدولية
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.20

.17

قامــت الــوزارة باإلعــداد والمشــاركة فــي ( )15زيــارة دوليــة
لمتابعــة تنفيــذ خطــط واســتراتيجيات المملكــة التجاريــة مع هذه
الــدول واســتعراض أهــم الفــرص المتاحــة للتعــاون ومتابعــة
تنفيذهــا.

قامــت الــوزارة باالنتهــاء مــن دراســة عــدد ( )52اتفاقيــة ومذكــرة
تفاهم وبرامج تنفيذية وتقارير وما في حكمها من ذوات العالقة
بالتجــارة واالســتثمار وتنميــة العالقــات االقتصاديــة للمملكــة مع
الــدول والمنظمــات بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقة

زيارة دولية

15

اتفاقية

52

ممكنات اإلنجاز

•تعزيز حضور المملكة واقتصادها بشكل قوي وفاعل في التجارة العالمية

ممكنات اإلنجاز

.18

.21

شــاركت الــوزارة بعــدد ( )21مــن الفعاليــات الدوليــة الخارجيــة
والمحليــة وتتضمــن المنتديــات والمؤتمــرات والمعــارض،
والتــي تناقــش فيهــا المواضيــع ذات األهميــة للقطاعيــن
الخــاص والعــام

لقاء وورشة عمل مع الوفود الدولية في
عقدت الوزارة ()29
ً
المملكــة بهــدف التحضيــر وتنســيق المواقــف والموضوعــات
حيــال المشــاركات الدولية واللجان المشــتركة.
لقاء وورشة عمل
ً

29

من الفعاليات الدولية

21

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتعزيز حضور المملكة وتفعيل دورها

ممكنات اإلنجاز

.19

أعــدت الــوزارة ( )13تقريـ ً
ـامال للعالقــات الثنائية
ـرا اقتصاديـ ًـا شـ ً
للمملكــة مــع الــدول االخــرى والتجمعــات االقتصادية
ً
ً
اقتصاديا
تقريرا

13

لجنة حكومية

34

82

•السعي لتعزيز حضور الوزارة وتفعيل دورها

•تعزيــز حضــور المملكــة واقتصادهــا بشــكل قــوي وفاعــل فــي التجــارة
العالميــة

.22

عقــدت الــوزارة عــدد ( )34لجنــة حكوميــة دولية مشــتركة (رئيســية
وفرعية) برئاســة وزارة التجارة واالســتثمار أو برئاســة جهات أخرى
لمناقشــة موضوعــات المملكــة فــي كافــة المجــاالت بهــدف
تنميــة العالقــات المشــتركة وفتــح األســواق وازالــة أي معوقــات

ممكنات اإلنجاز

•تعزيــز حضــور المملكــة واقتصادهــا بشــكل قــوي وفاعــل فــي التجــارة
العالميــة
•تمكين النفاذ لتلك األسواق
•تنسيق المواقف قي القضايا ذات االهتمام المشترك

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتطوير الملحقيات التجارية وتعزيز مجالس األعمال.
•السعي لتعزيز عالقات المملكة ورعاية مصالحها.
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.23

.26

قامــت الــوزارة ممثلـ ًـة بالملحقيــات التجاريــة بعــدد ( )1149زيــارةً
للقطــاع الحكومــي والخاص

ممثلــة بالملحقيــات التجاريــة بالخــارج بعــدد
ً
شــاركت الــوزارة
( )410فعاليــة دوليــة ولقــاء ،مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة
وأعضــاء المنظمــات التجاريــة

زيارةً

1149

ممكنات اإلنجاز

•تعزيز حضور المملكة واقتصادها بشكل قوي وفاعل في التجارة العالمية.
•إطالع القطاعات المحلية وتعزيز دورها في التجارة العالمية.

فعالية دولية ولقاء

410

ممكنات اإلنجاز

.24

.27

قامــت الــوزارة ممثلـ ًـة بالملحقيــات التجاريــة بإحالــة عــدد ()245
فرصــة اســتثمارية بالخــارج إلــى الهيئــة العامــة لالســتثمار

قامــت الــوزارة بالعمــل مــع الجهــات المعنيــة بالمملكــة لفتــح
تصديــر الروبيــان الســعودي إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية
مــن خــال دعــم الجهــات المعنيــة بالمملكــة

فرصة استثمارية

245

ممكنات اإلنجاز

•تعزيز التكامل والربط مع الجهات ذات العالقة.
•تنمية المصالح الداخلية والخارجية للمملكة.

ممكنات اإلنجاز

.25

قامــت الــوزارة بابتعــاث أول دفعــة مــن الملحقيــات التجاريــة
للعمــل ضمــن برنامــج متخصــص فــي هيئــة تنميــة الصــادرات
ليتمكنــوا مــن نيــل االختصــاص بالملحقيــات فــي ترويــج
الصــادرات الســعودية.

فرصة تصدير

320

ممكنات اإلنجاز

84

•تنمية صادرات المملكة وتعزيز نموها

.28

قامــت الــوزارة ممثلـ ًـة بالملحقيــات التجاريــة بإحالــة عــدد ()320
فرصــة تصديــر إلــى هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية

•تعزيز التكامل والربط مع الجهات ذات العالقة.
•تنمية المصالح الداخلية والخارجية للمملكة.

•تعزيــز حضــور المملكــة واقتصادهــا بشــكل قــوي وفاعــل فــي التجــارة
العالميــة وتنميــة عالقاتهــا.

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتطوير الملحقيات التجارية والكوادر البشرية.
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تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية

ممكنات اإلنجاز

.29

ودراسة إشراك القطاع الخاص

أطلقــت الــوزارة نظــام مراقبــة الــواردات (راصــد) مــن خــال
الربــط اإللكترونــي مــع الهيئــة العامــة للجمــارك فيمــا يخــص
الــواردات الســلعية المتعلقــة بالبيانــات الالزمــة لتحقيقــات
المعالجــات التجاريــة

يتــم تقييــم أداء الملحقيــات التجاريــة كل عــام بشــكل ربعــي ،حيــث يتــم وضــع القيــم المســتهدفة ومؤشــرات
اإلداء بدايــة العــام ومتابعــة انجــاز القيــم الفعليــة وقيــاس األداء مــن قبــل فريــق العمــل بــاإلدارة العامــة
للعالقــات الثنائيــة والملحقيــات التجاريــة بوكالــة الــوزارة للتجــارة الخارجيــة ،وتتمثــل نتائــج تقييــم األداء
للملحقيــات التجاريــة للعــام 2018م بالتالــي:

•تعزيز التكامل والربط مع الجهات ذات العالقة.
•تنمية المصالح الداخلية والخارجية للمملكة.

قيــام الملحقيــات التجاريــة بإحالــة عــدد
( )245فرصــة جــذب االســتثمار إلــى
الهيئــة العامــة لالســتثمار
مستهدف

168

فعلي

245

قيــام الملحقيــات التجاريــة بعــدد
( )1149زيــارة للقطــاع الحكومــي
والخــاص بالــدول المضيفــة.
مستهدف

420

فعلي

1149

قيــام الملحقيــات التجاريــة بإحالــة
عــدد ( )320فرصــة تصديــر إلــى هيئــة
تنميــة الصــادرات الســعودية
مستهدف

168

فعلي

320

مشــاركة الملحقيــات التجاريــة بالخــارج
فــي عــدد ( )410فعاليــة دوليــة.
مستهدف

144

فعلي

410

وتكمن مشاركة القطاع الخاص من خالل عدة مجاالت متمثلة بالتالي:
•ايجاد فرص تصدير ومشاركة تلك الفرص مع القطاع الخاص.
•إشــراك القطــاع الخــاص مــن خــال مجلــس الغــرف الســعودية ومجالــس االعمــال المشــتركة فــي اللجــان
المشــتركة والمنتديــات والمعــارض والفعاليــات الدوليــة ذات العالقة.
•إشــراك القطــاع الخــاص فــي اعــداد الدراســات واالســتراتيجيات ذات العالقــة مثــل اســتراتيجية التجــارة
الخارجيــة ودراســة جــدوى اتفاقيــات التجــارة الحــرة.
•مشــاركة القطــاع الخــاص فــي فــي تذليــل وحــل بعــض التحديــات التــي تواجــه الصــادرات واالســتثمارات
الســعودية فــي الخــارج.
•مشاركة البيانات والمعلومات عن األنظمة والفرص المتاحة في األسواق.
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تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية
العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق وااللتزامات
والمكاسب ،وتوعية القطاع الخاص بها ،وإشراكهم في الدفاع عن مصالح االقتصاد الوطني.
قامــت اإلدارة العامــة للمفاوضــات واإلتفاقيــات التجاريــة الدوليــة واإلدارة العامة للمعالجــات التجارية بوكالة
الــوزارة للتجــارة الخارجيــة فيمــا يخــص عقــد ورش عمــل ونشــاطات توعويــة للجهــات الحكوميــة والقطــاع
الخــاص لالســتفادة مــن الفــرص التــي يوفرهــا النظــام التجــاري متعــدد األطــراف ،واالتفاقيــات التجاريــة
المبرمــة بالتالــي:

ويتم اشراك القطاع الخاص في الدفاع عن مصالح االقتصاد الوطني في عدة مجاالت ،ومن ذلك:
•التعليــق وإبــداء المرئيــات حيــال تقاريــر مراجعــة السياســات التجاريــة للــدول أعضــاء منظمــة التجــارة
العالميــة.
•إشــراك القطــاع الخــاص فــي اإلفــادة بجميــع عوائــق الصــادرات الســعودية فــي الخــارج للنفــاذ ألســواق
الــدول األخــرى.
•إشــراك القطــاع الخــاص فــي اعــداد الدراســات واالســتراتيجيات ذات العالقة مثل االســتراتيجية الوطنية
التجــارة الخارجيــة واالســتراتيجية الوطنيــة للتجــارة فــي الخدمــات ودراســة جدوى اتفاقيات التجــارة الحرة.

نشر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على موقع وزارة التجارة واالستثمار.

نشــر إمكانيــة تفعيــل اســتفادة القطــاع الخــاص مــن نظــام االنــذار المبكــر الشــتراطات
وانظمــة ولوائــح التصديــر للــدول اعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة لجميــع المنتجــات.

 4أدلة وكتيبات توعوية

نشــر وتوزيــع داخــل وخــارج المملكــة ( )4أدلــة وكتيبــات توعويــة بالمعالجــات التجاريــة
تشــمل مكافحــة االغــراق ،التدابيــر التعويضيــة ،والوقايــة لتوعيــة القطــاع الخــاص
والجهــات ذات العالقــة.

 6ورش عمل
عقــد ( )6ورش عمــل فــي مختلــف مناطــق المملكــة لتوعيــة القطــاع الخــاص
بالمعالجــات التجاريــة والتعامــل مــع تحقيقــات المعالجــات التجاريــة وحقوقهــم
القانونيــة واالجرائيــة.

 2ورش عمل
تنظيــم عــدد ( )2ورش عمــل حــول التجــارة واإللكترونيــة واإلخطــارات بالتنســيق مــع
منظمــة التجــارة العالميــة للجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص
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التجارة الخارجية
االنجازات

320

245

1

عدد اإلحاالت للصادرات:
تم تحقيق  320إحالة فعلية

عدد اإلحاالت لالستثمار:
تم تحقيق  245إحالة فعلية

عدد دراسات الجدوى
االقتصادية إلبرام اتفاقية
تجارة حرة 1 :دراسة

3

10

4

عدد الدراسات التخصصية:
 3دراسات متخصصة

عدد  10ورش عمل

عدد  4أدلة توعوية

12

•حصــر التحديــات التــي تواجــه المملكــة لتفعيــل
العمــل الخليجــي المشــترك فــي مجــال التجــارة
وإبــداء المرئيــات حيــال المطلــوب للتغلــب علــى
تلــك التحديــات.
•إعــداد تقريــر ربــع ســنوي عــن التبــادل التجــاري
للمملكــة مــع دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة.
•إعــداد دراســة عــن المنتجــات الســعودية األكثــر
ً
نفــاذا إلــى األســواق العالميــة.
•حصــر االتفاقيــات التجاريــة واالســتثمارية التــي
وقعتهــا المملكــة مــع دول العالــم لتعظيــم
اســتفادة القطــاع الخــاص منهــا وتقييــم الوضــع
الراهــن التفاقيــات تشــجيع وحمايــة االســتثمار
الثنائيــة ومــن أجــل تحديــث النمــوذج المســتخدم
90

•مراجعــة العــروض الوقائعيــة التفاقيــة التجــارة
الحــرة بيــن دول المجلــس وســنغافورة وأيضــا
دول رابطــة التجــارة الحــرة األوروبيــة “افتــا”.
•تواصــل المملكــة مــع الــدول فــي الجامعــة
العربيــة وأمانتهــا العتمــاد آليــة التــزام الــدول
العربيــة بقــرارات المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي فــي جامعــة الــدول العربيــة بمــا
يعظــم مكاســب المملكــة.
•تنظيــم عــدد ( )2ورش عمــل بالتنســيق مــع البنك
الدولــي فــي موضوعــات المفاوضــات التجاريــة
للجهــات المعنيــة بالتجــارة الخارجية.

عدد المعوقات الصادرات
التي تم حلها 12 :عائق

•صياغــة مواقــف المملكــة حيــال موضوعــات
التجــارة واالســتثمار فــي إطــار مجموعــة
العشــرين والتأكــد مــن تضمينهــا فــي مخرجــات
وإعالنــات المجموعــة

•االنتهــاء مــن مراجعــة العــروض الخليجيــة فــي
الســلع والخدمــات المقدمــة لــدول (اســتراليا -
نيوزيلنــدا  -تركيــا) ومقارنتها بالعرض الســعودي
المعتمــد.

•تنظيــم عــدد ( )2ورش عمــل حــول التجــارة
اإللكترونيــة واإلخطــارات بالتنســيق مــع منظمــة
التجــارة العالميــة للجهــات الحكوميــة والقطــاع
الخــاص.
ليواكــب التطــورات فــي هــذا المجــال بمــا يخــدم
مصالــح المملكــة حســب رؤيــة .2030
•إعــداد دراســة لتقييــم الوضــع الراهــن للتجــارة
فــي الخدمــات بالنســبة للتنافســية والبيئــة
التشــريعية ،لزيــادة تنافســية القطاعــات الخدمية
والتعريــف باألســواق المســتهدف التصديــر لهــا
والقطاعــات الواعــدة.

•اعــداد دراســة حيــال التوتــرات التجاريــة القائمــة
وموقــف المملكــة حيالهــا.
•تشــكيل فريــق دائــم مــن الجهــات الحكوميــة
والقطــاع الخــاص إلزالة العوائــق أمام الصادرات
الســعودية ،وتــم وضــع اليــة وحوكمــة خاصــة
بالفريــق للتعامــل مــع هــذه التحديــات ،وتــم حــل
عــدد مــن التحديــات.
•االنتهــاء مــن دراســة جــدوى لعــدد  8دول إلبــرام
اتفاقيــة تجــارة حــرة معهــا ،وتحديــد دول المرحلــة
الثانيــة والثالثــة للدراســة.
•تقديــم المســاعدة الفنيــة والمشــورة لعــدد ()5
شــركات مــن المصدريــن الســعوديين بالتعامــل
مــع القضايــا الموجهــة ضدهــم.
•تقديــم الدعــم الفنــي والمشــورة لعــدد ()10
شــركات مــن المنتجيــن الســعوديين فــي
القضايــا المقامــة مــن قبلهــم ضــد الــواردات
االجنبيــة.

•تنظيــم مشــاركة عــدد مــن الكــوادر البشــرية
فــي الــوزارة والملحقيــات التجاريــة والجهــات
ذات العالقــة بالتجــارة الخارجيــة فــي ( )16دورة
تدريبيــة فــي المنظمــات الدوليــة.

•تمكيــن القطــاع الخــاص بإعــادة تشــكيل 4
مجالــس أعمــال ســعودية مشــتركة
•تمكيــن القطــاع الخــاص بإشــراكه مــن خــال
مجلــس الغــرف الســعودية ومجالــس األعمــال
المشــتركة فــي كافــة اللجــان والفعاليــات
الدوليــة ذات العالقــة.
•إعــداد تقريــر المملكــة حيــال تقريــر التقييــم
الوطنــي للتجــارة الصــادر عــن مكتــب الممثــل
التجــاري األمريكــي ،حيــث أن المملكــة العربيــة
الســعودية ضمــن الــدول المشــمولة بهــذا
التقريــر.
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االنضمــام الــى اتفاقيــة التجــارة
فــي الخدمــات فــي منطقــة التجارة
الحــرة العربيــة الكبــرى و أول دولــة
عريبــة تــودع االتفاقيــة
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التجارة الخارجية
االتفاقيات واللجان الخارجية
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اللجنة السعودية السويدية المشتركة

اللجنة السعودية األفغانية المشتركة

الملتقى السعودي اإلماراتي لألعمال

اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة

اللجنة السعودية المصرية المشتركة

اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة
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خدمة العمالء
اإلنجازات
.4

.1

الهاتفية
قامــت الــوزارة باســتقبال المكالمــات واالستفســارات
َ
الخاصــة بمركــز اتصــال حمايــة المســتهلك ،حيــث وصــل عددهــا
للعــام  862,609 :2018مكالمــة

قامــت الــوزارة بتطبيــق النمــوذج التشــغيلي لخدمــة العمــاء
بمفهــوم “الموظــف الشــامل” وذلــك لتقديــم جميــع الخدمــات
بشــكل ســهل وســريع لعمــاء الــوزارة

عام 2018

862,609

الفروع المدشن فيها

الرياض  -جدة

ممكنات اإلنجاز

•تبني الوزارة لمفهوم خدمة العمالء على اعلى المستويات

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة إلــى اســتقبال أكبــر عــدد مــن مكالمــات المســتفيدين،
حيــث بلــغ معـ ّـدل انتظــار المكالمــات  16ثانيــة.
•السعي إلى تعزيز التواصل بين الوزارة وعمالئها.

.2

.5

قامــت الــوزارة بالــرد علــى جميــع تفاعــات العمــاء والتــي
تــرد مــن خــال قنــوات التواصــل اإللكترونيــة لالستفســار أو
للشــكوى ،والتــي وصلــت للعــام  135,000 :2018تفاعــل

قامــت الــوزارة بالمخاطبــة والتواصــل مــع المنشــآت عبــر نظــام
المراقــب الموحــد لــدى مركــز اتصــال بالغــات المســتهلك ،حيث
بلغــت نســبة رضــا المســتفيدين علــى الخدمــات 88.4%
عام 2018

عام 2018

135,000

ممكنات اإلنجاز

•الســعي إلــى تعزيــز التواصــل بيــن الــوزارة وعمالئهــا مــن خــال رفــع
كفــاءة قنــوات التواصــل

88.4%

ممكنات اإلنجاز

•تكثيف التدريب للموظفين.
وفقا لمعايير عالية االحترافية.
ً
•التواصل مع المتصل

.3

الهاتفية
قامــت الــوزارة باســتقبال المكالمــات واالستفســارات
ّ
الخاصــة بقطــاع األعمــال ،حيــث بلــغ عددهــا للعــام :2018
 497,841مكالمــة
عام 2018

497,841

ممكنات اإلنجاز
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•السعي لرفع كفاءة مركز االتصال على مدار  24ساعة.
•السعي إلى تعزيز التواصل بين الوزارة وعمالئها من قطاع األعمال.
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الحمالت التسويقية
والتوعوية
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الحمالت التسويقية والتوعوية
االنجازات
.1

.4

قامــت الــوزارة بإبــاغ القطــاع الخــاص بالمســتجدات وإرســال
 8.3مليــون رســالة نصيــة ،و  40ألــف بريــد إلكترونــي

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد تنظيــم اجتماعــات اللجــان المشــتركة
فــي الداخــل والخــارج مــن  12فــي  19لجنــة

مليون رسالة نصية

8.3

ممكنات اإلنجاز

عام 2018

ألف بريد إلكتروني

40

•إطالع القطاع الخاص على القرارات الحكومية وتعزيز التواصل

18

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة لتعزيــز الترابــط مــع الــدول وتطويــر ســبل التعــاون فــي
المجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية

.2

قامــت الــوزارة بإشــراك القطــاع الخــاص وأخــذ مرئياتــه فــي 18
نظــام والئحــة وتنظيــم قبــل إقرارهــا بشــكل رســمي

قامــت الــوزارة بزيادة عدد مرافقة المســؤولين وضيــوف الوزارة
مــن  700إلــى  850وترتيــب برامــج الزيارة لـــ  79وفد خارجي
عام 2018

18

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة لتعزيــز الشــفافية ،وزيــادة فعاليــة األنظمــة والقــرارات
ومعالجــة التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص

850

ممكنات اإلنجاز

.3

مؤتمرات وزارية

5

عام 2017

700

وفد خارجي

79

•ســعي الــوزارة الطــاع المســؤولين علــى أنشــطتها وجهودهــا فــي
دعــم النشــاط التجــاري واالســتثماري.

.6

قامــت الــوزارة بعقــد  5مؤتمــرات وزاريــة ضمــن مبــادرة
مؤتمــرات وزاريــة بالشــراكة مــع مجلــس الغــرف الســعودية.

104

12

.5

نظام والئحة وتنظيم

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

قامــت الــوزارة بدراســة قيــاس رضــا ووعــي المســتهلك عــن
خدمــات الــوزارة
ممكنات اإلنجاز

•حــرص الــوزارة علــى قيــاس مســتوى الرضــا والوعــي والعمــل علــى
رفعهمــا لتعزيــز الثقــة فــي األســواق.

•تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وإبالغهم بالمستجدات الحكومية
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.10

.7

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد الحمــات التســويقية والتوعويــة
مــن  33حملــة إلــى  85حملــة منفــذةً فــي جميــع القنــوات

قامــت الــوزارة بإصــدار األدلــة التوعويــة للمســتهلك (حقــوق
المســتهلك) والتاجــر (دليــل التاجــر) لمعرفة الحقــوق والواجبات

عام 2018

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة لحمايــة المســتهلك والتاجــر ،وإيضــاح الحقــوق عبــر أدلــة
مرجعيــة

85

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة إلــى زيــادة وعــي التاجــر والمســتهلك بخدمــات وأهــداف
الــوزارة.

.8

قامــت الــوزارة بعقــد  60شــراكة توعويــة وإعالميــة مــع جهــات
حكوميــة ومنشــآت مــن القطــاع الخــاص

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد المحتــوى البصــري مــن  647إلــى
تنــوع مــا بيــن (انفوجرافيــك  -فيديــو  -موشــن)
905
ّ
عام 2018

60
ممكنات اإلنجاز

905

•ســعي الــوزارة إلــى التكامــل مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة لدعــم
حمايــة المســتهلك.

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

647

•سعي الوزارة إلى تعزيز الصورة الذهنية ألعمالها بطريقة إبداعية

.9

.12

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد الفعاليــات التــي تــم تنظيمهــا أو
المشــاركة فيهــا مــن  32إلــى  37فعاليــة

قامــت الــوزارة بزيــادة ظهــور المحتــوى علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي مــن  187مليــون إلــى  252مليــون ظهــور

عام 2018

37

106

33

.11

شراكات توعوية

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

عام 2018

عام 2017

32

•ســعي الــوزارة إلــى إبــراز خدماتهــا والتســهيالت التــي تقدمهــا لقطــاع
األعمــال وجهــود حمايــة المســتهلك

252

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

187

•ســعي الــوزارة إلــى مواكبــة التطــورات اإلعالميــة والوصــول إلــى
المســتفيدين بطــرق مبتكــرة.
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.13

.14

قامــت الــوزارة بزيــادة عــدد الــردود الصحفيــة المصـ َّـدرة مــن 144
رد صحفــي إلــى  255رد صحفــي

قامــت الــوزارة بتحقيــق أرقــام قياســية لحملــة (ســلمني
واســلم) حيــث حققــت  157مليــون ظهــور عبــر الهاشــتاق ،و22
مليــون ظهــور للمحتــوى ،و  6.2مليــون مشــاهدة للفيديــو

عام 2018

255

ممكنات اإلنجاز

108

عام 2017

144

•متابعــة الــوزارة لمــا ُينشــر فــي الصحــف ووســائل اإلعــام الحديثــة،
والــرد علــى االستفســارات الــواردة

مليون ظهور عبر الهاشتاق

157

ممكنات اإلنجاز

مليون ظهور للمحتوى

22

مليون مشاهدة للفيديو

6.2

•تقديم حمالت مبتكرة إلبراز جهود الوزارة في حماية المستهلك
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72%

االنجازات
 .1إدارة التنفيذ:

248

252

ألف زيادة في عدد المتابعين في منصات
التواصل االجتماعي

مليون ظهور للمحتوى على قنوات التواصل
االجتماعي

22%

زيادة في الظهور مقارنة
وصوال إلى
بـ 2017
ً

64%
81

 228مليون

زيادة في إضافة
االستدعاءات لتطبيق
وصوال إلى
ً

 125استدعاء

زيادة في استطالعات الرأي
وصوال إلى
مقارنة بـ 2017
ً

 23استبيان

التعاون مع  81مؤثر على مواقع التواصل االجتماعي

 .2العالقات العامة واإلعالم:

200%

زيادة في المشاهدات
وصوال إلى
مقارنة بـ 2017
ً

42%

زيادة في الظهور مقارنة بـ
وصوال إلى
2017
ً

54%

زيادة في المشاهدات
وصوال إلى
مقارنة بـ 2017
ً

 12مليون
 6.4مليون
 5ماليين

70

255

210

لقاء تلفزيوني وإذاعي

رد صحفي

خبر صحفي

1600

111

288

اتصال ورد للمتحدث
الرسمي

نشر لقضايا تشهير بجرائم
الغش والتستر التجاري

توثيق مناسبة مختلفة

1950
صورة فوتوغرافية ملتقطة

110
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 .3التسويق:

85

909

نشر  85حملة تسويقية وتوعوية بزيادة
 160%عن 2017

 909محتوى بصري منتج بزيادة 39%
عن 2017

 .4المعارض والمؤتمرات:

5

37

19

لقاءات وزارية تم اإلشراف
عليها

فعالية تم تنظيمها
والمشاركة فيها

اجتماع ولجنة مشتركة تم
تنظيمها

 .5التوعية:

دراسة قياس رضا ووعي
المستهلك

إصدار دليل حقوق التاجر

إصدار دليل حقوق
المستهلك

 .6المراسم والوفود:

850

79

مرافقة  850مسؤول حكومي ومسؤولين
من القطاع الخاص وضيوف الوزارة من خارج
المملكة

ترتيب البرامج لـ  79وفد خارجي تجاري
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الفعاليات والمشاركات للوزارة
م

نوعية مشاركة الوزارة

الفعالية/العرض

وصف المشاركة

1

معرض توعوي

رالي حائل

المشاركة في فعالية رالي حائل وذلك لرفع الوعي لدى
المتعاملين في الوزارة

 10يناير  20 -يناير

2

جناح

معرض زيتون الجوف

ً
توعويا للمتعاملين في جميع
المشاركة في معرض الزيتون
مناطق المملكة

 10يناير  19 -يناير

3

جناح

لقاء فرص األعمال في إكسبو دبي 2020

مساهمة في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية
ً
لالستفادة من الفرص االستثمارية التي يوفرها المعرض
والمساهمة في تنمية صادرات المملكة من السلع والخدمات.

 2فبراير  14 -فبراير

4

جناح

معرض القوات المسلحة للتصنيع المحلي ((AFED
2018

ً
تعزيزا للفرص
المشاركة في معرض القوات المسلحة
ً
وتوضيحا لدور الوزارة في دعم التصنيع المحلي
االستثمارية

 23فبراير  3 -مارس

5

جناح

معارض أسبوع المستهلك الخليجي

ً
عددا من االجنحة التوعوية لتغطي جميع انحاء
اعدت الوزارة
ً
سعيا منها الى رفع مستوى وعي المستهلكين حول
المملكة
حقوقهم

 1مارس  3 -مارس

6

مشاركة فريق التوعية

فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

استغالال من الوزارة لليوم العالمي للدفاع المدني شاركة الوزارة
ً
ً
سعيا للمشاركة في كل الفعاليات العالمية والوطني
فيها
والتي من شأنها نشر ثقافة الوعي على مستوى المستهلكين
في المملكة

 1مارس  2 -مارس

7

جناح

معرض اليوم العالمي لحقوق المستهلك

اعداد جناح في عدة اماكن على مستوى المملكة وذلك لتوعية
حول المستهلكين حول حقوقهم وواجبتها

 15مارس  17 -مارس

8

تنظيم ومشاركة

مجلس التجارة واالستثمار السعودي األمريكي
TIFA

مبادرة وزارة التجارة واالستثمار (االستثمار أوال ثم النفط)

 18مارس  20 -مارس

9

جناح

معرض بيبان -القصيم

إحدى سلسلة فعاليات بيبان التي تقيمها "منشآت" وكانت
مشاركة الوزارة عبارة عن جناح توعوي وكذلك تقديم الخدمة لرجال
األعمال والمستهلك.

10

جناح

معرض التمور في عنيزة

المشاركة في مهرجان التمور الخاص بمحافظة عنيزة من خالل
جناح توعوي

 9أغسطس  9 -أغسطس

11

جناح

معرض بيبان -عسير

إحدى سلسلة فعاليات بيبان التي تقيمها “منشآت” وكانت
مشاركة الوزارة عبارة عن جناح توعوي وكذلك تقديم الخدمة لرجال
األعمال والمستهلك.

 23سبتمبر  29 -سبتمبر
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تاريخها

 18أبريل  21 -أبريل
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م

نوعية مشاركة الوزارة

الفعالية/العرض

وصف المشاركة

12

جناح

المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري

ً
ً
وقريبا
سعيا من الوزارة في تقديم خدماته بشكل احترافي
من المتعاملين تم خالل المؤتمر تقديم الخدمة لرجال األعمال
والمستهلك.

 15أكتوبر  16 -أكتوبر

13

تنظيم

حفل تكريم المراقبين

ً
تقديرا
تكريم معالي وزير التجارة واالستثمار لرجال الرقابة بالوزارة
للجهود التي بذلوها في حماية المستهلك ،التي اسفرت عن
منجزات نوعية تتحقق للمرة األولى خالل األشهر التسعة األولى
من  2018حيث تمكن رجال الرقابة

 27أكتوبر  29 -أكتوبر

14

جناح

معرض بيبان – جدة

إحدى سلسلة فعاليات بيبان التي تقيمها “منشآت” وكانت
مشاركة الوزارة عبارة عن جناح توعوي وكذلك تقديم الخدمة لرجال
األعمال والمستهلك.

 31أكتوبر  3 -نوفمبر

15

مشاركة وجناح

ملتقى ومعرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ً
سعيا من الوزارة الى تمكين المنشأت الصغيرة والمتوسطة و
رواد االعمال حرصت على المشاركة في اي معارض او مؤتمرات
من شأنها توضيع الدعم المقدم من قبل الوزارة للمنشأت
الصغيرة والمتوسطة

 22نوفمبر  22 -نوفمبر

16

جناح ومشاركة

المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية )33

شاركت الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية
)33بعدة اجنحة خاصة بالوزارة لتوعية وتثقيف المستهلك وتقديم
خدمات األعمال وكذلك توزيع الهدايا وجذب الناشئين لقطاع
األعمال.

 20ديسمبر  4 -يناير 2019
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دليل التاجر

دليل المستهلك

عن الدليل:

عن الدليل:

دليــل “التاجــر” مرجــع شــامل لجميــع حقــوق والتزامــات التجــار ،يقــدم شــرح مفصــل لألنظمــة واللوائــح
والخدمــات التــي ينبغــي علــى التاجــر معرفتهــا وااللتــزام بهــا لتمكينــه مــن ممارســة العمــل التجــاري بــكل
يســر ،ولتنظيــم العالقــة بيــن جميــع اطــراف النشــاط التجــاري.

دليــل حقــوق المســتهلك ،مرجــع شــامل لجميــع حقــوق وواجبــات المســتهلكين ،ويأتــى انطالقـ ًـا مــن دور
الــوزارة فــي حمايــة حقــوق المســتهلك والتاجــر علــى حــد ســواء وتحقيقـ ًـا ألدوارهــا الرئيســية فــي تحســين
وتطويــر البيئــة التجاريــة فــي المملكــة ضمــن مبــادرة “رفــع وعــي ورضــا المســتهلك والتاجــر”.

اهداف الدليل:

اهداف الدليل:

•تعميق الشفافية بنشر القوانين والقواعد المنظمة للعمل في القطاع التجاري.
•تعريف التاجر بحقوقه والتزاماته والعقوبات المترتبة على عدم االلتزام باألنظمة واللوائح.
•حفظ حقوق جميع أطراف النشاط التجاري

مكونات الدليل:
يتكــون دليــل التاجــر مــن فصليــن ،يتضمــن األول جميــع األنظمــة واللوائــح التــي ينبغــي علــى التاجــر التقيــد
بهــا فــي معامالتــه مــع المســتهلكين ،وتشــمل نظــام مكافحــة الغــش التجــاري ،والئحــة التخفيضــات
والمســابقات التجاريــة ،وقانــون العالمــات التجاريــة ،ونظــام المعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة ،ونظــام
الــوكاالت التجاريــة ،والئحــة اســتدعاء المركبــات وملحقاتهــا وقطــع غيارهــا ،ونظــام البيانــات التجاريــة ،وقواعد
التنظيــم التموينــي ،ونظــام مكافحــة غســل األمــوال ،ونظــام التســتر التجــاري ،والالئحــة التنظيميــة لمزاولــة
مهنــة التعقيــب علــى المعامــات لــدى الجهــات الحكوميــة ،وبرنامــج كفــاءة الطاقــة.
ً
تعريفــا بمتطلبــات مزاولــة النشــاط التجــاري والخدمــات التــي
فيمــا يتضمــن الفصــل الثانــي مــن الدليــل
تقدمهــا الــوزارة فــي هــذا الخصــوص ،ويشــتمل التعريــف بخدمــة االســتعالم عــن االســم التجــاري،
والتعريــف بالســجل التجــاري وكيفيــة الحصــول عليــه عبـــر بوابـــة الـــوزارة اإللكترونيــة ،والتعريــف بالعالمــات
التجاريــة ومتطلباتهــا ،باإلضافــة إلــى التعريــف بالكيــان التجــاري ،وتراخيــص المهــن االستشــارية ،والوكالــة
التجاريــة ،وشــهادة المنشــأ ،والملحقيــات التجاريــة فــي الخــارج.

118

•توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته.
•إبراز أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار بشكل مبسط.

مكونات الدليل:
يحتوي الدليل أكثر من ً 50
حقا عبر  6فصول:
•الفصل األول:

الحقــوق العامــة للمســتهلك فيمــا يخــص البيانــات التجاريــة لجميــع الســلع
والمنتجــات.

•الفصل الثاني:

قطــاع الســلع المعمــرة ،ويعنــى بأنظمــة شــراء الســلع الجديــدة مــن أجهــزة
كهربائيــة ومركبــات ،والصيانــة ،وقطــع الغيــار ،والحقــوق األخــرى المتعلقــة
بهــذه النوعيــة مــن الســلع.

•الفصل الثالث:

الحقوق العامة لالستبدال واالسترجاع.

•الفصل الرابع:

توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية.

•الفصل الخامس:

حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية.

•الفصل السادس:

آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين لألنظمة.
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حملة تدشين موقع االستدعاء للسلع المعيبة

120

حملة تحويل خدمة قرارات الشركاء الى اإللكترونية

121
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تحقيق الرؤية

123

التقرير السنوي 2018

تحقيق الرؤية
اإلنجازات:

.1

.3

قامــت الــوزارة فــي مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة بأنجــاز اكثــر
مــن  52%منهــا بنهايــة العــام 2018

قام مكتب تحقيق الرؤية بعمل  40ورشة عمل ،لتشمل 400
موظف وموظفة من منسوبي المنظومة في  6مناطق بالمملكة
ورشة عمل

نسبة إنجاز برامج تحقيق الرؤية

52%

ممكنات اإلنجاز

•كفاءة العاملين على مبادرات الرؤية داخل الوزارة

•توفيــر قاعــات داخــل الــوزارة مخصصــة الســتقبال الجهــات الخارجيــة
وضمــان توفرهــا.
•توعيــة المكتــب منســوبي المنظومــة برؤيــة المملكــة  ،2030وتوجهاتهــا
االستراتيجية.

.2

قــام مكتــب تحقيــق الرؤية بتدريــب  270من موظفي المنظومة
فــي مركــز أداء بنســبة  100%زيــادة عن العام الماضي

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بإطــاق موقــع فكــرة ،والــذي نتــج
عنــه  174فكــرة تطويريــة

270
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ممكنات اإلنجاز

400

6

.4

تدريب موظف

ممكنات اإلنجاز

40

موظف وموظفة

مناطق بالمملكة

فكرة تطويرية

نسبة زيادة

100%

•ســعي المكتــب إلــى تحفيــز منســوبي المنظومــة علــى اإلبــداع فــي
أعمــال تحقيــق الرؤيــة.
•حــرص المكتــب علــى تحليــل االحتيــاج التدريبــي الــذي يحتاجــه العاملــون
فــي مبــادرات الرؤيــة.

174
ممكنات اإلنجاز

•تعيين فريق لتحليل ودراسة كل فكرة.
•تمكيــن منســوبي منظومــة التجــارة واالســتثمار مــن المســاهمة فــي
تحقيــق الرؤيــة.
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.5

.8

قام مكتب تحقيق الرؤية بإرســال  20رســالة توعوية لمنسوبي
المنظومة؛ بهدف توعيتهم باألهداف االســتراتيجية ومبادرات
منظومــة التجــارة واالســتثمار ،وحالــة اإلنجاز على كل مبادرة

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بزيــادة نســبة المؤشــرات التــي تــم
توثيقهــا بنســبة  27%زيــادة عــن العــام الماضــي
زيادة نسبة المؤشرات

27%

رسالة توعوية

20

ممكنات اإلنجاز

ممكنات اإلنجاز

برويــة المملكــة  2030لمنســوبي
•ســعي المكتــب إلــى زيــادة الوعــي ٔ
منظومــة التجــارة واالســتثمار.

.6

.9

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بإصــدار  362مهمة ،بنســبة زيــادة 105%

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة وبالتعــاون مــع جهــات المنظومــة
بالــرد علــى مهــام مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
الموكلــة لمعالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار ،وذلــك بواقــع 83
مهمــة ُأنجــز منهــا  78مهمــة خــال العــام 2018

عــن العــام الماضــي ،وذلــك بعقــد عـ ّـدة شــراكات اســتراتيجية ،منهــا
الشــراكة مــع وزارة العــدلَ ،ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة،
وهيئــة الســوق الماليــة
مهمة

362

ممكنات اإلنجاز

مهمة

نسبة زيادة

105%

•سعي المكتب إلى تعزيز الشراكة بين جهات المنظومة والجهات الخارجية.
•استخدام األنظمة اإللكترونية الداعمة لمتابعة لمهام والتأكد من تنفيذها.

83

ممكنات اإلنجاز

78

•وضع حوكمة واضحة إلدارة مهام معالي الوزير.
•التأكد من توحيد النمذجة في جميع جهات المنظومة.

قامت الوزارة بزيادة بدعم جميع جهات المنظومة؛ بهدف أن تكون

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالتعــاون مــع جهــات منظومــة التجارة
واالســتثمار لزيادة نســبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها
بنســبة  10%عــن العــام الماضــي ،مثــل نســبة اإلصالحــات
اإلجرائيــة والتنظيميــة المنفذة لتحســين بيئة ممارســة األعمال،
ومؤشــر رضــا التاجــر (الشــركات والمســتثمرين)

126

مهمة ُأنجزت

.10

.7

ممكنات اإلنجاز

•وضع آلية حوكمة بين البرامج ومركز أداء.
•وضع آليات لحل المشاكل في مؤشرات تقرير مركز أداء.

•توظيف الخبرات.

جميع مبادرات المنظومة على المسار المطلوب ،حيث انتهى
العام  2018بـ 26مبادرة حسب المخطط له ،مثل مبادرة إنفاذ
حقوق المستهلك ،ومراكز الخدمة الشاملة الموحدة (مراس)
مبادرة

26

ممكنات اإلنجاز

•استخدام األنظمة اإللكترونية.
•دعم جهات المنظومة بالخبرات والكفاءات التي تمكنهم من تنفيذ المبادرات.
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.11

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بإنجــاز  839مهمــة مــن أصــل 844
مهمــة فــي اللجــان التوجيهيــة بقيــادة معالــي الوزيــر وبجهــد
جهــات المنظومــة
مهمة

839

ممكنات اإلنجاز

من أصل

844

•استخدام األنظمة اإللكترونية.
•حــرص المكتــب علــى متابعــة تنفيــذ هــذه المهــام بالتعــاون مــع جميــع
جهــات المنظومــة.

.12

قــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بإعتمــاد  10لجــان مشــتركة بيــن جهــات
المنظومــة فــي أهــم المجــاالت والتــي لــه االثــر الكبيــر فــي الموارد
الماليــة والبشــرية وتوحيــد الجهــود وتوفيــر أكثــر من  98مليــون ريال.
لجان مشتركة

10

ممكنات اإلنجاز

128

توفير أكثر من

 98مليون ريال

•سعي المكتب إلى تعزيز الشراكة بين جهات المنظومة.
•االستفادة من كامل االمكانيات الموجودة لدى جهات المنظومة.
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التحول الرقمي
اإلنجازات:

.1

.3

قامت الوزارة بتوفير  107خدمات إلكترونية لـ  19جهة مختلفة
عبر بوابة (مراس) ،وتقديم  61خدمة من خدمات الوزارة دون
الحاجة لمراجعة الفروع الخاصة بها

قامــت الــوزارة بإطــاق خدمــة التوثيــق اإللكترونــي لعقــود

خدمات إلكترونية

107

ممكنات اإلنجاز

جهة مختلفة

19

التأســيس ،بحيــث يتــم توثيــق العقــد مــن خــال التحقــق مــن هويــة
الشــريك عبــر خدمــة أبشــر لجــوال الشــريك ،ومــن ثــم يتــم توثيــق
العقــد مــن خــال خدمــة الموثــق دون الحاجــة للذهــاب لكاتــب العــدل
أو حضــور جميــع األطــراف

خدمة من خدمات الوزارة

61

•تيســير خدمــة تأســيس الشــركات ليتمكــن المســتفيدون مــن تأســيس
الشــركات خــال  30دقيقــة فقــط.

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة فــي تحقيــق هدفهــا بأتمتــة خدماتهــا ،واالســتغناء عــن
التعامــل الورقــي.

.4

.2

قامــت الــوزارة بالربــط مــع أكثــر مــن  10جهــات معنيــة وذات
عالقــة للعــام 2018؛ لتحقيــق التكامــل فيمــا بينهــا

قامت الوزارة بقياس مستوى التحول الرقمي في تعامالته
في مختلف الجوانب و تم رفعه ليصل الى 90%

ربط جهات معنية

10

مستوى التحول الرقمي

90%

ممكنات اإلنجاز

132

•رفع الوعي التقني في الوزارة
•سعي الوزارة للتقدم في الحكومة االلكترونية

ممكنات اإلنجاز

المتوفــرة لــدى
ّ
•ســعي الــوزارة فــي تســهيل الحصــول علــى المعلومــات
هــذه الجهات.
•تحقيــق االســتفادة مــن المعلومــات المتوفــرة مــن خــال الربــط فــي
تســيير العمــل التجــاري للمســتفيدين.
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.8

.5

مكّنــت الــوزارة للعــام  2018خمــس إجــراءات لتكــون فــي خطــوة واحــدة
وبالتكامــل مــع الجهــات ذات العالقــة وهــي :إصــدار الســجل التجــاري
وفتــح ملــف المنشــأة فــي وزارة العمــل والملــف الضريبــي فــي الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل ورخصــة البلديــة الفوريــة مــن وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة وملــف التأمينــات االجتماعيــة فــي خطــوة واحــدة عنــد
إنشــاء الســجل

قامت الوزارة برفع الحماية وزيادة امنها السيبراني

ممكنات اإلنجاز

•تركيــب وتفعيــل جــدار الحمايــة مــن الجيــل الثانــي فــي مركــز البيانــات
الرئيســي.
•تفعيــل وترقيــة العديــد مــن الخدمــات االمنيــة( :اجهــزة الســجالت
االمنيــة ,اجهــزة منــع االختــراق ,حميــاة التطبيقــات ,فحــص الثغــرات
االمنيــة ,أمــن البريــد االلكترونــي وترقيــة الملقــم (البروكســي)
() WAF- LAPS - Mail Gateway - Proxy - SIEM - DNS - NGIPS

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتعزيز الربط مع الجهات ذات العالقة وتمكين الخدمات الرقمية.
محفزة وجاذبة.
ّ
•تعزيز البيئة التجارية والوصول لجعلها

.6

.9

قامــت الــوزارة بإطــاق العديــد مــن المشــاريع التــي تدعــم
تطويــر المنظومــة التقنيــة داخــل الــوزارة؛ ممــا يحقــق تكامــل
اإلجــراءات ورفــع مســتوى جودتهــا وســهولة تطبيقــه

ممثلــة بــإدارة تقنيــة المعلومــات باســتكمال
ً
قامــت الــوزارة
التقنيــة الالزمــة الفتتــاح فرعيــن للــوزارة فــي
البنيــة التحتيــة
ّ
مدينــة الريــاض

ممكنات اإلنجاز

•تطوير النسخة األولى من الخريطة التفاعلية لممتلكات الوزارة.
•تعديل النسخة السادسة لنظام تأسيس الشركات.
•تحسين نظام العالمات التجارية (تعديل المالك).
•إجراء التحسينات على تطبيق ونظام التخفيضات.
•إطالق النسخة التحسينية لنظام تصاريح الدخول (األمن والسالمة).

ممكنات اإلنجاز

•الســعي لتطويــر وتهيئــة البنيــة التحتيــة الالزمــة للمشــاريع وإنجازهــا
وفــق جدولتهــا.

.10

قامــت الــوزارة ممثلــة بــإدارة تقنيــة المعلومــات بتطويــر عــدد
مــن األنظمــة اإللكترونيــة للعــام  ،2018بلغــت  17نظامـ ًـا فــي
مختلــف اإلدارات

.7

قامت الوزارة باستكمال رفع جاهزية الشبكات والبنية التحتية
ممكنات اإلنجاز

134

•إعــادة تصميــم الشــبكات وتطبيــق افضــل المعاييــر العالميــة لرفــع
الجاهزيــة واســتقرار الخدمــات وحمايتهــا.
•تحديــث و تطويــر وترقيــة انظمــة البيئــات االفتراضيــة الخاصــة بالبنيــة
التحتيــة.
•ترقية نظام المراقبة.
•تفعيل اجهزة توزيع االحمال.

ً
نظاما

17

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتطوير وتحسين األنظمة اإللكترونية.
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حوكمة الوزارة
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حوكمة الوزارة
احصائيات

.2

قامــت الــوزارة بتوثيــق  28ســجل مخاطــر لجميــع وكاالتهــا
وإداراتهــا العموميــة
سجل مخاطر

28

ممكنات اإلنجاز

ممكنات اإلنجاز

.1

.3

حصلــت الــوزارة علــى جائزة االلتــزام بالتميز المؤسســي ()C2E
مــن المنظمــة األوروبيــة للتميــز والجــودة ( )EFQMكأول وزارة
تحصــل عليهــا فــي المملكــة.

قامــت الــوزارة بتوفيــر تصــور واضــح لمتخــذي القــرار فــي
الــوزارة حــول حالــة الخدمــات الداخليــة والخارجيــة فــي الــوزارة

تحسينية ،وهي:
•تطبيق  4مشاريع
ّ
.1
.2
.3
.4

138

•ســعي الــوزارة فــي توثيــق ســجالت المخاطــر لــكل وكاالت وإدارات
الــوزارة.
•عقــد الــورش التــي مــن شــأنها تمكيــن الــوكاالت واإلدارات مــن فهــم
ومعرفــة المخاطــر وطــرق توثيقهــا وتقييمهــا.
وممنهج للتعامل مع المخاطر.
•العمل بشكل استباقي ُ

1تطوير آلية قياس االرتباط المهني.
2تطوير آلية توزيع المراقبين في أنحاء المملكة.
3العمــل علــى المقارنــة المعياريــة بيــن أفضــل الممارســات اإلقليميــة
والدوليــة فــي خدمــة العمــاء.
4إعداد منهجية التسويق والتوعية.

ممكنات اإلنجاز

•إعــداد دليــل مؤشــرات األداء التشــغيلي لــوزارة التجــارة واالســتثمار
والــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن  364مؤشــر أداء تشــغيلي وإجرائــي علــى
مســتوى الــوزارة.
•تفعيل بعض المؤشرات على لوحة مؤشرات األداء الخاصة بالوزارة.
•المتابعة الدورية لخدمات الوزارة واإلجراءات الداخلية.
•توفير تقارير دورية تعكس مكامن القوة وفرص التحسين للوزارة.
واضحــا حــول حالــة
ـورا
ً
•توفيــر تقاريــر دوريــة تعطــي متخــذي القــرار تصـ ً
الخدمــات الداخليــة والخارجيــة فــي الــوزارة ،حيــث وصــل عــدد هــذه
التقاريــر إلــى أكثــر مــن  50تقريــر دوري خــال العــام.
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.4

.6

قامت الوزارة برفع الوعي بالتميز المؤسسي في الوزارة
ممكنات اإلنجاز

•عقــد  9ورش تدريبيــة لرفــع الوعــي حــول مفاهيــم التميــز المؤسســي،
والتــي شــملت عــدة مناطــق فــي المملكــة.
داخلييــن معتمديــن
•تدريــب  10موظفيــن علــى أن يكونــوا مقيميــن
ّ
مــن المنظمــة األوروبيــة للجــودة؛ وذلــك لالســتفادة منهــم فــي عمليــة
التقييــم الداخلــي بشــكل دوري للــوزارة.
ورش تدريبية

9

10

خطة معالجة

70

.5

.7

قامــت الــوزارة بتوثيــق  508إجــراء عمــل لجميــع وكاالت وإدارات
الوزارة

قامــت الــوزارة بتحديــث الئحــة االســتحقاقات لجميع منســوبي
الــوزارة بهــدف حفــظ حقوقهم

508

140

ممكنات اإلنجاز

•ســعي الــوزارة إلــى رفــع كفاءاتهــا مــن حيــث التعامــل مــع المخاطــر
وإعــداد خطــط المعالجــة لهــا مــن خــال تمكيــن الوحــدات الداخليــة فــي
الــوكاالت وإدارات العمــوم مــن وضــع خطــط المعالجــة.
•وضع  70خطة معالجة لهذه المخاطر.
•متابعة تنفيذ هذه الخطط.
•ســعي الــوزارة إلــى نشــر الوعــي عــن كيفيــة التعامــل مــع هــذه المخاطــر
وممنهــج.
بشــكل اســتباقي ُ

تأهيل وتدريب مقيم داخلي

إجراء عمل

ممكنات اإلنجاز

جدا
قامت الوزارة بالتعامل مع المخاطر المرتفعة والمرتفعة ًّ

•إعداد دليل إجراءات العمل لكل وكالة وإدارة عامة.
•تطوير عدة إجراءات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
•توثيق خرائط تدفق األعمال لإلجراءات األساسية والفرعية.
•إعداد المدة الزمنية لجميع خطوات اإلجراءات األساسية والفرعية
•تعريف األهداف الرئيسية لإلجراءات األساسية والفرعية.

ممكنات اإلنجاز

•حصــر جميــع االســتحقاقات منــذ انضمــام الموظــف إلــى فريــق العمــل
فــي الــوزارة وحتــى خروجــه.
•وضع  3سياسات لالستحقاقات.
•تطوير وتفعيل  4اتفاقيات لتطوير مستوى تقديم الخدمة.
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للوزارة
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البيئة الداخلية للوزارة
احصائيات
.4

.1

قامــت الــوزارة بتدريــب  79طالــب وطالبــة وتأهيلهــم لســوق
العمــل ،بعــد أن كان عددهــم العــام الماضــي  23طالــب وطالبــة
فقــط

قامت الوزارة بتنفيذ  2270مقعد تدريبي للعام  ،2018بنسبة
زيادة  26%عن العام الماضي.
عام 2018

2270

ممكنات اإلنجاز

عام 2018

79

نسبة زيادة

26%

•تطور مهارات التفاوض عند أخصائي التدريب.
والتحسن في البيئة التدريبية.
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

23

تطور منهجية استقبال الطالب.
• ّ
•السعي لتحقيق التدريب والتطوير لموظفي الوزارة (التدريب التعاوني).
.5

حققــت الــوزارة نســبة زيادة فــي تحقيق الموظفيــن ألهدافهم
الموثقــة بلغــت هــذه الزيــادة  4%عــن العــام الماضــي ،حيــث
وصلــت نســبة التوثيــق المحققــة  85%للعــام 2018

.2

قامت الوزارة بتدريب  30موظف في المعهد الدبلوماسي
للعام  ،2018بنسبة زيادة  75%عن العام الماضي
عام 2018

30

ممكنات اإلنجاز

عام 2018

نسبة زيادة

75%

•خطة توطين وظائف الملحقيات.
والتحسن (قيادات الصف الثاني).
التطور
•السعي لتحقيق
ّ
ّ

85%

ممكنات اإلنجاز

•البرامج التأهيلية التي تقدمها الوزارة.
•التميز في إقامة ورش عمل خاصة بكيفية صياغة األهداف السنوية.
•السعي لتحقيق التطوير والنمو في مهارات الموظفين واكتسابها.

ً
برنامجا ومبادرةً تعزز من بيئة العمل،
قامت الوزارة بتنفيذ 47
نسبة زيادة بلغت  20%عن العام الماضي

قامــت الــوزارة بتفعيــل  739رخصــة تدريــب إلكترونــي للعــام
 ،2018وبعــدد  4661دورة مقدمــة مــن خــال المنصــة
رخصة

739

146

81%

.6

.3

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

عام 2018

دورة

4661

•السعي لتحقيق التطور والتحسن (التدريب اإللكتروني).
•تغطية احتياج الموظفين من الدورات األساسية (المناطق البعيدة).

47

ممكنات اإلنجاز

نسبة زيادة

20%

•إضافة برامج جديدة في خطة التواصل.
•السعي لرفع مستوى رضا الموظفين.
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.7

.10

قامــت الــوزارة بزيــادة التعييــن علــى الــكادر الرســمي
والمتعاقديــن للعــام  ،2018مــع الحــرص علــى تمكيــن الــكادر
عددهــن  35موظفــة.
النســائي ،حيــث بلــغ
ّ

حققــت الــوزارة بإصــدار دليــل إلجــراءات المــوارد البشــرية،
بنســبة إنجــاز  90%أدت الكتمــال الدليــل بعــد أن كانــت 10%
للعــام الماضــي
عام 2018

90%

عام 2018

35

ممكنات اإلنجاز

•السعي إلعطاء الفرصة للكوادر النسائية.
•مرونة اإلعالن والمقابالت.

ممكنات اإلنجاز

عام 2018

5

•السعي لتحقيق السهولة والتطور في اإلجراءات.
•المواءمة مع أهداف رؤية المملكة .2030

نسبة زيادة

80%

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتعزيز مستوى االرتباط المهني للموظفين.
•التميز والتحسين في جودة بيئة العمل.

.9

.12

شريك للموارد البشرية للعام 2018
ٍ
قامت الوزارة بتعيين 12

ّ
ّ
والمعلقــة
المتعثــرة
قامــت الــوزارة بتقليــص عــدد الطلبــات
ّ
التعثــر تصــل إلــى
لتصــل إلــى  9%فقــط بعــد أن كانــت نســبة
 91%للعــام الماضــي

عام 2018

12
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•السعي لتطوير األداء ورفع اإلنتاجية (البيئة الوظيفية).
•تحقيق نسبة عالية من االرتباط المهني للموظف.
•تسهيل آلية العمل وفهم المهام.

ومختــص
قامــت الــوزارة بتكويــن فريــق عمــل للعــام 2018
ّ
تحســن
بتقليــص فتــرة صــرف اســتحقاقات الموظفين ،بنســبة
ّ
بلغــت  80%عــن العــام الماضــي.

قامت الوزارة بتطوير  5إجراءات في عمليات الموارد البشرية
وذلك بتطبيق معايير الحوكمة المتّ بعة

ممكنات اإلنجاز

10%

.11

.8

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

•تيسير اإلجراءات وإعطاء الصالحيات عليها.
•السعي لخلق بيئة تشاركية مع الجهات ذات العالقة

عام 2018

9%

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

91%

•السعي لرفع مستوى رضا الموظفين.
•وضوح اإلجراءات وزيادة الوعي عند الموظفين.
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.13

.16

قامت الوزارة بتقليص الفترة الزمنية لتسلســل متوســط االعتمادات

حققــت الــوزارة بإنشــاء نــادي (التوستماســترز) لتعليــم مهــارات
اإللقــاء والخطابــة للموظفيــن وتعـ ّـد كونهــا أول جهــة حكوميــة
تقــوم بهــذا المشــروع

ً
يوما
للعــام  2018لتصــل إلــى  5أيــام ،بعد أن كانــت 20
عام 2018

5

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

20

•السعي لرفع مستوى رضا الموظفين.
•التعاون والمتابعة بين اإلدارات والوكاالت.

ممكنات اإلنجاز

.17

.14

متميــز للعــام 2018
قامــت الــوزارة بمكافــأة  479موظــف
ّ
موزّ عيــن علــى وكاالت وإدارات الــــوزارة ،وزيــــادة نسبــــة
مكافأتهــــم عــــن العــــام الماضــي لتبلــغ 118%

قامت الوزارة بتهيئة  216موظف ضمن برنامج تهيئة الموظف
الجديد للعام 2018
عام 2018

216

ممكنات اإلنجاز

•السعي إلدماج وإشراك الموظف ضمن بيئة العمل.
•السعي لرفع وتطوير األداء واإلنتاجية.

عام 2018

479

ممكنات اإلنجاز

118%

•السعي لتشجيع وتحفيز الموظفين المميزين.
•السعي للتميز والتحسين في جودة بيئة العمل.

.15

ّ
تظلم تم رفعها من ِقبل
بحل وإنهاء  38حالة
قامت الوزارة ّ
الموظفين خالل العام 2018

قامــت الــوزارة باإلشــراف علــى تنفيــذ  12مشــاريع ،فــي زيــادة
 9مشــاريع عــن العــام الماضــي

38
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نسبة زيادة

.18

عام 2018

ممكنات اإلنجاز

•تعزيز مهارات وقدرات الموظف

•تعزيز رضا الموظفين في بيئة العمل.
•السعي لتطبيق أوجه العدالة في بيئة العمل.

عام 2018

12

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

1

•السعي لتطوير بيئة العمل وتوحيد الهوية المعتمدة.
•السعي لتطوير أنظمة المباني ورفع كفاءة التشغيل.
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.19

. 22

قامــت الــوزارة بتأهيــل  26فــرع ومبنــى حــول المملكــة ،فــي
زيــادة  4مشــاريع عــن العــام الماضــي

قامت الوزارة بعدد  604عملية ارتباط مالي للعام  ،2018بعد
أن بلغ عددها للعام الماضي  200عملية

عام 2018

26

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

18

•السعي لتطوير بيئة العمل وتوحيد الهوية المعتمدة.
•السعي لتطوير أنظمة المباني ورفع كفاءة التشغيل.

عام 2018

604

ممكنات اإلنجاز

.20

مناقلة مالية

28

19

•السعي لرفع مستوى المباني وتطوير أنظمتها.
ومقدرات الوزارة من التعديات
ّ
•السعي لحماية أراضي

ممكنات اإلنجاز

. 21

ممكنات اإلنجاز
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قامــت الــوزارة بصــرف  95%مــن االعتمــاد المســتهدف
بالميزانيــة باســتثناء المبــادرات

عام 2017

عام 2018

19

•نمو عملية الطلب من الجهات.
•السعي الستحداث تقرير خطة الصرف المالي لبنود الوكاالت واإلدارات
•التطور والزيادة في الحركات المالية.

•الســعي للمواءمــة مــع الدعــم الــوارد مــن وزارة الماليــة لبعــض البنــود
المشــاريع والمبــادرات

. 24

ً
ً
ماليا للعام  ،2018بعد أن بلغ
تقريرا
قامت الوزارة بإعداد 107
ً
تقريرا
عددها للعام الماضي 74

107

•السعي لمعالجة االرتباطات اليدوية وربطها بنظام مسار (األوركل).
•النمو والزيادة في ارتباطات المشاريع.
•تمكين تمديد بعض العقود واالرتباط عليها.

قامت الوزارة بعدد  19مناقلة مالية للعام 2018

عام 2018

عام 2018

200

. 23

قامــت الــوزارة باالنتهــاء مــن تصميــم ودراســة  28موقــع ،مــا
بيــن إعــادة تأهيــل وإنشــاء مبانــي جديــدة

ممكنات اإلنجاز

عام 2017

95%

ممكنات اإلنجاز

•إنفاذ الخطط المالية وفق االعتمادات المرفوعة.
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. 25

. 28

ً
مؤتمتــا ،حيــث وصــل إجمالــي
إجــراء
قامــت الــوزارة عــدد 40
ً
ـراء بإدارة الشــؤون اإلدارية والمالية
اإلجــراءات المؤتمتــة  140إجـ ً

طـ ّـورت الــوزارة أعمــال جميــع إدارات الشــؤون الماليــة واإلداريــة
مــن خــال حوكمتهــا بشــكل كامــل 100%

ً
مؤتمتا
إجراء
ً

40

ممكنات اإلنجاز

عام 2018

إجمالي اإلجراءات المؤتمتة

140

•السعي للربط مع األنظمة الداخلية والخارجية.
•السعي للمواءمة مع رؤية الوزارة وأهدافها.

100%

ممكنات اإلنجاز

. 26

. 29

قامــت الــوزارة بحصــر األصــول بعــدد  23785ألــف صنــف
مســجل
صنف مسجل

23785

ممكنات اإلنجاز

•السعي لتحقيق السهولة والتطور في اإلجراءات.
•المواءمة مع أهداف رؤية الوزارة.

قامــت الــوزارة بالربــط مــع ديــوان المراقبــة العامــة عبــر نظــام
إلكترونــي شــامل
ممكنات اإلنجاز

•السعي لتطوير العمل وتسريع اإلجراءات بين الديوان والوزارة.
•السعي لتحقيق األتمتة الكاملة لإلجراءات والتعامالت.

•السعي لتنظيم وأتمتة المخزون وتفعيل الرقابة عليها

. 27

قامــت الــوزارة بتفعيــل منصــة اعتمــاد بنســبة  100%لجميــع
إدارات الشــؤون الماليــة واإلداريــة للعــام 2018
نسبة منصة االعتماد

100%

ممكنات اإلنجاز

154

•السعي لتطوير اإلجراءات والربط مع وزارة المالية
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