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تطوير األنظمة واللوائــح

تعزيز التنافسية وتحسين بيئة األعمال 

تعزيز حماية المستهلك
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الجهات التابعة لمنظومة التجارة واالستثمار      

 الجهات التابعة
 لمنظومة التجارة

      واالستثمار
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الجهات التابعة لمنظومة التجارة واالستثمار      

لجنة المساهمات العقارية
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التزامات وأهداف رؤية

التزامات وأهداف رؤية
ترتكز توجهات منظومة التجـــارة واالستثمــار 

على 5 محــاور و 18 محفظة

التجـــــارة

تعزيز 
التجارة الخارجية

ضمان
التجــارة العادلة

تعزيز إنتاجية
القطاع التجاري

توفير السلع 
االستراتيجية
والمدخالت

تنمية المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

دعـــم 
الشركـات الكبيرة

تنمية قطاع الشركات
االستثمارية

صحة وأداء المنشآت
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التزامات وأهداف رؤية

االستثمار

تحقيق الفرص
االستثمارية

تعزيز التنافسية
وبيئة األعمال

أدوات التمكين

تعزيز البنية التحتية
الوطنية للجودة

تطوير وتمكين الغرف
التجارية والصناعية

تعزيز وتمكين األنظمة 
واللوائح

االرتقاء بالخدمات
المهنية المتميزة

الــقـــدرات

تنمية قدرات 
الكوادر البشرية 
ضمن المنظومة

استراتيجية 
التواصل

الداخلية والخارجية

تحليل البيانات
ودعم اتخاذ 

القرار

تطوير نظم الحوكمة
وتحسين نموذج 
التشغيل الخاص 

بالمنظومة

تحديث ورقمنة
تكنولوجيا 
المعلومات
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مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

 تأسيس
مكتب تحقيق الرؤية

هــو وحــدة إداريــة مرجعيتهــا اإلداريــة لمعالــي الوزيــر تتولــى مســؤولية متابعــة 
تحقيــق  لضمــان  األداء  قيــاس  ومؤشــرات  والمبــادرات  والمشــاريع  األعمــال 

ــك مــن خــال : ــوه ، وذل ــج المرج النتائ

متابعة مؤشرات 
األداء و التوجهات 

االستراتيجية

دعم جهات المنظومة 
في تنفيذ المبادرات 

االستراتيجية

تعزيز الشراكات وإدارة 
التغيير
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مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

مبادرات منظومة التجارة واالستثمار المعتمدة 
ضمن برنامج التحول الوطني 2020

إطاق برنامج سامة المنتجاتتطوير الممارسات التجارية إطاق المعايرة القانونية  إنفاذ حقوق المستهلك

إنشاء مركز الستدعاء المنتجات 
المعيبة

مسرعات وحاضنات األعمال 
ومراكز رواد األعمال

تطوير و نشر ثقافة العمل الحر 
و ريادة األعمال

حمات توعوية و إعامية 
لقطاع المنشآت الصغيرة 

و المتوسطة

الملكية الخاصة و رأس المال 
الجريء

تعزيز مساهمة المنشآت االمتياز التجاري
الصغيرة و المتوسطة المحلية 
في قطاع التوريد للقطاعين 

العام و الخاص

تطبيقات و خدمات إلكترونية 
لقطاع المنشآت الصغيرة 

و المتوسطة
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مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

 خدمات و حلول تمويلية لدعم 
قطاع المنشآت الصغيرة 

و المتوسطة

مركز بيانات قطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

رفع رضا ووعي المستهلك 
والتاجر

دعم احتياجات األعمال التجارية 
من خال تمكين السياسات 

والقوانين

إطاق 3 فروع للمركز 
السعودي للتحكيم التجاري

إنشاء 
هيئة الملكية الفكرية

أنظمة 
ولوائح لقطاعات الوزارة

 إطاق البرنامج الوطني 
لمكافحة التستر التجاري

مراكز 
الخدمة الشاملة الموحدة 

حماية المنتجات المحلية من هيئة تسجيل الشركات
الممارسات غير العادلة وتمكين 

النفاذ إلى األسواق الخارجية

بنــاء 
هوية استثمارية موحدة
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مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

البرنامج الوطني لتعزيز تطوير وبناء القدرات
)CAP( التنافسية

التحول لمفهوم الموارد 
البشرية

إعداد وتنفيذ خطة لقطاع 
الخدمات والصناعة في قطاع 

الصحة

 إعداد وتنفيذ خطة لمواد البناء 
واألجهزة

إعداد وتنفيذ خطة متكاملة 
لقطاع النقل و الخدمات 

اللوجستية

إنشاء المركز الوطني 
)NCC( للتنافسية

خطة 2030 لاستثمار

وضع 
معايير تقييم دولية
إعداد وتنفيذ خطة 

الستقطاب االستثمارات 
وتحسين بيئة األعمال في 
قطاعات الطاقة، والتعدين 

والصناعات التحويلية
التحول الرقمي لمنظومة 

التجارة واالستثمار
إنشاء سوق إلكترونية 

للمبادالت والتسويق التجاري 
والصناعي

SR
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األنشطــة والخدمات

 األنشطــة
والخدمات

مهام الوزارة في قطاعي 
التجارة واالستثمار
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

مهام قطاع التجارة:
في مجال الخدمات اإللكترونية

إصدار السجل 
التـجــــــاري 

إلكترونيًا

دراســة عقــــود 
الشركــــات 

النـشــــــــــــر 
اإللكتروني 

تسـجـــيــل 
العالمـات 
التجاريـــــة

حجــز االســم التجـــاري 
إصدار رخص 
االستشارات 
المهـنــيـــــــــة
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

في مـجـال تنميــة 
المنشآت التجارية

تسجيل شركات محدودة أو 
شركات متضامنة أو شركات 

توصية

تسجيل بيانات المساهمين 
بالشركات المساهمة 

المقفلة

إصدار تراخيص 
لالستشارات المهنية 
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

فـي مـجــال التجارة الداخلية

تنظيم واإلشراف على 
انتخابات مجلس الغرف 

التجارية الصناعية

اإلشراف على الرقم 
التجاري الموحد )700(

متابعة الغرف لعقد الجمعيات 
العمومية ورفع القوائم 

المالية في أوقاتها 

معالجة الشكاوى واالستدعاءات المقدمة من المواطنين ضد 
مكاتب التعقيب ومكاتب العقارات ومنشآت البيع بالتقسيط 

والقيام بجوالت تفتيشية عليها

متابعة المؤسسات 
و األشخاص الذين 

يقومون بممارسة أنشطة 
غير مرخص لهم بمزاولتها
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

فــي مـجــال تــعــزيـز فــعـالــيـة 
مشاركة المرأة في االقتصاد

إقامة مراكز خدمة 
لسيدات األعمال 

التأكيد على السماح 
للمرأة بمزاولة جميع 
األنشطة دون استثناء

 

تمكين المرأة من إدارة 
أعمالها بنفسها
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

فــي مـجـــال تحسين اإلجراءات

تعزيز حوكمة الشركات وإعداد نظام 
إلكتروني للجمعيات العمومية 

الربط اإللكتروني مع 
الجهات ذات العالقة 

إعــادة دراســة األنظمـة التجــاريــة في نظـــام 
الشركات والغرف والوكاالت التجارية والمهن 

االستشارية ومكاتب العقار
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

فـي مــجـال مكافحة التستر

التأكد من نظامية الشركات 
والمؤسسات والمحات 
وعدم مخالفتها لنظام 

مكافحة التستر

 تفتيش المنشآت والمحات 
والمكاتب والمستودعات وما 

في حكمها

تلقي الباغات والشكاوى

االنتقال لموقع المخالفة 
وضبطها مع المستندات 

المؤيدة إلثبات شبهة التستر

البحث والتحري عن حاالت 
التستر، وجمع األدلة 

وتقييمها والقيام بجميع 
اإلجراءات النظامية
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

في مجال التموين

إعداد خطط توفير احتياجات 
مناطق المملكة من السلع 

والمواد التموينية

متابعة المخزون من السلع 
لضمان وجود مخزون 

احتياطي كاٍف للمستهلك 

تنفيذ السياسة التموينية 
وإعداد الدراسات الازمة 

المتعلقة بإعادة النظر في 
النظم التموينية

تشجيع المنافسة الحرة 
الشريفة بين المنتجين 

والتجار المستوردين للسلع 
التموينية

التنسيق مع المؤسسة 
العامة للموانئ لمعرفة 

حركة االستيراد والمفسوح 
وإزالة أية اختناقات في 

عمليات الفسح

إعداد التحليات الدورية 
والدراسات عن أوضاع 

العرض والطلب ومتابعة 
األسعار محليا وعالميا 

مناقشة كافة المواضيع ذات 
العاقة بالسلع التموينية 
ضمن لجنة التموين الوزارية

التنسيق مع الجهات الرسمية 
ذات العاقة )وزارة البيئة 

والمياه والزراعة، وزارة االقتصاد 
والتخطيط( لدعم اإلنتاج المحلي

متابعة أسعار 
السلع التموينية
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

إعداد خطط الطوارئ في الحاالت غير العادية 
لضمان توفر المواد التموينية والقيام بها

االجتماع بالتجار 
والمستوردين لتحقيق 
االحتياطات المطلوبة

متابعــة الوضــع التمويني 
بصفــة يومية وتكليف 

العـــاملين بالفـــروع التي 
تقـــع في مناطق الموانئ 

لمتابعة فسح السلع 
التموينية األساسية

المشاركة في إعداد 
مواصفات األقنعة الواقية 
من الغازات وتعميمها على 

الغرف التجارية الصناعية 
لحث التجار المستوردين 

على استيرادها حسب هذه 
المواصفات

إعداد تقارير يومية عن 
الوضع التمويني

المشاركة والتفاعل مع 
الدفاع المدني في غرفة 

العمليات

التوصية بإصدار 
التراخيص الازمة 
للمخابز النصف آليه

متابعة التزام المحات 
التجارية على مختلف 

مستوياتها وأنشطتها 
بكتابة بيان )السعر( على 

جميع معروضاتها وضبط أي 
مخالفة تتعلق بذلك

وضع خطط لموسمي 
العمرة والحج ومتابعة توفير 

المواد الحيوية والتنسيق
مع الجهات ذات العاقة
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

في مجال المختبرات 
ومراقبــــــــة الجـــــودة

إصدار قرارات الحظر 
على المنتجات والسلع 

االستهاكية 

دراسة مشاريع المواصفات 
القياسية السعودية

اإلشراف على مختبرات 
ومكاتب مراقبة السلع 

االستهاكية في المنافذ 
الدولية

فسح السلع االستهاكية 
وحظر استيرادها

إصدار شهادات المنشأ 
لتصدير المنتجات الغذائية 
للمصانع والشركات الوطنية

دراسة تراخيص فسح المواد 
الكيميائية المستوردة وفسح 

أجهزة التقطير

إصدار تراخيص المختبرات 
الخاصة الختبار السلع 
المحلية، والمستوردة
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

في مجال مكافحة الــغــش الــتــجــاري

تلقي الشكاوى والتحقق من 
المخالفة وضبطها وإكمال 

اإلجراءات النظامية

ضبط مخالفات نظام 
العامات والبيانات التجارية 

معايرة موازين محات 
المعادن الثمينة وإصدار 
تراخيص مزاولة مهنتها

مصادرة السلع المخالفة 
لألنظمة والتي تشكل 

خطورة على المستهلكين

التأكد من وجود عيارات 
ودمغة على المشغوالت 
الذهبية المعروضة للبيع

مصادرة السلع المنافية 
للعقيدة اإلسامية

النظر في مخالفات نظام 
الوكاالت التجارية وشكاوى 

الضمان والصيانة

معايرة موازين المحات 
التجارية وموازين الشاحنات 

لدى المصانع

معايرة مضخات محطات 
الوقود وسحب عينات للتأكد 

من جودتها وعدم خلط 
الوقود بمواد أخرى

القيام بجوالت تفتيشية 
على األسواق والمحات 

التجارية

الزيارات المفاجئة للمصانع 
وسحب عينات للتأكد من 

المطابقة للمواصفات

متابعة تخفيضات وعروض 
األسعار والتأكد من التزامها 

بالتصاريح المرخصة
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

الرقابة على األسواق والمصانع المحلية

794 398
بالغ بطاقة كفاءة 

الطاقة

إحالة قضايا التالعب في 
بطاقات كفاءة الطاقة 

واقتصاد الوقود إلى إدارة 
القضايا للتحقيق

بالغ بطاقة اقتصاد 
الوقود

جوالت تفقدية على مصانع 
العزل واألجهزة الكهربائية 

واألسواق المحلية لألجهزة 
الكهربائية والسيارات

مصادرة األجهزة المخالفة 
للمواصفات والمقاييس 
السعودية في المصانع 

والمنشآت

سحب عينات من األسواق 
المحلية والمصانع وإحالتها 

للفحص
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

فــي مـجـال التجارة الخارجية

جمع وتحليل البيانات 
اإلحصائية عن التجارة الخارجية 
البينية بين المملكة والدول 

األخرى

جمع وتحليل البيانات 
اإلحصائية عن الصادرات 

السعودية غير النفطية

المتابعة مع الملحقيات 
التجارية بشأن العقبات 

والخافات التي تنشأ بين 
التجار السعوديين ورجال 

األعمال والمؤسسات في 
الدول الواقعة في دائرة 

عملها

الدفاع عن الشركات الوطنية 
في قضايا اإلغراق

جمع وتحليل البيانات 
اإلحصائية عن االستثمارات 

األجنبية في المملكة 

جمع وتحليل البيانات 
اإلحصائية عن التجارة الخارجية 

واالستثمارات والمشاريع 
التي تقام في المملكة
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

التنسيق مع هيئة تنمية 
الصادرات السعودية لبحث 

اآلليات الازمة لتفعيل وتطوير 
الصادرات السعودية غير 

النفطية، وجذب االستثمارات 
األجنبية إلى المملكة

تقديم الدعم بقضايا التجارة 
العالمية والدفاع عن مصالح 

المملكة بقطاعيها العام 
والخاص

إيجاد عاقة استراتيجية مع 
قطاع األعمال السعودي 
والتوعية التجارية لزيادة 
الوعي بالقوانين الخارجية

اإلشراف على اللجان 
الحكومية مع الدول األخرى 
لتعزيز العاقات التجارية 

واالستثمارية وإيجاد الحلول 
للقضايا العالقة بين المملكة 

والدول

الدفاع عن الشركات الوطنية 
في قضايا اإلغراق

إعداد دراسات وبيانات التجارة 
الدولية وتقديم االستشارات 

حولها

التدريب اإللكتروني المباشر 
باالرتباط مع منظمة التجارة 

العالمية

تقديم البرامج التدريبية والورش وحلقات التدريب وإقامة الندوات 
والملتقيات العلمية لزيادة الوعي حول قضايا التجارة الخارجية 

والدولية من خال استشاري المركز أو بالتعاون مع منظمة التجارة 
العالمية والهيئات العلمية واألكاديمية داخل المملكة  وخارجها 

التنسيق مع مجلس الغرف 
السعودية فيما يخص المعارض 

الخاصة بتشجيع الصادرات 
السعودية ومشاركة القطاع 

الخاص بها
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

في المجال القانوني

إعداد مشاريع األنظمة 
التجارية ولوائحها وقراراتها

االشتراك في دراسة ومراجعة 
مشاريع األنظمة واللوائح 

والقرارات الوزارية المتعلقة 
بها وتعدياتها بهيئة الخبراء 

ومجلس الشورى

االشتراك في دراسة 
ومراجعة مشاريع األنظمة 

واللوائح المتعلقة بها 
وتعدياتها لمجلس التعاون  

لدول الخليج العربي

اإلشراف على أعمال اللجان 
القضائية ومكاتب الفصل 

في منازعات األوراق التجارية
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األنشطة والخدمات - مهام قطاع التجارة

دراسة التظلمات بالمملكة 
من قرارات لجان الفصل 
في مخالفات نظامي 

الوكاالت التجارية والمعايرة 
والمقاييس

اإلشراف على مكاتب 
االحتجاج بالغرف التجارية 

الصناعية بالمملكة

المشاركة في اللجان 
المختصة بالفصل في 

مخالفات األنظمة التجارية 
وغير التجارية

اإلشراف على تنفيذ قرارات 
التشهير بأسماء المخالفين 

لنظام األوراق التجارية

تمثيل الوزارة أمام ديوان 
المظالم في القضايا 

المرفوعة منها أو ضدها

تمثيل االدعاء العام أمام 
مكاتب الفصل في منازعات 

األوراق التجارية

الوضع الراهن - حالة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واألوامر السامية
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اإلنجازات

54

56

77

تطوير األنظمة واللوائــح	 

تعزيز التنافسية وتحسين بيئة 	 
العمل

تعزيز حماية المستهلك	 
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اإلنجازات - تطوير األنظمة واللوائــح

إنجازات الوزارة في قطاع  
الشئون الفنية 

األنظمة واللوائح

إعداد مشروع نظام اإلفاس ورفعه 	 
للمقام السامي.

إعداد مشروع نظام الرهن التجاري ورفعه 	 
للمقام السامي.

إعداد مشروع نظام االمتياز التجاري 	 
)الفرنشايز( وطرحه الستطاع آراء العموم.

إصدار الضوابط التنظيمية للشركات 	 
المساهمة غير المدرجة.

إعداد الئحة حوكمة الشركات وطرحها 	 
الستطاع آراء العموم.

ورشة عمل نقاش نظام 
اإلفالس
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اإلنجازات - تطوير األنظمة واللوائــح

اللجـــان
إدارة  وتمثيل الوزارة في أكثر من

التخطيط والتطوير

 300
لجـــنــــــــة حـكـــومــيـــــة

مراجعة 30 نظامًا والئحة 
منظمة للتجارة واالستثمار 

في المملكة

استخاص المحاور 
واألهداف التجارية من رؤية 

2030

تشكيل فرق التطوير
) المعرفة، السياسات، 

الصياغة(

إعداد دليل السياسات 
واإلجراءات
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة العمل

التستر التجاري 
أبرز المنجزات

بلغ عدد بالغات التستر 
التجاري الواردة للوزارة 

2003

منشأة تجارية

قضية تمت احالتها إلى هيئة 
التحقيق واالدعاء العام

منشأة في قطاع مواد البناء 
والتشييد

منشأة تجارية تم طلبهم 
للحضور لسماع أقوالهم

تم التحري والتفتيش من قبل أعضاء مكافحة 
التستر التجاري على:

2,00310,590

450

2,093

126
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة العمل

جولة تفتيشية لتوطين قطاع 
االتصاالت في المرحلة 

األولى 50 % 

جولة تفتيشية لتوطين قطاع 
االتصاالت في المرحلة الثانية 

واألخيرة  100 %

5,4962,914

إحصائيات أعمال مكافحة التستر التجاري في مناطق المملكة 

القضايا تحت اإلجراءعدد القضايا الواردةالمنطقة
القضايا المحالة إلى هيئة التحقيق

واالدعاء العام
القضايا 
المحفوظة

698402137159منطقة الرياض

3402316940منطقة مكة المكرمة

161554462منطقة المدينة المنورة

106464015منطقة القصيم

6429916أبها

2572061338نجران

2271049543المنطقة الشرقية

74411221حائل

11461تبوك

4902029الجوف

161051عرعر

20031128450425المجموع العام
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

حوكمة األعمال

تشكيل لجان إدارة محفظة 
المشاريع مع الوكاالت 

واإلدارات المختلفة

االنتهاء من وضع استراتيجية 
تقنية المعلومات لمنظومة 

التجارة واالستثمار

 التنقيح اإللكتروني لبيانات 
نظام السجل التجاري

إعادة هيكلة األنظمة 
التشغيلية وفق منهجية  

SOA - المرحلة األولى

بناء وتوحيد إجراءات العمل 
للبيئة التشغيلية

الحصول على شهادة أمن 
”ISO 27001" المعلومات
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

تقنية المعلومات

تجهيز البنية التحتية 
الستضافة أكثر من نطاق 

للبريد اإللكتروني

تحويل البنية التحتية 
إلى البيئة االفتراضية 

Virtualization

تطبيق نظام النسخ 
االحتياطية

تطبيق نظام مراقبة البنية 
التحتية
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

نظام صد الهجمات على 
المواقع

توفير عناوين اإلنترنت 
واستمرارية األعمال

توفير البيئة السحابية الخاصة 
لمنظومة التجارة واالستثمار 

توفير موزع األحمال ورفع 
كفاءة أداء األجهزة التقنية

ترقية الشبكة الاسلكية في 
الوزارة

 تطبيق برنامج الهواتف 
الشبكية لمركز االتصال

إطاق خدمة الهاتف 
الشبكي المتنقل )سيسكو 

جابر( لكافة المنصات.

 إنشاء وتشغيل مركز 
المعلومات الجديد

مشروع التحكم ومراقبة 
مواقع اإلنترنت

تجهيز البنية التحتية إلتاحة 
خدمات سهل )معامات، 
أرشفة الوثائق، إجراءات(
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

تطوير وإطالق خدمات الكترونية

إطالق التطبيقات المكتبية 
Office 365 السحابية

مشروع أرشفة
 6 فروع

ترحيل البيانات والتكامل مع 
نظام برنامج الملك سلمان 

للتنمية الموارد البشرية

إطالق خدمة االجتماعات عن 
)Video Conference( بعد

خدمة التقاضي
 عن بعد

 تطوير تطبيق سهل للمعامالت 
على األجهزة الذكية

إطالق خدمة توريد المعامالت 
من البوابة اإللكترونية للوزارة 

للجهات الخارجية واألفراد

خدمة التكامل مع وزارة العدل 
إليقاف السجالت التجارية 

إلكترونيًا

 تطوير نظام
شهادة المنشأ

المرحلة األولى من بوابة 
خدمة قطاع األعمال اإللكترونية 

Business.gov.sa

تحسينات خدمة تأسيس 
الشركات -المرحلة الرابعة

 تعميم نظام المعامالت على 
الفروع والملحقيات
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

 ربط أوامر الدفع في النظام 
المالي مع وزارة المالية

لوحة مؤشرات األداء للسجل 
التجاري

مشروع متابعة اإليرادات 
للمخالفات والغرامات 

اإللكترونية

لوحة مؤشرات األداء لنظام 
المراقب الموحد

إطالق نظام إدارة الوثائق 
لمكتب معالي الوزير

مشروع فكرة اإللكتروني 
 )Fikrah( لمشاركة األفكار

لمنظومة التجارة واالستثمار

 تحسين وتطوير نظام مركز 
خدمات الموظفين “باشر”

االنتهاء من استكمال األعمال 
التقنية في عدد من فروع 
الوزارة الجديدة والمنتقلة
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

جوائز وإنجازات تقنية المعلومات
حازت الوزارة على 5 جوائز

12

كما تم
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

الغرف التجارية 
األعمال التي تم إنجازها

جائزة اإلنجاز للتعامالت اإللكترونية الحكومية

345
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

مبادرة شركاء 2030 والتواصل مع قطاع األعمال لعقد 
الشراكات وتذليل التحديات ومواءمة الخطط االستراتيجية 

وتم عقد لقاءات وورش مع

قطاع البنوكقطاع المقاوالتالغرف التجارية قطاع التجزئة رجال األعمال في عدد من 
مناطق المملكة

SR
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

دعم األعمال 

زيارة تفتيش لمكاتب 
العقار والتعقيب

قضية محالة إلى جهة 
االختصاص

تسليم 50 قراًرا وزاريًا 
للمنشآت العقارية 

المخالفة

جلسة الستماع األقوال 
وتكييف قانوني وإحالتها 

للجهات المختصة

1400

17050496
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

خدمات األعمال

المهن االستشارية

دراسة تطوير نظام المهن 
االستشارية

تنظيم هيئة المستشارين 
)اقتصادية ومالية وإدارية(

دراسة مشروع
األسماء المهنية

للمقيمين العقاريين

المصادقة على التراخيص 
الصادرة من الهيئة 
السعودية للمقيمين
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

إحصائيات المهن االستشارية

االستشارات المالية 
واإلدارية

االستشارات في مجال الزكاة 
وضريبة الدخل

االستشارات التعليمية  
والتربوية

أخرى

مجموع االستشارات التي تمت خال 
العام تتوزع على الشكل التالي :

االستشارات في مجال 
االتصاالت وتقنية 

المعلومات

االستشارات الصناعية 
والصحية

440

13

126

142

798

41

36
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

إطاق خدمة تجديد 
العامة التجارية 

إلكترونيًا

عدد العامات التجارية 
المسجلة )تراكمي(

إطاق نظام العامات 
التجارية الخليجي

عدد العامات التجارية 
المسجلة

العمل على تأسيس 
الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية

إحصائيات العالمات التجارية

185،00025،849

أهم اإلنجازات:

TMR.sa

العالمات التجارية
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

صورة السجل

تطوير نظام األسماء التجارية 
وإتاحة رفع خمسة خيارات 
لألسماء في طلب واحد

عدد األسماء التجارية 
المسجلة )تراكمي(

عدد األسماء التجارية 
المحجوزة

عدد األسماء التجارية 
المفحوصة

160،64497،000

429،436

إحصائيات األسماء التجارية

أهم اإلنجازات:

األسماء التجارية
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

السجل التجاري 
أهم اإلنجازات:

إجمالي عدد السجالت التجارية الصادرة

الربط مع وزارة العدل 
إليقاف ورفع األحكام 

القضائية

تحديث دليل األنشطة 
ISIC4  االقتصادية

تطوير النظام 
األساسي لنظام 
السجل التجاري 

إتاحة خدمة  التعديل  
بشكل كامل إلكترونيًا

إتاحة خدمة التجديد 
بشكل كامل إلكترونيًا 

سجاًل تجاريًا فرعيًاسجاًل تجاريًا رئيسيًا

المجموع 82,059117,437
199,496

ISIC4
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

عدد السجالت التجارية 
القائمة

1,201,363

إحصائيات السجل التجاري )تراكمي(



48

اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

أهم اإلنجازات:

إحصائيات الوكاالت التجارية 

طلب إنشاء رخصة

المجموع

طلبات شطب رخص طلبات تعديل وتجديد
وكالة

عدد الوكاالت المتنازع 
عليها

967

2,147

1,01010565
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

1,039519,500
ريال مبالغ مستحصلة من طلبات إنشاء الرخصوكالة تجارية مسجلة
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اإلنجازات - تعزيز البيئة التنافسية وتحسين بيئة األعمال

شهادات المنشأ

إجمالي شهادات المنشأ 
الصادرة من فروع الوزارة 
ومكاتبها لعام 2016م 

)370.683( شهادة

بزيادة قدرها  7,685  شهادة 
عن عام 2015م

370,683
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اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك

مكافحة الغش التجاري

منشأة تجارية تم الوقوف عليها 
في عدة أنشطة

58،714

المعادن الثمينة واألحجار الجوالت الميدانية
الكريمة

المعايرة والقياس

الجوالت على مصانع األغذية 
والمواد االستهالكية

حماية العالمة
التجارية

التقليد
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اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك

محالت ذهب

المعادن الثمينة واألحجار الكريمة

721

10

23543

56

التحقق من التزام 721 محاًل 
بنظام المعادن الثمينة 

واألحجار الكريمة

إحالة 10 قضايا إلى لجان 
الفصل في مخالفات نظام 

المعادن الثمينة واألحجار 
الكريمة

الترخيص لـ 235 محل 
مشغوالت معادن ثمينة 

وأحجار كريمة 

دراسة وتسجيل 43 عالمة 
دمغة ـ ذهب 

شطب ترخيص 56 محاًل 
ومشغاًل بسبب التوقف عن 

مزاولة النشاط
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اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك

المعايرة والقياس

التقليد 

3,791

1,053

17,877518

618

 محـطة وقود تم التحقق من 
عدم وجود اختالف في عداد 

مضخاتها  

شكوى لنظام العالمات 
التجارية

مضخة تم التحقق من 
مطابقتها

تشكل الغالبية منها
)األجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطورات(

 عينة مسحوبة للتحقق من 
الوقود )البنزين والديزل(  

٩١-٩٥

بالغًا تم مباشرته إلستخدام 
عالمات وأسماء تجارية لغير 

أصحابها
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اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك

الجوالت على مصانع األغذية والمواد االستهالكية

4501،884153,230
التفتيش على 450 مصنعًا 
مختلفًا تشتمل على )مواد 
غذائية، دهانات، منظفات، 

مستحضرات التجميل، 
عطورات، تجديد قطع الغيار(

بلغ إجمالي العينات المسحوبة 
إلخضاعها للفحص المخبري 1884 

عينة، وتم معالجتها 

ضبط ومصادرة 153,230 من المواد 
الغذائية واالستهالكية المخالفة لنظام 

مكافحة الغش التجاري، والبيانات 
التجارية، والعالمات التجارية 

5 مليون
اجمالي ما تم ضبطه من سلع و 

مواد مغشوشة بلغ 5 ماليين
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حماية العالمات التجارية

90

781
 إغالق 90 حسابًا من حسابات التواصل 

االجتماعي المسوقة والمعلنة عن منتجات 
مقلدة وحماية أكثر من 1,500,000 متابع 

وإلغاء أكثر من 45 ألف إعالن لمنتجات 
مقلدة. 

قضية تقليد لعالمات تجارية 
وإحالة 187 قضية لهيئة التحقيق واالدعاء العام 

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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المختبرات

إحصائية تراخيص المختبرات الخاصة :

13

26,981

58

8

362

152

32
قرار استعانة

إرسالية مفسوحة

ترخيصًا مبدئيًا صادرًا

تراخيص نهائية مجددة 
ومصدرة

إرسالية مرفوضة

ترخيصًا مبدئيًا إلكترونيًا

ترخيصًا مبدئيًا مجددًا

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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الرقابة على المصانع واألسواق .

العزل اقتصاد الوقود األسواق المصانع الحالة

47 1404 1391 47 عدد الزيارات

8 313 16 3 الُمخالفة

22118 0 400
8,073 أجهزة 
90,000 إنارة

الكميات المحجوزة

األجهزة الكهربائية المخالفة مواد العزل النوع

المصانع األسواق المصانع

65572 400 22118 الُمخالفة

65572 322 لم يتم البدء بالمصادرة تم المصادرة

%0 %20 %0 نسبة التسريب

الجولة الرقابية على المصانع واألسواق واقتصاد الوقود ومصانع العزل

إعادة التدوير للمنتجات المخالفة :

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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استدعاءات السلع االستهالكية

192

656.283
عدد حمالت االستدعاء

عدد المنتجات المعيبة

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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إحصائية مركز الباغات

886,736306,385 اتصال

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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105,736

28,035

14,825

67,887

17,140

5,620

50,401

10,688
6,026

الرياض

منطقة عسير

منطقة المدينة المنورة

منطقة مكة المكرمة

منطقة القصيم

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

منطقة تبوك

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك



61

47,012

11,528

40,928

10,308

33,813

12,376

عدم توفر قطع غيار 
أو الصيانة

مغاالة في أسعار مواد 
تموينية

عدم االلتزام بتطبيق شروط 
الضمان

عيوب تصنيع

اختالفات تعاقدية

عدم صحة اإلعالن

نوع الباغ
)أعلى 10 بالغات(

SR

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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15,854

13,125

214,385

17,391

12,050

عدم وجود بطاقة سعر 
على المنتج

اختالف سعر الرف عن 
الكاشير

المجـمــوع

عدم االسترجاع أو 
االستبدال

مغاالة في سعر 
سلعة كمالية

اإلنجازات - تعزيز حماية المستهلك
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اإلنجازات - التجارة الخارجية

خطة العمل

مراحل المشروع

لتعظيم المكاسب واستقطاب 
االستثمارات تماشيًا مع رؤية 2030

خطة التحول للملحقيات التجارية

أن يكون تركيز العمل بنسبة 
%80 على الترويج الستقطاب 
االستثمارات و تنمية الصادرات 
و  20 % على جمع المعلومات 
التجارية وتقديم خدمات تسهيل 

األعمال.

األولى - تجربة نموذج العمل والخطة وتطبيقها على ملحقية إيطاليا
الثانية - تطبيق نموذج العمل والخطة على جميع الملحقيات ) خال الربع الثالث -الرابع لعام 2017(

وضع مؤشرات وأهداف محدده 
قابلة للقياس )تختلف من دولة 

ألخرى حسب الخطة االستراتيجية 
االقتصادية لاستثمار 

والصادرات لكل دولة بالتنسيق 
مع الجهات ذات العاقة – هيئة 

تنمية الصادرات السعودية 
والهيئة العامة لاستثمار(

وضع مؤشرات قياس األداء 
و تحديد الممكنات

وضع آلية لمتابعة الفرص 
واألداء من خال لوحة تحكم 

)Dashboard(

وضع دليل إجراءات ونموذج 
تشغيلي ما بين الجهات المعنية 
)الهيئة العامة لاستثمار وهيئة 
تنمية الصادرات(  وداخل الوزارة 

للتأكد من المتابعة واغتنام 
الفرص
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اإلنجازات - التجارة الخارجية

الملحقيات السعودية التجارية

يبلغ عدد الملحقيات 
التجارية 14 ملحقية 
على النحو التالي :

متابعة األنظمة الصادرة عن الدول 
وتسهيل عمل الشركات السعودية 

الراغبة في االستيراد أو التصدير

التعاون مع سفارات المملكة في 
تلك الدول في متابعة التبادل 

التجاري معها

تذليل الصعوبات التي قد تعترض 
صادرات المملكة لتلك الدول وجذب 

االستثمارات للمملكة

واشنطن

كوااللمبور

طوكيو

لـنــــدن

نيودلهي

طهران
)مغلقة مؤقتا(

روما

صنعاء
)مغلقة مؤقتا(

إسطنبول

إسالم أباد )تحت 
إشراف السفارة (.

بكين

بيروتالقاهرةجنيف

18040030113
المشاركة مع الوفود 
الرسمية والمعارض 

والمؤتمرات

االجتماع مع الجهات 
الحكومية والشركات 

األجنبية

تقـريـــرًا
ودراسات اقتصادية

الشكاوى



الموقع االلكتروني

مركز قطاع االعمال

 

مركز باغات المستهلك 

 

قنوات التواصل االجتماعي

mci.gov.sa

92 0000 667

1900

Saudimci


