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التجــارة  منظومــة  شــهدتها  متســارعة  وخطــوات  دؤوب  عمــل 
لتحقيــق  الحثيــث  ســعيها  إطــار  فــي  العــام  هــذا  واالســتثمار 
أهدافهــا االســتراتيجية وتمكيــن القطــاع الخــاص، وتعزيــز قــدرات 
المســتفيدين. مصالــح  وحمايــة  واالســتثمار  التجــارة  قطاعــي 

وعملنــا فــي منظومــة التجــارة واالســتثمار خــال الفتــرة الماضيــة 
علــى تعزيــز مبــدأ الشــفافية، وتفعيــل قنــوات التواصــل وتطويــر 
الخدمــات الذكيــة ليســتفيد منهــا الجميــع، وحرصنــا علــى تبنــي 
المبــادرات الهادفــة بالتركيــز علــى خمســة محــاور اســتراتيجية هي: 
التمكيــن،  أدوات  المنشــآت،  وأداء  صحــة  التجــارة،  االســتثمار، 

والقــدرات. 

كـلـمــــــة

إجــراءات  بتحســين  كبيــرًا  اهتمامــًا  "أولينــا 
االســتثمارات  وجــذب  األعمــال  ممارســة 
القطــاع  نمــو  فــي  تســهم  التــي  النوعيــة 
ــات العالــم" ــر اقتصادي ليكــون واحــدًا مــن أكب

ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة واالستثمار
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ــة المهمــة التــي تشــهد ســباقًا نحــو التقــدم  وفــي هــذه المرحل
رؤيــة  أهــداف  وتحقيــق  الوطنــي  التحــول  لمســايرة  والتطــور 
المملكــة 2030 ننظــر فــي منظومــة التجــارة واالســتثمار للقطــاع 
الخــاص بصفتــه شــريكًا أساســيًا فــي التنميــة عملنــا علــى دعمــه 
وتمكينــه، وفتحنــا مجــاالت أرحــب ليمــارس دوره فــي بيئــة تضمــن 

ــه عوامــل النجــاح واالســتمرارية. ل

وأولينــا اهتمامــًا كبيــرًا بتحســين إجــراءات ممارســة األعمــال وجذب 
االســتثمارات النوعيــة التــي تســهم فــي نمــو القطــاع ليكــون 
واحــدًا مــن أكبــر اقتصاديــات العالــم، محــركًا للتوظيــف ودافعــًا 

ــة الشــاملة. ــة التنمي لعجل

السياســات  وتطويــر  الخدمــات  أتمتــة  علــى  عملنــا  كمــا 
والتشــريعات وفــق أفضــل المعاييــر الدوليــة، واســتكمال البنيــة 
التشــريعية وبنــاء قاعــدة أساســية تحفــز علــى المنافســة العادلــة 

وتنمــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والصناعــات والخدمــات 
الوعــي  مســتوى  وترفــع  المحلــي«،  »المحتــوى  الوطنيــة 

والتاجــر. للمســتهلك 

ويســرني أن أقــدم هــذا التقريــر الســنوي الــذي يلخــص إنجــازات 
التــي  1439/1438هـــ  التجــارة واالســتثمار للعــام المالــي  وزارة 
ــه عــز وجــل ثــم بجهــود العامليــن المخلصيــن  تحققــت بفضــل الل
فــي مختلــف القطاعــات تنفيــذًا للتوجيهــات الســديدة والرعايــة 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  المباركــة  المســيرة  لقائــد  الكريمــة 

وســمو ولــي عهــده األميــن -حفظهمــا اللــه-. 

التجاريــة  المنظومــة  وتطويــر  لدعــم  ســويًا  للعمــل  ونتطلــع 
وتحقيــق  بالخدمــات  لارتقــاء  المملكــة  فــي  واالســتثمارية 

للجميــع. الرفاهيــة 

والله ولي التوفيق،

التقرير السنوي
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 ملخص تنفيذي
ألبرز أعمال الوزارة

تضمــن التقريــر الســنوي لــوزارة التجــارة واالســتثمار للعــام المالــي   1438/ 1439هـــ 
معلومــات  متنــاواًل  المتحققــة  واألهــداف  للمبــادرات  تفصيليــة  معلومــات   )2017(
تفصيليــة عــن حجــم التجــارة الداخليــة والخارجيــة، إذ تضمــن القيمة اإلجمالية لحجــم التبادل 
ــزان التجــاري  ــال، وحقــق المي ــار ري ــغ 1214 ملي التجــاري للمملكــة خــال العــام 2016 البال
للمملكــة فائــض لعــام 2016 قــدره 163 مليــار ريــال محققــًا نســبة ارتفــاع مقدارهــا 51% 
عــن العــام الــذي قبلــه. كمــا بلــغ إجمالــي الــواردات خــال العــام 2016،  526 مليــار ريــال، 
بينمــا بلــغ إجمالــي الصــادرات الســعودية 688 مليــار ريــال منهــا 510 مليــار ريــال صــادرات 

نفطيــة و178 مليــار ريــال غيــر نفطيــة. 

اشــتمل التقريــر علــى جــداول زمنيــة محــددة إلنهــاء مراجعــة وتطويــر األنظمــة واللوائــح 
ورفــع مســتوى التنســيق مــع الغــرف التجاريــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي إعــداد 
ــى إشــراك القطــاع الخــاص مــن خــال  ــوزارة عل ــة التشــريعات، فقــد حرصــت ال ومراجع
ــول األنظمــة قبــل  ــات العمــوم ح ــاءات وورش العمــل المشــتركة مــع األخــذ بمرئي اللق
صدورهــا مــن مجلــس الغــرف الســعودية واللجــان التخصصيــة لـــ 28 غرفــة تجاريــة فــي 
المملكــة، إضافــة إلــى عــرض مســودة مشــروع كل نظــام والئحــة علــى حــده عبــر البوابــة 
اإللكترونيــة للــوزارة الســتطاع أراء العمــوم والمهتميــن انطاقــًا مــن مبــدأ الشــفافية 

والمشــاركة.

بدورهــا، طالبــت الــوزارة كافــة الجهــات الحكوميــة بعــرض األنظمــة واللوائــح التــي تعتــزم 
ــة  ــه شــريكًا أساســيًا فــي عملي ــه كون إصدارهــا علــى القطــاع الخــاص واســتطاع مرئيات
التجاريــة  الغــرف  الــوزارة  الخــاص أشــركت  القطــاع  تعزيــز دور  علــى  التنميــة. وحرصــًا 
بعضويــة اللجنــة التنفيذيــة لتحســين أداء األعمــال فــي القطــاع الخــاص »تيســير« التــي 

ــارة واالســتثمار.  ــر التج ــي وزي يرأســها معال

أرقام وإحصائيات التبادل التجاري

الشراكة مع القطاع الخاص

تطوير األنظمة واللوائح
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وفــي إطــار تطويــر األنظمــة واللوائــح المنظمــة للعمــل التجــاري واالســتثماري فقــد 
أنجــزت الــوزارة 9 مشــروعات أنظمــة ولوائــح منظمــة للعمــل التجــاري واالســتثماري فــي 
المملكــة ، باإلضافــة إلــى 16 مشــروع نظــام والئحــة أخــرى قيــد اإلعــداد يتــم الرفــع 
بهــا للجهــات التنظيميــة خــال العــام 2018، كمــا أصــدرت مكاتــب الفصــل فــي منازعــات 
األوراق التجاريــة 5682 قــرارًا خــال 2017 بمــا يضمــن الثقــة والطمأنينــة فــي التعامــات 

التجاريــة، وتحقيــق العــدل والمســاواة بيــن المتقاضيــن.

عملــت وزارة التجــارة واالســتثمار مــع اللجنــة التنفيذيــة لتحســين أداء األعمــال فــي القطــاع الخــاص »تيســير« علــى تحقيــق أعمــال  
أســهمت فــي تحســين البيئــة التجاريــة واالســتثمارية فــي الســعودية وســهولة ممارســة النشــاط التجــاري بهــدف تحفيــز نمــو القطــاع 

الخــاص وتعزيــز التنافســية، ومــن أبــرز تلــك اإلصاحــات  :

ـ  إطــاق مبــادرة »مــراس« التــي وفــرت علــى المســتثمرين عنــاء البحــث والتنقــل بيــن الجهــات المقدمــة للخدمــات وبــات بإمكانهــم 
وبخطــوة واحــدة إلكترونيــة وعبــر القــر المكانــي  االســتفادة مــن عــدة خدمــات حكوميــة بــكل يســر وســهولة كاســتخراج الســجل التجــاري 
ورخصــة البلديــة وشــهادة الغــرف التجاريــة وإنشــاء ملــف وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
وهيئــة الــزكاة والدخــل فــي خطــوة الكترونيــة واحــدة ،  وهنــاك عــدد مــن الجهــات تنضــم تباعــًا للخدمــات المقدمــة لبدايــة العمــل التجــاري 

.

الثقة والطمأنينة في التعامات التجارية

تحسين بيئة األعمال

فــي  واالســتثمار  التجــارة  لــوزارة  النموذجــي  الفــرع  تدشــين  ـ 
الريــاض » مخــرج 6 » حيــث يقــدم كافــة الخدمــات لقطاعــي التجــارة 
كافــة  إلنجــاز  شــامل  وموظــف  ابداعيــة  بطريقــة  واالســتثمار 

المعامــات

ـ بــدء تطويــر فــروع وزارة التجــارة واالســتثمار لتكــون نموذجيــة 
بشــكل كامــل تتحقــق فيهــا تقديــم الموظــف للخدمــات الشــاملة 
مــع آليــات حوكمــة للعمــل وتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن 
المــوارد البشــرية اضافــة لارتقــاء بالخدمــات المقدمــة للعمــاء 
بســرعة  انجازهــا  يتــم  الحضــور  حــال  وفــي  الكترونيــا  وانجازهــا 

قصــوى

التقرير السنوي
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وفــي إطــار التنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة إلعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة 
ــم إعــداد مشــروع نظــام مكافحــة الغــش التجــاري الخليجــي  الغــش التجــاري بالمملكــة، ت
ومشــروع نظــام حمايــة المســتهلك الخليجــي، باإلضافــة إلــى موافقــة المقــام الســامي 
علــى مقتــرح وزارة التجــارة واالســتثمار بإنشــاء غرفــة عمليــات مشــتركة تحــت إشــراف  
الــوزراء بعضويــة  بقــرار مــن مجلــس  المشــكلة  المســتهلك  لحمايــة  الدائمــة  اللجنــة 
19 جهــة حكوميــة تفعيــًا الســتراتيجية حمايــة المســتهلك مــن آثــار قــرارات اإلصــاح 
االقتصــادي ورصــد أي تغيــرات طارئــة ومؤثــرة علــى الســلع والخدمــات وضمــان التدخــل 

ــررة فــي األســعار.  ــر مب الســريع والتحقــق مــن عــدم وجــود أي ارتفاعــات غي

وفــي إطــار جهــود إجــراءات مراقبــة وفحــص جــودة الســلع والمنتجــات الــواردة إلــى 
المملكــة فــي المنافــذ الحدوديــة بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للجمــارك تــم تفعيــل آليــة 
عمــل لمتابعــة المنشــآت التــي يتــم ضبــط منتجات مغشوشــة لديها، والربــط اإللكتروني 
مــع الجمــارك إلتاحــة بيانــات التخليــص الجمركــي، باإلضافــة إلــى وضــع قائمــة بشــركات 
المطابقــة التــي منحــت شــهادات مطابقــة لمنتجــات تبيــن عــدم مطابقتهــا لعــدم قبــول 

شــهاداتها مســتقبًا. 

التحــوالت  علــى  المترتبــة  اآلثــار  مــن  األعمــال  قطــاع  حمايــة  ببرامــج  يتعلــق  وفيمــا 
واإلصاحــات االقتصاديــة ، عملــت منظومــة التجــارة واالســتثمار علــى تذليــل العقبــات 
إطــاق  الخطــوات  تلــك  أهــم  ومــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  تواجــه  التــي 
مبــادرة اســترداد الرســوم الحكوميــة  والتــي شــملت جميــع القطاعــات حيــث بــات بإمــكان 
الشــركات اســتعادة رســوم أول 3 ســنوات لــكل مــن رســوم الســجل التجــاري وتجديــده، 
ــة، باإلضافــة  ــة، ورخصــة البلدي ــة، واشــتراك الغــرف التجاري وتســجيل العامــات التجاري
إلــى ٪80 مــن المقابــل المالــي للعمالــة الوافــدة، واشــتراك البريــد الســعودي »العنــوان 
الوطنــي«، ورســوم نشــر عقــد التأســيس وتراخيــص األنشــطة االقتصاديــة، ويتــم ذلــك 

ــة. ــة اســترداد الرســوم الحكومي مــن خــال بواب

19 جهة حكومية في غرفة عمليات حماية المستهلك

مبادرة استرداد الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الربط اإللكتروني مع الهيئة العامة للجمارك
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أســهمت اإلصاحــات االقتصاديــة التــي أقدمــت عليهــا المملكــة خــال الفتــرة الماضيــة 
ــر مســبوق علــى المســتوى الدولــي بمؤشــر ســهولة ممارســة  ــق تقدمــًا غي فــي تحقي
األعمــال الصــادر عــن البنــك الدولــي للعــام 2018 حيــث تقدمــت وألول مــرة فــي 6 محــاور 
ــاري، ومؤشــر  ــدء النشــاط التج مــن أصــل 10 وهــي : مؤشــر إنفــاذ العقــود، ومؤشــر ب
تســجيل الملكيــة، ومؤشــر تســوية حــاالت اإلفــاس، ومؤشــر التجــارة عبــر الحــدود، 
ــة  ــة )63( إلــى المرتب ــة المســتثمرين الــذي حقــق قفــزة مــن المرتب ومؤشــر حمايــة أقلي

ــًا. )10( عالمي

وصنــف تقريــر مجموعــة البنــك الدولــي المملكــة مــن بيــن أفضــل 20 بلــدًا إصاحيــًا فــي 
العالــم، والثانيــة مــن بيــن أفضــل البلــدان ذات الدخــل المرتفــع ودول مجموعــة العشــرين 
مــن حيــث تنفيــذ إصاحــات تحســين منــاخ األعمــال، بعــد أن عملــت اللجنــة التنفيذيــة 
لتحســين أداء األعمــال فــي القطــاع الخــاص »تيســير« علــى تحســين ترتيــب المملكــة 
فــي المؤشــرات العالميــة المهتمــة بقطــاع األعمــال، وتمكنــت مــن معالجــة الكثيــر مــن 
المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه القطــاع وســاهمت فــي تحفيــزه للمشــاركة فــي 

ــة االقتصاديــة. التنمي

تحقيق تقدم دولي في مؤشر سهولة ممارسة األعمال

المملكة من بين افضل 20 بلًدا اصاحًيا في العالم

التجــارة  الحكوميــة شــكلت منظومــة  الجهــات  كافــة  بيــن  التكامليــة  لــأدوار  وتفعيــًا 
دور  وتطويــر  بتحســين  يعنــى  عمــل مشــترك  فريــق  العــدل  واالســتثمار ومنظومــة 
ــاري واالســتثماري ورفــع مســتوى الوعــي  ــم النشــاط التج ــة فــي دع ــة العدلي المنظوم
ــة المترتبــة علــى قضــاء التنفيــذ، كمــا يتــم العمــل علــى تنفيــذ  بالمســؤوليات القانوني
عــدة مبــادرات مــن أهمهــا الربــط اإللكترونــي بيــن جهــات المنظومتيــن وإنشــاء المحاكــم 
التجاريــة ونقــل اختصاصــات مكاتــب الفصــل فــي منازعــات األوراق التجارية لــوزارة العدل.

الدور التكاملي مع وزارة العدل

إيمانــًا بأهميــة تحقيــق أهــداف الملحقيــات التجاريــة الســعودية فــي الخــارج نفــذت الــوزارة خــال 2017 خطــة تحــول لجــذب االســتثمارات 
وتنميــة الصــادرات عبــر الملحقيــات التجاريــة بــدأ تنفيذهــا فــي ملحقيــة إيطاليــا وتعميمهــا علــى الملحقيــات األخــرى حيــث أثمــرت عــن 
تحقيــق الملحقيــات منجــزات عــدة أهمهــا إعــداد 105 تقاريــر وأبحــاث اقتصاديــة خــال العــام 2017، كمــا حققــت 91 إنجــازًا فــي فــرص 
جــذب االســتثمار للمملكــة، و47 إنجــازًا لتمكيــن نفــاذ الصــادرات الســعودية إلــى الخــارج، و130 إنجــازًا فــي اللقــاءات والتمثيــل الحكومية، 
و34 إنجــازًا مــع الوفــود الرســمية، باإلضافــة إلــى 32 إنجــازًا فيمــا يخــص الشــؤون القانونيــة، و87 إنجــازًا يتعلــق بالدراســات واألبحــاث .

الملحقيات التجارية وجذب االستثمار

التقرير السنوي
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الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة واالستثمار

 اإلدارة العامة
للحوكمة

 وكالة الوزارة
للتجارة الداخلية

 إدارة األبحاث
والدراسات

 إدارة مكافحة
التستر التجاري

 إدارة
التوثيق

 إدارة
خدمات األعمال

 إدارة
الغرف التجارية

 اإلدارة العامة
للتسجيل التجاري

الوكيل
المساعد

 إدارة المتابعة 
وقياس األداء

 اإلدارة العامة
للمختبرات 

 مكتب
المشاريع

 وكالة الوزارة
لحماية المستهلك

 اإلدارة العامة
للتموين

 إدارة
القضايا

 إدارة
التستر التجاري

 اإلدارة العامة
 لمكافحة الغش

التجاري

 إدارة
غسيل األموال

 الوكيل
المساعد

 اإلدارة العامة
 للرقابة التجارية

 إدارة
االتصاالت اإلدارة

 اإلدارة العامة
 للشؤون اإلدارية

والمالية

 إدارة
الخدمات

 إدارة
التخطيط والميزانية

 إدارة المناقصات
والمشتريات

 إدارة
تطوير االعمال

 إدارة
الشؤون المالية

 إدارة
األمن والسامة

 إدارة
المعالجات التجارية

 إدارة الدراسات
والتقارير االحصائية

 إدارة
شهادات المنشأ

 وكالة الوزارة
للتجارة الخارجية

 إدارة
شهادات المنشأ

  إدارة العاقات
 التجارية العربية

واالسامية

 إدارة شؤون مجلس
 التعاون والجامعة

العربية

مكتب الممثل الدائم 
لدى منظمة التجارة 

العالمية ) جنيف(

 اإلدارة العامة
للمفاوضات التجارية

 الوكيل
المساعد

 مركز خدمات التجارة
العالمية

 إدارة التخطيط
والتطوير

وكالة الوزارة
للشؤون الفنية

 اإلدارة
القانونية

 الوكالة المساعدة
لأنظمة واللوئح

 الوكالة المساعدة
للشؤون القنونية

 إدارة
اللجان

 اإلدارة العامة
للموارد البشرية

 إدارة
التواصل الداخلي

 إدارة عمليات
الموارد البشرية

 إدارة تطوير
الموارد البشرية

جنيف

بكين

بيروت

نيودلهي

اسطنبول

لندن

الجنوبية

الرياض

حائل

الشرقية
روما

كوااللمبور

إسام اباد

طوكيو

القاهرة

واشنطن

 مكة
المكرمة

 المدينة
المنورة

القصيم

تبوك

نائب
الوزير

وزير التجارة
واإلستثمار
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 إدارة
المراسم والوفود

 اإلدارة العامة
للتسويق واالتصال

 إدارة العاقات
العامة واالعام

 إدارة المعارض
والمؤتمرات

 مكتب
المشاريع

 إدارة التسويق
واالعام الجديد

 إدارة
التوعية

 إدارة
التصاميم

 اإلدارة العامة
للهندسة

 إدارة
المشاريع والتنفيذ

 إدارة التأهيل
والتجهيزات

 إدارة
المباني

مكتب
المشاريع

 قسم سكرتارية
الوزير

مكتب
الوزير

 قسم االتصاالت
اإلدارية

 قسم متابعة
األعمال

 مساعد المشرف
العام

المستشارين

 وحدة الوثائق
الدائمة

 مركز الوثائق
والمحفوظات

 وحدة الوثائق
السرية

 وحدة الوثائق
المتوسطة النشاط

 وحدة الوثائق
النشطة

 إدارة
تطوير التطبيقات

 اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

 إدارة تنفيذ المشاريع
 واإلشراف على

الموردين

 إدارة
طلبات األعمال

 إدارة
الشبكات

 إدارة استراتيجية
تقنية المعلومات

 إدارة تشغيل
وصيانة التطبيقات

 إدارة األنظمة
ومراكز البيانات

 إدارة حوكمة تقنية
 المعلومات والبنية

المؤسسية

اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

اإلدارة العامة
للمتابعة والتفتيش

 مكتب تحقيق
الرؤية

 إدارة التوجهات
االستراتيجية

 إدارة
المبادرات

 إدارة
الشراكات والتغيير

 قامت الوزارة بتطوير الهيكل التنظيمي والرفع
بتعديات جوهرية على الهيكل

 بما يضمن تحقيق رؤية 2030 ويتواكب مع التقدم
في مختلف المجاالت وفي انتظار اعتماده

التقرير السنوي
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وكالة
الوزارة للتجارة

الداخلية

1
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اإلدارة العامة
للحوكمة وااللتزام

الهيكل التنظيمي لوكالة التجارة الداخلية

 إدارة
شهادات المنشأ

 مكتب
الوكيل

إدارة المتابعة
وقياس األداء

إدارة األبحاث
والدراسات

اإلدارة العامة
للتسجيل التجاري

إدارة مكافة
التستر التجاري

اإلدارة العامة
لخدمات األعمال

اإلدارة العامة
للغرف التجارية

 الوكيل
المساعد

 إدارة
خدمات الشركات

 إدارة
السجل التجاري

 إدارة
األسماء التجارية

 إدارة
اإللتزام

حوكمة
الشركات

 إدارة
الوكاالت التجارية

 إدارة
المهن االستشارية

 إدارة
العامات التجارية

وكيل التجارة
الداخلية
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1. اإلدارة العامة للتسجيل التجاري

الصعوبات والمعوقات :

تتمثل مهمة إدارة التسجيل التجاري في إصدار وتجديد وتعديل وشطب 

السجات التجارية ، وكذلك في خدمات تسجيل األسماء التجارية و خدمات 

الشركات من دراسة العقود والقرارات والتأسيس .

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

نظام الشركات المهنية  	 
عدم تنسيق الجهات األخرى فيما يخص مبادراتها وحماتها التصحيحية 	 

للسوق التجاري مع الوزارة يؤثر على سير العمل
عدم ربط بيانات األفراد مع الوزارة يؤدي إلى إصدار سجل تجاري لغير 	 

مستحقها )الوفيات، عدم األهلية(

التعجيل باعتماد مشروع نظام الشركات المهنية	 
التنسيق بين الجهات األخرى قبل إطاق أي حملة، ال سيما الحمات 	 

التصحيحية للسوق التجاري للتأكد من جاهزية واستعداد جميع الجهات 
ذات العاقة

ربط االنظمة اإللكترونية مع الجهات ذات العاقة	 

الهيكل التنظيمي :
اإلدارة العامة

للتسجيل التجاري

 خدمات
الشركات

السجات
التجارية

األسماء
التجارية

التقرير السنوي
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1.1 إدارة خدمات الشركات

اإلنجازات واإلحصائيات

تأســيس  عقــود  دراســة  فــي  الشــركات  إدارة  مهمــة  تتمثــل 
الشــركات ورقيــًا وإلكترونيــًا والتحقــق مــن بياناتهــا واإلحالــة لكتــاب 

العــدل للتوثيــق اليــدوي 

إطاق خدمة التحديث 
للسجل  التجاري 

للمؤسسات 

01

نظام التفويض اإللكتروني 
للسجل التجاري للمؤسسات 

والشركات .

04

الربط مع وزارة 
العمل والتأمينات 

االجتماعية

02

الربط مع الزكاة والدخل وذلك 
لغرض التحقق من االلتزام 

الضريبي للمنشآت .

05

إطاق خدمة تجديد 
السجل التجاري 

إلكترونيًا للشركات

03

تطوير نظام داخلي للسجل 
التجاري )تاجر(

06
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2.1 إدارة السجات التجارية المصدرة

إحصائيات السجات التجارية

تتمثل مهمة إدارة السجات التجارية في إصدار وتعديل وتجديد وشطب السجات التجارية .

20162017السجات التجارية المصدرة )الشركات والمؤسسات(

83,94375,635عدد السجات التجارية الرئيسية

115,649119,479عدد السجات التجارية الفرعية

199,592195,114المجموع

1,197,357إجمالي عدد السجات التجارية القائمة )تراكمي(

20162017السجات التجارية الصادرة )الشركات والمؤسسات(

199,592195,114عدد السجات التجارية المصدرة

68,707116.529عدد السجات التجارية المجددة

1,0805,794عدد السجات التجارية الموقوفة

47,07289.330عدد السجات التجارية المشطوبة

60,613141,615عدد السجات التجارية المنتهية

1,197,357إجمالي عدد السجات التجارية القائمة )تراكمي(

السجات التجارية

السجات حسب العمليات

الشركات 
9%

المؤسسات 
91%

2017 2016

عدد السجات الصادرة جديدة عدد السجات التجارية المشطوبة عدد السجات التجارية المشطوبة

التقرير السنوي
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20162017عدد الشركات

4,8364,973عدد السجات التجارية الرئيسية

8,2068,391عدد السجات التجارية الفرعية

13,04213,364المجموع

20162017عدد الشركات

17,28716,357عدد السجات التجارية

147,646إجمالي عدد السجات التجارية )تراكمي(

عدد الشركات

عددالسجات 
التجارية الفرعية

عددالسجات 
التجارية الرئيسية

النسبةعدد الشركاتنوع الشركة

%48,70770.02ذات المسؤولية المحدودة
%2,7954.02ذات الشخص الواحد
%1,5222.19التوصية البسيطة

%1,4052.02المساهمة المقفلة
%4,2786.15التضامنية
%6951.00المهنية

%5300.76الفروع الخليجية
%2,1563.10الفروع األجنبية

%1680.24المتعاقدة
%5,2827.59الشركات األجنبية
%2,0252.91الشركات الخليجية

%69,563100اإلجمالي )التراكمي(

عدد السجات التجارية ) نساء (

اجمالي السجات 
في المملكة

20172016

اجمالي السجات 
المصدرة في 2017

8,391

4,973

1.200K195K

8,206

4,836

12.3%

بملكية نساء

8.4%

بملكية نساء
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3.1 إدارة األسماء التجارية

اإلنجازات واإلحصائيات:

تتمثــل مهمــة إدارة األســماء التجاريــة فــي تقديــم خدمــات 
االســتعام عــن األســماء التجاريــة وحجزهــا وقيدهــا بالســجل 

التجــاري وكذلــك النظــر فــي تشــابه األســماء التجاريــة .

	  إطاق خدمة الموافقة الفورية لاسماء التجارية للشركات .

20162017السجات التجارية الصادرة )الشركات والمؤسسات(

669,950638,097عدد األسماء التجارية المقدمة

268,359270,311عدد األسماء التجارية المقبولة

397,388364,760عدد األسماء التجارية المرفوضة

2,127,370إجمالي عدد األسماء التجارية المقدمة )تراكمي(

التقرير السنوي
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2. اإلدارة العامة للحوكمة وااللتزام

1.2 إدارة الحوكمة

اإلنجازات واإلحصائيات:

يتمثل دور اإلدارة بالقيام على مراجعة طلبات الجمعية العمومية للشركات 
المساهمة وكذلك تعديات األنظمة األساسية للشركات إن وجد وإصدار 

القرارات الوزارية بالترخيص وإعان تأسيس أو تحول الشركة  ، ومراجعة 
القوائم المالية وتحديث بيانات الشركات .

الهيكل التنظيمي :
إدارة الحوكمة

 قسم
الجمعيات

 قسم
المتابعة

 قسم
القوائم المالية

إطاق نظام الجمعيات 
اإللكتروني

ودراســته  مراجعتــه  تــم  طلــب 
ــة  ــق المالي ــات والوثائ مــن البيان
المقدمــة مــن الغــرف التجاريــة 
أنظــار  علــى  لعرضهــا  تمهيــدًا 

الوزيــر العتمادهــا  معالــي 

شركة مساهمة تم تأسيسها

إطاق نظام اإلفادة  
اإللكتروني

قائمة مالية تم مراجعتها 
ودراستها للشركات

واعداد الخطابات الازمة 
المدونة بشأن المخالفات 

النظامية

شركة مساهمة تم 
قرار تم إعداده للوزارة بالترخيص بتأسيس شركة مساهمة تصفيتها

 )73( قرار للــوزارة بإعــان تأسيس شركــة مســاهمــة 
 )110( قرار للوزارة بالترخيص بالتحول  شركة مساهمة 
 )110( قرارات للوزارة بإعان بالتحول شركة مساهمة 

متابعة جميع الشركات المساهمة 
المقفلة البالغ عددها )1188( شركة 

وتحديد الشركات المخالفة 

شــركة مســاهمة محالــة إلجــراء 
التعديــل علــى الســجل التجــاري.

المخالفــة  الشــركات  مخاطبــة 
نظــام  مــن   )68( للمــادة 
 )65( الشــركات والبالــغ عددهــا 
فتــح  ســرعة  بضــرورة  شــركة 
بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس 
اإلدارة وعقــد جمعيــة النتخــاب 
للــدورة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

القادمــة

شــركة مســاهمة مقفلــة قامــت 
بعقــد الجمعيــة العامــة الســنوية 

خــال المــدة المحــددة نظامــًا

651188

30

5500

183
73

839

3300

15

26



أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة

إجمالي رؤوس األموال  للشركات 

التي تم تأسيسها أو تحولها

)مليار ريال سعودي(

أعداد الشركات المساهمة المغلقة

الصعوبات والمعوقات :

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

وجود مخالفات لمواد نظام الشركات في الجمعية العمومية والذي 	 
يؤدي إلى صعوبة الموافقة على نتائج اجتماع الجمعيات.

عدم وجود الئحة حوكمة للشركات المساهمة غير المدرجة	 

التعجيل باصدار الئحة حوكمة الشركات	 
ربط االنظمة اإللكترونية مع الجهات ذات العاقة	 
رفع مستوى الوعي بحقوق والتزامات األعضاء مجالس ادارات 	 

الشركات

2017

183

2016

128

2017

4,973

2016

4,836

2015

4,001

2015

95

2017

25,640

2016

7,284

2015

7,641

252%

التقرير السنوي
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2.2 إدارة االلتزام

اإلنجازات واإلحصائيات

ــا ودراســتها  ــى اســتقبال الشــكاوى والنظــر فيه ــزام عل تقــوم إدارة االلت
إلــى  إمــا  المخالفــة  الشــركات  وإحالــة  الشــركات،  نظــام  وفقــا ألحــكام 
لجنــة النظــر فــي مخالفــات الشــركات أو النيابــة العامــة ومتابعــة القوائــم 

الماليــة وإيقــاف الســجات التجاريــة ورفعهــا.

الصعوبات والمعوقات

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

قلة معرفة أغلب الشركات بأحكام نظام الشركات	 
قلة عدد المحاسبين القانونيين المعتمدين لمراجعة واعتماد القوائم 	 

المالية للشركات

العمل على زيادة الوعي والتثقيف في أحكام نظام الشركات.	 
تطوير الية لرفع عدد المحاسبين القانونيين	 

الهيكل التنظيمي
 مدير

إدارة االلتزام

 قسم
الدراسات

 قسم
المتابعة

معالجة )3162( 
طلب إيقاف / رفع 

إيقاف للشركات

معالجة )989( طلب 
إيقاف / رفع إيقاف 

للمؤسسات

إصدار تعهدات على 
)1826( شركة لعدم إيداع 
القوائم المالية للشركة 

إحالة عدد )55( قضية إلى 
لجنة النظر في مخالفات 

نظام الشركات 

متابعة )242( شركة 
مساهمة لعقد 

اجتماع جمعية عامة 
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3. اإلدارة العامة لخدمات االعمال 

1.3 إدارة العامات التجارية

اإلنجازات واإلحصائيات :

تتمثل مهمة اإلدارة العامة لخدمات األعمال في خدمة العماء بكافة الجوانب 
المتعلقة في المجاالت التالية :

) العامات التجارية ـ الوكاالت التجارية ـ المهن االستشارية ـ شهادات المنشأ (

يتعلــق  فيمــا  العمــاء  خدمــة  فــي  التجاريــة  العامــات  إدارة  مهمــة  تتمثــل 
بالعامــات التجاريــة وفقــًا لنظــام العامــات الخليجــي مــن تســجيل وتجديــد 
وتعديــل ونقــل ملكيــة وشــطب عامــة وترخيــص باســتخدام عامــة وتعديــل 
ــة ، وكذلــك  ــة وفــك رهــن عام ــة أو عنوانــه ورهــن عام ــات مالــك العام بيان

التظلــم واالعتــراض علــى تســجيل العامــة التجاريــة .

تطوير وإطاق نظام 
إلكتروني جديد متوافق 

مع النظام الخليجي 
للعامات التجارية

موافقة مجلس الوزراء على 
تأسيس الهيئة السعودية 

للملكية الفكرية

رفع تعديات تنظيم الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية 
بالتعاون مع مدنية الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية و وزارة 
الثقافة واإلعام إلى هيئة الخبراء.

استقبال رئيس المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية 

)الويبو( والوفد المرافق له

المشاركة في اجتماع 
الجمعية العمومية 
للمنظمة العالمية 

للملكية الفكرية

الهيكل التنظيمي :
مدير إدارة

العالمات التجارية

خدمة
العماء

الخدمات
االلكترونية

الخدمات
المساندة

الهيكل التنظيمي :
اإلدارة العامة

لخدمات األعمال

إدارة
الوكاالت التجارية

إدارة
العامات التجارية

إدارة
المهن االستشارية

إدارة
شهادات المنشأ

التقرير السنوي
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20162017عدد الشركات

18,20411,790عدد العامات التجارية المسجلة

200,852إجمالي عدد العامات التجارية المسجلة )تراكمي(

إحصائيات العامات التجارية

العامات التجارية

الصعوبات والمعوقات :

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

قلة وعي العميل بنظام العامات التجارية الخليجي	 
تكثيف الحمات التوعوية	 
إعادة النظر في رسوم تسجيل عامة تجارية	 

11790

200852

 عدد العامات
 التجارية المسجلة

2017

 إجمالي عدد العامات
التجارية المسجلة
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2.3 إدارة الوكاالت التجارية

اإلنجازات واإلحصائيات:

فيمــا  العمــاء  خدمــة  فــي  التجاريــة  الــوكاالت  إدارة  مهمــة  تتمثــل 
يخــص قيــد وكالــة تجاريــة فــي التســجيل والتجديــد والشــطب والطباعــة 

ــة . ــة التجاري ــاء الوكال ــك إلغ وكذل

إحصائيات الوكاالت التجارية

20162017أنواع الوكاالت

8395وكالة امتياز

236226وكالة تجارية

472441وكالة توزيع

5057وكالة خدمات

311وكالة عقد داخلي

844830مجموع الوكاالت المصدرة

14,292إجمالي عدد الوكاالت التجارية المسجلة )تراكمي(

الهيكل التنظيمي :
مدير عام إدارة

الوكالت التجارية 

خدمة
العماء

الخدمات
االلكترونية

الخدمات
المساندة

طباعة شهادات قيد 
الوكاالت التجارية لدى 

العماء في محل إقامتهم

المشاركة في إعداد نظام جديد  
لامتياز التجاري ينظر في هيئة 

الخبراء بمجلس الوزراء

سرعة الرد على الطلبات والتواصل 
مع العميل بشكل أسرع من خال 

التعامات اإللكترونية

تحويل االجراء إلى الكتروني 
بنسبة %100 )عدم مطالبة 

الشركة بأصول العقود(

التقرير السنوي
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أعلى )20( جنسية

20162017أنواع الوكاالت

12694أمريكي

1858المملكة العربية السعودية

4957إيطالي

5255الصين الشعبية

6155بريطاني

3643تركي

5442الماني

4941اماراتي

2437فرنسي

4434هندي

1930سويسري

2126كندي

1724كوريا الجنوبية

1324مصري

3123اسباني

616ايرلندي

1613اردني

3712هولندي

59بلجيكي

98سويدي

الصعوبات والمعوقات :

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

التعجيل في اعتماد نظام الوكاالت التجارية الجديدنظام الوكاالت التجارية قديم

57

43

58

55

94

55

 830
وكالة تجارية جديدة في 

2017

الواليات المتحدة إيطاليا
األمريكية

الصينتركيا

المملكة العربية 
السعودية

المملكة المتحدة 
البريطانية 
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663
شهادة مهنة استشارية 

جديدة في 2017

3.3 إدارة المهن االستشارية

اإلنجازات واإلحصائيات :

إصــدار  فــي  العمــاء  فــي خدمــة  المهــن االستشــارية  إدارة  تتمثــل مهمــة 
التراخيــص للمهــن االستشــارية وفــق الضوابــط واللوائــح المنصــوص عليهــا .

20162017الشهادات

667663عدد شهادات المهن االستشارية عام 2017

12,238عدد شهادات المهن االستشارية )تراكمي(

إحصائيات شهادات المهن االستشارية

أعلى ٧ مهــن استشــاريــة

الهيكل التنظيمي :
مدير إدارة

المهن االستشارية 

خدمة
العماء

الخدمات
االلكترونية

الخدمات
المساندة

اإلدارية252

التعليمية125

المالية66

تقنية المعلومات 37
واالتصاالت

الزكاة 30
وضريبه الدخل

الترجمة29

الصناعية27

تطوير وإعادة صياغة نظام المهن 
االستشارية اإللكترونية.

تحويل الخدمة إلى 
إلكترونية 100%

التقرير السنوي
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4.3 إدارة شهادات المنشأ

اإلنجازات واإلحصائيات :

التصدير في السعودية

نمو التصدير )عدد شهادات المنشأ(

تتمثــل مهمــة إدارة شــهادات المنشــأ فــي إنجــاز أعمــال شــهادات المنشــأ مــن 
إصــدار الشــهادات ومعالجــة طلبــات بيــان المتابعــة وطلبــات رفــع التواقيــع 
إلكترونيــًا وكذلــك طلبــات إضافــة المنتجــات للمنتجــات الوطنيــة بجميــع أنواعهــا .

الصعوبات والمعوقات :

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

أنظمة بعض الدول العربية ال تقبل الشهادات المصدرة إلكترونيًا
الرفع عن ذلك بشكل رسمي لجامعة الدول العربية بمذكرة إيضاحية لطبيعة 

هذه الخدمة ومميزاتها وعدم تعارضها مع االتفاقية و طلب اعتماد هذه 
األلية في إطار جامعة الدول العربية

87984

373890

جميع فروع 
المملكة 2017

الرياض
2017 

1434 1435 1436 1437

2.22%

0.24%

2.80%

إطاق الخدمة 
اإللكترونية لخدمة 

شهادة المنشأ المرحلة 
األولى في جميع فروع 

المملكة

01

تم إنجاز ما يقارب
 %95 من مشروع 
الخدمة اإللكترونية 
لشهادات المنشأ

02

شهادات المنشأ
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4. اإلدارة العامة للغرف التجارية

اإلنجازات واإلحصائيات :

النساء في الغرف التجارية

تقــوم اإلدارة باســتيفاء مــا يلــزم نحــو الموافقــة إلنشــاء غرفة جديــدة وفتح فروع 
ومكاتــب للغــرف ومراكــز التدريــب ، تشــكيل لجــان االشــراف علــى االنتخابــات ، 
ولجــان النظــر فــي الطعــون ، ومجالــس إدارات الغــرف كل )4( ســنوات ، تعييــن 
ممثلــي الغرفــة لــدى مجلــس الغــرف الســعودية وقبــول اســتقاالت االعضــاء 
 ، بذلــك  المتعلقــة  الوزاريــة  القــرارات  وإعــداد  البــدالء  وتعييــن  اعفائهــم  أو 
مراجعــة القوائــم الماليــة ومشــروعات الموازنــات التقديريــة بالتعــاون والتنســيق 
ــي تحصــل فــي الغــرف بالتنســيق مــع  مــع إدارة الشــركات ، حــل الخافــات الت
مجلــس الغــرف ، تلقــي الباغــات والشــكاوى والبــت فيهــا ، المتابعــة الدوريــة 
الجتماعــات مجالــس إدارات الغــرف ، حضــور منــدوب مــن اإلدارة للجمعيــات 

ــة للغــرف . العمومي

أعضاء النسائيةالغرفة التجارية

2أبها

2حائل

2اإلحساء

إتمام ربط جميع 
الغرف بنظام 

سجاتي

تعيين سيدات أعضاء 
في مجالس إدارات غرفة 

األحساء وغرفة أبها

إتمام انتخابات وتشكيل 
مجالس إدارات عدد )6( 

من الغرف لدورات قادمة: 
األحساء، الجوف، أبها، 

مكة، القريات، حائل

تعديل الائحة التنفيذية لنظام 
الغرف ) تحديد نصاب الجمعية، 
التصويت اإللكتروني، ضوابط 
الحمات االنتخابية، انتخاب ثلث 

االعضاء، معايير اختيار رئيس 
مجلس الغرف السعودية ونائبيه(

تشكيل مجلس 
إدارة مجلس الغرف 
السعودية للدورة 
الحالية وتفعيل 
الصوت الموزون
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الصعوبات والمعوقات :

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

انخفاض مستوى التفاعل بين أعضاء مجالس إدارات بعض الغرف .	 
الخافات واالنقسامات التي تحصل بين األعضاء وتؤثر سلبًا على أداء الغرف 	 

ومساهماتها .
عدم االنتظام في عقد االجتماعات الدورية لمجلس اإلدارة والجمعيات 	 

العمومية ورفع القوائم المالية .
تأخر اإلفادات من الجهة ذات العاقة عن االستعام عن المرشحين لمجالس 	 

اإلدارة.

إتاحة الفرصة للغرف الستثمار أموالها بالطريقة التي يقرها مجلس 	 
اإلدارة.

تحسين عمليات اختيار المرشحين واالنتخابات )تحديد الكفاءات، 	 
التواصل، الترشيح، االنتخابات، التعيين، اختيار الرئيس(.

توحيد وتطوير خدمة التصديق اإللكتروني بين الغرف.	 
الربط اإللكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسريع قبول طلبات 	 

الترشيح لعضوية مجالس إدارات الغرف.
التصويت اإللكتروني لقرارات مجالس االدارات في الغرف التجارية.	 
إيداع القوائم المالية للغرف عبر نظام قوائم.	 
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5.اإلدارة العامة لمكافحة التستر التجاري

تقــوم االدارة باســتقبال الباغــات الــواردة مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة 
والمواطنيــن والمقيميــن واتخــاذ االجــراءات الازمــة حيالهــا .

وتختــص بإجــراء التحريــات وأعمــال التفتيــش والتحقــق مــن صحــة الباغــات ، 
وفــى حالــة وجــود مــا يؤكــد صحــة الباغــات أو وجــود اشــتباه  تقــوم باســتدعاء 

بلــغ مجمــوع الزيــارات والجــوالت التفتيشــية خــال عــام 2017 عــدد )14,701( 
زيــارة و جولــة شــملت الكثيــر مــن القطاعــات منهــا: المفروشــات واألثــاث 
ــي، و نشــاط  ــي، االتصــاالت و مســتلزماتها، الحاســب اآلل ــي والمكتب المنزل

ــة )وطــن بــا مخالــف(. ــار الســيارات إضافــة إلــى حمل قطــع غي

مجموع القضايا التي 
أحيلت للنيابة العامة 

)871( قضية.

مجموع القضايا التي 
أحيلت إلى جهات حكومية 

أخرى )309( قضية.

الهيكل التنظيمي :

 وحدة الدعم
ومراقبة الجودة

وحدة التحري
والتفتيش

وحدة اإلثبات
)سماع األقوال(

مدير عام إدارة
مكافحة التستر التجاري

وحدة متابعة وتطوير إدارة
مكافحة التستر بالفروع 

14,701 871309

االطــراف ذوي العاقــة فــي االشــتباه لســماع األقــوال وكتابــة التقاريــر عــن 
الوقائــع والحيثيــات ورفعهــا الــى النيابــة العامــة .

كمــا تقــوم بالتنســيق مــع فــروع الــوزارة والجهــات المكملــة معهــا لعمــل الجوالت 
التفتيشــية الخاصــة بمكافحــة التســتر التجــاري علــى مســتوى المناطق .
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مجموع الزيارات والجوالت التفتيشية القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة

الصعوبات والمعوقات :

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

صعوبة إثبات حاالت التستر	 
نظام السجل التجاري يسمح بمزاولة النشاط لمن رأس مالهم أقل من 	 

مائة ألف ريال
قلة وعي المجتمع بأضرار التستر	 
صعوبة الحصول على معلومات األرصدة و الحواالت البنكية للوافدين 	 

ومقارنة ذلك بالدخل الشهري
طول فترة التقاضي	 
عدم وجود حد أدنى للعقوبات	 

إجبار المحات التجارية على استخدام نقاط البيع	 
تعديل نظام السجل التجاري	 
تكثيف الحمات التوعوية	 
عقوبات فورية للمحات التجارية في حال عدم إصدار فاتورة 	 

للمشتريات
تعاون الجهات ذات العاقة لمقارنة الدخل الشهري بالحسابات البنكية 	 

و الحواالت
إيجاد محاكم متخصصة للبت في قضايا التستر بشكل سريع	 
تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية داخل األحياء	 
مراجعة نظام مكافحة التستر ووضع حد أدنى للعقوبات	 

1438 هـ

871

1437 هـ

450

1436 هـ

290

1438 هـ

14.701

1437 هـ

10.590
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تقــوم الــوزارة مــن خــال مبادراتهــا ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي والبرامــج األخــرى بالتنســيق الدائــم مــع 
مجلــس الغــرف والغــرف التجاريــة واللجــان العاملــة فــي هــذه الغــرف بمــا يخــدم القطــاع الخــاص بشــكل عــام، 
فقــد تــم عقــد الكثيــر مــن االجتماعــات وورش العمــل، إمــا بيــن المســؤولين بالــوزارة والغــرف أو مــع المجتمــع 
التجــاري علــى مســتوى المملكــة للحصــول علــى التغذيــة العكســية لأنظمــة الحاليــة والجديــدة، إضافــة الــى 

طــرح التغييــرات علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي لمعرفــة رأي المجتمــع المدنــي قبــل تطبيقهــا.

ــع وزارة  ــم التنســيق م ــد ت ــة فق ــة بالكامــل وبحســب الحاج ــة العدلي ــع المنظوم ــوزارة بالتنســيق م قامــت ال
العــدل لتطويــر األداء وتبــادل الخدمــات وتأطيــر الحوكمــة اإللكترونيــة، ومــن نتائــج هــذا التنســيق تــم تخصيص 

كّتــاب عــدل وموّثقيــن لتوثيــق عقــود الشــركات يدويــًا واعتمــاد التوثيــق اإللكترونــي.

ــذ بإيقــاف  ــدى قاضــي التنفي ــات ل  كمــا اتاحــت الوصــول للمعلومــات بشــكل إلكترونــي، وإعطــاء الصاحي
ــي ومباشــر.  ــة بشــكل إلكترون الســجات التجاري

كمــا قامــت الــوزارة بالتنســيق مــع ديــوان المظالــم واالســتفادة مــن الخدمــات اإللكترونيــة إلتاحــة االطــاع 
ــا.. وغيرهــا.  ــة ورفــع المذكــرات ومتابعــة القضاي علــى المعلومــات المطلوب

ــة  ــة باألنشــطة التجاري ــة لوضــع وتعديــل األنظمــة ذات الصل ــوزارة مــع المنظومــة القضائي هــذا وتعمــل ال
واالســتثمارية ووعــي أصحــاب األعمــال مــن خــال ورش العمــل العامــة والمتخصصــة.  

مــن خــال مبــادرات الــوزارة فــي برنامــج التحــول 2020 والمبــادرات األخــرى والتــي مــن ضمنهــا مبــادرة 
ــادرات  ــة ومب ــدء األعمــال وتنظيمــه مــن خــال التنســيق مــع الشــركاء مــن الجهــات المعني ــراء ب تســهيل إج
تهــدف لرفــع مســتوى تحقيــق العدالــة التنافســية أو مبــادرات مكافحــة التســتر التجــاري ودعــم وتحفيــز القطــاع 

ــز الصــادرات واســترداد الرســوم وغيرهــا . الخــاص وتحفي

ــه قــادرًا علــى مواجهــة  ــة وجعل ــرات االقتصادي ــة قطــاع األعمــال مــن التغي ــوزارة تعمــل علــى حماي  فــإن ال
ومواكبــة هــذه التغيــرات . هــذا ومــن الطبيعــي تأثــر القطــاع الخــاص بــأي تغيــرات تطــرأ علــى الوضــع 
االقتصــادي محليــا او عالميــا مــن سياســات اقتصاديــة فهــو جــزء مــن هــذه المتغيــرات المرتبــط بهــا محليــا 

ــا.  ودولي
والــوزارة ســوف تأخــذ بعيــن االعتبــار دراســة هــذه التغيــرات والتحــوالت لوضــع السياســات المائمــة للقطــاع 

االعمــال لمواجهتهــا واســتمرارية نمائــه وتطــوره. 
مــع اإلشــارة ألهميــة دور معالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار فــي رئاســة لجنــة تحســين بيئــة األعمــال “تيســير” 
والتــي تضــم 38 جهــة حكوميــة لمناقشــة كل المواضيــع التــي لهــا تأثيــر علــى القطــاع الخــاص وتتخــذ جميــع 

الســبل الممكنــة لحلهــا.
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بحكــم اشــراف الــوزارة علــى الغــرف التجاريــة فــإن التواصــل والتنســيق عالــي جــدًا.. الــوزارة تقــوم مــن 
ــة  خــال مبادراتهــا ضمــن برنامــج التحــول 2020 بالتنســيق الدائــم مــع مجلــس الغــرف والغــرف التجاري
واللجــان العاملــة بهــا بمــا يخــدم القطــاع الخــاص مــن دعــم وتحفيــز ودراســة أنظمــة وتلقــي المقترحــات 
ــوزارة ومجالــس  ووضــع البرامــج والحلــول، فقــد تــم عقــد الكثيــر مــن االجتماعــات بيــن المســؤولين بال

الغــرف والغــرف.
 كمــا أن مجلــس الغــرف يشــارك الــوزارة فــي الكثيــر مــن اللجــان والزيــارات الرســمية ويتبنــى الكثيــر مــن 
ــار بعــض  ورش العمــل التــي تخــدم المجتمــع المدنــي والتجــاري، ويشــترك مــع الــوزارة فــي دراســة آث

األنظمــة والقــرارات لتعديلهــا قبــل اعتمادهــا.

الــوزارة تعمــل علــى حمايــة قطــاع األعمــال مــن التغيــرات االقتصاديــة وتجعــل مــن خــال تحفيــز هــذه 
المؤسســات قــادرة علــى مواجهــة ومواكبــة هــذه التغيــرات، والقطــاع الخــاص ال بــد أن يتأثــر مــن أّيــة تحــوالت 
اقتصاديــة أو تغيــرات تطــرأ علــى الوضــع االقتصــادي محلًيــا أو عالمًيــا مــن سياســات اقتصاديــة فهــو جــزء 
مــن هــذه المتغيــرات المرتبــط بهــا محليــا ودوليــا، والــوزارة ســوف تأخــذ بعيــن االعتبــار دراســة هــذه التغيــرات 

والتحــوالت لوضــع السياســات المائمــة لقطــاع األعمــال لمواجهتهــا واســتمرارية نمائــه وتطــوره    

قامــت الــوزارة بالتنســيق مــع وزارة العــدل لتطويــر األداء وفقــا لهــدف الدولــة مــن تأطيــر الحوكمــة اإللكترونية 
ــك  ــة وذل ــة االلكتروني ــة مــن الحــزم الخدماتي ــم إطــاق مجموع ــج هــذا التنســيق ت ألداء الخدمــات، ومــن نتائ

بتوثيــق عقــود الشــركات إلكترونيــا.
واســتخدام نمــوذج العقــد الموحــد عنــد التأســيس للشــركات الراغبــة فــي اســتخدام هــذا العقــد بمــا يســهل 

ســرعة توثيــق وتســجيل الشــركة خــال يــوم واحــد.
والــوزارة مســتمرة فــي التنســيق لتطويــر االداء بشــكل أكبــر، وهــي تقــوم باالســتمرار بالتنســيق ســواء مــع 
وزارة العــدل أو غيرهــا مــن الــوزارات بمــا يدعــم النشــاط التجــاري واالســتثماري، وســوف تقــوم الــوزارة بوضــع 
برنامــج لرفــع مســتوى الوعــي لــدى اصحــاب االعمــال بالمســؤوليات القانونيــة المترتبــة علــى قضــاء التنفيــذ 

بنــاء علــى مــا صــدر مؤخــرا مــن آليــات لقضــاء التنفيــذ.

مــن خــال مبــادرات الــوزارة فــي برنامــج التحــول 2020 ومــن ضمنهــا مبــادرة تســهيل إجــراء بــدء األعمــال 
وتنظيمــه مــن خــال التنســيق مــع الشــركاء مــن الجهــات المعنيــة أو مــن خــال رفع مســتوى المواصفات 
ــز القطــاع الخــاص أو  ــاري أو دعــم وتحفي ــة التســتر التج ــادرات مكافح ــة التنافســية أو مب ــق العدال وتحقي
تحفيــز الصــادرات وكذلــك مــا تقــوم بــه هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن برامــج لدعــم هــذه 

المؤسســات الناشــئة والتــي ســتطبق تدريجيــا. 

التقرير السنوي

٢٠١٧

41



تحسين بيئـــة
األعمــال

2
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1. لجنة تيسير

تحسين بيئـــة األعمــال

ُتعنــى لجنــة “تيســير” بالمضــي قدمــًا فــي تحســين قطــاع األعمــال فــي المملكــة، ســعيًا إلحــداث بيئــة 
ــات  ــزم مــن اإلصالح ــق ح ــى تأســيس وأداء األعمــال. ومــع تحقي ــزة عل أعمــال متطــورة ومســتقرة ومحفِّ
المتميــزة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تتمكــن المنشــآت التجاريــة مــن النمــو والتوســع بوتيــرة أســرع 

مــن أي وقــت مضــى.

مــع 38 جهــة حكوميــة، تهــدف لجنــة “تيســير” إلــى دعــم القطــاع الخــاص فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق األهــداف التاليــة:

الوصول بترتيب 
المملكة إلى 

مراكز متقدمة في 
المؤشرات الدولية

رفع كفاءة الخدمات 
الحكومية

إنفاذ األوامر 
والتوجيهات السامية 
الهادفة إلى تحسين 
بيئة األعمال وتحفيز 

القطاع الخاص.

زيادة فعالية التواصل 
مع القطاع الخاص.
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2. لجنة بدء النشاط التجاري

لجنــة بــدء النشــاط التجــاري تنــدرج ضمــن مســؤوليات وكالــة التجــارة الداخليــة حيــث يتــرأس اللجنــة ســعادة وكيــل التجــارة الداخليــة 
المكلــف االســتاذ عبدالســالم عبداللــه المانــع ، هــي لجنــة منبثقــة مــن لجنــة تيســير التــي يترأســها معالــي وزيــر التجارة و االســتثمار 
الدكتــور ماجــد القصبــي، مــن اهدافهــا تحســين أداء األعمــال فــي القطــاع الخــاص وتحفيــزه للمشــاركة فــي التنميــة االقتصاديــة 
وحرصــًا علــى تحقيــق المراتــب المتقدمــة فــي مؤشــر “بــدء النشــاط التجــاري”، وهــو أحــد أهــم المؤشــرات التــي يقيســها تقريــر 
ممارســة األعمــال الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي. و بعضويــة ممثليــن مــن عــدد مــن جهــات حكوميــة هــي وزارة العمــل، 
وزارة الشــؤون البلديــة و القرويــة، هيئــة الــزكاة و الدخــل، هيئــة االســتثمار ، هيئــة منشــآت ، المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي، 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، ، البريــد الســعودي ، مــدن االقتصاديــة ، ولجنــة 

تيســير(.

قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات لعمل االصالحات التالية:

حملة اعامية تحت عنوان ) #مايحتاج ( يتم استعراض اصاحات اللجنة لتسهيل بدء العمل التجاري 	 
من خال عدة قنوات لزيادة الوعي لدى المستثمرين باإلصاحات وخطوات بدء النشاط التجاري في 

المملكة. 

عمل حملة اعامية بعنوان )ابدأ عملك التجاري في يوم( 	 

التدقيــق االلكترونــي لعقود تأســيس الشــركات. 
المعلومــات  بصحــة  المســتثمر  يتعهــد  حيــث 
المدخلــة ومــن ثــم يتــم ارســال العقــد لكتابــة 
مــن  العقــد  مراجعــة  الــى  الحاجــة  دون  العــدل 

قبــل موظــف وزارة التجــارة واالســتثمار 

التوثيــق االلكترونــي لعقــد التأســيس مــن خــال 
خدمــة “ ابشــر “

االئتمــان  )بطاقــات  عبــر  االلكترونــي  الدفــع 
االلكترونــي( الدفــع  وانظمــة 

عدم موافقة ولي المرأة لبدء النشاط التجاري

لـأسـمـــاء  الــفــــوري  الـحــجـــز  خـدمـــة  اطـــاق 
الـتـجـاريـــة

مــن  كل  فــي  المنشــأة  ملــف  رقــم  اصــدار 
الجهــات التاليــة بشــكل آلــي متزامنــًا مــع اصــدار 
المؤسســة   ، العمــل  )وزارة  التجــاري  الســجل 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ، هيئــة الــزكاة و 

) الدخــل 

الغــاء متطلبــي ايــداع راس المــال وفتــح حســاب 
“ تحــت التأســيس” فــي البنــوك 

ــراءات  ــم للشــركات إلج ــود خت ــاء اشــتراط وج إلغ
ــدء النشــاط  ب

لبريــد  خدمــات  فــي  االشــتراك  رســوم  إلغــاء 
االولــى. للســنة  التجــاري(  )واصــل 

اصــدار رخصــة بلديــة فوريــة مــن خــال نظــام 
االنشــطة  لجميــع  االســتثمار  و  التجــارة  وزارة 

930م2 مســاحة  حتــى  الفوريــة 

وقد أتمت اللجنة اإلنجازات التالية :
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3. برنامج ِمراس

ِمــراس هــو برنامــج أطلقتــه اللجنــة التنفيذيــة لتحســين أداء االعمــال فــي القطــاع 
الخــاص )تيســير( وهــي جــزء مــن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وتتولــى 
وزارة التجــارة واالســتثمار تشــغيله وتنفيــذه، يقــدم هــذا البرنامــج جميــع الخدمــات 
المقّدمــة مــن الجهــات الحكوميــة والقطاعــات الخاصــة و التــي تفيــد فــي بــدء العمــل 
ــة مترابطــة  ــم خدمــات الكتروني ــراس فــي تقدي ــز ِم ــوم واحــد فقــط. يتمي ــاري بي التج

ــراس. ــز ِم ــة والمطّبقــة فــي المنّصــة ومرك ــات حديث باســتخدام تقني

تكامل مع الجهات

مـرتكـــز خدمـــة موحـــدة

توحـيد الـدخول لخدمات قطاع األعمال

منــصــة إلـكــترونـيـــة لجمـيع  الخدمات 
المتعلقة بقطاع األعمال

إعـــــادة هـــــنـــدســــة
اإلجــراءات وتـطــويــر األعـمــال

محتوى تفاعـلي لــشــرح
كــيــفــية بــدء الـــعـمـــل الـــتـــجــــاري

نموذج موحد لبدء العمل التجاري 
متكامل مع جميع الجهات الحكومية

مكونات برنامج مراس:
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إنجازات مراس:

ــة الريــاض، بوجــود عــدد مــن الخدمــات  ــز مــراس فــي مدين تشــغيل مرك
مــن الجهــات التاليــة:

تطوير منصة الكترونية لتقديم خدمات التجار والمستثمرين

تطوير نموذج موحد لبدء العمل التجاري، يشمل كل من :

وزارة التجارة واالستثمار.	 
الهيئة العامة للرياضة.	 
البنوك السعودية.	 
الغرف التجارية.	 
وزارة المالية.	 

وزارة العدل.	 
وزارة الشؤون البلدية والقروية	 
وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة 	 

المعدنيــة

السجل التجاري.	 
اشتراك الغرفة التجارية.	 
ملــف وزارة العمــل والتنميــة 	 

االجتماعيــة.

ملف هيئة الزكاة والدخل.	 
ملف التأمينات االجتماعية.	 
رخصة البلدية الفورية )اختياري(	 
رقم التعريف الموحد للمنشآت 	 

)700(

تطوير تطبيق 
لألجهزة الذكية

المشاركة في 
3 ملتقيات 

ومعارض

توفير خيارات للدفع 
اإللكتروني تشمل 
البطاقات االئتمانية

تدشين خدمة 
وصول

إطالق حملة #مايحتاج 
اإلعالميـة في 3 مدن 

رئيسية.

خدمة تبادل التراخيص 
الكترونيا ألكثر من 26 

جهة

تشغيل خدمة 
المحتوى التفاعلي 
لبدء العمل التجاري
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أهداف الهيئة:

تسهيل بدء النشاط التجاري وضمان ممارسته بكفاءة عالية.	 
تحســين اإليــرادات الحكوميــة مــن رســوم الخدمــات المتعلقــة بممارســة األنشــطة التجاريــة دون زيــادة 	 

األعبــاء علــى المســتفيد. 
تقديــم وتطويــر خدمــات تجاريــة إلكترونيــة، قائمــة علــى الترابــط والتكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة ذات 	 

العاقــة مــن خــال توفيــر منصــة إلكترونيــة موحــدة، ممــا يســاهم فــي الخفــض مــن تكاليــف ميزانيــة 
الدولــة المعتمــدة لتقنيــة المعلومــات، ولهــا فــي ذلــك التعــاون مــع القطــاع الخــاص بنــاًء علــى مبــدأ 

المشــاركة بالدخــل لتنفيذهــا.
تحســين مســتوى الثقــة فــي تعامــات التجــارة اإللكترونيــة وفــق برامــج تضمــن بيئــة تجاريــة إلكترونيــة 	 

آمنــة وســليمة.
توفيــر حلــول مبتكــرة واالســتفادة مــن البيانــات بمــا يجعــل لهــا قيمــة مضافــة للقطــاع الخــاص ويســاهم 	 

فــي رفــع إنتاجيتــه.

4. هيئة السعودية للملكية الفكرية:

5. هيئة األعمال االقتصادية:

بنــاًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )410( وتاريــخ 28/6/1438هـــ القاضــي بالموافقــة علــى الترتيبــات 
التنظيميــة للهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة تــم إنشــاء الهيئــة لتحقيــق األهــداف التاليــة:

تـطـويـر سـيـاسـات حـقوق الملكية الفكرية, وحمايتها, وإنفاذها.	 
زيادة الـوعي والمعرفـة واالستخدام الفعال لـحـقـوق المـلـكـيـة الـفـكـرية فـي المـمـلـكـة.	 
تحسين جودة العمل وتقليـل الوقـت المستغـرق إلنجـاز خـدمـات ومـنـتـجات الملكية الفكرية.	 
تحقـيـق التـمـّيـز المؤسسي للمنظومة.	 

أتــت فكــرة إنشــاء الهيئــة وذلــك انفــاذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )308( وتاريــخ 18/7/1437هـــ، القاضــي بالموافقــة علــى رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، 
ــدء  ــراءات إنشــاء الشــركات وتيســير ب ــة ذات العاقــة لتســهيل إج ــوزارة، ومنهــا التكامــل والتعــاون مــع الجهــات الحكومي ــة لل ــادرات الموكل ــة اعتمــاد المب المتضمن
ــة، بمــا يســهم فــي تحقيــق االســتدامة، وتفعيــل الحوكمــة  ــام بمســؤولياته االجتماعي األعمــال التجاريــة، وتفعيــل دور القطاعيــن التجــاري واالســتثماري فــي القي

وااللتــزام ورفــع مســتوى الشــفافية واإلفصــاح فــي القطــاع الخــاص.
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6. لجنة حماية أقلية المستثمرين:

7. دليل التراخيص:

أســهمت اإلصاحــات التــي أقدمــت عليهــا المملكــة خــال األشــهر الماضيــة فــي مجــال تحســين بيئــة 
األعمــال فــي تحقيــق قفــزات كبيــرة علــى المســتوى الدولــي حيــث تقدمــت المملكــة إلــى المرتبــة العاشــرة 
فــي مؤشــر حمايــة أقليــة المســتثمرين فــي تقريــر مجموعــة البنــك الدولــي الصادر خــال نوفمبــر الماضي.

هــذا التقــدم جــاء بعــد أن مكنــت وزارة التجــارة واالســتثمار المســتثمرين بمزيــد مــن الحقــوق أبرزهــا المشــاركة 
فــي القــرارات المهمــة، كمــا نظمــت مــا يتعلــق بصفقــات األطــراف ذوي العاقــة وحققــت فــي هــذا الجانــب 
عــدد مــن اإلصاحــات المهمــة والتــي قــادت لتقــدم المملكــة فــي مؤشــر )حمايــة أقليــة المســتثمرين( مــن 
ــًا، حيــث دعمــت موقفهــا بآليــات أكثــر شــفافية وقــدرة علــى تنظيــم  المرتبــة )63( إلــى المرتبــة )10( عالمي

عمليــات اإلفصــاح بمــا يضمــن حمايــة حقــوق المســتثمرين. 

ــن  ــن المســاهمين المالكي ــت تلــك اإلصاحــات التــي قامــت بهــا وزارة التجــارة واالســتثمار فــي تمكي تمثل
لخمســة بالمئــة مــن وضــع بنــود علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة، إضافــة إلــى تنظيــم عمليــة إفصــاح 
عضــو مجلــس االدارة عــن العقــود والعمليــات التــي لــه فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وإلــزام 
مجلــس اإلدارة بالحصــول علــى موافقــة المســاهمين عندمــا يتعلــق التصــرف ببيــع أكثــر مــن 50 فــي المئــة 

مــن أصــول الشــركة خــال ســنة، وحظــر الرئيــس التنفيــذي مــن تولــي رئاســة مجلــس االدارة

أصــدرت وزارة التجــارة واالســتثمار )دليــل تراخيــص األعمــال( الــذي يشــمل متطلبــات وإجــراءات التراخيــص لـــ 
274 نشــاط تجــاري تشــرف عليهــا 26 جهــة حكوميــة وترتبــط بإصــدار الســجل التجــاري لهــذه األنشــطة.

كافــة اإلجــراءات والمتطلبــات والتســهيات لممارســة  أولــى  تراخيــص األعمــال كخطــوة  ويوثــق دليــل 
االعمــال التجاريــة، حيــث ســيحظى بتحديــث مســتمر الســتيعاب جميــع األنشــطة والمســتجدات باإلضافــة 
إلــى هندســة وتطويــر عــدد مــن اإلجــراءات الحكوميــة واختصــار بعضهــا اآلخــر عــن طريــق لجنــة تحســين أداء 

األعمــال فــي القطــاع الخــاص “تيســير” بمــا يضمــن تكامــل خدمــات الجهــات المختلفــة بشــكل ذكــي.

ــي ذكــي ضمــن  ــي إلكترون ــل بأســلوب تفاعل ــى إطــاق نســخة مــن الدلي ــة القادمــة عل وستشــمل المرحل
ــت وزارة  ــث عمل ــا بشــكل مباشــر، حي ــل به ــرا وســيرتبط الدلي ــة مؤخ ــا اللجن ــي أطلقته ــادرة “مــراس” الت مب
اإلجــراءات  األخــرى لضمــان صحــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الدليــل  علــى  التجــارة واالســتثمار 

والمتطلبــات لــدى كل جهــة فــي التقريــر ودقتهــا.
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 وكالة الوزارة لحماية
المستهلك

3
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الهيكل التنظيمي لوكالة حماية المستهلك:

المستشارين

التموينالبؤر واالهدافالقضايامكتب المشاريعمركز الباغات

 المختبرات
والجودة

 مكافحة غسل
االموال

 مكافحة
الرقابة التجاريةالغش التجاري

 وكيل الوزارة لحماية
المستهلك

 الوكيل المساعد لحماية
المستهلك الفروع
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إدارة التموين :

مقـــدمــــــة .

السياسات واألهداف وبرامج التموين:

ــوزارة وفقــًا لقواعــد السياســة  ــام واالختصاصــات المناطــة بال فــي إطــار المه

والبرامــج  السياســات  بتنفيــذ  للتمويــن  العامــة  اإلدارة  تقــوم   ، التموينيــة 

الازمــة لتحقيــق أهــداف السياســة التموينيــة فــي كافــة الجوانــب وأهمهــا 

المتابعــة وتوفــر المــواد الغذائيــة والتموينيــة والتحقــق مــن كفايتهــا الحتياجــات 

االســتهاك واعتــدال أســعارها وتوفــر مخــزون كاف منهــا.

ضمان تحقيق احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات التموينية وفقًا للمواصفات السعودية 

والدولية وضمان حصول المستهلك عليها بالكمية والسعر المناسب وفقًا لما يلي: 

تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد 
الغذائية والتموينية الرئيسية في بداية كل عام 
، ومتابعة حركة العرض والطلب ووضع الخطط 
المناسبة الستمرار حركة العرض لكافة السلع 

الرئيسية . 

متابعة االعتمادات المستندية الواردة من البنوك 

المحلية لفتح االعتمادات لجميع السلع والمواد 

الغذائية والتموينية

التعاون مع الهيئات والمؤسسات المختلفة 

لتحقيق أهداف االدارة .

متابعة ما يتم إنتاجه محليًا من السلع الغذائية 

)السكر – الزيوت – الدقيق( والمواد التموينية 

األخرى )الحديد – اإلسمنت( .

متابعة المفسوح الفعلي من السلع الغذائية 

التي ترد للمملكة عبر الموانئ البحرية والجوية 

والبرية من خال ما يصل لإلدارة من تقارير من 

المؤسسة العامة للموانئ .

متابعة توفير مخزون استراتيجي لدى التجار 

الموردين والمنتجين المحليين من السلع والمواد 

الغذائية والتموينية .

متابعة األسواق المحلية وتكثيف أعمال الرقابة 

للتحقق من توفر المعروض من السلع والمواد 

التموينية ورصد أسعارها والتحقق من مناسبة 

هذه األسعار 

التقرير السنوي
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إدارة التموين

البالغات 

مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لإلحصاء

دراسة ملف تصدير الحديد واالسمنت 

أعمال الحج والعمرة 

تقــوم االدارة العامــة للتمويــن باســتقبال الباغــات المرفوعــة مــن ادارة الرقابــة 

التجاريــة  ومركــز الباغــات وذلــك للتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا وفقــًا لأنظمــة 

المعمــول بهــا.

مــن أجــل بنــاء عاقــة تشــاركية تهــدف إلــى تعزيــز مســتوى التعــاون فــي مجــال 

متابعــة أســعار الســلع التموينيــة , مــن خــال إجــراء مســوح ميدانيــة دوريــة 

لمتابعــة ورصــد تحــركات األســعار فــي الســوق المحلــي وإصــدار مؤشــراتها 

وفــق اآلليــات والوســائل المائمــة .

تقــوم االدارة بدارســة طلبــات التصديــر للحديــد واالســمنت وإصــدار التراخيــص 

الازمــة ضمــن الشــروط المحــددة 

اإلشــراف علــى الخطــة التموينيــة لموســم شــهر رمضــان وموســم الحــج فــي 

المشــاعر المقدســة لعــام 1438 هـــ

56



انجازات الوزارة في مجال الغش التجاري

تم إطالق تطبيق 
تخفيضات

معارض توعوية في 
مناسبات مختلفة

المشاركة في أسبوع
 المستهلك الخليجي

إقامة ورشة عمل للتجار 
عن الحقوق والواجبات
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القيام بالعديد من الجوالت الميدانية التي تم من خاللها ضبط عدد كبير من السلع المخالفة خالل هذا العام 

وقد تجاوزت 4,000,000 سلعة في 26 جولة في مختلف مناطق المملكة مفصلة بالجدول التــــالي:

 عددتاريخ النهايةتاريخ البدايةاسم الجولةالرقم
األيام

 عدد
الزيارات

 عدد
المخالفات

 نسبة
 المخالفات

%

%23/02/143927/02/1439538981143سخانات المياه الكهربائية المنزلية1

%16/02/143920/02/143953728922الدفايات الكهربائية المنزلية والكابات التابعة لها2

)بطاقة كفاءة اإلطارات ( مقاومة الدوران و التماسك على 3
%09/02/143913/02/1439536872597األسطح الرطبة إلطارات المركبات

 مكافحة غسل األموال في قطاع المعادن الثمينة واالحجار4
%25/01/143929/01/143952427131الكريمة

%11/01/143915/01/1439532481144بطاقة كفاءة الطاقة القتصاد الوقود5

%26/12/143801/01/1439531241535المستلزمات المدرسية والقرطاسية6

 جولة مكافحة غسل األموال لمحات المعادن الثمينة واالحجار7
%28/11/143802/12/143852094633الكريمة

 مكافحة غسل األموال و تمويل اإلرهاب لمكاتب العقارات8
%14/11/143818/11/143851832744بكافة مناطق المملكة

جولة على محات و مشاغل المعادن الثمينة و األحجار 9
%22/10/143826/10/1438526701285الكريمة ) الذهب و المجوهرات (

%16/09/143820/09/1438528311134التخفيضات والمسابقات التجارية10

%09/09/143813/09/1438551131463توطين ومكافحة التستر التجاري في قطاع االتصاالت11

%25/08/143829/08/1438550792525الرقابة على السلع الرمضانـيـة ورصد أسعارها12

بطاقـــة كفـــاءة الطاقـــة لأجهزة الكهربائية 13
%18/08/143822/08/143853198953)مكيفات, ثاجات , غساالت(

%11/08/143815/08/1438540292897الرقابة على السلع الرمضانية و رصد أسعارها14

 مكافحة الـتـســــتر الـتـجـــــــاري في قطاع المفروشات واألثاث15
%04/08/143808/08/14385298234111المكتبي و المنزلي

%26/07/143801/08/143851151513مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص16
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 عددتاريخ النهايةتاريخ البدايةاسم الجولةالرقم
األيام

 عدد
الزيارات

 عدد
المخالفات

 نسبة
 المخالفات

%

%12/07/143816/07/14385418544211الــدهــــانـــات و الـــتنــر17

%27/06/143802/07/1438561744187اللمبات الكهربائية18

 بطاقة مقاومة الدوران ) كفاءة الطاقة ( و التماسك على19
%13/06/143817/06/14385448161414السطح الرطب لإلطارات المركبات

%29/05/143803/06/1438557522675شواحن الجواالت20

%15/05/143819/05/1438519921739مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لمكاتب العقارات21

%01/05/143805/05/1438520611678بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة22

%17/04/143821/04/14385483269214القابسات والمقابس والتوصيات الكهربائية23

جولة خاصة ) مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب/معادن 24
%08/04/143816/04/1438977425733ثمينة واحجار كريمة (

%03/04/143807/04/143853755792منتجات مستحضرات التجميل25

سلعة4 ضبط
مليــــون
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االدارة العامة للمختبرات :

قامت االدارة العامة للمختبرات بإطاق تطبيق إلكتروني لخدمة فحص جودة 

الوقود ومعايرة مضخات الوقود

وايضا في الجدول أدناه بعض اإلحصائيات خالل هذا العام:

738 العينات المحالة للفحص

 المختبرات
الخاصة

75 التراخيص المبدئية

8 التراخيص النهائية

15 قرارات االستعانة

20 الزيارات التفتيشية للمختبرات الخاصة

16  قرارات التعيين لجهات التفتيش
والمختبرات

249  حمات االستدعاء للمركبات والسلع
االستدعاء االستهاكية

6415 فسح المواد الكيميائية 

 الفسح
115الكيميائي  فسح اجهزة التقطير

4  ترخيص حظر األسلحة الكيميائية

1695  الباغات التي تمت مباشرتها

 الفريق الرقابي
123لكفاءة الطاقة  المصانع التي تمت زيارتها

118  المستودعات التي تم زيارتها

16675  الجوالت الرقابية الخاصة ببرنامج كفاءة
الطاقة

170374كفاءة الطاقة المنتجات التي تم إعادة تدويرها

34.117 طن  العزل الحراري التي تم اعادة تدويرها

االستدعاءات خالل 
العام

27
استدعاء السلع االستهالكية:

 ) ألعاب أطفال – أجهزة البتوب – 
غساالت – مالبس – عربات أطفال 

– مقاعد سيارة – أجهزة إنارة  – 
هواتف ذكية (

استدعـــاء  المركبات

 منتج معيب

720،700

222

249
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االدارة العامة للرقابة

وقامت أيضا باستقبال العديد من االتصاالت 
والبالغات وفيما يلي تفاصيل البالغات وأنواعها:

عدم االلتزام 
بتطبيق شروط 

الضمان

عدم توفر 
قطع الغيار أو 

صيانة

عدم 
االسترجاع أو 

االستبدال

عدم وجود 
بطاقة سعر 
على المنتج

اختاف سعر 
الرف عن 
الكاشير

عدم صحة 
اإلعان

مغاالة في 
أسعار مواد 

تموينية

مغاالة في 
سعر سلعة 

كمالية

عيوب
 تصنيع

انتهاء 
صاحية مواد 

غذائية

قامت االدارة العامة 
باطالق النسخة الرابعة من 

تطبيق المراقب الموحد

قام مركز اإلتصال بإطالق 
النسخة الثانية من تطبيق 

بالغ تجاري.

االتصاالتالبالغاتنسبة البالغات من المكالمات

36.70%321,700876,528

00

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

7.106 8.382
12.689

15.035

47.109

15.037

45.054

15.622

21.681

12.180

البالغات حسب وصف المخالفة لعام 1438 هــ
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تقرير قسم البالغات وإحصائيات البالغات 
عبر الهاتف والتطبيق والمتاجر اإللكترونية

االحصائية من  2017-01-01  حتى 31-12-2017

اتصال , عدد المكالمات 
المستلمة خال الفترة

923,624

عدد الباغات المستلمة 
خال الفترة عبر تطبيق

باغ تجاري

161,233

عدد الباغات عبر 
الهاتف

181,488

باغات المتاجر  
اإللكترونية

494,707
إجمالي عدد 

االستدعاءات خال 
العام الميادي الحالي

249

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )167( وتاريــخ 24/03/1439هـــ القاضــي بالموافقــة علــى خطــة حمايــة المســتهلك في 
ظــل اإلصاحــات االقتصاديــة وقيــام اللجنــة الدائمــة لحمايــة المســتهلك بإنشــاء غرفــة عمليــات مشــتركة مــن عــدة 
جهــات حكوميــة لتعزيــز حمايــة المســتهلك خــال فتــرة االصاحــات االقتصاديــة، وتــم عقــد عــدة اجتماعــات لفريــق عمــل 
غرفــة العمليــات المشــتركة نتــج عنهــا جــوالت رقابيــة مشــتركة وتنســيق اعامــي لنشــر االخبــار والمــواد التوعويــة بيــن 
الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة، كمــا تضمــن قــرار مجلــس الــوزراء المشــار اليــه انشــاء مركــز اتصــال موحــد لتلقــي 
باغــات المســتهلك وتطبيــق الكترونــي باســم )بينــة( لتوعيــة المســتهلك بحقوقــه وباإلصاحــات االقتصاديــة، ومــن 

المتوقــع ان يبــدأ تشــغيل المركــز واطــاق التطبيــق بنهايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2018
 

تعمــل الــوزارة بالمشــاركة مــع الهيئــة العامــة للجمــارك وهيئــة المواصفــات والمقاييــس للعمــل علــى مزيــد مــن 
اإلجــراءات لمكافحــة الغــش التجــاري وتبــادل البيانــات الخاصــة بالمنشــآت المخالفــة وتشــكيل فــرق عمــل لتنفيــذ جــوالت 

رقابيــة مشــتركة
 

بلغت نسبة رضا المستهلك في العام الماضي %65 وتعمل الوكالة على رفع نسبة رضا المستهلك 
من خال تحسين اإلجراءات وتقييم ماحظات المبلغين والتدريب المستمر للمراقبين وتحسين تجربة المبلغين
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إدارة مكافحة غسل األموال :

قامت االدارة بعدة انجازات خالل العام ومن أبرزها:

تسليم الجزء الخاص بوزارة التجارة واالستثمار 
من تقرير االلتزام الفني وتقرير الفعالية الخاص 
بملف المملكة لإلنضمام الى مجموعة العمل 

المالي )FATF( الى اللجنة الدائمة.

إصدار الدليل اإلرشادي لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

للقطاعات الخاضعة إلشراف الوزارة.

القيام بعدد من ورش العمل مع القطاع 
الخاص )معادن ثمينة / عقارات( وذلك في كل 

من الرياض وجدة والقصيم.

تخطيط عدد من الجوالت الرقابية على قطاعي 
المعادن الثمينة والعقارات للتأكد من االلتزام 

بالتدابير الوقائية ومتابعة تنفيذها.
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وكالة
الوزارة للتجارة

الخارجية

4

64



التقرير السنوي

٢٠١٧

65



وكالة الوزارة للتجارة الخارجية

الرؤيــــــة

الرسالــــة

التجــاريـــة  المملـكــــة  مكــاســـب  تعظـــيم 
فــي  ُيســهم  بمــا  الدوليــة،  واالســتثمارية 
ضمــن  كواحــد  الوطنــي،  اقتصادهــا  تعزيــز 
العالــم وبمــا يحقــق  اقتصــادًا فــي  أكبــر 20 
رؤيــة المملكــة 2030 وخطــة التحــول الوطنــي 

2020م 

للمملكـة  التجاريـة  السياسـات  صياغـة 
بمـا  المعنيـة  الجهـات  بمشـاركة  ومتابعتهـا 
يـؤدي إلـى زيـادة وتنويـع التبـادل التجـاري مـع 
العالـم الخارجـي وذلـك مـن خـال االتفاقيـات 
الثنائيـة واإلقليميـة والدوليـة لفتـح األسـواق 
ومنـع الممارسـات الضـارة وتعظيـم مكاسـب 
الخارجيـة   التجاريـة  عاقاتهـا  فـي  المملكـة 
اإلقليميـة  المنظمـات  فـي  عضويتهـا  و 

والدوليـة.
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األهــداف العـامــة

تعزيز التمثيل والمكاسب 
من الفعاليات التجارية 
واالستثمارية الدولية

تعزيز القدرات والكفاءة 
ألفضل الممارسات 

العالمية

تمكين نفاذ المنتجات المحلية 
لأسواق العالمية.

تعظيم مكاسب المملكة من 
خال عضويتها في منظمة 
التجارة العالمية والمنظمات 

الدولية واإلقليمية األخرى

رفع مستوى المعرفة للقطاع 
الخاص للقطاعين العام والخاص 
بالتزامات ومكاسب المملكة في 

المنظمات واالتفاقيات الدولية

تعزيز االستفادة والشراكة مع 
القطاع الخاص.

حماية المنتجات المحلية من 
الممارسات التجارية غير العادلة.
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الممثليات
 التجارية

عاقات 
مجالس األعمال

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا األبحاث والتحليل 

جنوب آسيا 
وأفريقيا

إدارة الشكاوى 
والتحقيقات الداخلية

أوروبا 
وروسيا ووسط آسيا

إدارة المساندة 
اإلدارية والتوعوية

الصين 
وشرق آسيا

إدارة المراقبة 
والتحليل

الواليات 
المتحدة األمريكية

 واألمريكيتين

إدارة التحقيقات 
العكسية

إدارات الــوكـــالــــــة

 هيكل وكالة
التجارة الخارجية

العاقات الثنائية 
والمستشارين 

التجاريين

سياسات التجارة 
واالستثمار 

الدولية 

المفاوضات 
واالتفاقيات 

الدولية

المعـــالــجـــــات
التجاريـــــة 

مكتب المندوب الدائم 
لدى منظمة التجارة 
العالمية في جنيف

مكتب ادارة 
المشاريع والتحول

وكيل التجارة
الخارجية وكيل مساعد مكتب الوكيل

مكتب إدارة المشاريع
والتحول مدير عام

المعالجات التجارية
مدير تنفيذي

مكتب الممثل
الدائم لدى منظمة

 التجارة العالمية )جنيف(

سياسات التجارة 
واالستثمارات الدولية

مدير تنفيذي - كبير االقتصاديين

العاقات الثنائية
والمستشارين التجاريين

مدير تنفيذي

اتفاقيات التجارة الدولية
مدير تنفيذي -كبير المفاوضين

السلع 	 
الخدمات 	 
أخرى )مثل تجارة 	 

اإللكترونية(
االستثمار عبر الحدود	 
التعاون المتعدد 	 

األطراف. 

 تشمل منطقة 	 
التجارة الحره بين 

الدول العربية، رابطة 
التجارة الحرة األوروبية، 

إتفاقية التجارة الحره 
بين دول مجلس 

التعاون الخليجي، 
إتفاقية التجارة 

العالمية، إتفاقيات 
التجارة الثنائية.

مفاوضات 	 
إتفاقيات تجارة حره

 مفاوضات 	 
اتفاقيات االستثمار 

الثنائية 

السياسات 
التجارية الخارجية

إدارة  اإلتفاقيات 

المفاوضات 
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 تقرير احصائي موجز
لعام 2017م

ملخص المشاركات الدولية

لجنة مشتركة ومجالس 
التنسيق المنعقدة بين 
المملكة والدول األخرى 
بإشراف وزارة التجارة 

واالستثمار

عدد لجان هيئة الخبراء 
والتي شاركت بها 

وكالة التجارة الخارجية 

تركـز المملكـة العربيـة السـعودية فـي تعاملهـا التجـاري علـى عـدد مـن الشـركاء 
التجارييـن مـن ذوي القـوة اإلقتصاديـة والصناعيـة، علمـًا أنـه إذا كان إجمالـي 
الصـادرات أو الـواردات مـن دولـة مـا أقـل مـن مليـون ريـال فيتـم إدراج الدولـة 
تحـت بنـد دول ذات قيمـة أقـل مـن مليـون أو دول أخـرى بـدون ذكـر اسـم الدولة

1471
مشاركة في اللجان 

الدولية االخرى
مشاركة في اعداد 
وتحضير المنتديات 

المؤتمرات والمعارض 

زيارة دولية

19 1417
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ملخص بيانات واحصاءات التجارة البينية

ملخص قضايا المعالجات التجارية

القيمة االجمالية لحجم 
التبادل التجاري للمملكة 

مليار ريالخال العام 2016م

مليار ريال

مليار ريال

شركات

أدلة توعويةمصدرين

ورش عمل

إجمالي الصادرات السعوية لعام 
2016م  )صادرات نفطية = 510 
مليار ريال – وصادرات غير نفطية 

= 178 مليار ريال(

إجمالي الواردات الى المملكة 
خال عام 2016م

1214

688

 526

 10

 3 4

 4
تقديم الدعم الفني والقانوني للشركات 

السعودية المنتجه إلستكمال بيانات شكاوى 
المعالجات التجارية في اكتمال الشروط 

واالركان الفنية والقانونية.

تقديم الدعم الفني والقانوني للمصدرين  
بتقديم الدفوع القانونية والمشاركة كطرف 

معني بالتحقيق .

إعداد ومراجعة سلسلة كتيبات وأدلة توعوية 
في موضوعات المعالجات التجارية )مكافحة 

إغراق – وقاية – مكافحة دعم(.

عمل ورش توعوية للممارسات الضارة في 
التجارة الدولية
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ملخص أعمال الملحقيات التجارية

ملخص األبحاث والتقارير 
االقتصادية

دولإنجــــاز

إنجــــاز

إنجــــاز

دول

إنجــــاز

إنجــــاز

تقرير

إنجــــاز

 91 8

 32

 130

 8

 87

34

105
47

إنجازات الملحقيات 
في فرص جذب 
االستثمار للمملكة

اعداد دراسات اقتصادية 
متخصصة للدول 

إنجازات الملحقيات 
فيما يخص الشؤون 

القانونية

إنجازات الملحقيات في 
اللقاءات والتمثيل الحكومي

دراسة تقييم أولويات التفاوض 
واالثر االقتصادي البرام اتفاقيات 

تجارة حرة للدول

إنجازات الملحقيات 
فيما يتعلق 

بالدراسات واألبحاث

إنجازات الملحقيات 
مع الوفود الرسمية

األبحاث والتقارير االقتصادية 
المنجزة خال عام 201٧م 

إنجازات الملحقيات 
في تمكين الصادرات 

السعوية للخارج

التقرير السنوي
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أوال:
التبادل التجاري والميزان التجاري 

للمملكة

التالــي  الجــدول  هــذا ويوضــح 
حجــم التبــادل التجــاري والميــزان 
والصــادرات  للمملكــة  التجــاري 
ســنوات  للعشــر  والــواردات 

الماضيــة:

وجميـع  المملكـة  بيـن  التجـاري  التبـادل  حجـم  بلـغ 
عـام  تجاريـا فـي  تتعامـل معهـا  التـي  العالـم  دول 
بإنخفـاض  سـعودي  ريـال  مليـار   )1214( 2016م 
مقـداره )%14( عـن العـام السـابق 2015م والـذي 
التجـاري  الميـزان  وحقـق  ريـال،  مليـار   )1418( بلـغ 
للمملكـة فائـض لعـام 2016م قـدره )163( مليـار 
ريـال، بينمـا كان فـي عـام 2015م )108( مليـار ريال 

.)51%( مقدارهـا  ارتفـاع  بنسـبة 

حجم التبادل التجاري بين 
المملكة وجميع دول 

العالم في عام 2016م

الميـزان  حقـق  ريـال  مليـار 
فائـض  للمملكـة  التجـاري 

2016م لعـام 

بنسبة ارتفاع 
مقدارها

 51%

163

1214
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الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري للمملكة 
خال الفترة 2007  -  2016م

حجم التبادل التجاريالوارداتالصادراتالسنة
)الصادرات + الواردات(

الناتج المحلي 
GDP اإلجمالي

الميزان
التجاري

حجم التبادل التجاري كنسبة 
من إجمالي الناتج المحلي 

اإلجمالي %

20078743381212155953677.7

200811754311607194974482.4

20097213581079160036267.4

20109424011343197654167.9

20111367.5493.51861251187474.1

20121456.5583.52040275287374.1

20131409.5630.52040279577973

201412846521936289763268.5

20157636551418242210858.5

20166885261214242416350

)بيانات أولية الى 
الربع الثالث لعام 

)2017
592366958241122640

الواردات   الصادرات

تطور قيم الصادرات والواردات للمملكة 
خال الفترة 2007  -  2016 م : 

القيمة مليــار ريــال

حركة الصادرات والواردات  
  2016 - 2007

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

00
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ثانيا :
الصادرات السعودية

إجمالي الصادرات لعام ) 2016م (

صـادرات  قيمـة  إجمالـي 
2016م،  عـام  خـال  المملكـة 
عـام  مليـار    )763( مقابـل 

2م 0 1 5

عـام  المصـدر  الـوزن  وبلـغ 
)2016م( )500( مليـون طـن، 
مقابـل )466( مليـون طن عام 

2015م

وعـدم  لتذبـذب  كان  كمـا 
اسـتقرار أسـعار البتـرول خـال 
عـام 2016م أثـر مباشـر وكبيـر 

الصـادرات. قيمـة  علـى 

688500

75-34+ بإنخفـــاض مقـــداره )75( مليـــار 
ريـــال وبنســـبة )10%(

)34( مليـــون  بزيـــاده قدرهـــا 
)7%( وبنســـبة  طـــن 

مليون طن مليار ريال

مليون طن مليار ريال
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الصادرات غير النفطية

بلغـت صـادرات المملكـة مـن السـلع غيـر 
النفطيـة لعـام 2016م مـا قيمتـه )178( 
عـام  مليـار   189.9 مقابـل  ريـال  مليـار 
 )6%( بلغـت  إنخفـاض  بنسـبة  2015م 

2015م عـام  عـن 

عـام  النفطيـة  غيـر  الصـادرات  وتمثـل 
2016م ما نسـبته )%25.9( من اجمالي 
الصـادرات بسـبب اإلنخفـاض الحـاد فـي 

البتروليـة.  الصـادرات 

510الصادرات البترولية

178

25.9%

57363-

تمثل نسبة )74%( 
من إجمالي الصادرات

مقابل )573( مليار 
ريال عام 2015م

بإنخفاض بمقدار 
وبنسبة )11%(

 مليار ريال

 مليار ريال

 مليار ريال مليار ريال
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تطور الصادرات غير النفطية 
للمملكة ) 2007 - 2016 م ( :

نسبة التغير عن العام الماضيالنسبة من إجمالي الصادراتالقيمة/بالمليار ريالالسنة

200710411.822.1

2008121.59.216.8

200910918.7-10.3

201013514.323.9

2011176.513.830.7

201219013.97.6

201320315.46.8

201421816.97.4

201519024.9-12.4

201617825.9-6.8

23.6-13623*2017 )بيانات أولية الى الربع الثالث 2017(

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

200

250

150

100

50

00

104 121 135

176 178190 190
203

215

109

القيمة بالمليار ريال
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وتشـمل السـلع المعـاد تصديرهـا كافـة السـلع المسـموح بتصديرهـا ومـن أهمهـا اآلالت واألجهـزة والمعـدات الكهربائيـة وأجزاؤهـا، السـيارات 
الحيوانيـة والحلـي والمجوهـرات. الحيـة والمنتجـات  والشـاحنات، والحيوانـات 

السلع المعاد تصديرها

تطور قيم السلع 
المعاد تصديرها 

 السلع المعادالسنة
نسبة التغير %تصديرها

201124___

201228 17

2013307

2014300

20153217

201630-6

30
 مليار ريال

بلغـت قيمـة السـلع المعـاد تصديرها عام 
بنسـبة  ممثلـة  ريـال  مليـار   )30( 2016م 
قدرهـا )%4.3(  مـن إجمالـي الصـادرات

ريـــال -2 مليـــار   )2( قـــدره  بانخفـــاض 
بنســـبة )%6( عـــن العـــام الســـابق

 مليار ريال
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صادرات المملكة حسب مجموعات الدول لعام 2016م

صادرات المملكة حسب األقسام لعام )2016م(

نسبة التغير السنوي  عن العام النسبة إلجمالية الصادرات%الصادراتمجموعات الدول
السابق )%(

-351519.6دول آسيوية عدا العربية واإلسامية

-8111.78.6دول االتحاد األوروبي

-7110.317.9دول أمريكا الشمالية

2.0 8111.7دول مجلس التعاون الخليجي

-385.514.6دول جامعة الدول العربية األخرى

-669.512.3بقية المجموعات

-68899.79.8المجموع

نسبة التغير السنوي  عن العام القيمة بالمليون ريالأهم السلع المصدرة
النسبة إلجمالي الصادراتالسابق )%(

10.975-512المنتجات المعدنية

14.38-50منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

37.5-56اللدائن والمطاط ومصنوعاتها

9.62.3-16معدات النقل واجزاؤها

6.32-14المعادن العادية ومصنوعاتها

3.31.4-10اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية وأجزاؤها

5.80.8-6منتجات صناعة األغذية والمشروبات والخل والتبغ

63.60.7الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

5750.4اللؤلؤ واالحجار الكريمة والمجوهرات 

71.7-13بقية األقسام

100-6889.8اإلجمالي

القيمة مليار ريال
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ثالثــــًا :
الواردات

ـــام  2016م  ـــوزن المســـتورد خـــال ع ـــا ال أم
ـــل )84(  ـــون طـــن، مقاب ـــغ )77( ملي ـــد بل فق

ـــام 2015م،  ـــون طـــن خـــال ع ملي

وبأنخفـــاض قـــدره )7( مليـــون طـــن وبنســـبة 
)%8( عـــن العـــام الســـابق.

واردات المملكة حسب مجموعات الدول لعام ) 2016م (

نسبة التغير السنوي  عن العام النسبة إلجمالية الصادرات%الصادراتمجموعات الدول
السابق )%(

2333-174دول آسيوية عدا العربية واإلسامية

1826-137دول االتحاد األوروبي

1516-82دول أمريكا الشمالية

168-41دول مجلس التعاون الخليجي

185-26دول جامعة الدول العربية األخرى

662.412بقية المجموعات

52619.9100المجموع

القيمة مليار ريال

526

77

 مليار ريال

بلـغ إجمالـي قيمـة واردات المملكـة خـال 
مقابـل  ريـال  مليـار   )526( 2016م  عـام 

2015م،  عـام  ريـال  مليـار   )655(

ـــال وبنســـبة -129 ـــار ري بأنخفـــاض قـــدره )129( ملي
)%20( عـــن العـــام الســـابق 2015م،

 مليار ريال

مليون طن
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واردات المملكة حسب األقسام لعام )2016م(

نسبة التغير السنوي  عن العام القيمة بالمليون ريالأهم السلع المصدرة
النسبة إلجمالي الصادراتالسابق )%(

27.525-129اآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية وأجزاؤها

22.118-94معدات النقل واجزاؤها

12.29-48منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

26.59-47المعادن العادية ومصنوعاتها

3116منتجات صناعة األغذية والمشروبات والخل والتبغ

10.16-30منتجات نباتية

16.54-20الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

7.34-20األنسجة ومصنوعاتها

16.63-18اللدائن والمطاط ومصنوعاتها

1716-87بقية األقسام

19.8100-526اإلجمالي

القيمة مليار ريال
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اهم عشر شركاء تجاريين للمملكة 
لعام )2016م(

القيمة مليار ريال

أهم الدول 
النسبة  إلجمالي الصادراتالمصدر إليها

الصادرات)%(
نسبة التغير عن 
العام السابق)%(

أهم الدول 
النسبة  إلجمالي الوارداتالمستورد منها

الواردات ) %(
نسبة التغير عن 
العام السابق)%(

13.3-7814.8امريكا13.3-8011.6الصين

18.5-7514.3الصين10.4-7210.5اليابان

26.1-346.5ألمانيا18-669.6أمريكا

12.1-295.5االمارات11.4-649.2الهند

24.3-285.3اليابان13.2-578.3كوريا الجنوبية

37.8-234.4كوريا الجنوبية456.612.4اإلمارات

13-203.8الهند334.914.8سنغافورة

5-193.6فرنسا16.1-202.9تايوان

15-173.2ايطاليا13.5-182.6البحرين

36.8-122.3المملكة المتحدة162.311بلجيكا

-33563.7اإلجمالي-47168.6اإلجمالي

نسبة أهم 10 دول مصدر إليها من 
نسبة أهم 10 دول مستورد منها من -68.6إجمالي الصادرات )%(

-%63.7أجمالي الواردات )%(

التقرير السنوي
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قيم الصادرات والواردات وحجم التبادل 
التجاري للمملكة خالل الفترة 2007 ـــ 2016

رسم بياني للتبادل التجاري خال الفترة 2007 ــ 2016م:

قيمة الصادراتالسنة
 معدل النمو

 السنوي للصادرات
%

قيمة الواردات
 معدل النمو

 السنوي للواردات
%

الميزان التجاريحجم التبادل التجاري

200787410.433829.81212536

200811753443228.01607744

2009721-38.6358-171079363

201094230401121343541

20111367.545493.5231861874

20121456.56.5583.5182040873

20131409.5-3.2630.582040779

20141284-8.96523.41936632

2015763-40 6550.51418108

2016688-10526-201214162

 بيانات أولية( 2017*
 الى الربع الثالث

2017)
592-14366-30958226

التبادل التجاري 
2016 - 2007

الميزان التجاري حجم التجارة الصادرات الواردات

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

00

550

1100

1650

2200
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1( تتولى هذه اإلدارة األعمال التي ترتبط بالمنظمات الدولية اآلتية:

األعمـــال :

إدارة العالقات الثنائية والممثليات التجارية :

 األمانة العامة لمنظمة التعاون 
اإلسامي )جدة(

 مجموعة البنك االسامي للتنمية 
)جدة(، والمؤسسات التابعة له

 الغرفة اإلسامية للتجارة 
والصناعة والزراعة، كراتشي

 اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 
)الكومسيك( )انقرة( والمملكة 
ممثلة في معالي وزير التجارة 
واإلستثمار هي نائب الرئيس.

 المركز االسامي لتنمية التجارة ، 
الدار البيضاء، المغرب

01

0405

0203
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2( تتولى هذه اإلدارة أعمال اللجان الثنائية المشتركة ومجالس التنسيق والتي ترأس الوزارة 
    الجانب السعودي فيها، وهي على النحو التالي :

اللجنة السعودية الهندية اللجنة السعودية المصرية

اللجنة السعودية الجنوب افريقية اللجنة السعودية الباكستانية

اللجنة السعودية البريطانية )يتم دراسة رفع مستوى اللجنة( اللجنة السعودية الجزائرية

اللجنة السعودية التونسية اللجنة السعودية الفنلندية

اللجنة السعودية االسبانية اللجنة السعودية الموريتانية

اللجنة السعودية السويدية اللجنة السعودية الليبية )متوقفة(

اللجنة السعودية الفنزولية  اللجنة السعودية البرتغالية

اللجنة السعودية الكينية اللجنة السعودية اإليرانية )متوقفة( 

)TIFA( مجلس التجارة واالستثمار السعودي األمريكي اللجنة السعودية التركمانية

مجلس التنسيق السعودي اليمني ترأس الوزارة عدد من اللجان الفنية فيه 
)متوقف( اللجنة السعودية االفغانية

مجلس التنسيق السعودي الفرنسي مجلس التنسيق السعودي العراقي

 المجموعة الفرعية للتجارة واالستثمار لمجموعة العمل السعودية اليابانية
لتحقيق رؤية 2030

 اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار المنبثقة عن اللجنة رفيعة المستوى
 السعودية الصينية
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3(  تتولى اإلدارة األعمال التالية:

4( اإلشراف ودعم أعمال مجلس الغرف السعودية وتشمل 
تشكيل مجالس األعمال ومتابعة اعمالها ووفود الزيارات 

التجارية. 

010203040506

المشاركة في 
االجتماعات المتعلقة 
بتعزيز العاقات مع 

هذه الدول داخل 
الوزارة وخارجها، 
واجتماعات هيئة 
الخبراء، ومعهد 
االمير سعود 

الفيصل للدراسات 
الدبلوماسية والجهات 

الحكومية المختلفة.

متابعة وإعداد التقارير 
الازمة عن هذه الدول 

خال زيارة بعض 
مسئوليها للمملكة 

أو زيارة مسئولين من 
المملكة إليها.

المشاركة ضمن وفود 
المملكة التي تشارك 
في اجتماعات اللجان 

الثنائية المشتركة 
مع هذه الدول 

التي ترأس الجانب 
السعودي فيها جهات 

حكومية أخرى.

إدارة ومتابعة شئون 
الوفود الرسمية 
الزائرة من الدول 
بالمشاركة مع 

العاقات العامة 
بالوزارة، والتي يتم 
تكليف هذه الوزارة 
بتولي التنسيق لها.

إعداد تقارير العاقات 
االقتصادية بين 
المملكة والدول 
األخرى األجنبية. 

بحث ومعالجة 
الصعوبات التي 

تواجه بعض الشركات 
والمستثمرين ورجال 

األعمال من هذه 
الدول ، والرفع عنها 
للجهات المختصة 
والبحث عن الحلول 

المناسبة لها.

التقرير السنوي
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المساهمة في رسم 
السياسات التجارية للمملكة 

من خال تزويد الوزارة بالبيانات 
والمعلومات.

تعزيز العاقات مع الشركاء 
التجاريين األعضاء في 

المنظمة.

0405

مكتب الممثل الدائم لدى منظمة التجارة العالمية: 

أواًل:  األعمال

تمثيل مصالح المملكة التجارية 
والمحافظة عليها والدفاع 

عن اهتماماتها ضمن النظام 
التجاري المتعدد األطراف

المساهمة في تنمية وتطوير 
الكوادر السعودية في مجال 
مفاوضات واتفاقيات منظمة 

التجارة العالمية

تمثيل المملكة في المؤتمرات 
الوزارية التي تعقدها منظمة 
التجارة العالمية ومتابعة تنفيذ 

نتائجها.

010203
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ثانيًا: اإلنجازات

التجـارة  منظمـة  فـي  عضـوا  المملكـة  أصبحـت 
وأنشـأت  2005م  الموافـق  1426هــ  عـام  العالميـة 
المملكـة بعثـة دائمـة مسـتقلة لـدى المنظمـة وفقا 
1428/2/1هــ  وتاريـخ   41 رقـم  الـوزراء  مجلـس  قـرار 
والـذي نـص علـى أن يكـون مكتـب ممثـل المملكـة 
الدائـم لـدى منظمـة التجارة العالمية مكتبا مسـتقا 
لـدى  السـعودي  التجـاري  الممثـل  المكتـب  ويـرأس 
المنظمـة، وتـم تعييـن المنـدوب الحالـي للمملكـة 
لـدى المنظمـة باألمـر السـامي رقـم 25220 وتاريـخ 
 )164( حاليـا  المنظمـة  وتضـم  1438/05/30هــ، 
الـوزاري  المؤتمـر  مـن  هيكلهـا  ويتشـكل  عضـوا، 
أعلـى سـلطة فيهـا ثـم المجلـس العمومـي وعـدد 
تعقـد  التـي  الدوريـة  واللجـان  الرئيسـة  المجالـس 
االتفاقيـات،  تطبيـق  لمتابعـة  األعضـاء  بحضـور 
واالطـاع علـى المسـتجدات مـن خـال اإلخطـارات، 
كمـا تعنـى أيضـا بتسـوية المنازعـات التجاريـة بيـن 

لهـا. التجاريـة  السياسـات  ومراجعـة  األعضـاء 
خـادم  حكومـة  بتمثيـل  البعثـة  نشـاط  ويتخلـص 

وتعظيـم  المنظمـة،  لـدى  الشـريفين  الحرميـن 
مصالحهـا  عـن  والدفـاع  المملكـة  مكاسـب 
والمشـاركة فـي بنـاء نظـام تجـاري عالمـي مسـتقر 
البعثـة  تقـوم  المملكـة.  مصالـح  يخـدم  وشـفاف 
بعقـد اللقـاءات الدوريـة مـع المديـر العـام للمنظمة 
لغـرض اطاعـه علـى التطـورات وشـرح السياسـات 
التـي ترسـمها المملكـة، كمـا تشـارك فـي التحضيـر 
كل  ينعقـد  الـذي  التجـارة  لـوزراء  الـوزاري  للمؤتمـر 
ومفاوضـات  مناقشـات  فـي  وتسـاهم  عاميـن، 
المجالـس الرئيسـة فـي المنظمـة وهـي: المجلـس 
العمومـي ومجلـس تجارة الخدمـات ومجلس التجارة 
المتعلقـة  التجاريـة  الجوانـب  السـلع ومجلـس  فـي 
بالملكيـة الفكريـة واللجـان التابعـة لهـا والتـي تزيـد 
الدراسـات  إجـراء  ذلـك  ويتطلـب  لجنـة.   )25( علـى 
الفنيـة الازمـة وإعـداد التقاريـر والتواصـل للتعبيـر 
عـن مواقـف المملكـة مـن القضايـا المطروحـة فـي 
تلـك  فـي  المداخـات  وتقديـم  وإعـداد  المنظمـة 
االجتماعـات، ثـم تحريـر التقاريـر لموافاة الـوزارة بها. 

المنصـرم  المالـي  للعـام  االجتماعـات  عـدد  ويبلـغ 
بعثـة  فـي  فيهـا  شـاركت   )436( المنظمـة  فـي 

المنظمـة. لـدى  الدائمـة  المملكـة 
وتقـوم البعثـة بالتواصل مع سـفراء الدول األعضاء 
المملكـة  نظـر  وجهـات  إليصـال  المنظمـة  فـي 
التجـاري  النظـام  فـي  المسـاهمة  فـي  وجهودهـا 
العالمـي متعـدد األطراف، والمشـاركة الدائمة في 
المناسبات التي تعقدها المنظمة أو سفراء الدول 
ذات العاقـات التجاريـة المتميـزة، ويعقـد منـدوب 
المملكة اتصاال مباشـرا أسـبوعيا مع نظيره مندوب 
المواقـف  لتنسـيق  المتحـدة  األمـم  لـدى  المملكـة 
النظـر  وجهـات  وتبـادل  المطروحـة  المسـائل  حيـال 
لغـرض انتظـام تلك المواقف؛ كمـا تترأس المملكة 
منظمـة  لـدى  العربيـة  الـدول  مجموعـة  تنسـيق 
االجتماعـات  بتنسـيق  وتقـوم  العالميـة  التجـارة 
المداخـات وتقديمهـا  المجموعـة وإعـداد  وتمثيـل 
عنهـا. وفيمـا يلي جدول يشـمل خاصة لإلنجازات، 

المقترحـة.  والحـل  والمعوقـات  والصعوبـات 
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1. اللقاءات مع مدير عام منظمة التجارة العالمية:

تسليم أوراق اعتماد مندوب المملكة الدائم والقيام بزيارة مجاملة.	 
عقد اجتماع لمناقشة الموضوعات التي تهم مجموعة الدول العربية.	 
المشاركة في اجتماعات مدير عام المنظمة مع رؤساء بعثات األعضاء لدى المنظمة.	 
المشاركة في اجتماعات المدير العام مع منسقي المجموعات اإلقليمية.	 

2. المشاركة في اجتماعات المجالس الرئيسة في المنظمة:

المشاركة في اجتماعات المجالس الرئيسية ويتم التحضير لها من خال دراسة الموضوعات المطروحة والمشاركة ببلورة مواقف المملكة المقترحة 	 
وإعداد مداخات للدفاع عن اهتمامات المملكة وإعداد تقارير عن تلك االجتماعات ورفعها للمملكة.

المشاركة في اجتماعات المجلس العمومي وعددها )9(	 
المشاركة في اجتماعات مجلس التجارة في السلع وعددها )4(	 
المشاركة في اجتماعات مجلس التجارة في الخدمات وعددها )7(	 
المشاركة في اجتماعات مجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وعددها )3(	 

3. المشاركة في اجتماعات اللجان في منظمة التجارة العالمية:

المشاركة في اجتماعات اللجان في المنظمة ويتم التحضير لها من خال دراسة الموضوعات المطروحة والتعبير عن مواقف المملكة المقترحة وإعداد 	 
مداخات للدفاع عن اهتمامات المملكة وإعداد تقارير عن تلك االجتماعات ورفعها للمملكة وبلغ عدد االجتماعات الرسمية وغير الرسمية للجان 215 

اجتماعا خال العام الماضي يمتد بعض تلك االجتماعات ألكثر من يوم.

4. المشاركة في اجتماعات مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية:

عقد هذا العام )12( اجتماعا لمراجعة السياسات التجارية لأعضاء: المكسيك ونيجيريا واليابان واالتحاد األوروبي والبرازيل وجاميكا وباراجواي وأيسلندا 	 
ومجموعة دول غرب أفريقيا وكمبوديا وبوليفيا وغامبيا وقامت بعثة المملكة بإعداد تقارير حول األعضاء الذي تربطهم بالمملكة عاقات تجارية جيدة 

وموافاة العاصمة بذلك وإعداد مداخات تتضمن مرئيات المملكة حيال المراجعات لكل لمن: المكسيك واليابان واالتحاد األوروبي والبرازيل، ومن ثم 
تزويد العاصمة بوقائع تلك االجتماعات.

5. اللقاءات مع أمانة منظمة التجارة العالمية: 

تم عقد االجتماعات التالية مع أمانة المنظمة لغرض الحصول على المشورة في الموضوعات التي تخدم مصالح المملكة:
اجتماع مع اإلدارة القانونية الستيضاحات تتعلق بمسائل قانونية.	 
اجتماع مع إدارة التدريب والتعاون الفني للسعي والمشاركة في بناء الكوادر البشرية في المملكة.	 
اجتماع مع قسم االنضمامات لمتابعة إجراءات وتطورات الدول العربية الساعية لانضمام.	 
اجتماع مع إدارة السياسات التجارية الستيضاح حول السياسات التجارية لأعضاء.	 
اجتماع مع قسم تجارة الخدمات واالستثمار لاطاع على المبادرات المطروحة.	 
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6. رئاسة المملكة لجنة تراخيص االستيراد:

ترأس المملكة العربية السعودية من خال الزميل القانوني في البعثة األستاذ/ فواز بن عيسى المبّلع لجنة تراخيص االستيراد ويقوم بالتحضير لها 	 
وإدارة المناقشات بين األعضاء خال اجتماعات اللجنة وإعداد التقارير النهائية.

 7. رئاسة تنسيق مجموعة الدول العربية:

ترأس المملكة مجموعة الدول العربية التنسيقية لدى المنظمة ويشمل التنسيق النشاطات التالية:
عقد اجتماع )4( اجتماعات على مستوى سفراء الدول.	 
التحضير الجتماع وزراء التجارة للدول العربية على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر وصياغة البيان الوزاري.	 
التنسيق لعقد )3( اجتماعات مع قسم االنضمامات في المنظمة لبحث تطورات انضمام الدول العربية الساعية لانضمام.	 
عقد اجتماعات مع سفراء الدول ذات التأثير لغرض السعي لقبول فلسطين كمراقب في المؤتمر الوزاري الحادي عشر.	 
عقد اجتماعات لبحث السبل لقبول مشاركة جامعة الدول العربية كمراقب في المؤتمر الوزاري الحادي عشر.	 

8. المؤتمر الوزاري الحادي عشر لوزراء التجارة في منظمة التجارة العالمية:

المشاركة في اجتماعات رؤساء وفود األعضاء لصياغة البيان الوزاري بجنيف.	 
إعداد ملف متكامل عن المؤتمر الوزاري تضمن دراسات والخلفيات للموضوعات المطروحة ومواقف الدول والمواقف المقترحة للمملكة.	 
نسيق مشاركة المملكة في المؤتمر مع المنظمة والحكومة األرجنتينية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في األرجنتين والجهات المشاركة.	 
إعداد كلمات معالي الوزير والتي تمثل مداخات المملكة في الجلسة االفتتاحية وفي خمس اجتماعات تفاوضية.	 

9. االجتماعات الوزارية للمنظمة – المشاركة في االجتماعات التالية وإعداد ملفاتها وكلمات المملكة -:

االجتماع التحضيري المصغر لوزراء التجارة للدول ذات االهتمام بالمنظمة لبحث موضوعات المؤتمر الوزاري في المغرب – مراكش وتحضير الملف وإعداد 	 
مداخات المملكة.

اجتماع مجموعة أعضاء بنك التنمية اإلسامي على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية وإعداد مداخلة المملكة.	 
مؤتمر برنامج التمويل المتعدد المخصص للدول األقل نموا )EIF( وإعداد مداخلة المملكة.	 
اجتماع وزارة التجارة للدول العربية التنسيقي في المؤتمر الوزاري الحادي عشر.	 

10. ورش العمل والمنتديات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية:

المشاركة في المنتدى العام السنوي لمنظمة التجارة العالمية.	 
المشاركة وتقديم تجربة المملكة في مناقشات المبادرة الصينية لانضمامات.	 
المشاركة في ورشة العمل اإلقليمية حول التجارة اإللكترونية.	 
المشاركة في ورشة عمل حول التجارة اإللكترونية في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.	 
المشاركة في ورشة عمل التجارة اإللكترونية بمركز التجارة الدولي.	 
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11. الدراسات والتقارير المتخصصة:

قدمت البعثة خالل العام )2017( عددا من الدراسات والتقارير حول الموضوعات:
تطورات النظرة االقتصادية والسياسة التجارية في ظل اإلدارة الحديثة األمريكية.	 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.	 
الموقف األمريكي من تنصيب هيئة االستئناف في هيئة تسوية المنازعات.	 
النطاق الذي تتيحه عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، ويمّكنها من لعب دور حيوي في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030وخططها.	 
الوسائل المتاحة في منظمة التجارة العالمية لوقاية المنتجات والصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة وتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمار.	 
دراسة تحليلية حول السياسات المقترحة لتطوير التجارة اإللكترونية في المملكة.	 
دراسة تحليلية للمقترحات في موضوع التجارة اإللكترونية.	 
دراسة لمقترحات األعضاء في تجارة الخدمات.	 
تقرير حول التجارة اإللكترونية في العالم.	 
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إدارة للمعالجات التجارية

أواًل:  األعمال

1( القيام بآلية رصد ومراقبة التحقيقات 

2( تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصدرين السعوديين 
فور علمها بوجود تحقيقات المعالجات التجارية إضافة الى 

الية الرصد والمراقبة  من خال:

تقــوم اإلدارة العامــة للمعالجــات التجاريــة بتقديــم الدعــم والمشــورة الفنيــة 
قضايــا  مــع  التعامــل  بكيفيــة  بالمملكــة  والمصدريــن  المنتجيــن  لمعاونــة 
المعالجــات التجاريــة، ســواء فــي حالــة تعــرض أحــد القطاعــات الصناعيــة اإلنتاجيــة 
للضــرر مــن واردات مغرقــة ، أو مدعومــة ، أو زيــادة كبيــرة فــي الــواردات  الــى 
األســواق الســعودية ، وفقــًا للقانــون )النظــام( الخليجــي الموحــد لمكافحــة 
اإلغــراق و التدابيــر التعويضيــة و الوقائيــة، ضمــن كافــة اإلجــراءات الملزمــة 

.)WTO( وفقــًا إلتفاقــات منظمــة التجــارة العالميــة

الجاريــة  التحقيقــات  ومراقبــة  لرصــد  آليــة  وتنفيــذ  بإعــداد  اإلدارة  قامــت 
والتحقيقــات الجديــدة التــي تقــوم بهــا ســلطات التحقيــق فــي دول العالــم ضــد 

المملكــة.  صــادرات 

قامت اإلدارة بإعداد وتنفيذ آلية لرصد ومراقبة التحقيقات الجارية والتحقيقات 
الجديدة التي تقوم بها سلطات التحقيق في دول العالم ضد صادرات 

المملكة. 

كمــا تقــوم اإلدارة بالتدخــل وتقديــم العــون والمشــورة الفنيــة والدفــاع عــن 
مصالــح المنتجيــن أو المصدريــن الســعوديين الذيــن تقــام ضدهــم قضايــا 
معالجــات تجاريــة مــن أحــد الــدول الخارجيــة ويشــمل ذلــك متابعــة تحقيقــات هــذه 

القضايــا  ضــد الصــادرات الســعودية.
بأهميــة قضايــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن  لــدى  الوعــي  بنشــر  تقــوم  كمــا 
المعالجــات وتحفــز هذيــن القطاعيــن لمتابعــة هــذه القضايــا وفهــم اجراءاتهــا 

التاليــة: المعقــدة, وتقــوم االدارة بعملهــا مــن خــال المهــام واالجــراءات 

الملحقيات 
التجارية

المنتجين. 
أو المصدرين.

اخطارات 
الدول األجنبية 
ببدء أحد هذه 

التحقيقات.
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3( إجراءات المتابعة مع الشركات والمنتجين : 

إخطار الصناعة المحلية 
المعنية بالتحقيق وعقد 
إجتماع معها لمناقشة 
األهمية األقتصادية 

للمنتج المعني ومدى 
أهمية مشاركة الصناعة 

السعودية بالتحقيق.

حضور جلسات اإلستماع 
لعرض وجهة نظر 

الحكومة السعودية 
بإعتبارها طرف معنى 
يحافظ على مصالحه.

طلب عقد مشاورات ثنائية 
مع الدولة األجنبية بهدف 

إستعراض المعلومات 
المقدمة وتبادل اآلراء 
بشأن التدبير والتوصل 

إلى مذكرة تفاهم.

دراسة حجم الصادرات 
من المنتج المعني 

للدولة األجنبية لتحديد 
مدى أهمية ذلك 

السوق إلى الصادرات 
السعودية.

إعداد وجهة نظر 
الحكومة على شكل 

دفوع قانونية 
متضمنة تعليقها 

على اإلخطارات  ببدء 
التحقيق والشكوى.

التفاوض على مستوى 
التنازالت للوصول إلى 

إتفاق على وسيلة مناسبة 
من وسائل التعويض 

التجاري عن اآلثار السلبية 
التي يخلفها التدبير على 

التجارة السعودية. 

تعلن الحكومة السعودية 
عن نفسها كطرف معنى 
لحفظ حقها فى تقديم 
الدفوع وحضور جلسات 
اإلستماع العلنية وعقد 
المشاورات مع الدولة 

األجنبية .

مساعدة الصناعة 
المحلية في فهم 

األسئلة وكيفية إستيفاء 
البيانات المطلوبة كما 
يتم التأكد أن يتم الرد 
على قوائم اإلستبيان 
في المواعيد المحددة.

قامت الوزارة ممثلة 
باإلدارة العامة للمعالجات 
التجارية وبعض الشركات 
المتضررة بلعب هذا الدور 

في عدة قضايا إغراق 
ودعم ووقاية أقيمت من 

عدة دول مختلفة منها 
اإلتحاد األوربي والهند 

والصين وتركيا وباكستان 
ومصر واألردن ولبنان. 

تحليل التقارير الصادرة 
من قبل سلطات التحقيق 
بالدولة األجنبية للوقوف 

على مدى إلتزامها 
بنصوص اإلتفاقات 

الدولية.

الحصول على قوائم 
اإلستبيان الخاصة 

بالمصدرين وإرسالها إلى 
الصناعة المحلية. 

تدخل الوزارة وتعاون 
الشركات السعودية 

الواعية بحقوقها 
وواجباتها للتوصل إلى 
قرارات كانت في صالح 

الشركات السعودية.
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ثانيًا/ إنجازات المعالجات التجارية

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

 إمداد سلطة التحقيق بالمجلس بالمعلومات والبيانات الفنية الازمة للتحقيق و الموافقة على فرض1
.رسم مكافحة إغراق نهائي على الواردات من منتجات البطاريات الواردة من جمهورية كوريا الجنوبية

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

2
 إمداد سلطة التحقيق بالمجلس بالمعلومات والبيانات الفنية اللزمة للتحقيق والموافقة على فرض
 رسم وقاية نهائي على الواردات من منتج مسطحات الحديد الملونة من جميع دول العالم خارج دول

.المجلس التعاون

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 تقديم الدعم الفني و القانوني للصناعة المحلية الذي أدى إلى انهاء التحقيق من قبل سلطة التحقيق3
.الهندية دون فرض رسم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من منتج االنسجة غير المغزولة

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

4
 تم إنهاء التحقيق في قضية اإلغراق المقامة من سلطة التحقيق الهندية على صادرات المملكة من

 منتج البوتانول دون فرض رسوم مكافحة إغراق وذلك بالتعاون مع الفريق المعني بقضايا الدعم
.واإلغراق من خال عضوية الوزارة بهذا الفريق

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 تقديم البيانات الازمة لأمانة الفنية بمجلس التعاون بالبيانات الازمة مما ترتب عليه بدء تحقيق5
مكافحة إغراق للواردات من منتج الورق )ورق الكرتون( من ايطاليا و اسبانيا وبولندا

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 تقديم البيانات الازمة لأمانة الفنية بمجلس التعاون مما ترتب عليه بدء تحقيق مكافحة إغراق6
للواردات من منتج أنابيب نقل النفط والغاز الواردة من الصين

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 تقديم البيانات الازمة لأمانة الفنية بمجلس التعاون مما ترتب عليه بدء تحقيق وقاية لمنتج الملدنات7
.الكيميائية.ضد الواردات من جميع دول العالم خارج دول مجلس التعاون الخليجي

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 تقديم الدعم الفني والقانوني لعدد )10(  شركات سعودية منتجه على استكمال بيانات شكاوى12
.المعالجات التجارية بحيث تكون مكتملة الشروط واالركان الفنية والقانونية

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 تقديم الدعم الفني والقانوني لعدد )3( مصدرين  بتقديم الدفوع القانونية والمشاركة كطرف معني13
. بالتحقيق

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارة المشاركة في اجتماعين للجنة الدائمة االجتماع 27 و االجتماع الطاريء15
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارةالمشاركة في اجتماعين لفريق عمل المختصين في المعالجات التجارية بجامعة الدول العربية16
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 المشاركة في اجتماع بنتظيم األمم المتحدة بفيينا بعنوان )تسوية المنازعات التجارية بين الدول17
)والمستثمرين

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارةاعداد اربعة أدلة إجرائية للممارسات الضارة في التجارة الدولية19
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية
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ثالثًا/ المنتديات المؤتمرات والمعارض و ورش العمل:

رابعًا/ بناء القدرات:

خامسًا/ حمات توعوية: 

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

إعداد ومراجعة سلسلة كتيبات بعدد )4( أدلة للتوعوية  في موضوعات المعالجات التجارية1
) مكافحة إغراق - وقاية - مكافحة دعم (.

 التجارة
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارةإقامة دورة تدريبية لتوعية المصدرين السعوديين بقضايا المعالجات التجارية2
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارةإقامة عدد 2 ورش عمل لتوعية المنتجين السعوديين بقضايا المعالجات التجارية3
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارةإقامة ورشة عمل للتوعية بالمعالجات التجارية ضمن برنامج مبادرة تحفيز القطاع الخاص4
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

 التجارةإيفاد موظفي اإلدارة في دورات تدريبة متخصصة بعدد )6( دورات .1
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

 التجارةانشاء نظام الكتروني لمراقبة الواردات )في مرحلة االختبار(2
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

 التجارةعقد اربع ورش عمل توعوية للممارسات الضارة في التجارة الدولية1
الخارجية

 المعالجات
2017التجارية
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إدارة المفاوضات التجارية

أواًل:  األعمال

إدارة الفرق الفنية التي 
ترتبط باتفاقيات منظمة 
 )WTO( التجارة العالمية
واتفاقيات التجارة الحرة.

التفاوض ضمن الفريق 
التفاوضي الخليجي 
مع الدول والتجمعات 
االقتصادية لتوقيع 

اتفاقيات التجارة الحرة.

متابعة أعمال األمانة العامة 
لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية والمشاركة 
في االجتماعات والتنسيق 
بين األمانة وكافة الجهات 

المعنية بالمملكة والرد على 
االستفسارات التي ترد من 

األمانة.

اإلشراف على إجراء مراجعة 
السياسات التجارية للمملكة 

بمنظمة التجارة العالمية، 
وإعداد اإلخطارات السنوية 

للمملكة بالمنظمة.

صياغة مواقف المملكة 
التفاوضية في اتفاقيات 

التجارة الحرة وبلورة موقف 
تفاوضي خليجي موحد.

تحديد احتياجات اإلدارة 
العامة للمفاوضات التجارية 
من قوى عاملة، وأجهزة، 

ومواد.

تدريب وتطوير مهارات الكوادر 
البشرية من خال االستفادة 

من البرامج تدريبية التي 
توفرها المنظمات الدولية. 

متابعة أعمال المنظمات 
االقتصادية والتجارية ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر 
منظمة التعاون االسامي 

األنكتاد، واالونسترال، ومركز 
التجارة الدولية.

التفاوض مع الدول 
الساعية لانضمام 

لمنظمة التجارة العالمية.

متابعة أعمال المؤتمر الوزاري 
ومجالس ولجان منظمة التجارة 

العالمية والمشاركة في 
االجتماعات، وضمان تنفيذ 

كافة الجهات اللتزامات المملكة 
بالمنظمة.

عقد ورش عمل توعوية للجهات 
الحكومية والقطاع الخاص 

لاستفادة من الفرص التي 
يوفرها النظام التجاري المتعدد 

األطراف واتفاقايات التجارة 
الحرة الموقعة. 

متابعة استكمال الدول 
العربية األطراف في 
اتفاقية تحرير الخدمات 

لمتطلبات دخول االتفاقية 
حيز النفاذ.

إعداد المواقف التفاوضية 
لجميع الملفات بالمنظمة 
والتنسيق مع دول مجلس 

التعاون من خال لجنة 
منظمة التجارة العالمية.

اإلشراف المباشر على 
إعداد خطة اإلدارة العامة 

للمفاوضات التجارية.

الحصول على قوائم 
اإلستبيان الخاصة 

بالمصدرين وإرسالها إلى 
الصناعة المحلية. 

اإلشراف المباشر على 
إعداد تقارير إنجازات 

اإلدارة العامة للمفاوضات 
التجارية.
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العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

إعداد وصياغة المواقف التفاوضية للمملكة بشأن المواضيع المطروحة للتفاوض  في 1
المفاوضات التجارة الخارجيةمنظمة التجارة العالمية 

التجارية
سبتمبر - 

ديسمبر 2017

المفاوضات التجارة الخارجيةتحديد طلبات المملكة والتفاوض مع الدول الساعية لإلنضمام لمنظمة التجارةالعالمية .2
التجارية

يناير - ديسمبر 
2017

التأشير على إتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في مقر جامعة الدول 3
المفاوضات التجارة الخارجيةالعربية بالقاهرة 

نوفمبر2017التجارية

االنتهاء من إعداد دراسة مفّصله عن المكاسب والخسائر المتوقعة من اتفاقية التجارة 4
المفاوضات التجارة الخارجيةالحرة بين دول مجلس التعاون والصين.

فبراير 2017التجارية

صياغة مواقف المملكة التفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة في الجوالت 5
المفاوضات التجارة الخارجيةالتفاوضية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول والتجمعات االقتصادية.

التجارية
يناير - ديسمبر 

2017

التأكد من عدم مخالفة برامج تحفيز القطاع الخاص التي ستطلقها الهيئة العامة 6
المفاوضات التجارة الخارجيةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

مايو 2017التجارية

المفاوضات التجارة الخارجيةاالعداد والمشاركة في تصميم برامج لتحفيز ودعم الصادرات مع هيئة تنمية الصادرات.7
يونيو 2017التجارية

التنسيق مع الجهات ذات العاقة لتنفيذ االلتزامات المترتبة على دخول اتفاقية تيسير 8
المفاوضات التجارة الخارجيةالتجارة حيز التنفيذ فى فبراير 2017م.

فبراير 2017التجارية

9
تسجيل المصانع السعودية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية بناًء 
على قرار وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية للسماح بدخول منتجاتها إلى 

األسواق المصرية.
المفاوضات التجارة الخارجية

التجارية
مايو - سبتمبر 

2017

المشاركة في إعداد وصياغة اإلطار التنظيمي آللية ومنهجية مراجعة السياسات التجارية 10
المفاوضات التجارة الخارجيةلدول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي بمنظمة التجارة العالمية.

التجارية
 يونيو - 

سبتمبر2017

االنتهاء من إعداد دراسة حول أولويات التفاوض مع الدول والتجمعات االقتصادية 11
المفاوضات التجارة الخارجيةالبرام اتفاقيات تجارة حرة.

أغسطس2017التجارية

تقدمت المملكة للمنظمة بطلب المشاركة كطرف ثالث في القضية المقامة من قطر 12
المفاوضات التجارة الخارجيةضد دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نوفمبر2017التجارية

ثانيا/ إنجازات اإلدارة
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ثالثًا/ الفرق الفنية

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

1
عقد عدد )7( اجتماعات للفريق الفني السعودي المختص بالسلع لصياغة وتحديث 

الموقف التفاوضي السعودي وفقا لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والمناقشات 
التي تجري بمنظمة التجارة العالمية.

المفاوضات التجارة الخارجية
التجارية

يناير - ديسمبر 
2017

2
عقد عدد )6( اجتماعات للفريق الفني السعودي المختص بالخدمات واالستثمار لصياغة 

وتحديث الموقف التفاوضي السعودي وفقا لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة 
والمناقشات التي تجري بمنظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية.

المفاوضات التجارة الخارجية
التجارية

يناير - ديسمبر 
2017

3
تشكيل فريق فني سعودي للتجارة اإللكترونية وعقد عدد )4( اجتماعات للفريق لصياغة 
وتحديث الموقف التفاوضي السعودي وفقا للمناقشات التي تجري بمنظمة التجارة 

العالمية.
المفاوضات التجارة الخارجية

التجارية
يناير - ديسمبر 

2017

عقد عدد )2( اجتماع مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية إلجراء حصر شامل للعوائق 4
المفاوضات التجارة الخارجيةالتي تواجه صادرات المملكة إلى أسواق الدول العربية.

التجارية
أكتوبر - ديسمبر 

2017
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رابعًا/ اللجان )اللجان المشتركة – اللجان الحكومية – لجان المفاوضات(
والمؤتمرات واالجتماعات واللقاءات الثنائية:

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

التحضير و المشاركة في المؤتمر الوزاري المصغر الذي عقد خال الفترة 10-9 أكتوبر 1
المفاوضات التجارة الخارجية2017م في مراكش بالمملكة المغربية.

التجارية
سبتمبر - أكتوبر 

2017

التحضير و المشاركة في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية خال 2
المفاوضات التجارة الخارجيةالفترة 13-10 ديسمبر 2017م في بيونس آيرس باألرجنتين.

التجارية
نوفمبر - ديسمبر 

2017

3
االعداد والمشاركة في اجتماع الحوار األول للتجارة واالستثمار بين دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية و اإلتحاد األوربي بتاريخ 17-16 مايو 2017م بمقر األمانة العامة 

لمجلس التعاون - الرياض.
المفاوضات التجارة الخارجية

مايو 2017التجارية

4
االعداد والمشاركة في اجتماع للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي القطري 
بتاريخ 3مايو 2017م وسبقه اجتماعات تحضيرية 2-1 مايو 2017م وترأس الجانب 

السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد.
المفاوضات التجارة الخارجية

مايو 2017التجارية

5

االعداد والمشاركة في االجتماع الثاني التحضيري لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية 
لدول مجلس التعاون الخليج العربية في مملكة البحربين بتاريخ 12ابريل 2017م ترأس 

الجانب السعودي معالي وزير االقتصاد والتخطيط سبقه اجتماع تحضيري بتاريخ 7 مارس 
2017م بمقر وزارة االقتصاد والتخطيط.

المفاوضات التجارة الخارجية
التجارية

مارس - أبريل 
2017

اإلعداد لعقد عدد )2( إجتماعات ثنائية بين معالي الوزير و وزراء التجارة في الدول العربية 7
المفاوضات التجارة الخارجية)مصر - المغرب( بهدف إزالة العوائق وتيسير نفاذ صادرات المملكة إلى هذه الدول.

أكتوبر 2017التجارية

8
االعداد والمشاركة في االجتماع )55( للجنة التعاون التجاري والمنعقد يوم الثاثاء 

23مايو 2017 م  بمملكة البحرين وترأس الجانب السعودي معالي وزير التجارة 
واالستثمار.

المفاوضات التجارة الخارجية
مايو 2017التجارية

9
االعداد والمشاركة في اإلجتماع )46( لوكاء وزارات التجارة لدول الخليج العربية 

)التحضيري لإلجتماع 55 للجنة التعاون التجاري بتاريخ 10 مايو 2017م  في مقر األإلمانة 
العامة-الرياض وتراس الجانب السعودي سعادة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية.

المفاوضات التجارة الخارجية
مايو 2017التجارية

االعداد والمشاركة في مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص بين مجلس التعاون 10
المفاوضات التجارة الخارجيةلدول الخليج والمملكة المتحدة بتاريخ 21-19 ابريل 2017م النكستر هاوس - لندن.

أبريل 2017التجارية

المفاوضات التجارة الخارجيةاالعداد والمشاركة في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.11
ديسمبر 2017التجارية

المفاوضات التجارة الخارجيةاالعداد والمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين.12
التجارية

أكتوبر - نوفمبر 
2017

المفاوضات التجارة الخارجيةاالعداد والمشاركة في اجتماع مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية. 13
أكتوبر 2017التجارية

االعداد والمشاركة في االجتماع الدوري لتشجيع وتنمية التجارة واالستثمار بين المملكة 14
المفاوضات التجارة الخارجيةوتركيا.

سبتمبر 2017التجارية

المفاوضات التجارة الخارجيةاالعداد والمشاركة في اجتماعات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )االنكتاد(.15
نوفمبر 2017التجارية
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خامسًا/ التوعية و ورش العمل

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

االعداد والمشاركة في ورش عمل التي نظمها مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة 1
المفاوضات التجارة الخارجيةواالستثمار لتحفيز ودعم الصادرات السعودية.

مايو 2017التجارية

سادسًا/ التدريب وبناء القدرات

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

تدريب عدد )4( موظفين بالتعاون مع شركة ماكنزي لاستشارات حول برنامج نموذج 1
)GTAP( المفاوضات التجارة الخارجيةالمحاكاة

أبريل 2017التجارية

تدريب عدد )1( موظف من خال البرنامج الخاص برؤساء المجموعات التنسيقية بمنظمة 2
المفاوضات التجارة الخارجيةالتجارة العالمية لمدة 6 شهور بالمكتب الدائم للمملكة في جنيف. 

التجارية
يوليو - ديسمبر 

2017

المفاوضات التجارة الخارجيةالمشاركة في برامج التدريب اإللكتروني عن بعد على موقع منظمة التجارة العالمية.3
التجارية

يناير - ديسمبر 
2017

المشاركة في عدد )2(  دورة مراجعة السياسات التجارية التي تنظمها منظمة التجارة 4
المفاوضات التجارة الخارجيةالعالمية.

التجارية
أكتوبر - نوفمبر 

2017

المشاركة في عدد )5( ورش العمل إقليمية التي تعقدها منظمة التجارة العالمية 5
المفاوضات التجارة الخارجيةبالتعاون مع الدول األعضاء.

التجارية
يناير - ديسمبر 

2017
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سياسات التجارة واالستثمار الدولية: 

أواًل:  األعمال:

قيادة تطوير وتنسيق سياسة 
واستراتيجية التجارة الخارجية 

المتكاملة واالستثمار الدولي في 
المملكة سنويًا بما يتناسب مع 

الخطط والدورات االقتصادية، وإجراء 
مراجعات وتحديثات سنوية تغطي 
جميع الجوانب الرئيسية، والنماذج  

الدولية والممكنات التي تسهم في 
تحقيق األهداف المنشودة )مثا، 
اتفاقات التجارة الحرة، ومذكرات 

التفاهم، وعقد الشراكات(.

01

االستشارات بشكل ممنهج 
للمدخات للموائمة أثناء وضع 

الخطط والسياسات االستراتيجية 
مع القطاع الخاص والجهات في 

منظومة التجارة الخارجية )مثل الهيئة 
العامة لاستثمار، هيئة المواصفات 

والمقاييس، وزارة الخارجية، وزارة 
الطاقة والصناعة والثرة المعدنية، 
وزارة البيئة والزراعة والمياه، وزارة 

الطاقة ، وزارة المالية الخ(.  

04

إعداد البحوث والتقارير التحليلية 
االقتصادية للدول وتحليل االثار 

المترتبة قبل وبعد ابرام االتفاقيات 
وكذلك القضايا الرئيسية والناشئة 

والمتصلة بالتجارة الخارجية وتقديمها 
لكبار المسؤولين والمستفيدين 

وباألخص ادارات اتفاقيات 
التجارة الدولية والعاقات الثنائية 

والمستشارين التجاريين وكذلك اخذ 
مرئياتهم ومخاتهم.

02

إعداد تقارير تحليلية واستباقية دورية 
التجاهات التجارة واالقتصاد الدولية 
والدول وإيجاد الفرص والمعوقات 

ومشاركتها مع المسؤولين 
والمستفيدين.

05

التنسيق والتعاون في مسأله 
تقديم المملكة العربية السعودية 

ألوراق مراجعة سياساتاها التجارية كل 
أربع سنوات حسب التزام المملكة، 
ومرئيات المملكة للدول األخرى.  

03

إجراء تقييمات األثر االقتصادي 
لاتفاقات التجارية المحتملة 

والقائمة )مثل اتفاقيات التجارة الحرة 
واالستثمار الثنائية( باستخدام أدوات  
وبرامج تحليلية مناسبة على سبيل 

 .GTAP المثال

06

100



ثانيًا/ الدراسات والتقارير:

ثالثًا/ التطوير والمشاركات: 

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

اكتمال دراسة استراتيجية التجارة الخارجية ) أولوية القطاعات - استراتيجية القطاعات 1
سياسات التجارة التجارة الخارجيةلتتوافق مع رؤية 2030 - الخطوات التنفيذية(

2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةاعداد نموذج تشغيلي لوكالة التجارة الخارجية2
2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةالمراجعة الربعية لإللتزام المملكة في منظمة التجارة العالمية 4
2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةالمشاركة في لجنة دراسة أولويات المملكة إلبرام اتفاقية تجارة حرة5
2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةاعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوكالة التجارة الخارجية6
2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةاعداد دراسة اقتصادية متخصصة لعدد )8( دول 7
2017واالستثمار الدولية

دراسة تقييم أولويات التفاوض واالثر االقتصادي البرام اتفاقيات تجارة حرة لعدد 8
سياسات التجارة التجارة الخارجية)8( دول.

2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةاعداد دراسة لتشخيص حالة التجارة الخارجية للمملكة .9
2017واالستثمار الدولية

دراسة االستراتيجية الوطنية للتجارة في الخدمات )تحت التنفيذ(: 10
سياسات التجارة التجارة الخارجية     أ: التنافسية في الخدمات        ب: تقييم االنظمة

2017واالستثمار الدولية

سياسات التجارة التجارة الخارجيةتطوير ومراجعة سنوية لسياسة التجارة الخارجية 11
2017واالستثمار الدولية

عدد األبحاث والتقارير االقتصادية المنجزة خال عام 2017م هو 105 تقرير من 12
سياسات التجارة التجارة الخارجيةضمن إنجازات االدارة.

2017واالستثمار الدولية

العاماإلدارةالجهةوصف المنجز#

اإلعداد و اإلشراف على مشروع الربط االلكتروني للبيانات مع الهيئة العامة 1
 سياسات التجارةالتجارة الخارجيةلاحصاء )ما يزال العمل مستمر وتبلغ نسبة انجاز المشروع %25 الى االن(

2017واالستثمار الدولية
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أسهمت اإلصاحات التي أقدمت عليها 
وزارة التجارة واالستثمار خال األشهر 

الماضية في مجال تحسين بيئة األعمال 
في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى 

الدولي حيث تقدمت المملكة إلى 
المرتبة العاشرة في مؤشر حماية أقلية 
المستثمرين في تقرير مجموعة البنك 
الدولي الصادر خال نوفمبر الماضي.

01

وأعطت المستثمرين مزيدا من الحقوق 
أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، 

ونظمت ما يتعلق بصفقات األطراف ذوي 
العاقة.

04

وتعمل لجنة تحسين أداء األعمال في 
القطاع الخاص )تيسير( المشكلة من مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة 
معالي وزير التجارة واالستثمار الدكتور 

ماجد القصبي على تحسين ترتيب المملكة 
في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع 
األعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من 
المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع 

وساهمت في تحفيزه للمشاركة في 
التنمية االقتصادية.

02

وحققت في هذا الجانب عدد من اإلصاحات 
المهمة منها: تمكين المساهمين المالكين 
لخمسة بالمئة من وضع بنود على جدول 
أعمال الجمعية العامة. إضافة إلى تنظيم 

عملية إفصاح عضو مجلس االدارة عن العقود 
والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة، وإلزام مجلس اإلدارة بالحصول على 
موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف 

ببيع أكثر من 50 في المئة من أصول الشركة 
خال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي 

رئاسة مجلس االدارة.

05

وتقدمت المملكة في مؤشر )حماية 
أقلية المستثمرين( والذي ترأسه وزارة 
التجارة واالستثمار من المرتبة )63( إلى 
المرتبة )10( عالميًا، حيث دعمت موقفها 
بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم 

عمليات اإلفصاح بما يضمن حماية حقوق 
المستثمرين. 

03

وهذا جزء من السعي الحثيث الذي تقوم به 
منظومة التجارة واالستثمار لتعزيز القدرات 

وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات 
مزاولة األعمال التجارية وحماية مصالح 

المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع 
تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة 

ومحفزة

06

قفزت المملكة إلى المرتبة العاشرة في تقرير البنك الدولي 

في حماية أقلية المستثمرين
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المشاركة في اجتماعات هيئة الخبراء

المكاناالجتماعم

هيئة الخبراءمشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة مملكة النرويج1.

هيئة الخبراءباللقاءات التي تمت مع فخامة رئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق لفخامته أثناء زيارته للمملكة2.

 دراسة نسخة من برقية معالي وزير المالية في شأن قرار وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية باعتماد القواعد3.
هيئة الخبراءالمنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

هيئة الخبراءنتائج زيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والوفد المرافق له ألثيوبيا4.

 مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة )سابقًا( في المملكة ووزارة التجارة في5.
هيئة الخبراءجمهورية الصين الشعبية

هيئة الخبراءنتائج اجتماع معالي وزير المالية مع مساعد وزير الخارجية األمريكي للشؤون االقتصادية واالعمال6.

هيئة الخبراءدراسة القرارات المتعلقة باالجتماع االول لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون7.

هيئة الخبراءتقرير مشاركة وفد المملكة لقمة البسفور السابعة بجمهورية تركيا8.

 نتائج االجتماع التشاوري لدول منظمة األوبك المنعقد على هامش اجتماعات المؤتمر الخامس عشر لمنتدى الطاقة9.
هيئة الخبراءالدولي والبيان الختامي لاجتماع الوزاري لمتندى 15 لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر

هيئة الخبراءزيارة معالي الوزير الى روسيا10.

 مشروع خط انابيب الغاز بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند ومتقرح إمكانية دعم المشاريع التي تقدمها11.
هيئة الخبراءجمهورية تركمانستان إلى جمهورية أفغانستان اإلسامية

 برنامج التعاون التجاري بين وزارة التجارة واالستثمار والجهات المناظرة لها في كًا من اندونيسيا واليابان والصين12.
هيئة الخبراءوالمالديف

هيئة الخبراءخطاب موجه لمقام خادم الحرمين الشريفين من رئيس جمهورية منغوليا13.

هيئة الخبراءدراسة تقرير منتدى طهران ـ جنيف14.

هيئة الخبراءمشروع مذكرة تفاهم بين المملكة و حكومة ماليزيا للتعاون في المجال التجاري15.

هيئة الخبراءدارسة لقاء معالي وزير المالية مع معالي وزير المالية اللبناني في الرياض16.

هيئة الخبراءدراسة ما يخص وزارة المالية من قرارات المجلس األعلى لمجلس التعاون17.

هيئة الخبراءمشروع برنامج التعاون التجاري بين الوزارة ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهورية اندونيسيا18.

هيئة الخبراءدراسة نتائج لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة بفخامة الرئيس المالديفي19.
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المكاناالجتماعم

هيئة الخبراء مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اإلسكان بين حكومتي المملكة والبرتغال20.

 بشأن طلب تسمية مندوب الوزارة لحضور دراسة مبادرتي اتفاقية تبادل عمات مع الصين ومباردة تسوية مبيعات النفس21.
هيئة الخبراءالسعودي للصين باليوان الصيني

هيئة الخبراءدراسة نتائج لقاء جالة ملك اسبانيا22.

هيئة الخبراءترشيح مندوب من الوزارة للمشاركة في زيارة الرسمية الي المملكة االردنية الهاشمية23.

هيئة الخبراءلدراسة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436هـ24.

هيئة الخبراءتسريع إجراءات توقيع التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية25.

هيئة الخبراءدراسة االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي في دافوس26.

هيئة الخبراءنتائج لقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية برئيس جمهورية اذربيجان على هامش منتدى دافوس27.

هيئة الخبراءانشاء اللجنة السعودية الكينية المشتركة وتولي وزارة التجارة واالستثمار رئاسة الجانب السعودي28.

 دراسة مرئيات وزارة الطاقة والصناعة حيال ماتضمنته المكالمة الهاتفية التي جربت بين سمو ولي ولي العهد ورئيس29.
هيئة الخبراءمجلس ادارة جنرال الكتريك

 دراسة تشكيل لجنة القتراح الضوابط واالشتراطات للسماح للشركات االجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية30.
هيئة الخبراءواالستشارات المرتبطة بها للعمل في المملكة

 دراسة طلب استكمال االجراءات النظامية الازمة للمصادقة على برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة31.
هيئة الخبراءواالستثمار في المملكة و وزارة التجارة في اندونيسيا

 دراسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامةللسياحة بالمملكة و وزارة االقتصاد والسياحة والتجارة32.
هيئة الخبراءفي البانيا

هيئة الخبراءدراسة نتائج الدورة االولى لمجلس التنسيق السعودي التركي33.

 دراسة مقترحات األمانة العامة لمجلس التعاون آلليات تنفيذ مخرجات القمة األولى بين دول مجلس التعاون والمملكة34.
هيئة الخبراءالمتحدة

هيئة الخبراء دراسة تعزيز العاقات بين المملكة وجمهورية كينيا35.

هيئة الخبراءدراسة اعتماد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية36.

 الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيال دعوة فخامة رئيس جمهورية تركمانستان للشركات والمؤسسات المالية بالمملكة37.
هيئة الخبراء للمشاركة في مشروع خط انابيب الغاز بين تركمانستان وعد

 في شأن رغبة الجانب الهندي إضافة بعض التعديات على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال اإلسكان بين حكومة38.
هيئة الخبراء المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند
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المكاناالجتماعم

هيئة الخبراء أهم الفرص االستثمارية في الجزائر ومعوقات االستثمار فيها والدعم المطلوب لتذليل المعوقات39.

 استكمال اإلجراءات النظامية المطلوبة التفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بعد دخولها حيز النفاذ اعتبارًا40.
هيئة الخبراءمن 25/5/1438هـ

 مرئيات الوزارة فيما يتعلق بمشروع مذكرة تفاهم تضمن الستعانة بالشركات األردنية في مجال اإلسكان والطرق واإلعمار41.
هيئة الخبراءواالستثمارات الهندسية والطرق ضمن المشاريع السعودية داخل المملكة العربية والسعودية وخارجها

هيئة الخبراءدراسة نتائج زيارة وفد من المملكة لجمهورية البوسنة والهرسك لاطاع على االوضاع هناك وبحث اوجه التعاون42.

هيئة الخبراءدراسة طلب تعديل بنود جائزة المملكة لإلدارة البيئية في العالم االسامي على فروعها االربعة43.

هيئة الخبراء في شأن نتائج الدورة الرابعة للجنة السعودية الروسية المشتركة44.

 مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية45.
هيئة الخبراءووزارة الزراعة في روسيا االتحادية

 دراسة التعديات على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا في مجال46.
هيئة الخبراءالنقل البحري بعد إجراء تعديات عليه من قبل الجانب األوكراني

 مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى االقتصادي الدولي التاسع ) روسيا و العالم اإلسامي ( بمدينة قازان47.
هيئة الخبراء في المدة من 22 إلى 24 / 8 /1438هـ

هيئة الخبراءطلب وزارة المعادن بالسودان عقد ملتقى استثماري الستغال الموارد المعدنية في السودان48.

هيئة الخبراءمشروع اتفاق إلنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي49.

.50
 مرئيات معالي الوزير خال مشاركته مع الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس
 الوزراء ووزير الدفاع في زيارة سموه لروسيا االتحادية في المدة من 4 إلى 6 / 9 / 1438هـ ومشاركة معاليه في منتدى

بطرسبيرغ االقتصادية
هيئة الخبراء

هيئة الخبراءأبرز ما جاء في اجتماع فريق العمل المشكل مع الجانب الصومالي لبحث االحتياجات التي تقدم بها رئيس الصومال51.

هيئة الخبراءلقاء سفير المملكة لدى روسيا مع رئيس جمهورية الشيشان ورغبة الجانب الشيشاني في جلب االستثمارات السعودية52.

هيئة الخبراء  المذكرة الواردة من مدير الشراكة االستراتيجية في هيئة األمم المتحدة للمرأة53.

 خصخصة قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته ودراسة التحول من اتفاقية تحويل الطاقة إلى اتفاقية إمداد الوقود بين الشركة54.
هيئة الخبراء )السعودية للكهرباء وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية

هيئة الخبراءمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة و وزارة الزراعة في العراق55.

 اجتماع دراسة مشروع بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية في شان التعاون في مجاالت56.
هيئة الخبراء التعمير واالسكان والبناء

هيئة الخبراءملخص مناقشته في االجتماع الثاني لجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى الذي عقد بتاريخ 2/12/1438هـ57.

المشاركة في اجتماعات هيئة الخبراء
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المكاناالجتماعم

.58
 بشأن إفادة اللجنة المعنية بوضع خطة لتحسين أداء األعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية

 االقتصادية حيال المعاملة المتعلقة بالخطط االستثمارية لشكرة )أبل( األمريكية في المملكة وتعض النقاط التي
 .أوضحتها الشكرة في شأن تحديات ممارستها لأعمال في المملكة

هيئة الخبراء

 طلب الموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وازارة التجارة واالستثمار في59.
هيئة الخبراءالمملكة العربية السعودية ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

 مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجاالت التجارية والصناعية بين وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية60.
هيئة الخبراء السعودية ووزارة التجارة والصناعة في روسيا االتحادية

هيئة الخبراء .االجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية61.

 طلب الموافقة حيال اآللية المناسبة على توقيع بروتوكول االتفاق المعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية مع الدول62.
هيئة الخبراء الساعية لانضمام لمنظمة التجارة العالمية

هيئة الخبراءمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديموقراطية63.

 مذكرة تفاهم في المجال التجاري واالستثماري بين وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية و وزارة التجارة64.
هيئة الخبراءفي جمهورية الفلبين

هيئة الخبراءدراسة معاملة المستثمرين السعوديين في ابو ظبي65.

هيئة الخبراء دراسة تقرير عن اهم نتائج الملتقى السعودي االماراتي لاعمال66.

 دراسة أولويات المملكة من الدول و المجموعات االقتصادية التي يرى مناسبة إجراء مفاوضات إلبرام اتفاقية تجارة حرة67.
هيئة الخبراء معها

هيئة الخبراء اجتماع دراسة مشروع مذكرة تفاهم في شان اقامة مشاورات بين االمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة خارجية العراق68.

 اجتماع دراسة مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة و حكومة جمهورية كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية الكورية69.
هيئة الخبراء 2030

 دراسة اعداد دراسات الجدوى االقتصادية لاستثمار في مشروع اعالي عطبرة الزراعي في السودان ومشروع االتفاقية70.
هيئة الخبراء التنفيذية الستصاح واستثمار وتطوير االراضي الصالحة للزراعة

 التعاون الجمركي مع حكومات الدول التي للمملكة مصلحة في عقد اتفاقيات معها لاعتراف المتبادل ببرامج المشغل71.
هيئة الخبراء االقتصادي المعتمد المعمول به في البلدين

هيئة الخبراء دراسة مبيعات النفط باليوان الصيني72.

هيئة الخبراء دراسة االعتراف لفيتنام كسوق حرة73.

هيئة الخبراء دراسة لقاء رئيسة االرجنتين للمقام الكريم74.

التقرير السنوي
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 المنتديات المؤتمرات والمعارض و ورش العمل

العاماإلدارةالجهةوصف المنجزم

 مشاركة في االجتماعات الثنائية واالعداد والتحضير للقاءات لرجال االعمال و1
 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالتحضير واالعداد والتنفيذ لمنتدى االستثمار السعودي الروسي اكتوبر 2017

2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةتم عقد منتدى االستثمار بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين للصين2
مارس 2017الدول

 تم عقد مجلس االعمال السعودي الصيني بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين3
 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالشريفين للصين

مارس 2017الدول

 عقد منتدى استثماري ولقاءات رجال اعمال وكذلك عقد الطاولة المستديرة مع ابرز4
 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالقطاعات التجارية اليابانية خال زيارة خادم الحرمين الشريفين لليابان

مارس 2017الدول

 تم عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين بالتنسيق مع مكتب الشراكات االستراتيجية5
 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالدولية خال زيارة فخامة الرئيس األمريكي للمملكة

مايو 2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالمشاركة في منتدى بلومبيرج الدولي لأعمال في نيويورك سبتمبر 62017
2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةمنتدى الرؤساء التنفيذين واشنطن في يونيو72017
2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةواشنطن في سبتمبر select usa  2017 مؤتمر8
2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةمنتدى االقتصادي الدولي روسيا والعالم االسامي في تتراستان اغسطس92017
2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةمنتدى الحزام والطريق جمهورية الصين الشعبية اغسطس 102017
2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالمنتدى االقتصادي في سدني مايو 112017
2017الدول

 االعداد والتحضير لمشاركة المملكة في معرض اكسبو2020 في دبي بناء على12
 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالتوجيه السامي الكريم

2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةمنتدى الحزام والطريق في جورجيا نوفمبر 2017 13
2017الدول

 العاقات الثنائية مع  التجارة الخارجيةالمشاركة في اجتماعات المكتب الدولي للمعارض باريس نوفمبر142017
2017الدول

108



 اللجان )اللجان المشتركة – اللجان الدولية( 

وصف المنجزم

عقد اجتماعات الدورة االولى العمال اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة بفلندا مايو 12017

عقد اجتماعات الدورة االولى العمال اللجنة السعودية السويدية المشتركة الرياض اكتوبر 22017

عقد اجتماعات الدورة الخامسة العمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة الرياض 2 نوفمبر 32017

عقد اجتماعات الدورة الرابعة العمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة لشبونه 7-6 ديسمبر 2017 4

المشاركة في الدورة االولى لمجلس التنسيق السعودي التركي في انقرة يومي 7و8 فبراير 52017

اجتماع الدورة الثانية عشر للجنة السعودية الجزائرية المشتركة بتاريخ 16-14 فبراير 2017 في الجزائر6

اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية الموريتانية المشتركة خال الفترة  17-16 فبراير 2017م في نواكشوط7

8
المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية الزامبية المشتركة في مدينة لوساكا برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة 

خال الفترة 21 - 23 رجب 1438هـ الموافق 20-18ابريل2017م

عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة في تونس9

التقرير السنوي
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وصف المنجزم

المشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة والدورة 33 لمنظمة الكومسيك في اسطنبول10

عقد مجلس التجارة واالستثمار السعودي األمريكي الخاص باتفاقية التجارة واالستثمار بتاريخ 8 – 9 يناير 2017 في الرياض11

عقد االجتماع الثاني للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في مدينة جدة بتاريخ 25 أغسطس 2017 12

عقد االجتماع الوزاري الثاني لمجموعة العمل السعودية اليابانية بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين خال الفترة 15-13 مارس 132017

14
المشاركة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة السعودية السودانية المشتركة في مدينة جدة برئاسة وزارة البيئة والمياه والزراعة 

خال الفترة 3 - 4 ذو القعدة 1438هـ الموافق 28-27يوليو 2017م

االجتماع االول للمجلس المصغر السعودي الباكستاني في الرياض يوم  30 / 3 / 1439هـ الموافق 18 ديسمبر 2017م15

عقد االجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية التركمانية المشتركة 8 نوفمبر 2017م16

اجتماع فربق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة17

مجلس التنسيق السعودي العراقي18

 اللجان )اللجان المشتركة – اللجان الدولية( 
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 الــــزيـــارات الدولية )االعداد والمشاركة(

وصف المنجزم

التحضير لزيارة المقام الكريم الى روسيا 2017م بالتعاون مع الديوان الملكي ومركز الشراكات االستراتيجية الدولية 1

التحضير لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الى بريطانيا بالتعاون مع الديوان الملكي ومركز الشراكات االستراتيجيية الدولية2

3
المشاركة في التحضير لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الى )الفلبين - ماليزيا - امريكا - ألمانيا - فرنسا - ايطاليا - اسبانيا( بالتعاون مع الديوان 

الملكي ومركز الشراكات االستراتيجية الدولية 

التحضير لزيارة معالي وزير التجارة واالستثمار لكوستاريكا بناء على التوجيه السامي الكريم4

 عقد اجتماعات ثنائية مع الوزراء وصناع القرار في الواليات المتحدة االمريكية6

7
المشاركة في الجولة االسيوية لخادم الحرمين الشريفين ومن ضمنها ماليزيا وتم خالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولتين في المجال التجاري 

واالستثماري يوم  27 / 2 / 2017م

8
المشاركة في الجولة االسيوية لخادم الحرمين الشريفين ومن ضمنها اندونيسيا وتم خالها التوقيع على برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة 

التجارة واالستثمار في المملكة ووزارة التجارة االندونيسية يوم 1 /3 / 2017م

المشاركة في زيارة خادم الحرمين الشريفين للمملكة االردنية خال الفترة 29-27 مارس 2017م9

التقرير السنوي
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وصف المنجزم

10
تم عقد عدد من االجتماعات واللقاءات مع ابرز القطاعات في الواليات المتحدة االمريكية  على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين خال زيارة فخامة 

الرئيس االمريكي للمملكة

11
تم عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في البنك الدولي وابرز القطاعات في الواليات المتحدة االمريكية باالضافة الى لقاء عدد من ابرز الرؤساء 

التنفيذيين في الشركات االمريكية 

12
حضور عدد )8( لقاءات مع السفراء المعينين في عدد من الدول في إطار برنامج عون , 

الذي ينفذه معهد االمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية .

قمة البسفور تركيا 132017

اجتماع مجلس ادارة المركز االسامي لتنمية التجارة في المغرب ابريل 142017

المشاركة في برنامج الشراكات االقتصادية 15

زيارة المرحلة األولي لدول حوض النيل )كينيا وجيبوتي( برئاسة معالي الوزير خال الفترة 16-14 رجب 1438هـ الموافق 13-11 ابريل 2017م16

زيارة معالي الوزير لروسيا االتحادية  ابريل 2017م. 17

الــــزيـــارات الدولية )االعداد والمشاركة(: 
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 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج التنفيذية

وصف المنجزم

1
إعداد مذكرة تفاهم في المجال التجاري واالستثماري تم التوقيع عليها في زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا 

بتاريخ 27/2/2017 في ماليزيا لخدمة الحركة التجارية واالستثمارية بين البلدين

2
إعداد برنامج تعاون في المجال التجاري واالستثماري تم التوقيع عليها في زيارة خادم الحرمين الشريفين ألندونيسيا بتاريخ 1/3/2017 في اندونيسيا 

لخدمة الحركة التجارية واالستثمارية بين البلدين وزيادة التعاون في هذه المجال 

إعداد برنامج تعاون في المجال التجاري واالستثماري تم التوقيع عليه بين وزارة التجارة واالستثمار ووزارة التجارة الصينية3

إعداد برنامج تعاون في المجال التجاري واالستثماري تم التوقيع عليه في زيارة خادم الحرمين الشريفين لليابان4

تم اعداد الخطة الخمسية والتوقيع عليها بتاريخ 24 أغسطس 2017 بمدينة جدة بين هذه الوزارة ووزارة التجارة الصينية5

خارطة طريق  تنمية التعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والفني بين االتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية على المستوى المتوسط6

مذكرة تفاهم تجاري بين وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا االتحادية7

التقرير السنوي
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فعاليات مجلس الغرف السعودية ومجالس االعمال 
المشتركة

المشاركة في الزيارات الملكية للدول الشقيقة والصديقة

نشاطات مجالس األعمال المشتركة

الدولةالمشاركة

تنظيم وفود أصحاب األعمال السعوديين بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لهذه الدول

األردن، وإندونيسيا، واليابان، وماليزيا، والصين، 
وروسيا

تقوم وكالة التجارة الخارجية بدور متابعة وتمكين أعمال مجلس 
الغرف السعودية ومجالس االعمال المشتركة

النشاط مجلس االعمال

عقد اجتماع مجلس األعمال السعودي األردني. وتم بحث إمكانية عقد شراكات في مجاالت الطاقة البديلة، وتسهيل إصدار 
تأشيرات الدخول ألصحاب األعمال في البلدين، وتقديم التسهيات للقطاع الخاص األردني إلنشاء مشاريع صحية في 

السعودية، وإنشاء مشاريع مشتركة في نفس المجال.   

 مجلس األعمال السعودي
األردني

تم تشكيل فريق عمل لعقد منتدى األعمال المشترك.   مجلس األعمال السعودي
التونسي

زيارة أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس االعمال السعودي المغربي )الجانب السعودي( للمغرب. وتم مناقشة موضوع النقل 
تم عقد اجتماع وتقديم عرض أبرز فرص التعاون بين الجانبين، وتم التركيز على التعاون في المجال العقاري والمقاوالت، 

والقطاع الزراعي. البحري بين المملكتين، على أن يتم عقد ورشة عمل يتم تنظيمها من الجانب المغربي ودعوة جميع 
شركات النقل البحري في البلدين لتيسير الخط الماحي بداًل من تأسيس شركة. والدعوة لاستثمار في مشاريع الكهرباء 

وشبكات توزيع الغاز.

 مجلس األعمال السعودي
المغربي

اتفق الطرفان على تسهيل المعامات البنكية بين البلدين، وتسهيل دخول الشاحنات البرية بين البلدين، وحصر مشاكل 
وقضايا األراضي الزراعية في السودان، وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة ذات مزايا نسبية.  

 مجلس األعمال السعودي
السوداني

االجتماع الثاني والثالث والرابع لأعضاء السعوديين في اللجنة التنفيذية بمجلس األعمال السعودي العراقي. حيث تمت 
مناقشة معوقات التجارة بين السعودية والعراق، والطلب من هيئة تنمية الصادرات السعودية تزويد المجلس بالفرص 

المتاحة والواعدة للتصدير للعراق. باإلضافة إلى مناقشة موضوع مؤتمر المانحين للعراق والمزمع عقده في الكويت فبراير 
2018م. 

 مجلس األعمال السعودي
العراقي

 اجتماع اللجنة التنفيذية السعودية الجيبوتية، وتم اعتماد قائمة اللجنة التنفيذية لمجلس األعمال السعودي الجيبوتي
 وتم بحث عدد من الموضوعات من بينها الخط الماحي والجوي المباشر من جدة الى جيبوتي، واتفاقيات تجنب االزدواج

الضريبي وتشجيع التبادل التجاري وحماية االستثمارات وحفظ حقوق التاجر السعودي

 مجلس األعمال السعودي
الجيبوتي
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نشاطات مجالس األعمال المشتركة

النشاط مجلس االعمال

بحث االجتماع أوجه التعاون الثنائي لإلسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة مبادرتي مجلس األعمال لتطوير 
األعمال الصغيرة والمتوسطة SME، والشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP. وتم االتفاق على تنظيم ملتقى الشراكة 

السعودية البريطانية الثالث لأعمال الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا في مارس/أبريل 2018م. وقام األعضاء بزيارة 
مدينة الملك عبد الله االقتصادية برابغ.  

 اجتماع مجلس األعمال
السعودي البريطاني

تمت مناقشة إعداد خطة عمل المجلس للدورة الحالية. وتفعيل مشاركة المرأة في المجلس.
 االجتماع الثاني ألعضاء
 اللجنة التنفيذية لمجلس

األعمال السعودي الكندي

.تم مناقشة الموضوعات الخاصة بعمل اللجنة المشتركة  اجتماع مجلس األعمال
السعودي اإليطالي

 عقد اجتماع لمجلس األعمال السعودي االيرلندي مع منتسبي الغرفة التجارية والصناعية بجدة. حيث تم تزويد منتسبي
 االجتماع الرابع ألعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس األعمال السعودي االيرلندي. وتم إعادة النظر في خطة عمل المجلس

واللجان المشتركة الغرفة بالفرص االستثمارية والقطاعات المميزة لاستثمار بإيرلندا

 مجلس األعمال السعودي
االيرلندي

تمت مناقشة إعداد خطة عمل مجلس االعمال خال الفترة الحالية. 
 االجتماع الثالث ألعضاء
 اللجنة التنفيذية لمجلس

األعمال السعودي الكندي

تمت مناقشة سبل تطوير أداء مجلس االعمال السعودي السويسري. 
 االجتماع السابع لمجلس

 االعمال السعودي
السويسري

 زيارة أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس األعمال السعودي البريطاني إلى بريطانيا. وذلك بغرض تنشيط العاقات التجارية
واالستثمارية بين البلدين ومناقشة البرامج القادمة لمجلس األعمال المشترك

 زيارة أعضاء اللجنة التنفيذية
 بمجلس األعمال السعودي

البريطاني

تم بحث سبل التعاون بين الجانبين  اجتماع مجلس األعمال
السعودي البولندي

التقرير السنوي
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االجتماعات والزيارات

النشاط مجلس االعمال

تنظيم زيارة وفد أصحاب األعمال السعوديين إلى كينيا. حيث تم عرض فرص التعاون بين الجانبين، والمعوقات 
التي تواجه رجال األعمال في التصدير لكينيا.

 زيارة وفد أصحاب األعمال
السعوديين إلى كينيا

المشاركة في الدورة الثانية الجتماعات اللجنة السعودية الزامبية. حيث تمت مناقشة تعزيز العاقات التجارية 
واالستثمارية بين المملكة وزامبيا. اجتماعات اللجنة السعودية الزامبية

لقاء رئيس مجلس األعمال السعودي التايواني وأعضاء اللجنة التنفيذية مع رئيس المكتب التجاري السعودي في 
تايبيه. حيث تم االستماع إلى تجربة رجال األعمال السعوديين في التعامل مع تايوان. وتم االتفاق على التعاون مع 

المكتب التجاري السعودي في تايبيه.

 لقاء رئيس مجلس األعمال
 السعودي التايواني

تم االتفاق على اقامة معارض للتعريف بالمنتجات السعودية في تركمانستان، وتعزيز التعاون بين البنوك المركزية 
والمؤسسات االئتمانية في البلدين. وتعريف البنوك التركمانية بخطوط التمويل التي يمنحها برنامج الصادرات السعودية. 

 اجتماع اللجنة السعودية التركمانية
المشتركة

تم إطاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة، والمشاركة في حفل مرور 55 عامًا على العاقات الدبلوماسية 
السعودية الكورية.  

 وفد أصحاب األعمال السعوديين
لكوريا

تم تقديم مقترح سعودي بإنشاء الشركة السعودية اليابانية لاستثمار. وأبدى الجانب الياباني التعاون مع المملكة في 
مختلف القطاعات وتبادل الخبرات في المجاالت ذات االهتمام المشترك على ضوء رؤية المملكة – اليابان 2030.

 االجتماع الـ 16 لمجلس االعمال
السعودي الياباني المشترك

اجتماع المدير اإلقليمي بمجلس االعمال السعودي الياباني مع مسؤولي مكتب جيترو الياباني. حيث تم التحضير 
لفعالية منتدى االعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030، بالتنسيق مع الهيئة العامة لاستثمار ومركز التعاون 

الياباني للشرق األوسط والذي تقرر انعقادها بالرياض بتاريخ في يناير 2018م.

 اجتماع المدير اإلقليمي بمجلس
االعمال السعودي الياباني

تم اللقاء في إطار التعاون بين الجانبين السعودي والصيني لتحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة الحزام االقتصادي 
وطريق الحرير.

 لقاء أصحاب األعمال السعوديين مع
 وفد مستثمرين مشترك من الصين

وهونج كونج

تم اللقاء في إطار التعاون بين الجانبين السعودي والماليزي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وإمكانية التعاون في 
مجال الصناعة والسياحة والتدريب. 

 وفد أصحاب األعمال السعوديين
لماليزيا

بحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال الزراعة والسياحة والصناعة، وتبادل الخبرات في مجالي الصناعات الصغيرة والتدريب.    وفد أصحاب األعمال إلندونيسيا

تم مناقشة امكانية استئجار السعوديين لأراضي بسريانكا )استئجار طويل المدى(، وتبسيط إجراءات الحصول 
على التراخيص، وتسهيل تأشيرات دخول المستثمرين السيريانكيين.

 لقاء الوفد التجاري السيريانكي
بأصحاب االعمال السعوديين

تمت مناقشة سبل التعاون التجاري واالستثماري بين البلدين.   وفد أصحاب األعمال السعوديين
إلى بنغاديش

تمت المشاركة في ملتقى أصحاب االعمال السعوديين السيريانكيين، وقام الوفد السعودي بزيارة عدد من 
المصانع السيريانكية. 

توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس وغرفة التجارة والصناعة السريانكية.

 وفد أصحاب األعمال السعوديين
إلى سيريانكا
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االجتماعات والزيارات

النشاط مجلس االعمال

 اجتماع مجلس األعمال السعودي االيرلندي بمنتسبي الغرفة التجارية والصناعية بجدة. وتمت دعوة منتسبي الغرفة
 .لانضمام لوفد أصحاب األعمال السعوديين إلى دبلن في فبراير 2018م

 اجتماع مجلس األعمال السعودي
االيرلندي

تم مناقشة القضايا التي تتعلق بالعمل المشترك، وعرض الفرص االستثمارية في البلدين  ملتقى األعمال السعودي
السويسري

 تمت مناقشة تكوين فرق عمل وتحديد مهام كل فريق، ومقترح إنشاء صندوق للمجلس السعودي الروسي لدعم
 .أنشطة المجلس

 اجتماع مجلس األعمال السعودي
الروسي

 قامت بتنظيمه الهيئة العامة لاستثمار وصندوق االستثمار الروسي، حيث تم عقد ثاث جلسات حوار لمناقشة
   .فرص االستثمار وتوطين الصناعة والزراعة واألمن الغذائي

 المشاركة في منتدى األعمال
السعودي الروسي

 لقاء أصحاب األعمال السعوديين والروس بخادم الحرمين الشريفين. حيث ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة
 تضمنت رؤية المملكة 2030، وأكد على تعزيز الشراكة االقتصادية بين المملكة وروسيا، ودعا الشركات الروسية

لاستثمار في المملكة

 لقاء أصحاب األعمال السعوديين
والروس بخادم الحرمين الشريفين

 تم عرض الفرص االستثمارية من شركة معادن السعودية، وعرض رؤية المملكة 2030، وتم مقابلة رؤساء كبرى
.الشركات الروسية الراغبة في االستثمار بالمملكة

 عقد حوار الرؤساء التنفيذيين
السعوديين والروس

 االتفاق على التعاون في مجال االنتاج الزراعي والحيواني، وجعل المملكة نقطة انطاق للصادرات الزراعية الروسية
 لعدد من الدول بالمنطقة. كما أكدا على تعزيز االستثمارات الزراعية السعودية في روسيا واالستفادة من المميزات

والحوافز االستثمارية التي تمنحها روسيا للمستثمرين األجانب
الملتقى الزراعي السعودي الروسي

 وفد أصحاب األعمال السعوديين لليونان للمشاركة في القمة العربية األوروبية الثانية. حيث تم عقد لقاءات ثنائية
مع أصحاب األعمال في بعض الدول األوروبية، ولقاءات مع الشركات اليونانية

 وفد أصحاب األعمال السعوديين
لليونان

 تم عقد مجلس األعمال السعودي السويدي الثاني، واستعراض رؤية المملكة 2030م، واالتفاق على حل جميع
  .معوقات التجارة واالستثمار بين البلدين

 لقاء وفد أصحاب األعمال
السويديين بالمملكة

 دعا نائب وزير االقتصاد البلغاري، أصحاب األعمال السعوديين لاستثمار في بلغاريا، وتم توضيح المزايا والحوافز
 المقدمة للمستثمرين األجانب، والفرص االستثمارية المتوفرة في بلغاريا في جميع القطاعات االقتصادية. واتفق

.الجانب السعودي على تكوين وفد من أصحاب األعمال السعوديين لزيارة بلغاريا في الربع األول من 2018م
ملتقى االعمال السعودي البلغاري

.المشاركة في أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة  وفد أصحاب األعمال السعوديين
للبرتغال

 تم خال هذه اللقاءات مناقشة سبل تطوير العاقات التجارية واالستثمارية مع هذه الدول، وإزالة المعوقات التي
تواجه تطوير التجارة واالستثمار معها

 عقد أكثر من 40 لقاءًا مع السفراء
 والملحقين التجاريين ووزراء الزراعة

 والتجارة من الدول الشقيقة
 .والصديقة
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المشاركات في اللقاءات واالجتماعات الدولية

الوصف الموضوع

 تم دراسة انضمام كل من غرفة تجارة األردن واتحاد الغرف العراقية لعضوية اتحاد غرف دول مجلس
.التعاون الخليجي

 المشاركة في الدورة الثانية لمنتدى التواصل
الخليجي األردني

 تم التعرف على موقف الصين من قضايا المنطقة، وإطاع مجلس األعمال السعودي الصيني على
 تجربة المؤسسات الفكرية البحثية في البلدين في تعزيز التفاهم بين الشعبين الصيني والخليجي

 .وخاصة الشعب السعودي
المشاركة في الندوة الخليجية -  الصينية

 لتنسيق موقف الغرف الخليجية لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ومدى جاهزيته لتطبيق
ضريبة القيمة المضافة

 المشاركة في اللقاء التشاوري ألصحاب
 المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون

الخليجي

تم بحث المعوقات الجمركية بدول المجلس، ودور القطاع الخاص في إكمال مشروع االتحاد الجمركي الخليجي  المشاركة في لقاء أصحاب األعمال الخليجيين
مع معالي مدير عام جمارك البحرين

 مناقشة عروض الشركات المرشحة لتنفيذ المنتدى الخليجي االقتصادي الثاني. وتم االتفاق بشكل
.مبدئي على اآلليات التي سيتم من خالها توفير مصادر تمويلية للمنتدى عقد اجتماع مع اتحاد الغرف الخليجية

.لقاء المصدرين والمستوردين العرب في قطاع مواد البناء المشاركة في مؤتمر تنمية التجارة العربية

 .تم خال االجتماع تحديد شخصين الختيار أحدهم أمينًا عامًا اتحاد الغرف العربية
 المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة

 ملفات المرشحين لمنصب األمين العام
التحاد الغرف العربية

.تشكيل لجنة من الغرف األعضاء لتوحيد اإلجراءات لشهادات المنشأ اإللكترونية  المشاركة في ورشة عمل شهادات المنشأ
اإللكترونية

.تم تعيين األمين العام التحاد الغرف العربية، ومناقشة أوضاع الغرف العربية المشتركة  المشاركة في اجتماعات الدورة )125( لمجلس
اتحاد الغرف العربية

 المشاركة في االجتماع )58( للجنة المالية في .تم تعيين مدقق حسابات للعام 201٧م، وذلك لتسوية حسابات كٍل من العراق وألبانيا
الغرفة اإلسامية

 تم انتخاب ممثل مجلس الغرف السعودية رئيسًا للغرفة اإلسامية، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة،
وأعضاء اللجنة المالية

 المشاركة في اجتماع الدورة )25( لمجلس
 اإلدارة والدورة )33( للجمعية العمومية للغرفة

اإلسامية

.تم تقديم ورقة عمل عن تمويل مشاريع البنى التحتية في إطار رؤية المملكة 2030  المشاركة في مؤتمر هونج كونج الدولي حول
الحزام االقتصادي وطريق الحرير الصيني
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الوصف الموضوع

 تم تقديم عروض عن المشاريع االستثمارية المتوفرة في الجانبين، ومنها مشاريع رؤية المملكة 2030
.مثل مشروع البحر األحمر

 المشاركة في منتدى االستثمار السعودي
الصيني في جدة

.تم تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة، وفريق لمراجعة الئحتها التنظيمية  المشاركة في االجتماع األول لمجلس إدارة
غرفة التجارة الدولية السعودية

 تم االتفاق على تفعيل دور الغرفة كمراقب في األمم المتحدة، وخلق شرعية الجتماعات المجموعة
االستشارية واعتمادها بائحة الغرفة

 المشاركة في اجتماع المجموعة االستشارية
 لغرفة التجارة الدولية للشرق األوسط وشمال

أفريقيا

 تم وضع استراتيجيات للمحافظة على االعضاء وتفعيل مشاركتهم في أنشطة غرفة التجارة الدولية
ولجانها

 عقد سلسة جلسات حول تبادل المعرفة بين
اللجان الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية

 تم االتفاق على جدولة معوقات االستثمار والتجارة بين البلدين، والمضي قدمًا بالعاقات االقتصادية
.السعودية الكورية إلى عاقات استراتيجية

 المشاركة في االجتماع المشترك السعودي
– الكوري

تم تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العاقة لتمثيل المملكة في اجتماعات األونكتاد
عقد اجتماع فريق عمل متابعة ملف منظمة 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتاد(

.تم إضافة فئات العضوية، ورسوم كل فئة، ومهام اللجان  عقد اجتماع فريق مراجعة الائحة التنظيمية
الجديدة لغرفة التجارة الدولية

 تم االتفاق على أن تقوم اللجنة بالتواصل مع الجهات الحكومية للتعريف بأعمال اللجنة وكيفية التعاون،
 .وإقامة عدد من ورش العمل عن الملكية الفكرية

 عقد اجتماع مع رئيس لجنة الملكية الفكرية
بغرفة التجارة الدولية

 بحث مجاالت التعاون بين اللجنة ومكتب الشراكات االستراتيجية. وتضمين مشاركة اللجنة في استراتيجية
مكتب الشراكات االستراتيجية

 عقد اجتماع مجلس إدارة لجنة التجارة
 الدولية بمشاركة مسئولي مكتب الشراكات

االستراتيجية

.تم تنظيم مشاركة المجلس وبعض الغرف السعودية في المؤتمر بأستراليا  المشاركة في مؤتمر اتحاد الغرف العالمي
العاشر

 تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص التجارة العالمية منها: الزراعة ودعم مصائد األسماك، وتجارة
.الخدمات والتجارة اإللكترونية وتسهيل االستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المشاركة ضمن وفد المملكة في المؤتمر
 الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية

باألرجنتين

المشاركات في اللقاءات واالجتماعات الدولية
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الملحقيات السعودية التجارية: 

وصف المنجزالملحقية

زيارة مجموعة )China Gezhouba Group Corporation(  لإلنشاءات التي عبرت عن رغبتها في ايجاد فرص لاستثمار  خاصة بكين
وان لديها فرع لشركتها في المملكة

زيارة مكتب شركة مكة لاستثمار في اطار مناقشة سبل التعاون على اجتذاب االستثمارات الصينية الى المملكةبكين

إقناع شركة كاديا لصناعة األدوية باالستثمار في المملكةنيودلهي

وضع كشك تعريفي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعوديةنيودلهي

تأشير رجال األعمال الهنود للمشاركة في معارض التي تقام في المملكة العربية السعوديةنيودلهي

إقناع شركة جاي بي كيميكال لأدوية باالستثمار في المملكةنيودلهي

إقناع شركة غيلين مارك لأدوية باالستثمار في المملكةنيودلهي

إقناع شركة ميان لأدوية باالستثمار في المملكةنيودلهي

نشر لقاء صحفي في مجلة اسواق )مجلة عربية تصدر في ماليزيا( عن دور الملحقية والفرص االستثمارية والتجارية بالمملكة، كوااللمبور
والتعريف برؤية المملكة 2030.

حضور معظم الفعاليات والمعارض والمشاركة بالتعريف بالفرص االستثمارية والتجارية في المملكة وجذب االنتباه للمشاريع كوااللمبور
الكبيرة التي ستقام في المملكة.

كوااللمبور
حضور العديد من االجتماعات التي تنظمها المؤسسات الماليزية المختصة باالستثمار والتجارة والصناعة وتبادل الحديث 

والمقترحات وجمع المعلومات التي تساهم في زيادة التبادل التجاري، مثل المشاركة في اجتماعات وندوات مؤسسة تنمية 
التجارة الدولية )ماتريد( ومؤسسة تنمية االستثمار والصناعة )مايدا(. 

خــال العــام 2017 بــدأ تطبيــق نمــوذج العمــل الجديــد للملحقيــات التجاريــة 
وذلــك فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030 وخطــة التحــول الوطنــي 2020.

األجنبيــة  االســتثمارات  جــذب  دعــم  علــى  تركيــزا  التشــغيلية  الخطــة  وتقــدم 
ــز المشــاركة  ــة، باإلضافــة الــى تعزي ــر النفطي وترويــج الصــادرات الســعودية غي
فــي المعــارض والمؤتمــرات والخدمــات الفنيــة القانونية واألبحــاث االقتصادية 
األســواق  فــي  التمثيــل  توســيع  الخطــة  تســتهدف  كمــا  المعنيــة.  للــدول 

المســتهدفة خــال الفتــرة 2018 الــى 2020 
ــزة مــن  ــم ركي ــات التجاريــة الســعودية فــي مختلــف دول العال وتشــكل الملحقي
ركائــز تطويــر عاقــات المملكــة التجاريــة مــع مختلــف دول العالــم الشــقيقة 

والصديقــة وتطويرهــا بمــا يخــدم مصالــح المملكــة، باإلضافــة إلــى متابعــة 
األنظمــة والقوانيــن التجاريــة التــي تصــدر عــن تلــك الــدول  وتســهيل عمــل 
الشــركات الســعودية الراغبــة فــي االســتيراد أو التصديــر لتلــك الــدول بتوفيــر 
تلــك  التعامــل معهــا فــي  ترغــب  التــي  الشــركات  عــن  الازمــة  المعلومــات 
ــوي  ــدور حي ــارج تقــوم ب ــة فــي الخ ــة للمملك ــات التجاري ــة. كمــا أن الملحقي الدول
وهــام بالتعــاون مــع ســفارات المملكــة فــي تلــك الــدول فــي متابعــة التبــادل 
ــا  ــدول وتحليله ــك ال ــن تل ــي تصــدر ع ــا مــن واقــع اإلحصــاءات الت ــاري معه التج
ومحاولــة تذليــل  الصعوبــات التــي قــد تعتــرض صــادرات المملكــة لتلــك الــدول 

وجــذب االســتثمارات للمملكــة. 

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. )فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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عقد 11 اجتماع وزيارة لفريق منظومة التجارة واالستثمار مع عدة جهات ذات عاقة وجهات مناظرة مثل وزارة التجارة الماليزية، هيئة كوااللمبور
تنمية الصناعة الماليزية، هيئة االستثمار الماليزية وعدة شركات ماليزية لديها الرغبة في االستثمار في المملكة. 

 اجتماع الطاولة المستديرة مع أهم 30 شركة ماليزية من مختلف القطاعات بحضور معالي وزير التجارة الماليزي ومن الجانب كوااللمبور
السعودي سعادة محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وممثلين من الهيئة العامة لاستثمار 

كوااللمبور
حضور العديد من االجتماعات التي تنظمها المؤسسات الماليزية المختصة باالستثمار والتجارة والصناعة وتبادل الحديث 

والمقترحات وجمع المعلومات التي تساهم في زيادة التبادل التجاري، مثل المشاركة في اجتماعات وندوات مؤسسة تنمية 
التجارة الدولية )ماتريد( ومؤسسة تنمية االستثمار والصناعة )مايدا(. 

كوااللمبور
تقديم معلومات للعديد من الشركات الماليزية الراغبة في دخول السوق السعودي وكذلك الشركات السعودية الراغبة في دخول 
السوق الماليزي من خال المعارض أو الفعاليات يتم تقديم برشورات تحوي معلومات ذات الصلة وعناوين الشركات السعودية 

المشاركة في هذا الحدث باللغتين العربية واالنكليزية. 

عقد الندوات والمؤتمرات أو اللقاءات نقوم بالمشاركة للتعريف بدور الملحقية وبناء عاقات وفتح افاق تعاون مستقبلية.كوااللمبور

كوااللمبور
منح “شركة )PICORP( الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السامة وحماية البيئة” ترخيص من الهيئة العامة 
لاستثمار لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي.  

تقدر مبيعات الشركة في ماليزيا بحوالي 200 مليون ريال سعودي.

تنسيق لقاء رجال االعمال السعوديين الذي تم تنظيمه على هامش عمل اللجنة بالتعاون مع مجلس الغرف.روما

تقرير حضور فريق عمل الملحقية مؤتمر الغرفة التجارية العربية في ميانو وانعقاد اجتماعات ثنائية مع بعض األعضاء.روما

اعداد قوائم بالشركات االيطالية الكبرى في قطاعات اساسية للتواصل معها بهدف استقطابها لاستثمار في المملكة. روما
والشركات العاملة في مشاريع حكومية في المملكة وغير الحكومية، وكذلك الشركات السعودية العاملة في ايطاليا

حضور فريق عمل الملحقية التجارية افتتاح منتدى رجال األعمال خال فعاليات اللجنة السعودية اإليطالية المشتركة في شهر روما
ديسمبر من 2017 م

استقطاب شركتين إيطاليتين في مجال استيراد األغذية ومشتقاتهاروما

روما

التنسيق مع المكتب التجاري في السفارة االيطالية ITA الستقبال وفد من اهم الشركات االيطالية المتخصصة في صناعة 
المصاعد بهدف عقد اجتماعات مع مستثمرين ورجال اعمال سعوديين ألجل بحث مشاريع شراكات في تصنيع المصانع أو 

إقامة مصانع للمصاعد في المملكة وتم تنسيق مع الجهات الحكومية مثل هيئة االستثمار لعرض تشريعات االستثمار والمزايا 
الممنوحة لدعم االستثمار االجنبي في قطاع التصنيع في المملكة.

التنسيق مع الهيئة العامة لإلستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بتقديم قائمة بالشركات اإليطالية المتخصصة في هذا القطاع روما
لترويج فرصة االستثمار في مشروعي السوالر و الرياح الذي أعلن عنه العام 2017

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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العمل مع شركة SJS Engineering االيطالية لتوسيع عملياتها في المملكة بفتح فرع للشركة في المنطقة الشرقيه والتنسيق روما
مع هيئة االستثمار فيما يخص منح الترخيص لهم.  

تقرير بأهم جهات التواصل في البلد المضيف ومنها أهم الجهات الحكومية وأكبر الشركات اإليطاليةروما

جنيف
تم التواصل مع 326 شركة سويسرية متخصصة في الطاقة المتجددة ، الصناعات الدوائية، التعدين والمعادن، البتروكيماويات 

,الشوكوالته, الورق , أدوات التجميل, االلكترونيات, البناء. وتم عرض المنتجات السعودية لهم وعرض فرص االستثمار في 
المملكة

عقد اتفاق شراكة بين شركة سعودية النظمة االمن والسامة وشركة متخصصة في تصنيع اجهة التعرف البايولوجي يغني عن جنيف
أدوات التعريف المستخدمة في البنوك واكثر امانًا مع واالتفاق االن في مرحلة متقدمة لتصنيع الجهاز في المملكة.

المشاركة في مؤتمر دافوس االقتصادي للتعريف بماتقدمة المملكة للمستثمرين ولجبهم لاستثمارجنيف

المساهمة في تنسيق لقاء الرئيسة التنفيذية لشركة HPE بصاحب السمو الملكي ولي العهد.واشنطن

االجتماع مع ممثلي شركة أي بي إم في مقر الملحقية التجارية في العاصمة واشنطن دي سي في 11 أغسطس 2017م.واشنطن

واشنطن
مشاركة نيابة عن سمو السفير في الملتقى الخاص بالعاقات الدولية والحكومية لشركة تويوتا )العهد العالمي للشئون 

الحكومية – تويوتا( والذي اقيم في 14 سبتمبر 2017م، حيث حضر الملتقى معظم ممثلي الشركة من حول العالم، ومنهم 
مندوب من المملكة، وعدد من الدبلوماسيين في واشنطن، وتم الحديث عن الشركة وانشطتها في ذلك المحور.

االجتماع مع مسؤولي معهد الطاقة النووية في 26 أكتوبر 2017م لمناقشة مشاريع أعضائها من شركات متخصصة في الطاقة واشنطن
النووية السلمية والفرص المتاحة بالمملكة وتقديم التسهيات لهم.

االجتماع مع ممثلي شركة جاكسو سميث كاين  في 29 نوفمبر 2017م.واشنطن

االجتماع مع ممثلي أكاديمية سبارك بزنس في 14 ديسمبر 2017م.واشنطن

واشنطن
استقبال مجموعة من طاب جامعة MIT في 1 يونيو 2017م والحديث عن البيئة التجارية واالستثمارية واالستقرار السياسي 

في المملكة، والتي شملت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، ثم تم فتح المجال للحضور لطرح 
االسئلة وتمت االجابة عليها.

تقرير عن أحدث بيانات االستثمارات السعودية )المعلنة( في الواليات المتحدة األمريكيةواشنطن

تقرير عن شركة إيكسون موبيل وتقديم مرئيات الملحقية الجتماعهم القادمواشنطن

إعداد تقرير عن اجتماع مع شركة سيسكوواشنطن

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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إعداد تقرير موجز عن شركة باور جينواشنطن

شركة إندو العالميةواشنطن

Atlantic Councilواشنطن

شركة بيرسونواشنطن

شركة بيبسيكوواشنطن

مكتب بيكر بولتس للمحاماةواشنطن

)NACE )National Association of Corrosion Engineersواشنطن

شركة بيوريوس سلوشنزواشنطن

شركة كوكاكوالواشنطن

Albright Stonebridge Groupواشنطن

سيسكوواشنطن

جنرال إلكتريكواشنطن

شركة بوينجواشنطن

Admera Health / MedXPrimeواشنطن

شركة أبوتواشنطن

Seed Equity Venturesواشنطن

)Facilities Development Corporation )FDCواشنطن

شركة داوواشنطن

MSI / Tetra Techواشنطن

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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Nuclear Energy Institute )NEI(واشنطن

HP Goldfield & Warren Maruyamaواشنطن

شركة هايبر لوب-ونواشنطن

شركة شينيري للطاقةواشنطن

شركة إيكسبيدياواشنطن

Valv Technologies & USSABCواشنطن

شركة فينشير العالمية لتسويق الغاز الطبيعي المسالواشنطن

شركة أي بي إمواشنطن

واشنطن

قام فريق من الملحقية التجارية في 18 يوليو 201٧م بزيارة لمقر شركة MSI والتي تعد إحدى الشركات المنضوية تحت مظلة شركة 
Tetra Tech األمريكية الناشطة في المجاالت الهندسية والتقنية والطاقة واالستشارات والتدريب وغيرها وتم عرض بيانات عن 

قوة االقتصاد السعودي وبعض الفرص المتاحة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، كما عرض تقديم أي خدمات 
والتي من شأنها تسهيل عمل الشركة بالمملكة مثل استكشاف الفرص واللقاء مع المسؤولين واستخراج التأشيرات وغيرها.

المشاركة في منتدى الرابطة الوطنية لمهندسي التآكل والقاء كلمة عن المملكة ما بعد النفط ورؤية 2030.واشنطن

.المشاركة في ملتقى االستثمار السعودي المنظم من بنك جي بي مورغان في مدينة نيويورك في 10 أكتوبر201٧م.واشنطن

إقامة المنتدى السعودي الياباني لأعمال خال زيارة مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لليابان 201٧طوكيو

انعقاد مجلس األعمال السعودي الياباني 201٧طوكيو

زيارة معرض البناء الدولي االربعون 201٧اسطنبول

زيارة معرض الغذاء الدولي الخامس والعشرون 201٧اسطنبول

زيارة قمة النفط العالمي والمعرض المصاحب 201٧اسطنبول

زيارة معرض األثاث الدولي العشرون 201٧اسطنبول

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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زيارة معرض Plast Eurasia الدولي السابع والعشرون 201٧اسطنبول

زيارة معرض الدولي للتعبئة والتغليف الثالث والعشرون 201٧اسطنبول

زيارة معرض الكتاب الدولي السادس والثاثون 201٧اسطنبول

حضور القمة العالمية لصناعة المنتجات الحال والمعرض المصاحب 23 نوفمبر201٧اسطنبول

تنظيم لقاء مع مستوردي التمور لوفد من مركز الوطني للنخيلاسطنبول

التعريف بمزايا اإلستثمار األجنبي في المملكة ومناخ االستثمار المتميز في كل اللقاءات والمناسبات الممكنة في مصر.القاهرة

تزويد الغرف المصرية وجمعيات المستثمرين ورجال األعمال ببيانات الهيئة العامة لإلستثمار والمعلومات الازمة.القاهرة

الرد على استفسارات المراجعين للملحقية بكل وسيلة، فيما يختص باإلستثمار في المملكة ودعوتهم لذلك.القاهرة

دعوة المستثمرين السعوديين في مصر وشركائهم لتوطين استثماراتهم في المملكة وذلك في ضوء مشكات االستثمار التي القاهرة
يواجهونها في مصر.

متابعة احصائية االستثمارات المصرية في المملكة، وعدد المشاريع ورؤوس األموال المستثمرة فيها.القاهرة

ربط مستثمر أجنبي محتمل في القطاع العسكري مع الجهات ذات العاقةلندن

دعم الشركات السعودية الراغبة باستقطاب شراكات مع نظير بريطانيلندن

التواصل الدائم مع مجلس االعمال السعودي البريطاني مع الجانبين لدعم مهام المجلس مما ينعكس على تطوير العاقات لندن
والتحقيق رؤية المملكة

التواصل الدائم مع مجلس االعمال السعودي األيرلندي مع الجانبين لدعم مهام المجلس مما ينعكس على تطوير العاقات لندن
والتحقيق رؤية المملكة

الترويج عن جاذبية السوق السعودي في المؤتمرات المنتديات والمعارض التجاريةلندن

زيارة حاضنة االعمال الطبية لدى جامعات كل من كوين ماري وجامعة كامبريدج وجامعة أوكسفورد.لندن

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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زيارة شركة أرامكو آسيا بشأن تعزيز العاقات والتعاون لتحقيق اهداف الرؤية 2030بكين

زيارة وزارة التجارة الصينية بناء على توجيهات مقام وزارة التجارة واالستثمار وذلك لمناقشة بعض النقاط حول الدورة الثانية للجنة الفرعية بكين
للتجارة واالستثمار للجنة المشتركة السعودية الصينية الرفيعة المستوى

زيارة وزارة التجارة الصينية بخصوص االستفسار عن معلومات اكثر تفصيا حول معرض الواردات في مدينة شنغهاي وتزويد مقام وزارة بكين
التجارة واالستثمار بها

  مرافقة وفد هيئة المواصفات والمقاييس في اطار المشاركة في ندوة "نظام تقييم المطابقة في المملكة العربية السعودية بكين
للمنتجات المصدرة من الصين

عرض اقتراحات لمشاريع توقيع مذكرات التفاهم في اللجنة السعودية الهندية المشتركةنيودلهي

قمة غوجرات الحيوية العالمية في مدينة غوجراتنيودلهي

مؤتمر التجزئة والسلع االستهاكية والتجارة اإللكترونية في نيودلهينيودلهي

معرض الحرفية العالمية في مدينة فريدابادنيودلهي

قمة رؤساء سكرتير الواليات في نيودلهينيودلهي

لقاء مع الدكتور بول بانديان، رئيس تنمية مصايد األسماك في الوزارة الهندية نيودلهي

مؤتمر اإلنترنت الهندي في مدينة نيودلهينيودلهي

معرض التجارة العالمية في مومباينيودلهي

قمة المهارات العالمية الهندية في نيودلهينيودلهي

قمة السكك الحديدية العالمية الرابعة في نيودلهينيودلهي

يوم رواد األعمال العالية في نيودلهينيودلهي

مشاركة معرض التجاري العالمي في مومباينيودلهي

مشاركة معرض "Make in World" واللقاء مع رجال األعمالنيودلهي

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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اجتماع مع السيد أ. ك. جوشي، السكرتير المشترك )مصايد األسماك(، إدارة تربية الحيوانات والصيد البحري، وزارة الزراعة ورعاية المزارعين نيودلهي
في الهند

معرض مفروشات الهندية في مدينة نيودلهينيودلهي

اجتماع مع السيد ميكو بوتسونين، مستشار )E & C(، سفارة فنلندا، نيودلهينيودلهي

اجتماع مع مركز التجارة العالمية في نيودلهينيودلهي

اجتماع مع السيد في كي كيندال، مستشار، إدارة الشؤون االقتصادية في وزارة المالية، والسيد R V براساد، مدير )الخليج( في وزارة نيودلهي
الخارجية لدى حكومة الهند

اجتماع مع منظمة استثمار الهندي في نيودلهينيودلهي

قمة اإلنترنت وامن الشبكة السنوية في نيودلهينيودلهي

لقاء مع السيدة شوبهرا - مديرة التجارة الخارجية، في وزارة التجارة والصناعة الهنديةنيودلهي

اجتماع مع هيئة المصدرين الهندي في نيودلهينيودلهي

اجتماع مدير عام مكافحة اإلغراق الهندي في نيودلهينيودلهي

متابعة اللجنة السعودية الهندية المشتركة مع الجهات السعودية والهندية.نيودلهي

إيفاد هيئة الغذاء والدواء السعودية بمعلومات عن زراعة األسماك في الهند والتنسيق مع الجهات الهندية لزيارتهمنيودلهي

كوااللمبور
قيام الملحقية بترتيب وعقد منتدى االعمال السعودي الماليزي بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين 28 فبراير 2017م بماليزيا بحضور 600 
رجل اعمال من كا الجانبين ألول مرة بماليزيا بحضور أكثر من 600 شخص والذي جرى فيه تبادل سبع مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة 

للتعاون في مجاالت تطوير اللقاحات، والنقل العام، واألغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، واألجهزة الكهربائية، والطاقة .

حضور مؤتمر الحال بماليزيا 14 فبراير 2017مكوااللمبور

حضور المؤتمر السادس لأعمال بالعالم اإلسامي )27 29- اكتوبر 2017( كوااللمبور

المعرض العالمي للتكنولوجيا في ماليزيا 16 – 18 فبراير 2017م.كوااللمبور

المعرض العالمي لأثاث بماليزيا 8 11- مارس 2017م.كوااللمبور

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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معرض الحال الماليزي )ميهاس( 8-5 ابريل 2017م. كوااللمبور

معرض تكنولوجيا الطاقة الشمسية 14-11 ابريل 2017م.كوااللمبور

معرض المياه 13-11 سبتمبر 2017م.كوااللمبور

معرض الصناعات العالمية، هانوي، فيتنام 19 الى 21 أكتوبر 2017.كوااللمبور

المعرض الماليزي للتشييد وتكنولوجيا البنية التحتية 4-2 نوفمبر 2017م.كوااللمبور

المشاركة في حضور اجتماعات هيئة الحال الماليزية وهيئة الدواء والغذاء السعودية بماليزيا.كوااللمبور

اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة السنغافوريةكوااللمبور

اجتماع مع اتحاد الصناعات السنغافوري كوااللمبور

اجتماع مع اتحاد االعمال السنغافوري كوااللمبور

اجتماع مع المؤسسة الدولية السنغافورية كوااللمبور

اجتماع مع شركة سابك )سنغافورة(كوااللمبور

لقاء سعادة السفير السعودي لدى فيتنامكوااللمبور

لقاء مع وزارة التخطيط واالستثمار الفيتناميةكوااللمبور

اجتماع مع وكالة ترويج التجارة الفيتناميةكوااللمبور

اجتماع مع وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية كوااللمبور

حضور االجتماعات الثنائية مع وكيل التجارة الخارجية أثناء انعقاد اللجنة السعودية اإليطالية المشتركة في شهر ديسمبر من 2017 مروما

زيارة لهيئة الترفيه بهدف نقاش خطوط التعاون فيما يخص جذب االستثمارات في هذا القطاع.روما

زيارة فريق من بنك Lombard Odier ومقابلة عدد من رجال األعمال السعوديين وبحث فرص االستثمار في المملكة. فهذه الزيارة نتجت بعد جنيف
ان تم شرح وعرض رؤية المملكة 2030 إلدارة البنك وبعدها ابدوا استعدادهم للتعاون فتم تنسيق زيارتهم للمملكة.

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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اللجنة الدائمة المعنية بقانون العامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية الدورة السابعة والثاثون في جنيفجنيف

المشاركة في أسبوع التجارة اإللكترونية لأونكتادجنيف

المشاركة في اجتماع استثمار الشركات في التنمية المستدامة )مع االتحاد البرلماني الدولي(جنيف

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية الدورة الثامنة والثاثونجنيف

اجتماع مع المكتب العربي لدى مركز التجارة الدوليةجنيف

اجتماع الخبراء المتعددة السنوات بشأن االستتثمار واالبتكتار وتنظيم  المشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامةجنيف

المشاركة في منتدى التجارة من أجل التنمية المستدامة   جنيف

مجلس التجارة والتنمية  لجنة االستثمار والمشاريع والتنميةجنيف

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسيرالتجارة الدورة الخامسةجنيف

مجلس التجارة والتنمية الدورة الرابعة والستونجنيف

المشاركة في اجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك، الدورة الثانيةجنيف

المشاركة في أسبوع التدابير غير الجمركية في األونكتادجنيف

المشاركة في ملتقى األعمال السعودي السويسري والذي عقد في مدينة الرياضجنيف

المشاركة قي جمعيات الدول األعضاء في الويبو سلسلة االجتماعات السابعة والخمسونجنيف

مجلس التجارة والتنمية فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي  الدورة األولىجنيف

مجلس التجارة والتنمية  لجنة التجارة والتنميةجنيف

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية الدورة التاسعةجنيف

المشاركة في المؤتمر السنوي التفاقات االستثمار الدولية: المرحلة الثانية من إصاح اتفاقات االستثمار الدوليةجنيف

مجلس التجارة والتنمية الدورة الرابعة والستونجنيف

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
SR)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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مجلس التجارة والتنمية  لجنة التجارة والتنميةجنيف

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية  الدورة التاسعةجنيف

مجلس التجارة والتنمية  لجنة التجارة والتنميةجنيف

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسيرالتجارة الدورة الخامسةجنيف

مجلس التجارة والتنمية لجنة التجارة والتنمية اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتصادية المواتية على جميع جنيف
المستويات لدعم التنمية الشاملة للجميع و المستدامة، و تعزيز التكامل و التعاون االقتصاديين الدورة األولى

مجلس التجارة والتمية لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة جنيف
واإلباغ الدورة الرابعة والثاثون

المشاركة في اجتماع مجلس رجال األعمال السعودي السويسري في مدينة الرياضجنيف

المشاركة في اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية الدورة األولجنيف

المشاركة في اجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة، الدورة السادسة عشرةجنيف

مجلس التجارة والتنمية لجنة التجارة والتنمية الدورة التاسعةجنيف

المشاركة في اليوم الوطني للمملكة في مقر وفد المملكة الدائم جنيف

Top Managers Swissحضور مؤتمر جنيف

المشاركة في اجتماعات مجلس التجارة واالستثمار السعودي األمريكي )االتفاقية االطارية للتجارة واالستثمار( والمنعقدة في العاصمة واشنطن
الرياض خال شهر ربيع آخر 1438هـ الموافق يناير 2017م، 

حضور اجتماع سعادة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف مع المسئولين في مكتب الممثل التجاري األمريكي، لمتابعة نتائج اجتماعات واشنطن
.)TIFA( الدورة الخامسة لاتفاقية االطارية للتجارة واالستثمار

المساعدة بتنسيق لقاء بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بنظيرتها في الواليات المتحدة األمريكية في 13 يوليو 2017 م. واشنطن

وزارة المالية األمريكيةواشنطن

وزارة الخارجية األمريكيةواشنطن

وزارة التجارة األمريكيةواشنطن

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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الغرفة التجارية العربية الوطنيةواشنطن

مجلس األعمال السعودي األمريكيواشنطن

الغرف التجارية األمريكيةواشنطن

مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدةواشنطن

شركة سابكواشنطن

البنك الدوليواشنطن

شركة البحريواشنطن

سفارة كوستاريكاواشنطن

Small Business Administration واشنطن

United States Patent and Trademark Officeواشنطن

Center for Strategic and International Studies - )CSIS(واشنطن

التنسيق مع وزارة التجارة االمريكية بخصوص خارطة الطريق.واشنطن

المشاركة في إعداد وتنسيق زيارات الوفود التجارية للقطاع الخاص من وإلى المملكة واليابان )26 وفد(طوكيو

االجتماع التاسع لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة بأنقرة 9 مارس 2017اسطنبول

المشاركة في االجتماع العاشر لفريق عمل الكومسيك المعني بالتجارة 2 نوفمبر 2017اسطنبول

حضور االجتماعات رقم 33 للجنة التابعة باللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون اإلسامي )الكومسيك( بإسطنبول اسطنبول
23-20 نوفمبر 2017

مؤتمر ) النداء العربي االفريقي ( - )اتحاد المستثمرات العربيات( - جامعة الدول العربية :   2– 5/10/2017 .القاهرة

االجتماع االقليمي حول سيل التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية   - هيئة األمم المتحدة بالتعاون مع إدارة المرأة بجامعة الدول القاهرة
 العربية :  25/10/2017 .

مؤتمر تصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر - مجلة المصرفي  وإحدى دور النشر المصرية : 30/10/2017 .القاهرة

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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مؤتمر ) أفريقيا 2017 ( - منظمة كوميسا االفريقية بالتعاون مع  وزارة االستثمار والتعاون الدولي المصرية:  القاهرة

مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية عدة اجتماعات - األمانة العامة بالقاهرة.القاهرة

لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، االجتماع   )42( األمانة العامة بالقاهرة   12/2/2017م.القاهرة

المجلس االقتصادي واالجتماعي – على المستوى الوزاري، الدورة   )100( - األمانة العامة بالقاهرة   24/8/2017م.القاهرة

المؤتمر )91( لضباط اتصال المكاتب االقليمية للمقاطعة العربية  إلسرائيل - األمانة العامة بالقاهرة  23 – 25/10/2017م.القاهرة

اجتماع تحرير التجارة في الخدمات - األمانة العامة  26/10/2017-25م.القاهرة

اجتماع لجنة خبراء من الجهات المعنية باالستثمار في الدول العربية - إدارة العاقات االقتصادية  6 – 8/11/2017م.القاهرة

اجتماع السادس عشر لفريق عمل المختصين بمكافحة االغراق والدعم  والتدابير الوقائية - إدارة التكامل االقتصادي العربي 20/11/2017-19م.القاهرة

ورشة عمل تسوية المنازعات -  األمانة العامة 21/12/2017-19م.القاهرة

زيارة ميدانية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - رئيس مجلس اإلدارة المهندس / إسماعيل جابر - القاهرة

زيارة مصلحة الجمارك المصرية - رئيس مصلحة الجمارك المصرية - الدكتور / مجدي عبد العزيز -  10/10/2017مالقاهرة

زيارة الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة - الرئيس التنفيذي للهيئة - السيدة / منى أحمد زوبع-  17/10/2017مالقاهرة

زيارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية - رئيس مجلس اإلدارة - المهندس / سامى يونس-  23/10/2017مالقاهرة

زيارة اتحاد الغرف التجارية المصرية – رئيس االتحاد األستاذ / أحمد الوكيل، وأمين عام االتحاد الدكتور/عاء عز-  23/10/2017م.القاهرة

زيارة الوكالة االقليمية لإلستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا - رئيس الوكالة  األستاذة / هبه سامة  - 11/11/2017م.القاهرة

زيارة التمثيل التجاري المصري - وزير مفوض تجاري/ أحمد عنتر -  14/11/2017م.القاهرة

المنتدى الخليجي البريطاني الثانيلندن

المشاركة في مجلس االعمال السعودي البريطاني لندن

منتدى مجموعة العشرين )G20(لندن

المنتدى البحريني البريطاني للتجارة.لندن

المنتدى السوداني البريطاني للتجارة.لندن

المشاركة مع الوفد السعودي المشارك في مؤتمر مكافحة الفساد لدول  )G20(لندن 

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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 مرافقة وفد وزارة التجارة واالستثمار وتقديم الدعم الازم لهم خال زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين لمدينة بكين والمشاركة في بكين
تنظيم الندوة االستثمارية السعودية الصينية

  المشاركة مع سعادة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في اطار المشاركة في فعاليات قمة الحزام والطريقبكين

استقبال أ/ عماد عبد القادر من هيئة العامة لاستثمار وترتيب لقاء مطابقة األعمالنيودلهي

استقبال م/ نزار يوسف الحريري من التجمعات الصناعية لقطاع الدواء وترتيب لقاءات مطابقة األعمالنيودلهي

زيارة وزير التجارة والصناعة الماليزي والوفد المرافق له الى المملكة في سبتمبر 2017م.كوااللمبور

زيارة خادم الحرمين الشريفين الى ماليزيا 27 الى 29 فبراير 2017مكوااللمبور

القيام بزيارة رسمية الى سنغافورة 21 الى 22 نوفمبر 2017م )إحدى دول التغطية(. كوااللمبور

القيام بزيارة رسمية الى فيتنام 18 الى 20 أكتوبر 2017م )إحدى دول التغطية(.كوااللمبور

ترتيب زيارة وفد من مجلس االعمال الماليزي السعودي الى المملكة ولقاء رجال االعمال السعوديين.كوااللمبور

اجتماع مع وزير السياحة والثقافة الماليزي داتو نزري محمد.كوااللمبور

لقاء سعادة السفير السعودي لدى سنغافورةكوااللمبور

تقرير عن تفاصيل االجتماعات الثنائية خال فعاليات اللجنة السعودية اإليطالية المشتركة.روما

تفعيل اللجنة السعودية اإليطالية المشتركة من خال تنسيق زيارة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية الى ايطاليا.روما

إعداد و تنسيق عدد 3 اجتماعات ثنائية لسعادة الوكيل مع فريق عمل الملحقية لمقر إنفيتاليا )وكالة االستثمارات األجنبية اإليطالية( روما
وإتشي  )و كالة التجارة الخارجية اإليطالية( و المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء اإليطالي

المنتدى االقتصادي العالمي - يناير 2017 دافوس – سويسراجنيف

واشنطن
المشاركة مع معالي وزير التجارة واالستثمار في قمة الرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية واألمريكية والتي أقيمت في العاصمة 
واشنطن دي سي في 20 مايو2017م، وحضور االجتماعات الثنائية مع مسؤولي الواليات المتحدة وكبار رجال األعمال، وزيارة كل من 

البنك الدولي ومكتب براءات االختراع والعامات التجارية االمريكي ولقاء كبار المسؤولين فيهما.

مشاركة معالي وزير التجارة واالستثمار في اجتماع المائدة المستديرة لإلعام بمركز الدراسات االستراتيجية، واللقاء المفتوح بمركز واشنطن
الدراسات االستراتيجية والدولية، والحديث حول رؤية المملكة 2030 وسبل تحقيقها بما يعود على المملكة بالنفع في شتى المجاالت.

المشاركة مع معالي وزير التجارة واالستثمار في لقاء مديرة مكتب براءات االختراع والعامات التجارية في الواليات المتحدة، بهدف واشنطن
تبادل الخبرات واالستفادة من الخبرات التي قد تساعد المملكة في أعمال الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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.مشاركة سعادة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في منتدى SelectUSA في العاصمة واشنطن دي سي في الفترة من 18 – 20 يونيو 2017م.واشنطن

المشاركة مع معالي وزير التجارة واالستثمار ومعالي مدير صندوق االستثمارات العامة خال اجتماعاتهم في واشنطن خال الفترة من واشنطن
3 إلى 6 ديسمبر من عام 2017 م

المشاركة في زيارة معالي محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنظيرتها األمريكية واشنطن

المشاركة في ورشة العمل مع مكتب الشراكات االستراتيجية والهيئة العامة لاستثمار ومجموعة من الغرف التجارية االمريكية والتي واشنطن
أقيمت في 20-19 يوليو 2017م.

المشاركة مع معالي وزير التجارة واالستثمار في اجتماعات السنوية للجمعية العامة لأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ 71 للجمعية واشنطن
والتي أقيمت في مدينة نيويورك في 19 سبتمبر2017م.

تقرير زيارة معالي وزير التجارة واالستثمار لحضور اجتماعات خال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء واشنطن
وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان  لواشنطن دي سي ، مارس 2017 م

تقرير زيارة معالي وزير التجارة واالستثمار لحضور اجتماعات برنامج / البنك الدولي وقمة الرؤساء التنفيذيين السعودية االمريكية في واشنطن
واشنطن دي سي ، أبريل 2017 م

إعداد تقرير عن زيارة معالي وزير التجارة واالستثمار ومعالي مدير صندوق االستثمارات العامة لواشنطن خال الفترة من 3 إلى 6 واشنطن
ديسمبر من عام 2017 م

واشنطن
المشاركة في "منتدى فرص وآفاق جديدة في القطاع الصحي السعودي" المقام في مدينة بوسطن بتاريخ 3 مايو2017م، الذي 

ترأسه معالي وزير الصحة الدكتور/ توفيق الربيعة بحضور معالي محافظ الهيئة العامة لاستثمار وعدد من اصحاب المعالي والسعادة 
من المملكة والواليات المتحدة االمريكية.

المشاركة مع معالي وزير التجارة واالستثمار في منتدى بلومبيرغ  العالمي األعمال والذي أقيم في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر واشنطن
2017م وتم مناقشة فرص االستثمار في المملكة العربية السعودية.

المشاركة في زيارة مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لليابان 2017طوكيو

المشاركة والحضور في المعارض والمنتديات والمعارض المقامة في اليابان )17 فعالية(طوكيو

زيارة معالي وزير التجارة واالستثمار الى بريطانيالندن

زيارة سعادة وكيل التجارة الخارجية الى بريطانيالندن

زيارة معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة )سابقا(لندن

زيارة وفود من هيئة تنمية الصادرات والهيئة العامة للطيران المدنيلندن

إنجازات الملحقية في فرص جذب االستثمار للمملكة. 
)فرص الجذب مع القطاع الخاص بدولة الملحقية(:
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إنجازات الملحقية فيما يخص الشؤون القانونية. 
)كالوساطة أو االستشارات أو المعالجات التجارية أو 

تقديم معلومات عن القوانيين السعودية أو الشكاوى(:

وصف المنجزالملحقية

زيارة مكتب المحاماة )Beijing Jingshi law firm(  للبحث في الحلول القانونية الممكنة فيما يخص الشكوى المقدمة من بكين
)Hebei Zhongxing Automobile Manufacturing Co., Ltd( مجموعة الجفالي ضد شركة السيارات الصينية

بكين
زيارة مكتب المحاماة )Da cheng -Dentons(  وهو مكتب مشترك صيني -أمريكي للبحث في الحلول القانونية الممكنة فيما 
Hebei Zhongxing Automobile Manufactur- )يخص الشكوى المقدمة من مجموعة الجفالي ضد شركة السيارات الصينية 

)ing Co., Ltd

 مرافقة وفد وزارة التجارة واالستثمار وتقديم الدعم الازم لهم خال زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين لمدينة بكين والمشاركة بكين
في تنظيم الندوة االستثمارية السعودية الصينية

جلسة االستماع بشأن قضية اإلغراق على المنتج "البوتانول الطبيعي" نيودلهي

جلسة االستماع بشأن قضية اإلغراق على المنتج "النسيج الغير المنسوج"نيودلهي

لمساهمة على إسقاط قضية اإلغراق على المنتج "النسيج الغير المنسوج" المنشأ والمصدر من المملكة العربية السعودية للهند.نيودلهي

المساهمة على إسقاط قضية اإلغراق على المنتج "نظامي البوتانول" المنشأ والمصدر من المملكة العربية السعودية للهند.نيودلهي

مشاركة جلسات االستماع لقضايا اإلغراق والمتابعة مع الشركات السعودية المعنية ومكتب المحاماةنيودلهي

حل عدد 5 من قضايا الخافات التجارية نيودلهي

اجتماع مع مؤسسة التنمية اإلسامية الماليزية )جاكيم( للوصول التفاق بخصوص قضية عامة الحال التي تطالب بها كوااللمبور
المؤسسة للمنتجات الغذائية المستوردة من السعودية.

اجتماعات مع وزارة الصحة الماليزية لمعالجة قضية مياه زمزم المغشوشة التي تباع في االسواق الماليزية.كوااللمبور

تقرير عن المعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال االعمال السعوديين في ماليزيا.كوااللمبور

حل اشكالية شركة Trafigura  مع شركة معادن بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج و دول االفتا. و ذلك أدى إلى رفع نسبة جنيف
صادرات المملكة إلى سويسرا من األلمنيوم بوقت الملحق التجاري السابق .

إعداد رد على طلب وزارة المياه والبيئة والزراعة معرفة الشركات المسجلة والمعتمدة لدى الواليات المتحدة األمريكية كشركات واشنطن
منتجة لبذور "التقاوي".

التوسط بين شركتي كليات التميز السعودية وشركة Pearson األمريكية.واشنطن

قامت الملحقية بمساعدة شركة األعمال العربية المترابطة التجارية في التوصل إلى شركة أمريكيه مدينة لهم بمبلغ يصل إلى ما واشنطن
يقارب 25 الف دوالر منذ 2013م، باإلضافة لتزويد الشركة بمنشور الوزارة المتعلق بممارسة العمل التجاري في الخارج. 
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واشنطن
قامت الملحقية بتوجيه أحد المواطنين والذي تعرض لعملية احتيال من شركة وهمية تدعي أنها أمريكية برفع شكوى عبر مركز 
شكاوى جرائم اإلنترنت التبع لهيئة التحقيق الفدرالية، باإلضافة بتزويده بمنشور الوزارة المتعلق بممارسة العمل التجاري في 

الخارج. 

اعداد 22 خطاب عن مرئيات الملحقية حول استفسارات مكتب سمو السفير عن عدد من القضايا والشخصيات والشركات.واشنطن

المشاركة والمساعدة في توقيع مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة واليابان للقطاعين الحكومي والخاصطوكيو

إعداد قائمة بأهم القوانين المنظمة للنشاط التجاري في مصر كالسجل والعامات التجارية والعقود.القاهرة

تعريف بالحماية القانونية التي تقدمها المحاكم المصرية باختصاصاتها: االقتصادية، االدارية ، وتسوية المنازعات.القاهرة

خطوات تسجيل العامات التجارية في مصر وحقوق الملكية الفكرية وعضوية مصر في اتفاقية تريبس TRIPS .القاهرة

تم نظر شكوى شركة األجراس الثاثة لبرامج االتصاالت ضد الشركة المصرية لاتصاالت )حكومية(، وإحيل النزاع إلى الجهة القاهرة
المختصة في مصر.

تم نظر نزاع بين شركة دار المئوية للدعاية واإلعان المحدودة وشركة مارينا فيرجي )قطاع خاص( ، وتم حل النزاع وديًا.القاهرة

تم نظر شكوى المستثمر / ماجد بن عبد الرحمن العمار ضد محافظة القاهرة – حي المقطم )حكومي( ، وتم حل الشكوى.القاهرة

تم نظر شكوى الشركة السعودية المصرية للتنمية الزراعية ضد محافظة األقصر – جنوب مصر )حكومة( ، وإحيلة الشكوى إلى القاهرة
الجهة المختصة في مصر.

تم نظر شكوى شركة الوسائل الصناعية – بريدة ضد مصلحة الجمارك المصرية )حكومية( ، وتم حل الشكوى مع الجهة المختصة.القاهرة

تم نظر شكوى مؤسسة إبراهيم البقمي التجارية ضد أحد مكاتب التخليص الجمركي )قطاع خاص( ، وتم إحالة الشكوى إلى القاهرة
محامي السفارة.

تم نظر شكوى شركة تبوك للصناعات الدوائية ضد مصلحة الجمارك المصرية )حكومية( ، وتم حل الشكوى مع الجهة المختصة.القاهرة

تحديث أي تغييرات ضريبية قد تواجه المستثمرين في بريطانيا.لندن

التوعية بأشكال وأوجه النصب واالحتيال في بريطانيا.لندن

متابعة أي مستجدات حول نظام االحتكار ) Block Exemption (لندن

إنجازات الملحقية فيما يخص الشؤون القانونية. 
)كالوساطة أو االستشارات أو المعالجات التجارية أو 

تقديم معلومات عن القوانيين السعودية أو الشكاوى(:
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وصف المنجزالملحقية

احصاءات التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 2016مبكين

احصاءات الصادرات السعودية من الغازات البترولية وغيرها من الهيدروكربونات الغازية الى الصين خال الفترة )-2015 2016(بكين

تقرير حول االقتصاد الصيني خال عام 2016م )وملحق التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية(بكين

نقاط تحليلية حول أسباب تراجع االقتصاد العالمي وتراجع التبادل التجاري بين الصين والمملكةبكين

تقرير حول التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية خال النصف االول من عام 2017مبكين

تقرير ملخص حول قمة الحزام والطريق )-14 15 مايو 2017م (بكين

Trade exchange between China and Arab countries Q3 2017بكين

تقرير حول التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية خال االرباع الثاثة االولى من عام 2017مبكين

دراسة عن استيراد التمور السعودية في الهند.نيودلهي

دراسة عن استيراد المنتجات الكيمياوية السعودية في الهند.نيودلهي

دراسة عن استيراد المنتجات الهندسية السعودية في الهند.نيودلهي

دراسة عن استيراد المطاط للسعودية من الهند.نيودلهي

دراسة على استيراد المنتجات السعودية الغير نفطية إلى الهند مثل الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية نيودلهي
والمعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها

تقرير العاقات االقتصادية الثنائية بين البلدين.نيودلهي

تقرير عن رؤية 2030االستثمارية للملكة العربية السعوديةنيودلهي

دراسة عن صناعات الدفاعية في الهندنيودلهي

دراسة عن صناعة األدوية في الهندنيودلهي

التقرير السنوي ألداء االقتصاد الماليزي لعام 2016م.كوااللمبور

تقرير ربع سنوي عن أداء االقتصاد الماليزي خال عام 2017م.كوااللمبور

التقرير السنوي
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تقرير عن زيارة سنغافورة.كوااللمبور

تقرير عن زيارة فيتنام.كوااللمبور

 تقرير عن مستوى المعيشة ومؤشر أسعار المستهلك في ماليزيا.كوااللمبور

تقرير عن معرض االغذية والمشروبات بماليزيا 9 – 11 أغسطس 2017م.كوااللمبور

تقــرير عن مؤتمر شركات الشحن واللوجستيك 4 – 6 أكتوبر2017م.كوااللمبور

إعداد تقرير QUICKWINS في مجال الصادرات الغير نفطية و االستثمارات األجنبية موازيا للخطة التنفيذية و تم رفعها لمساعد وكيل روما
التجارة الخارجية في شهر مايو من 2017 م .

دراسة عن وضع المكتب وإعادة تأهيله مع وضع الخطوط العريضة لخطة التحولروما

دراسة تفصيلية للمقارنة والجدوى االقتصادية والفنية لتحديد المدينة التجارية واالقتصادية بين روما وميانو.روما

مراجعة نموذج المملكة التفاقية حماية وتشجيع االستثمار من قبل منظمة األونكتادجنيف

اعداد مشروع بحث عن أهم الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية وإعداد خطة تساعد المنشئات الصغيرة والمتوسطة على جنيف
فتح مجاالت تصنيع مختلفة

بطاقة منتج  -سدادات وأغطية وغيرها من ملحقات التعبئة من معادن عادية )بدون ضريبة القيمة المضافة(جنيف

اعدا بطاقة منتج - أجهزة رادار   جنيف

اعداد بطاقة منتج -  المواد من حديد أو صلب، n.e.s. )باستثناء المواد المصبوبة أو مواد من الحديد أو أساك الفوالذ(جنيف

اعداد بطاقة منتج  -بسكويت محلىجنيف

اعداد بطاقة منتج- الواح وصفائح ...الخ من بوليمرات ايثيلين جنيف

اعداد بطاقة منتج  -حلي ومجوهرات واجزاؤها من ذهب  أو  مصنوعات من المجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة بخاف الفضة، وإن جنيف
كانت مطلية أو مكسوة بمعدن ثمين

 اعداد تقرير التـبادالت التجـارية بيـن سويسـرا والمملكـة في شهر يناير  2017 م )حسب مجموعات السلع(جنيف
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اعداد تقرير التـبادالت التجـارية بيـن سويسـرا والمملكـة في شهر فبراير  2017 م )حسب مجموعات السلع(جنيف

اعداد تقرير التـبادالت التجـارية بيـن سويسـرا والمملكـة في شهر مارس  2017 م )حسب مجموعات السلع(جنيف

اعداد تقرير التـبادالت التجـارية بيـن سويسـرا والمملكـة في شهر ابريل  2017 م جنيف

اعداد تقرير التبادالت التجارية بين سويسرا و المملكة من يناير إلى سبتمبر2017  جنيف

إعداد تقرير عن التبادالت التجارية بين سويسرا و المملكة من يناير إلى نوفمبر 2017  جنيف

اعداد تقرير التبادالت التجارية بين سويسرا و المملكة من يناير إلى ديسمبر 2016 م )حسب مجموعات السلع(جنيف

اعداد بطاقة منتج – ألمنيوم خام غير مخلوط جنيف

توفير احصائيات المنتجات المقترحة للتصدير لسويسرا حسب نسبة واردات سويسرا من العالم ... بناء على الرقم المنسق الموحد جنيف

احصائيات أهم الدول المصدرة لسويسرا جنيف

عمل التقارير والدراسات اإلقتصادية عن قطاع األعمال في اليابانطوكيو

عمل قواعد بيانات ومعلومات عن كبرى الشركات والهيئات والمؤسسات اإلقتصادية وأهم المعارض اليابانية المعتبرة في العديد من طوكيو
المجاالت والقطاعات

عداد تقرير عن الوفد الزائر للمملكة من والية ميسيسبي في أغسطس 2017م. واشنطن

تحديث تقرير ملف الدولة - الواليات المتحدة االمريكية -لعام 2016م، في اكتوبر 2017م.واشنطن

تحديث تقرير العاقات التجارية واالقتصادية بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية باللغتين العربية واالنجليزية واشنطن

تحديث تقرير ما تم انجازه منذ زيارة وفد وزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة لاستثمار للواليات المتحدة األمريكيةواشنطن

اعداد تقرير عن اجتماعات سعادة وكيل وزارة التجارة واالستثمار المكلف للتجارة الخارجية خال منتدى استثمر في أمريكا - يونيو 2017 مواشنطن

تقرير عن خطة المعارض التجارية لعام 2017مواشنطن

اعداد تقرير عن العاقات االقتصادية والتجارية والمشاريع المشتركة بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية لعام واشنطن
2016م  باللغتين العربية واالنجليزية
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تقرير عن حضور عشاء عمل للنادي اإلقتصادي في واشنطن، مارس 2017 مواشنطن

إعداد التقارير الدورية/االسبوعية عن أعمال الملحقية )ما يقارب 19 تقرير(واشنطن

إعداد تقرير عن العاقات التجارية الثنائية لشهر يناير من عام 2017 مواشنطن

إعداد تقرير موجز عن المؤسسة القابضة "Enterprise Holdings"واشنطن

إعداد تقرير موجز عن MSICواشنطن

إعداد تقرير موجز عن شركة شلمبرجيرواشنطن

إعداد تقرير عن اجتماع مع البنك الدوليواشنطن

تحديث تقرير العاقات االقتصادية والتجارية والمشاريع المشتركة بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية لعام واشنطن
2016م  باإلضافة إلى شهر يناير حتى شهر سبتمبر من عام 2017م

إعداد التقرير السنوي للملحقية التجارية في واشنطن لعام 2017 مواشنطن

إعداد الموجز االخباري االقتصادي اليومي لصاحب السمو الملكي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطنواشنطن

دراسة عن صعوبات التصدير إلى األسواق المصرية وأهم المشكات أمام المستثمرين في مصر.القاهرة

تقرير عن االقتصاد المصري، والتبادل التجاري مع المملكة.القاهرة

تقرير عن االستثمارات السعودية في مصر، وما بقي من مشاريع تتعثر مع جهات أو أطراف مصرية.القاهرة

مرئيات عن إنشاء قاعدة بيانات للمعارض والمؤتمرات لدى الوزارة.القاهرة

مرئيات الملحقية عن قانون االستثمار الجديد في مصر، وتجنب سلبيات القانون السابق.القاهرة

إعداد تقرير عن الشركات الحكومية المشتركة بين المملكة ومصر.القاهرة
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مرئيات عن دور الوفود التجارية في الترويح للصادرات الوطنيةالقاهرة

إعداد تقارير دورية ) أسبوعية ( عن المستجدات التجارية واالستثمارية في مصر )12 تقرير(.القاهرة

إعداد التقرير الشامل عن العاقات التجارية واالستثمارية بين المملكة ومصر.القاهرة

إعداد دراسة عن صعوبات التصدير إلى األسواق المصرية وأهم المشكات أمام المستثمرين في مصر.القاهرة

دراسة عن السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا )كوميسا(.القاهرة

دراسة عن التكتات االقتصادية األخرى في القارة االفريقية )مثل: إيكواس، سادك، إيكاس، إيجاد(.القاهرة

دراسة عن أنظمة التجارة واالجراءات الجمركية في مصر.القاهرة

احصائية التبادل التجاري بين المملكة ومصر حتى منتصف عام 2017م.القاهرة

احصائية التجارة الخارجية لمصر مع العالم وشركائها التجاريين.القاهرة

ترجمة) 53 ( موضوعًا بشأن اللجان المشتركة بين المملكة والدول األخرى ومذكرات التعاون وغيرها.القاهرة

تقرير تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدةلندن

تقرير حول أهم رجال األعمال والشخصيات السياسية في بريطانيا )اسبانيا، فرنسا، المانيا(لندن

تقرير جهات ذات العاقة بدعم  SME’sلندن

تقرير حول أهم الشركات البريطانية وبعض دول النطاق )اسبانيا، فرنسا، المانيا(لندن

تقرير أهم المعارض التجارية الدولية بالمملكة المتحدة لعام 2017 ملندن

تقرير عن التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا ودول النطاق للنصف األول من العام 2017م.لندن
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بكين
  مرافقة وفد مركز النخيل والتمور المشارك في معرض شنغهاي الدولي لتكنولوجيا تغليف وتصنيع األغذية والمؤتمر التعريفي 
للتمور ، حيث قامت الملحقية بتقديم الدعم الازم والمساعدة في الترتيب لكامل الزيارة وتنظيم عقد مؤتمر تعريف التمور في 

شانغهاي خال الفترة )17-19 مايو 2017م(

 توقيع اتفاقية مبدئية بين شركة )GANSU YIYUAN TRADING CO., LTD.( وبعض الشركات السعودية لشراء )100( طن من بكين
التمور السعودية.

 مساعدة المركز الوطني للنخيل والتمور في إتمام إجراءات التسجيل على موقع الشركات االجنبية المعتمدة النتاج وتصدير بكين
المواد الغذائية

لمحة عامة عن مبادرة الحزام والطريقبكين

تحليل حول التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريقبكين

توقيع مذكرة التفاهم لشركة الفنار مع الحكومة الهندية بقيمة االستثمار )41( مليون دوالرنيودلهي

توقيع مذكرة التفاهم لشركة ربط حلول الطاقة السعودية المحدودة مع الحكومة الهندية بقيمة االستثمار )25( مليون دوالرنيودلهي

عمل اتصاالت مرئية بين الشركات الهندية وبين التجمعات الصناعيةنيودلهي

اجتماع مع هيئة المصدرين الهنود لاطاع على معلومات المستوردين لترويج صادرات السعودية وبناء عاقاتنيودلهي

استقبال وفود رجال األعمال من المملكة وعمل مطابقة األعمال لهم في الملحقية التجاريةنيودلهي

استقبال سيدة األعمال /ريم وعمل التنسيقات والترتيبات لفتح مصنع في الهندنيودلهي

تزويد معلومات المنتجات السعودية للمستوردين الهنودنيودلهي

استقبال وفد األعمال للمشاركة في قمة غوجارات العالميةنيودلهي

تفعيل مجلس األعمال السعودي الهندي والمتابعة معهم.نيودلهي

تقرير عن زيارة وفد مركز النخيل والتمور السعودي الى ماليزياكوااللمبور

تقرير عن مشروع اعتماد رابطة العالم اإلسامي من قبل ماليزيا كجهة مرجعية لعامة الحال في المملكة.كوااللمبور
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زيارة المركز الوطني للنخيل والتمور السعودي لماليزيا.كوااللمبور

تقرير لتسويق البخور الذكي في إيطاليا بعد الرد على طلب من رجل أعمال سعودي لديه الرغبة واالستعداد لدخول السوق روما
اإليطالي

تم االتفاق مع هيئة الصادرات السعودية ومع قطاع التجارة الخارجية في وزارتنا على عمل خطة تسويقية تتمحور حول القطاعات روما
المستهدفة وتخصيصها في السوق اإليطالي

تم العمل مع هيئة الصادرات السعودية وتزويدها بعناوين اتصال الجهات اإليطالية المتخصصة في توزيع، شراء وتعقيب منتج روما
التمر ومشتقاته وكذلك التعاون في تبادل المعلومات عامة

العمل مع شركة SJS Engineering االيطالية لتوسيع عملياتها في المملكة بفتح فرع للشركة في المنطقة الشرقية والتنسيق روما
مع هيئة االستثمار فيما يخص منح الترخيص لهم.  

حضور مؤتمر الغرفة العربية اإليطالية المشتركة في ميانو في شهر أكتوبر 2017 مروما

تم حصر ما يزيد عن 2500 ُمنتج قامت بتصديره أو إعادة تصديره المملكة بناء على إحصاءات مركز التجارة الدولي وذلك لاستفادة جنيف
منها في البحث عن المنتجات

إنشاء قاعدة بيانات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة تشمل قوائم المنتجات السعودية القابلة للتصدير وكذلك الواردات جنيف
السويسرية من هذه المنتجات

اعداد مشروع بحث عن أهم الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية وإعداد خطة تساعد المنشئات الصغيرة والمتوسطة جنيف
على فتح مجاالت تصنيع مختلفة

إعداد تقرير موجز عن منتجات الهواءواشنطن

إعداد دراسة عن تمور المملكة العربية السعوديةواشنطن

إعداد تقرير موجز عن التعريفات الجمركية المفروضة على التمورواشنطن

تنظيم لقاء مع مستوردي التمور لوفد من مركز الوطني للنخيلاسطنبول

إعداد أحدث المؤشرات عن االقتصاد المصري ) 50 مؤشرًا ( لتحديد أهم معالم السوق واتجاهاته.القاهرة

تحديد الهدف السنوي لنمو الصادرات )%2,5( في ضوء رؤية المملكة 2030م اقتصاد مزدهر وآفاق اإلنطاق.القاهرة
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رصد إحصائية التبادل وميزان التجارة بين المملكة ومصر شهريًا لمتابعة اتجاه التجارة والفائض أو العجز.القاهرة

تحليل واردات مصر السلعية من الخارج والتوصل إلى أهم المنتجات الممكن زيادة الصادرات منها.القاهرة

ترتيب التجارة السعودية مع مصر بين أكبر الشركاء التجاريين على مستوى العالم لكل من المملكة ومصر.القاهرة

إعداد قائمة بأكبر المستوردين بالسوق المصري للمنتجات السعودية في الفترة 2013م – 2017م.القاهرة

متابعة االتفاقيات التجارية لمصر مع الدول األخرى والتكتات كاالتحاد األوروبي، وكوميسا، وآثارها على الصادرات.القاهرة

مخاطبة الجهات المختصة بالمعارض في مصر لتسهيل إجراءات المشاركة في المعارض واإلعفاءات الازمة.القاهرة

ترجيح المعارض ذات الجدوى التي يمكن للصادرات السعودية المشاركة فيها، وجدول المعارض المصرية 2018م.القاهرة

استمرار التواصل مع الجهة المختصة بمصر لتذليل صعوبة التسجيل المسبق للمصدرين السعوديين لديها.القاهرة

متابعة دعاوي االغراق التي تقام في مصر ضد الصادرات من أي دولة، كإنذار مبكر للصادرات السعودية.القاهرة

اإلباغ عن قرارات البنك المركزي المصري بشأن القيود على المدفوعات بالعمات األجنبية والتحويات للتجارة.القاهرة

مخاطبة الجمارك المصرية لعدم التشدد في تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات السعودية المستوردة لمصرالقاهرة

مخاطبة الجمارك المصرية لعدم الغلو في تقدير وعاء ضريبة القيمة المضافة )%14( على البضائع السعودية المستوردة.القاهرة

تعريف المستوردين في مصر بشروط تطبيق االعفاءات الجمركية للصادرات السعودية، وأهمية شهادات المنشأ المعتمدة.القاهرة

التعريف بإجراءات فحص الشحنات المستوردة إلى مصر والتوقيتات المحددة وحق التظلم من نتيجة الفحص وغير ذلك.القاهرة

التعاون مع هيئة تنمية الصادرات بتزويدهم بالمعارض التجارية الدولية بهدف المشاركة فيهالندن

التعاون مع هيئة تنمية الصادرات بهدف دعم الشركات الراغبة بالتصدير مثل شركة سادافكو و الرياض فوودز وغيرهالندن
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المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات التي تواجه الوكالة

محدودية توفر الكفاءات وال سيما الكفاءات الوطنية المتخصصة في 	 
مجال التجارة الخارجية.

ارتفاع معدل دوران الموظفين وضعف ومستوى األجور والحوافز 	 
المقدمة.

ارتفاع عدد االجراءات العاجلة والمتنوعة	 
تداخل وتكرار االختصاصات والمهام	 
نقص الوظائف بما يتناسب مع حجم االعمال والممارسات الدولية.	 

استقطاب الخبرات وبناء كفاءات سعودية من خال توفير الوظائف 	 
وبرامج تستهدف نقل الخبرات والتدريب المتخصصة، وذلك لتطوير 

القدرات وبما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية
أهمية توفير الحوافز المناسبة للحفاظ على الخبرات.	 
دعم جهود تحول وكالة التجارة الخارجية والذي يتطلب المزيد من 	 

التمكين والتعزيز لهيكله التنظيمي والقدرات البشرية لتكون قادرة 
على تنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة والقيادة الفعالة 

لمنظومة التجارة الخارجية، حيث بدء تطبيق إعادة الهيكلة والتي ترتكز 
على االختصاصات وفصل المهام

بناء المهام الغير متوفرة أو الغير فاعلة )مثل السياسات ودعم القطاع 	 
الخاص(  

تعزيز وتطوير المهام الموجودة )مثل األبحاث االقتصادية(	 
مشاريع أتمته الخدمات وخاصة في مجال العاقات الثنائية )مثل 	 

تطوير نظام الكتروني إلدارة العاقات الدولية والربط مع الممثليات 
في الخارج(

ضعف إستفادة ومعرفة القطاع الخاص في القطاع الخاص بالحقوق 
وااللتزامات والمكاسب السعودية في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات 
الجارة الحرة وتشجيع وحماية االستثمار واالتفاقيات التجاري واالستثمارية 

األخرى.

تقديم ورش عمل ومواد وأدلة توعوية للقطاع الخاص بالحقوق 	 
وااللتزامات والمكاسب.

التشاور بشكل دوري مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات ورصد 	 
المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة ضمن السياسات التجارة الخارجية 

ومفاوضات المنظمات واللجان الدولية والعاقات الثنائية الدولية. 

توفير مقر جديد لمكتب المندوب الدائم والذي يعتبر مؤقتا، وسكن للمندوب 
الدائم.

توفير مقر مائم للبعثة يمكن من تحقيق أعماله مثل عقد االجتماعات 
التنسيقية للدول اإلقليمية والصديقة وتوفير مكاتب كافية. وكذلك توفير 

سكن يتناسب مع مهام ودور المندوب الدائم.

ضعف الميزانيات المخصصة للملحقيات التجارية مما يؤثر على كفاءة التمثيل 
وتحقيق األهداف، وكذلك عدم تواجد الملحقيات في أسواق هامة.

الحصول على ميزانية متخصصة لتشغيل وإعادة التهيئة وتوفير 	 
الكفاءات الازمة 

الرفع بطلب افتتاح الملحقيات في األسواق المستهدفة	 

تتطلب صياغة سياسة التجارة الخارجية تنسيقًا عاليًا لضمان التنسيق 
والموائمة في منظومة التجارة الخارجية والتي يتشارك فيه عدد كبير من 

الجهات، وكذلك توفير الجهات لسياسات واستراتيجيات محدثة وتوائمة 
لتعظيم اإلستفادة ووضع األولويات

لمراجعة السنوية لسياسة التجارة الخارجية والتي تشمل سياسات 
واستراتيجيات وأولويات محدثة للجهات والقطاع الخاص، وكذلك  االستفادة 

من المخرجات وطرح المبادرات لتعظيم المصالح من خال طرحها على 
مستوى اللجان التفاوضية في منظمة التجارة العالمية والمنظمات واللجان 

الدولية األخرى والعاقات الثنائية الدولية.

التحديات والمقترحات لتطوير الوكالة
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 وكالة الوزارة
 للشؤون

الفنية
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أبرز إنجازات الوكالة 

األنظمة واللوائح

الشؤون القانونية

إدارة اللجان

إعداد مشروع نظام 
االمتياز التجاري ورفعه 

للمقام السامي

إصدار الائحة 
التنفيذية لنظام 

التحكيم

إدارة  وتمثيل الوزارة في أكثر 
من 300  لجنة حكومية.

تصنيف قرارات اللجنة 
القانونية ورصد مبادئ 
قضاء األوراق التجارية

الفصل في )5682( قضية 
من القضايا المعروضة على 

مكاتب الفصل

بلغ عدد القضايا المنجزة في 
إدارة التمثيل القضائي 

)774( قضية.

تحرير مبادئ المحاكم اإلدارية 
والجزائية في قضايا الوزارة 

وتعزيز مفهوم االلتزام

5682
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التخطيط والتطوير

بناء شراكات استراتيجية مع 
)الخبراء ومكاتب المحاماة 

والمنظمات الدولية( حسب 
اخصصات الوزارة.

تطوير أداء فريق العمل 
التشريعي وتوزيع األدوار 
بفعالية بإعداد آلية لتوزيع 
المشروعات واالستشارات 

وقياس كفاءة األداء.

إعداد تحرير الخطابات والمذكرات 
والوثائق التشريعية.

إعداد نموذج طلب إعداد نظام 
أو الئحة أو تعديلها )يتضمن 

بيانات المشروع ونطاقه، 
وتحديد األثر(.

تطوير أدوات المستشار القانوني 
)مكتبة إلكترونية, ومحركات 
البحث والمواقع التشريعية 

والدوريات العلمية(.
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ملخص بيانات واحصاءات التجارة البينية

معايير اختيار دول أفضل الممارسات 

الشركاء: المؤسسات الدولية

عنــد إعــداد دراســة مقارنــة مــع أفضــل الممارســات الدوليــة، يتــم اقتــراح أربعــة إلــى ســتة مناهــج تنظيميــة دوليــة للتعــرف 
علــى تجربتهــا واالســتفادة منهــا ، مــع بيــان دواعــي ومبــررات اختيــار هــذه المناهــج. ويتــم االســتئناس بالمعاييــر اآلتيــة:

د .  تميز الدولة في 
مجال الموضوع 
وفقًا للتقارير 

والمؤشرات الدولية 
مثل:

ج. أصالة التجربة 
التشريعية للنظام 
موضوع الدراسة 
وتميزها ونجاحها

ب . تماثل أو تقارب 
ظروف التجربة 

موضوع الدراسة 
واألهداف المتوخاة 

منها مع المملكة

أ. مراعاة االستفادة 
من تنوع األنظمة 

 common( القانونية
law، والتيني(

الدراسات التشخيصية

دراسة أفضل الممارسات المقارنة

تصميم السياسات العامة 

صياغة مشروع النظام والدليل التشريعي

استاع آراء المختصين والعموم

المــراد  للموضــوع  القانونــي  لإلطــار  تحليلــة  دراســة 
تكتــف  التــي  التحديــات  اســتقصاء  يهــدف  تنظيمــه، 
الموضــوع وتقييــم كفايــة وشــمول اإلطــار القانونــي

دراســة وتحليــل أفضــل الممارســات فــي المناهــج التنظيمــة المقارنــة، وتشــمل 
ــارات  ــات األساســية للقوانيــن فــي تلــك المناهــج وفلســفتها وأهــداف وخي المكون

السياســات العامــة

اقتــراح السياســات العامــة المناســبة ألهــداف وظــروف 
المملكــة االقتصاديــة والتجاريــة واالجتماعيــة

صياغــة مشــروع النظــام وفقــًا ألفضــل معاييــر وأســس 
الصياغــة التشــريعية

تعزيــز الشــفافية واالســتئناس بــآراء الخبــراء والمختصيــن 
والعمــوم لتطويــر مشــروع النظــام 
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مراجع تطوير أبرز مشروعات األنظمة واللوائح

أهـــداف الــنــظـــام

أهـــداف الــنــظـــام

نظام اإلفالس

نظام الرهن التجاري

دليل األونسيترال التشريعي 
بشأن نظام اإلفاس

دليل األونسيترال التشريعي 
بشأن المعامات المضمونة

القانون النموذجي للمعامات المضمونة الصادر 
عن البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 2004

المنشـآت . 1 لدائنـي  العادلـة  المعاملـة  ضمـان 
المفلسـة وهذا يؤدي إلى زيادة االئتمان مما 
ينعكـس علـى تطـور النشـاطات االقتصاديـة 

وتوسـعها.
األنشـطة . 2 اسـتمرار  فـي  المسـاهمة 

إلـى  تعرضـت  والتـي  الجيـدة  االقتصاديـة 
مشـكات ماليـة فـي ظـل ظـروف معينـة مـن 
أعمالهـا. هيكلـة  إعـادة  مـن  تمكينهـا  خـال 

قبـل . 3 االقتصاديـة  المنشـآت  علـى  الحفـاظ 
خـال  مـن  وذلـك  الماليـة  مشـكاتها  تفاقـم 
تمكينهـا مـن إجـراء تسـوية وقائيـة مـع دائنيهـا 

الماليـة. ألوضاعهـا  تنظيـم  وإعـادة 
تعظيـم قيمـة أصـول المنشـآت االقتصاديـة . 4

والبيـع المنتظـم لهـا لزيـادة عوائـد دائنيهـا مـن 
خـال تصفيـة أصولهـا قبـل انخفـاض قيمتهـا.

منظومـة . 1 لبنـاء  السـليم  األسـاس  إقامـة 
التشريعات التجارية، في ضوء احتياج القطاعات 
والفعاليـات  األنشـطة  وتطـورات  التجاريـة 
األعمـال  تحديـد  ذلـك  فـي  بمـا  االقتصاديـة، 
التجارية ونظامها القانوني والقضائي، وتحديد 

القانونيـة.  والتزاماتـه  التاجـر  صفـة 
القانونـي . 2 اإلطـار  فـي  والوضـوح  الشـفافية 

بمـا  التجاريـة،  والعقـود  للعاقـات  الناظـم 
فـي  للمتعامليـن  القانونيـة  المراكـز  يوضـح 
اسـتقرار  فـي  ويسـهم  التجاريـة،  القطاعـات 

التعامـات.

المؤسسات 
الدولية

المؤسسات 
الدولية

األدلة 
االسترشادية

األدلة 
االسترشادية

الدول 
المختارة

الدول 
المختارة
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مراجع تطوير أبرز مشروعات األنظمة واللوائح

أهـــداف الــنــظـــام

أهـــداف الــنــظـــام

نظام االمتياز التجاري

نظام التجارة اإللكترونية

قوانين الفضاء اإللكتروني وتنظيمه 
من أجل تعزيز التجارة اإللكترونية

القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية إرشادات اإلسكوا للتشريعات السيبرانية

 Guidelines for Consumer Protection in
the Context of Electronic Commerce

التوجيهات األوروبية 
 European directives

تشـجيع أنشـطة االمتياز التجاري في المملكة، . 1
ووضـع إطـار قانوني ينظم عاقات االمتياز. 

ترسيخ مبدأ حرية التعاقد.. 2
بيـن . 3 واإلفصـاح  الشـفافية  مسـتوى  رفـع 

االمتيـاز. أطـراف 
علـى . 4 المحتمليـن  االمتيـاز  أصحـاب  مسـاعدة 

صائبـة. اسـتثمارية  قـرارات  اتخـاذ 
فـي . 5 المعروضـة  والخدمـات  السـلع  زيـادة 

. لمملكـة ا
االمتيـاز . 6 أنشـطة  عـن  التثقيفيـة  المـواد  نشـر 

التجـاري.

دعم أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها.. 1
تعزيـز الثقـة فـي تعامـات التجـارة اإللكترونيـة . 2

وسامتها.
التجـارة . 3 لتعامـات  الازمـة  الحمايـة  توفيـر 

والتضليـل  والخـداع  الغـش  مـن  اإللكترونيـة 
واالحتيـال.

المؤسسات 
الدولية

المؤسسات 
الدولية

األدلة 
االسترشادية

الدول 
المختارة

الدول 
المختارة
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أهـــداف الــنــظـــام

أهـــداف الــنــظـــام

مراجع تطوير أبرز مشروعات األنظمة واللوائح

أهـــداف الــنــظـــام

أهـــداف الــنــظـــام

تنظيمات رأس المال الجريء والملكية الخاصة

الئحة حوكمة الشركات

المبادئ الرئيسية للحوكمة 
المطبقة في البنوك

قواعد الحوكمة منظمة التعاون والتنمية الئحة حوكمة شركات التأمين
االقتصادية 

إيجـاد البيئـة القانونيـة المناسـبة لقطـاع رأس . 1
المـال الجـريء والملكيـة الخاصـة.

الجـريء . 2 المـال  رأس  قطـاع  ممارسـة  تيسـير 
لنشـاطاته. الخاصـة  والملكيـة 

الشـركات . 1 حوكمـة  بأهميـة  الوعـي  تنميـة 
نجاحهـا. واسـتدامة  اسـتمرارها  فـي  العائليـة 

تعزيز ورعاية قيم العائلة التجارية وأهدافها.. 2
العائليـة وحقـوق . 3 الشـركة  تنظيـم مؤسسـات 

العائلـة.  أفـراد  وواجبـات 
ضمـان االنتقـال المنظـم لأجيـال األخـرى في . 4

الشـركة العائلية.
إقامـة تـوازن سـليم وعـادل بيـن مصالح أعضاء . 5

العائلة ومصالح الشـركة.

المؤسسات 
الدولية

المؤسسات 
الدولية

األدلة 
االسترشادية

الدول 
المختارة

الدول 
المختارة
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إحصاءات الوكالة 

1. مشروعات األنظمة واللوائح التي تدرس لدى الجهات 
التشريعية  )9 مشروعات(

3. مشروعات اللوائح قيد اإلعداد في الوكالة 
)10 مشروعات(

اسم المشروعم

مشروع نظام اإلفاس )صدر(    1

نظام الرهن التجاري2

نظام االمتياز التجاري3

نظام الشركات المهنية4

نظام التجارة اإللكترونية5

نظام البيع بالتقسيط6

نظام حماية المستهلك الخليجي 7

نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي 8

تاريخ اإلنجازاسم المشروعم

الائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن 1
الربع األول 2018م الهندسية

الربع الثاني 2018م الائحة التنفيذية لنظام اإلفاس2

الربع الثاني 2018م الميثاق االسترشادي للشركات العائلية3

الربع الثالث 2018م الائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري4

الربع الثالث 2018م الئحة تنظيم سجل الرهون5

الربع الثالث 2018م الائحة التنفيذية لنظام االمتياز6

الربع الرابع 2018م الائحة التنفيذية لنظام الشركات7

الربع الثالث 2018م الئحة حوكمة الشركات8

صدرالئحة تنظيم حاضنات األعمال 9

تنظيم جمعية رأس المال الجريء والملكية 10
تم اإلنتهاء من إعدادهالخاصة

أســهمت اإلصاحــات التــي أقدمــت عليهــا وزارة التجــارة واالســتثمار خــال 
ــق قفــزات  ــة األعمــال فــي تحقي ــة فــي مجــال تحســين بيئ األشــهر الماضي
المرتبــة  إلــى  المملكــة  تقدمــت  حيــث  الدولــي  المســتوى  علــى  كبيــرة 
العاشــرة فــي مؤشــر حمايــة أقليــة المســتثمرين فــي تقريــر مجموعــة 

البنــك الدولــي الصــادر خــال نوفمبــر الماضــي.

وتعمــل لجنــة تحســين أداء األعمــال فــي القطــاع الخــاص )تيســير( المشــكلة 
مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة برئاســة معالــي وزيــر التجــارة 
ــة فــي  ــب المملك ــى تحســين ترتي ــي عل ــد القصب ــور ماج واالســتثمار الدكت
مــن معالجــة  األعمــال، وتمكنــت  بقطــاع  المهتمــة  العالميــة  المؤشــرات 
الكثيــر مــن المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه القطــاع وســاهمت فــي 

تحفيــزه للمشــاركة فــي التنميــة االقتصاديــة.
وتقدمــت المملكــة فــي مؤشــر )حمايــة أقليــة المســتثمرين( والــذي ترأســه 
عالميــًا،   )10( المرتبــة  إلــى   )63( المرتبــة  مــن  التجــارة واالســتثمار  وزارة 
حيــث دعمــت موقفهــا بآليــات أكثــر شــفافية وقــدرة علــى تنظيــم عمليــات 

ــة حقــوق المســتثمرين.  اإلفصــاح بمــا يضمــن حماي

وأعطــت المســتثمرين مزيــدا مــن الحقــوق أبرزهــا المشــاركة فــي القــرارات 
المهمــة، ونظمــت مــا يتعلــق بصفقــات األطــراف ذوي العاقــة.

وحققــت فــي هــذا الجانــب عــدد مــن اإلصاحــات المهمــة منهــا: تمكيــن 
المســاهمين المالكيــن لخمســة بالمئــة مــن وضــع بنــود علــى جــدول أعمــال 
الجمعيــة العامــة. إضافــة إلــى تنظيــم عمليــة إفصــاح عضــو مجلــس االدارة 
ــر مباشــرة،  ــه فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غي ــات التــي ل عــن العقــود والعملي
وإلــزام مجلــس اإلدارة بالحصــول علــى موافقــة المســاهمين عندمــا يتعلــق 
ــة مــن أصــول الشــركة خــال ســنة،  ــر مــن 50 فــي المئ ــع أكث التصــرف ببي

وحظــر الرئيــس التنفيــذي مــن تولــي رئاســة مجلــس االدارة.

وهــذا جــزء مــن الســعي الحثيــث الذي تقــوم به منظومــة التجارة واالســتثمار 
لتعزيــز القــدرات وتمكيــن القطــاع الخــاص وتيســير إجــراءات مزاولــة األعمــال 
التجاريــة وحمايــة مصالــح المســتهلكين بهــدف الوصــول إلــى موقــع تجــاري 

واســتثماري ريــادي فــي بيئــة عادلــة ومحفــزة

قفزت المملكة إلى المرتبة 
العاشرة في تقرير البنك الدولي 

في حماية أقلية المستثمرين
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4. قضايا مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية 
لعام 2017م :

2. مشروعات األنظمة قيد اإلعداد في الوكالة 
)6 مشروعات(

العددنوع القضيةم

3306الواردة1

5682القرارات الصادرة2

72المحفوظة للسداد3

216المشطوبة4

تاريخ الرفع للجهات اسم المشروعم
التنظيمية

الربع الثاني 2018م تنظيم هيئة األعمال االقتصادية1

تنظيمات قطاع رأس المال الجريء والملكية 2
الربع الثاني 2018م الخاصة

الربع الثالث 2018م نظام الشركات3

الربع الثالث 2018م نظام الغرف التجارية والصناعية4

الربع الرابع 2018م نظام المحاسبة والمراجعة 6

الربع األول 2019م نظام االستثمار 7

5. اللجنة القانونية المختصة بنظر التظلمات 
من قرارات مكاتب الفصل لعام 2017م : 

6. قضايا التمثيل القضائي لعام 2017م :

7. ورش العمل والدورات التدريبية:

العددالقضايام

321القضايا الواردة1

380القضايا المنظورة2

307القضايا المنجزة3

العددالقضايام

494الواردة1

1957المنظورة2

774األحكام الصادرة 3

اسم المشروعم

إقامة ورشتي عمل لنظام االمتياز التجاري و مكاتب الفصل 1
في منازعات األوراق التجارية.

إقامة 5  ورش عمل نقل المعرفة من الخبراء 2
والمستشارين

حضور 12 مؤتمر علمي في مجاالت )التجارة اإللكترونية, 3
السجل التجاري ,اإلفاس ,المصالح الضمانية(

حضور دورات قانونية في مجاالت)التحكيم و الوساطة 4
في المنازعات التجارية وضوابط الصياغة(

تدريب )40( من طاب وطالبات الجامعات بمكتب الفصل 5
في منازعات األوراق التجارية.
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المشروعات التقنية:

8. بوابة استطاع اآلراء

المشاركة المجتمعية 

اسم المشروعم

بوابة إلكترونية لأنظمة واللوائح 1

أرشفة اآلراء والمذكرات القانونية2

أرشفة مشروعات أنظمة ولوائح الوكالة3

ــز  يعــد اســتطاع اآلراء أحــد األدوات الهادفــة لتعزي
لمشــروع  والفعاليــة  الكفــاءة  وزيــادة  الشــفافية 

النظــام أو الائحــة المزمــع إصــداره. 

بمبــدأ  الوكالــة  تعمــل  المنطلــق  هــذا  ومــن 
األنظمــة  مشــروعات  إعــداد  فــي  الشــفافية 
الــوزارة،  اختصــاص  ضمــن  تقــع  التــي  واللوائــح 
الجهــات  مــع  دائمــة  اتصــال  قنــوات  وتقيــم 
المتخصصــة  والمؤسســات  والخاصــة  الحكوميــة 
العمــل  ورش  خــال  مــن  المهتميــن،  وعمــوم 
وتوزيــع االســتبيانات وعــرض مشــروعات األنظمــة 
ــاء باهتمــام  ــم اإلصغ الســتطاع آراء العمــوم، ويت
وعمــوم  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  آراء  إلــى 
كبــرى  بخبــرات  يتــم االســتئناس  كمــا  المهتميــن، 
دور االستشــارات فــي المملكــة وخارجهــا لضمــان 
والمســتثمرين  للتجــار  التشــريعات  أفضــل  إعــداد 

ســواء. حــد  علــى  والمســتهلكين 

آلية استطاع العموم حيال األنظمة واللوائح

قنوات المشاركة المجتمعية

طرح المشروع للمناقشة
واالستطاع واالعان 

عن ذلك

عقد ورش عمل
مع المختصين والخبراء

حصر اآلراء الواردة على 
المشروع عبر قنوات 

المشاركة المختلفة

التواصل لمزيد من 
التفاصيل في حالة 

الحاجة لذلك

تحليل المقترحات 
واآلراء الواردة

عرض النتائج على فرق 
الوكالة وسعادة الوكيل 

العتمادها

ارسال اآلراء المعتمدة 
للجهات المختصة

البريد االلكتروني المحدد االستبيانات  االلكترونيةالموقع االلكتروني للوزارة
لكل مشروع
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القوى
العاملة

6
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التصنيف الوظيفي
العدد المتوفر

في
بداية الخطة

إجمالي 
الوظائف
المعتمد
بالميزانية

إجمالي الوظائف المشغولة
الوظائف

الشاغرة
غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكور

الباب األول: حسب المراتب والكوادر 
الوظيفية:

1- وظائف المدنيين )الوظائف العامة(
وزير ونائب وزير والممتازة   -

- المراتب من األولى حتى الخامسة عشر

 
 1972186185197807

2 – مراتب القضاة

3 – أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام

4 – الوظائف الصحية

5 - الوظائف الفنية

6 – وظائف أعضاء هيئة التدريس

7 – الوظائف التعليمية

1972186185197807إجمالي فرعي

8125100618112 – المستخدمون.

92620245 – العمـال.

151120822117إجمالي فرعي

القوى العاملة على نظام العمل والعمال

االجمالي

2123198193418824اإلجمالي العام

متابعة القوى العاملة للعام المالي
1438/1439هـ )2017(

الجهـة: وزارة التجارة واالستثمار 
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عدد الملتحقين والمتخرجين من االيفاد الداخلي والبعثات
والدورات التدريبية للعام المالي 1438/1439هـ  ) 2017(

الجهـة: وزارة التجارة واالستثمار 

خريجونملتحقونالبـيــــــــان

اإليفاد الداخلي:

4- بكالوريوس

1- ماجستير

- دكتوراه

البعثات:

2-لغة انجليزية

5- ماجستير

1- دكتوراه

112المجموع الفرعي

الدورات التدريبية:

التدريب داخل الجهة  -12731273

التدريب داخل المملكة  -14621462

التدريب خارج المملكة  -4242

27772777المجموع الفرعي

27882779المجمــوع العـــام
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للعام المالي 1438/1439هـ

 المتطلبات
 المالية

وااليرادات

7
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المنصرف الفعلي بعد المناقالتالمعتمد في الميزانية بعد المناقالتالبـيـــــــــــــان
)بالمليون ريـال(

324,366,020,00297,051,025,75 تعويضات العاملين

829,698,839,00646,791,544,51السلع والخدمات

923,576,832,00587,288,781,00 مصروفات أخرى

58 ,829 ,1,449,370,998,001,338,593 األصول غير المالية

725,180,84 ,3,527,012,689,002,869اإلجمالي

  المتحقق خالل العامالبيــــان

391,743,045,95اإليرادات

المتطلبات المالية وااليرادات
للعام المالي 1438/1439هـ
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اإلدارة العامة
للموارد البشرية

8
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التعرف على دليل 
تصنيف الوظائف 

المعد من قبل وزارة 
الخدمة المدنية.

تحليل المجموعات 
الوظيفية و الساسل 
الوظيفية والترابط فيما 
بينها والتعرف على آلية 
المسار المهني بنظام 

الخدمة المدنية.

وضع أوصاف وظيفية 
شاملة، وتركيز الجهد 
على األدوار الحرجة، 
والمستوى األول و 
الثاني حسب الهيكل 

التنظيمي للوزارة.

نقل المعرفة و تدريب 
الموظفين في 

الوكاالت و الوحدات 
التنظيمية على صياغة 
األوصاف الوظيفية 
للوظائف التابعة لهم.

تطوير األوصاف 
الوظيفية للمستوى 
الثالث و الرابع من 
الهيكل التنظيمي.

التكامل مع مفهوم 
المسار المهني، 

وإطار الجدارات، وإدارة 
األداء.

توثيق الهيكل 
التنظيمي

ترجمة المبادرات و التحديات 
إلى واقع تنفيذي من خال 

تطوير الهيكل التنظيمي

تطوير الهيكل التنظيمي 
للوزارة بالتعاون مع معهد 

اإلدارة العامة

مقارنة الممارسات 
و التجارب في 

القطاعات المشابهة 
محليًا ودوليًا

تصميم بالمستويات 
اإلدارية و التوزيع اإلداري 

بكل وكالة و إدارة معنية
التواصل مع الجهات 

الحكومية )وزارة الخدمة 
المدنية و وزارة المالية( 

لتطبيق الهيكل التنظيمي 
المحدث

االستمرار في تطوير 
الهيكل التنظيمي

التكامل مع وظائف الموارد البشرية 
األخرى كالمسار المهني و األوصاف 
الوظيفية و إدارة األداء و التعاقب 
القيادي و تخطيط القوى العاملة.

الهيكل التنظيمي

األوصاف الوظيفية

168

قامــت الــوزارة بعمــل دراســات ومقارنــات مرجعيــة واســتفادت مــن التجــارب والخبــرات 
المحليــة واالقليميــة والعالميــة لتطويــر هيكلهــا التنظيمــي وتــم إبــراز دور خدمــة 
ــم رفعــه  ــة، وت ــارة اإللكتروني ــز للتج ــر األعمــال ومرك ــك الحوكمــة وتطوي العمــاء وكذل

ــاده ــدًا العتم ــات المختصــة تمهي للجه
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التعاقب الوظيفي

استقطاب الكفاءات و ذوي 
الخبرات لتأسيس ادراة 

التعاقب الوظيفي

تحليل المعلومات 

البحث عن عوامل و مصادر 
تساعد  في تحديد خلفاء 

المناصب القيادية

االجتماع بوكاء الوزارة لتحديد 
مستوى جاهزية الخلفاء لأدوار 

الحرجة بالوحدات التنظيمية 
التابعة لهم.

دراسة مناقصة التعاقب 
الوظيفي

تحديد القائمة النهائية من 
األدوار الحرجة

تطوير منهجية تحديد األدوار 
الحرجة بالوزارة.

تحديد قائمة المرشحين 
المحتملين )الخلفاء( لتلك 

األدوار.

جمع معلومات الخلفاء 

وضع الخطط الازمة وفقًا للحالة 
)المحافظة، أو التطوير، أو 
البحث عن بدالء من خارج 

الوزارة.

التقرير السنوي
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تطوير القيادات

استقطاب الكفاءات و 
ذوي الخبرات لتأسيس 
ادراة و تطوير القيادات

توفير مصدر للميزانية 
التقديرية لتنفيذ البرنامج 

التطوري للقيادات.

توفير مصدر للميزانية التقديرية 
لتنفيذ البرنامج التطوري للقيادات

تنفيذ برنامج تطوير القيادات وذلك من خال 
 International عقد الشراكة االستراتيجية مع

 Institute & Business School

التكامل مع وظائف الموارد البشرية األخرى 
ذات العاقة مثل التعاقب الوظيفي، التدريب 

و التطوير، وإدارة األداء.

استغال منصات التدريب 
والتطوير ذات العاقة بتقديم 
دورات للمهارات القيادية/ مثل: 

تصميم برنامج لتطوير القيادات، 
ويشتمل على مجموعة من 

المحاور الرئيسية مثل: 

برنامج سابك للقيادات	 
إدارة األزمات	 
مهارات التفويض	 

منهجية البرنامج	 
تحديد الجدارات و المهارات 	 

القيادية.
تحديد فئة القيادات في الوزارة.  	 

)الحاليون و المستقبليون( 
تحليل االحتياج التطويري	 
مراكز التقييم و القياس.	 
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إطار الجدارات

استقطاب الكفاءات لإلستفادة من 
خبراتهم في اإلدارة

التكامل مع إدارة التوظيف،  
إدارة األداء، واألوصاف 

الوظيفية، والتعاقب القيادي 
و التدريب و التطوير.

وضع اللبنة األولى في 
تأسيس القسم المختص 

بتطوير إطار الجدارات.

تعريف الجدارات 
األساسية والتكامل 

مع إدارة األداء.

تعريف الجدارات القيادية 
وتحديد مستوياتها وفقًا 
للوظائف القيادية بالوزارة.

تطوير المستويات 
التدريجية لكل جدارة 
مع بيان األوصاف 

)السلوكية( لكل جدارة.

تعريف الجدارات 
الفنية للوظائف ضمن 

األوصاف الوظيفية.
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تقييم األداء

اإلجتماع مع قيادات 
الوزارة للتعريف بإدارة 

األداء

إقامة ورش عمل 
لتعريف و تدريب المدراء 
و موظفي وزارة التجارة 

و االستثمار على 
مفهوم األهداف الذكية

إعداد فيديو تعريفي 
عن إدارة األداء

التنسيق مع إدارة 
تقنية المعلومات 

إلنشاء نظام إلكتروني 
خاص بإدارة األداء

إعان نتائج تقيم 
األداء للموظفين

التنسيق مع إدارة 
التواصل الداخلي 

إلرسال رسائل توعوية 
عن إدارة األداء

استام نماذج التقييم 
في نهاية دورة إدارة 

األداء

جمع المواثيق الخاصة 
بوزارة التجارة و 

االستثمار

انعقاد لجنة األداء 
وفق التنظيم.

تحليل و مراجعة 
المواثيق 

عمل التوزيع 
االجباري 

انشاء منصات تطويرية 
مبتكرة مثل )التوجيه، 

واإلرشاد، والتعّرض، و 
االحتكاك، والتدوير، وغيرها 

من منصات التطوير النوعي(.
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التدريب و التطوير

تم تقديم ما يزيد عن 
2000  فرصة تدريبية 
في مختلف الدورات 
العامة والتخصصية 

والقيادية

تنفيذ دورات معهد 
اإلدارة لتدريب  434 

موظف.

تنفيذ دورات لوكالة 
الوزارة للتجارة الخارجية

تم ابتعاث و ايفاد  18 
موظف

تحديد االحتياج 
التدريبي2018 م 
بمنهجية أكثر فعالية

تقديم دورات لعدد 9 
موظفين في المعهد 

الدبلوماسي. 

تقديم 19 فرصة 
للمتدربين في برنامج 

التدريب التعاوني.

اعادة فتح دراسة انشاء 
اكاديمية التعليم و 

التطوير بالوزارة.

تنفيذ دورات 
وبرامج لوكالة حماية 

المستهلك 

التكامل مع وظائف 
الموارد البشرية األخرى 

ذات العاقة مثل التعاقب 
الوظيفي، و تطوير 

القيادات، وإدارة األداء.
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البنية التحتية لعمليات الموارد البشرية

نقل نشاط الصناعة 
عن  التجارة

محضر ترقية

تطوير اإلجراءات 
وإعادة هندستها 

للوصول لمستوى 
الكفاءة و الفعالية.

قامت الوزارة بعمل دراسات ومقارنات مرجعية واستفادت من التجارب والخبرات 
المحلية واالقليمية والعالمية لتطوير هيكلها التنظيمي وتم إبراز دور خدمة العمالء 

وكذلك الحوكمة وتطوير األعمال ومركز للتجارة اإللكترونية، وتم رفعه للجهات 
المختصة تمهيدًا العتماده

 HR تعفيل قسم
Help Desk والذي 

يهدف لتقديم 
خدمة نوعية للزماء 

الموظفين.

إنشاء إدارة الموارد 
البشرية

أول وزارة أطلقت 
برنامج الملك 
سلمان لتنمية 

الموارد البشرية في 
مجموعتها.

ربط إشكالية نظام 
البصمة مع نظام 

موارد 

تنفيذ استبيان رضا 
العماء )الموظفين( 
عن خدمات الموارد 

البشرية. 

تصحيح أوضاع الموظفين 
المتعاقدين في 

الملحقيات التجارية. 

استكمال اجراءات 
التعيين 

التواصل مع وزارة 
الخدمة المدنية 

لتسريع موافقات 
الترقيات.

استكمال الترقيات 

حصر قائمة الخدمات 
وتغيير النظرة 

للموظف على أساس 
أنه عميل داخلي 
وخدمته بكل عناية

التنسيق مع مركز 
المعلومات لجمع 
بيانات الموظفين 
إلنشاء الموارد 

البشرية
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التواصل الفّعال مع الموظفين

أول جهة حكومية 
تفعل نادي 

التوستماسترز في 
المملكة

ورشة عمل كيف تغير 
حياتك في 90 يوم

حملة العمرة 
للموظفين وعوائلهم

اشراك الموظفين 
بمنصة يامر بحلته 

الجديدة

مبادرة الهدايا المخيم الشتوي
الموسمية

اللقاء الشهري لإلدارة 
العليا مع الموظفين في 
أربع مناطق وتكريم عدد 

42 مميز

اشراك الموظفين 
في استراتيجية 

ومبادرات منظومة 
التجارة واالستثمار

برنامج هديتي 
للموظفين

إشراك الموظفين 
في اليوم الوطني

برنامج التدريب 
الصيفي ألبناء 

الموظفين

اشراك وتعزيز وعي 
الموظفين في قواعد 

السلوك الوظيفي 
وأخاقيات العمل
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إطاق دوري 
الموظفين لكرة القدم

الحملة التوعوية 
للوقاية من المخدرات

حملة ومعرض اإلقاع 
عن التدخين 

اشراك الموظفين 
في برنامج الملك 

سلمان

حملة التبرع بالدم / حملة 
العناية بالفم واألسنان 
/ حملة التطعيم ضد 

االنفلونزا

الرسائل النصية

حفل تكريم 
المتقاعدين

مبادرة الضيافة 
والقهوة للموظفين

برنامج داعم ألسر 
أطفال التوحد

مسابقات شهر 
رمضان

النشرة الدورية

إنشاء لجنة التظلمات

عروض وخصومات 
الموظفين )مزايا(

نصائح أسبوعية 
من خال الرسائل 

وااليميل
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المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقاتم

تباين بين الهيكل التنظيمي المعتمد و الهيكل التشغيلي 	 1

تطوير الهيكل التنظيمي لمواكبة التغيرات و التحديات و 	 
المبادرات المسندة إلى الوزارة، السيما بعد التعديات األخيرة 

التي طرأت على نشاط الوزارة.
دعم الهيكل التنظيمي باألوصاف الوظيفية، والمسارات المهنية 	 

التي تنظم عمل الوحدات التنظيمية وتتكامل فيما بينها لتحقق 
أهداف الوزارة بفعالية.

نقص في الكوادر المتخصصة في هذا المجال نظرًا لندرة توفر 	 2
الكفاءات في سوق العمل.

نقص في الكوادر المتخصصة في هذا المجال نظرًا لندرة توفر 
الكفاءات في سوق العمل.

3

نقص في الكوادر البشرية في مجال االستقطاب والتوظيف.	 
االعتماد المنفرد على القدرات الداخلية في ضل كثرة طلبات 	 

التوظيف من كافة الوكاالت و الوحدات التنظيمية األخرى.
محدودية الميزانية و الشواغر والمرونة في المنصات المتاحة. 	 

استقطاب الكوادر البشرية في مجال االستقطاب والتوظيف. 	 
تنويع المصادر وعقد الشراكات االستراتيجية مع مكاتب 	 

التوظيف.
التطوير المستمر لعملية التوظيف وابتكار منصات التوظيف 	 

المتنوعة لدعم احتياج الوزارة )مثل المستشارين غير المتفرغين ، 
ونظام االستعارة(

4
نقص في الكوادر البشرية في مجال توصيف الوظائف.	 
التعارض مع دليل تصنيف الوظائف وفقًا لنظام الخدمة المدنية.	 

تطوير منهجية توصيف الوظائف لتحتوي المهام و المسؤوليات 	 
ومؤشرات األداء وربطها بالمسار المهني 

تطوير قدرات الموارد البشرية في هذا التخصص وتنمية 	 
معارفهم و مهاراتهم.

5

نقص في الكوادر البشرية في مجال تعريف إطار الجدارات.	 
جاهزية الوكاالت و الوحدات التنظيمية األخرى بالوزارة للمشاركة 	 

في تعريف و تحديد الجدارات الفنية.

توعية و إشراك أصحاب المصلحة بأهمية إطار الجدارات و بيان 	 
أثره على إدراك الموظف لمسؤولياته و إدارة أداءه و تطوير ذاته 

على المستوى المهني.

6

مواجهة الموظفين صعوبة في إستيعاب مصطلحات و أدوات 	 
الائحة الجديدة

مقاومة الموظفين لطريقة التقييم الجديدة 	 
عدم وجود برنامج تقني إلدارة األداء	 

تكثيف ورش العمل	 
عمل فيديو توضيحي عن إدارة األداء	 
التواصل مع تكنولوجيا المعلومات إلنشاء برنامج تقني إلدارة 	 

األداء.

عدم توفر معلومات دقيقة حول األدوار الحرجة أو حول الخلفاء 	 7
المحتملين مثل )األداء التاريخي، ونتيجة اختبار قياس القدرات(

وضع خطط تطويرية فردية للقادة	 
اعتماد منظومة من الحوافز التي تساهم تأسيس خطة لإلبقاء 	 

على الخلفاء المرشحين لأدوار الحرجة. 
بناء Assessment Center يتم من خاله الحصول على بيانات 	 

أساس يعتمد عليها في تصميم خطط التعاقب القيادي
تفعيل إدارة األداء والحصول على نتائج واقعية تعكس مستوى 	 

األداء للخلفاء المحتملين.
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المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقاتم

8

نقص في الكوادر البشرية في مجال تطوير القيادات.	 
عدم توفر مركز للقياس Assessment Center والذي من خاله 	 

يتم تحديد الفجوات في المهارات القيادية و الجدارات السلوكية 
الازمة للوقت الحالي و الوقت المستقبلي.

استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة  في مجال تطوير 	 
القيادات.

استخدام القدرات و الموارد الداخلية لتنفيذ منهجية و متطلبات 	 
تطوير القيادات.

9

محدودية الميزانية.	 

طول إجراءات طرح المنافسات و التي تأخذ وقتًا يؤثر على تقديم 	 

التجارب التعليمية و التطويرية.  

تحديد االحتياج التدريبي2018 م بمنهجية أكثر فعالية.	 
تنويع منصات التدريب و التطوير ذات األثر النوعي مثل التوجيه، 	 

واإلرشاد، والتعّرض، و االحتكاك، والتدوير، وغيرها من منصات 
التطوير النوعي.

 	 KMS/LMS إنشاء منصات التعليم وإدارة المعرفة اإلليكتروني
تطبيق منهجية قياس العائد على التدريب. 	 

10

%66 من موظفي الوزارة يتواجدون في الفروع	 

رضا الموظفين	 

والء وارتباط الموظف	 

محدودية الموارد المالية	 

نقص في  الكوادر البشرية المؤهلة	 

شمول المناطق في البرامج والمبادرات المستهدفة	 
استقطاب الكفاءات في مجال التواصل الداخلي	 
التعاقد مع شركات استشارية متخصصة لقياس مستوى االرتباط 	 

الوظيفي ووضع الخطط االستراتيجية والبرامج لرفع مستوى 
االرتباط

دعم وتعزيز التواصل من قبل قيادات ومدراء الوزارة مع 	 
الموظفين واالستماع إليهم والمشاركة في الفعاليات 

والمبادرات والبرامج
إعادة هندسة اإلجراءات لجعلها أكثر كفاءة والحصول على رضا 	 

العماء )الموظفين(
تعفيل قسم HR Help Desk والذي يهدف لتقديم خدمة نوعية 	 

للزماء الموظفين.
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اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات 

9
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أبرز األنظمة والخدمات االلكترونية المنجـزة

مشاريع مسار

 تطوير نظام جمعيات
 الشركات المساهمة

اإللكتروني

منصة ترابط األعمال 
)الربط مع العمل - 

الزكاة - البلدية(

 نظام اإلفادة التجارية
اإللكتروني

نظام المستودعات	 
النظام المالي	 
نظام الحركة 	 
نظام الشراء المباشر	 
نظام المنافسات والعقود	 

 نظام اإللكتروني
 الخليجي للعامات

التجارية

 تجديد السجل التجاري
للشركات الكترونيا

 التوثيق اإللكتروني
لعقود التأسيس

 الربط االلكتروني
للمعامات مع الجهات

 مشروع التحول
 االستراتيجي لتقنية

 المعلومات للمنظومة
- مكن

 حمات التوعية االمنية
 لمنسوبي وزارة التجارة

واالستثمار

 تطوير نظام صد
 الهجمات على

المواقع

 مشروع ربط الترخيص
 االستثماري بخدمة
تأسيس الشركات

 تطوير بوابة الدعم
 والمساندة للخدمات

االلكترونية

 مشروع نظام معايرة
مضخات الوقود

 لوحة مؤشرات
الفروع

برنامج ريادة الشركات 
  NCPP  –  الوطنية

 تطوير تطبيق نظام
 التخفيضات على
االجهزة الذكية

نظام متابعة المشاريع 
»انجاز«

 النسخة الجديدة من
تطبيق باغ تجاري
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قائمة اإلنجازات

الفئة المستهدفةتطوير وإطاق أنظمة وخدمات الكترونيةم

تاجر مشروع تحسين بوابة األنظمة واللوائح1

موظفموقع الملحقيات التجارية2

تاجرتطوير خدمة تأسيس الشركات - المرحلة الثانية3

تاجرمشروع تطوير الموافقة الفورية لحجز االسم التجاري للشركات4

5 ECR )تاجرتطوير نظام السجل التجاري للمؤسسات )المرحلة الثالثة

تاجرتطوير نظام شهادات المنشأ االلكتروني6

تاجرتطوير نظام الوكاالت التجارية اإللكتروني - المرحلة الثانية7

تاجرتحسين نظام األسماء التجارية8

تاجرمشروع إيقافات السجل التجاري )المرحلة االولى(9

تاجرمشروع تحسينات على نظام تصاريح الحج للخدمات التموينية10

تاجرخدمة الفسح الكيميائي11

تاجرلوحة مؤشرات السجل التجاري12

تاجرالنظام المالي13

موظفنظام الحركة14

موظف نظام الشراء المباشر15

موظفمشروع ربط أوامر الدفع في النظام المالي مع وزارة المالية16

موظف نظام ادارة الفعاليات17

موظفمشروع تحسينات نظام الحضور واالنصراف - المرحلة األولى18

موظفخدمة التقديم على طلبات النقل الداخلي للموظفين19

موظفمواثيق األداء20

موظفمشروع تحسين وتطوير نظام مركز خدمات الموظفين باشر- المرحلة الثانية21

انجازات اإلدارة خالل 2017م
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قائمة اإلنجازات

الفئة المستهدفةتحسين إجراءات وبيئة العملم

موظفمشروع تأمين أجهزة حاسب آلي للوزارة والفروع1

موظفمشروع تطوير مكتب معالي الوزير بجدة باألجهزة المرئية والسمعية الذكية2

الفئة المستهدفةتطوير البنية التحتية لتقنية المعلوماتم

موظفمشروع تشغيل وصيانة البنية التحتية في وزارة التجارة واالستثمار فروعها ومكاتبها ومختبراتها1

موظفمشروع تجهير وتشغيل البنية التحتية التقنية لمركز االعمال - مخرج 26

موظفمشروع ترقية وتأسيس دوائر البيانات 3

موظف مشروع تطبيق أنظمة إدارة ومراقبة األجهزة واألنظمة4

موظفبناء نظام نسخ احتياطي متكامل يتوافق مع البيئة االفتراضية للخوادم وفقا ألحدث المعايير التقنية5

موظفمشروع تطوير بيئة ذكاء األعمال6

موظفنقل واستضافة بوابة الوزارة الخارجية على االنترنت في مركز معلومات الوزارة7

موظفخدمات مراكز االتصال والهاتف الشبكي للمنظومة8

موظفFederation Service خدمة اتحاد االنظمة بين جهات المنظومة9

الفئة المستهدفةأمن المعلوماتم

1»ISO 27001« موظفمشروع تجديد شهادة امن المعلومات

موظفمشروع تطوير وتحسين أنظمة مضاد الفيروسات للخوادم واألجهزة الطرفية2

موظف مشروع الحماية المتقدمة من البرامج الخبيثة3

انجازات اإلدارة خالل 2017م

قائمة اإلنجازات

موظفمشروع تطوير تطبيق سهل للمعامات على األجهزة الذكية22

موظفبديل المين فريم للمؤسسات والشركات23

موظفلوحة مؤشرات مركز الخدمات24

موظفلوحة مؤشرات أداء الباغات25

موظفمشروع تطوير برنامج التخفيضات التجارية26

موظفتحسينات على نظام المراقب الموحد اإللكتروني27
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أبرز الخدمات اإللكترونية 
)52 خدمة(

المؤسسات

   حجز اسم تجاري
   اصدار سجل تجاري
   تجديد سجل تجاري

   تعديل سجل تجاري
   شطب سجل تجاري

   بحث عن اسم تجاري

   استعام عن سجل تجاري
   طباعة سجل تجاري

اشتراكات الغرف التجارية

  اصدار اشتراك 

 تجديد اشتراك

 مزامنة اشتراك

العامات التجارية

   تسجيل عامة تجارية
   تجديد عامة تجارية 

   استعام عن عامة تجارية
   اعتراض على عامة تجارية

   تظلم على عامة تجارية
   بحث برقم عامة تجارية

شهادة المنشأ

   اصدار شهادة
   تعديل شهادة

   استخراج بدل فاقد
   اصدار نسخة طبق األصل

 اصدار شهادة منشأ بأثر  
   رجعي

الوكاالت التجارية

   طلب وكالة
   تعديل وكالة

   تجديد وكالة
   شطب وكالة

   استعام عن وكالة

تراخيص التخفيضات

   التحقق من الترخيص   تراخيص التخفيضات

قسم الشركات

 تحديث بيانات الشركات
 تجديد سجل تجاري
 القائمة االلكترونية

   للشركات المساهمة

  حجز االسماء التجارية للشركات
  نظام الجمعيات العمومية

  أسس شركتك

  التعديل وقرارات الشركاء
  تعديل سجل المساهمين

  مواعيد الجمعيات العمومية    
   للشركات المساهمة

خدمات أخرى

تقديم باغ تجاري

استعام عن 
مخالفة تجارية

تصريح مراقبة حج

طلب فحص 
محطة وقود

استعام عن 
ترخيص مختبر خاص

اصدار ترخيص 
مختبر خاص

طلب افادة تجارة

طلب فسح 
كيميائي
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نظام باشر لخدمة الموظفين

رفع نسبة 
تقيم البالغات إلى

25%

رفع نسبة 
البالغات ذات التقييم 

الممتاز إلى

93%
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خدمات مركز االتصال الموحد 
)تعتبر أحد الوحدات التي كانت تتبع إدارة تقنية المعلومات في العام 2017م، 

وقد تم نقلها الى إدارة خدمات العمالء(

استضافة مركز اتصال 
الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين
SOCPA

العمل على المرحلة 
الفاعلة لتطوير نظام 

العودة

العمل على تطوير 
نظام مراقبة المراكز

اضافة خدمة 
المحــادثــات الحيـــة

اضافة مركز خدمات 
الموظفين 8888

1- االنضمام لخدمات باشر
2- اطاق خدمة المحادثات الحية 24/٧

3- اطاق خدمة الرسائل التفاعلية
تأسيس مركز اتصال

قطاع األعمال
اطــاق مــركــــز

التدريب

العمل على انشاء نظام 
الرسائل التفاعلية

BRCH

العمل على المرحلة 
الثانية لتحسين نظام 

باشر

العمل على تغيير 
رقم المركز الموحد 

لرقم مختصر

استضافة مركز لجنة 
المساهمات العقارية 

RCC

المشاريع الحالية

الجدول الزمني لالنجازات

مارس
2013

إبريل
2013

يونيو
2013

مارس
2015

إبريل
2016

2017
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الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لتقنية المعلومات

ترتبــط اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات بمعالــي نائــب 
الوزيــر، وهــي تتشــكل مــن ثمانيــة إدارات كمــا يلــي:

إدارة استراتيجية تقنية المعلومات والتخطيط واألداء

إدارة حوكمة تقنية المعلومات والبنية المؤسسية

إدارة تنفيذ المشاريع واإلشراف على الموردين

إدارة تطوير التطبيقات

إدارة تشغيل وصيانة التطبيقات

إدارة مركز البيانات ودعم األنظمة

إدارة الشبكات

إدارة طلبات األعمال
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الهيكل التنظيمي الدارة تقنية المعلومات

إدارة عاقات األعمال 
تحليل األعمال

إدارة االبتكار

إدارة المشاريع
مكتب إدارة المشاريع

إدارة الموردين
ضمان الجودة

 إدارة طلبات
األعمال

تنفيذ المشاريع
 واإلشراف على

الموردين

 تطوير
التطبيقات

المدير العام
لتقنية المعلومات

)يتبع معالي نائب الوزير ( 

حوكمة تقنية المعلومات
والبنية المؤسسية

 تشغيل وصيانة
الشبكاتالتطبيقات

 مركز البيانات
 ودعم االنظمة

مركز الخدمة 
النشر ودعم 

التطبيقات
قاعدة البيانات

التدريب

إدارة الشبكة
أمن الشبكة

االتصاالت الشبكية

التخزين والنسخ 
االحتياطي

خدمات مايكروسوفت 
ورسائل البريد 

اإللكتروني

األنظمة والخوادم

مرفق مركز البيانات

إدارة الميزانية ومحفظة األعمال

إدارة األداء والتقارير

إدارة قدرات تقنية المعلومات

استراتيجية تقنية المعلومات

إدارة التغيير

البنية المؤسسية وبنية البيانات والمعايير

التدقيق والرقابة )على تقنية المعلومات(

إدارة الخدمات والعمليات

األمن والمخاطر وااللتزام

مسار العمل السريع
إدارة اإلصدارات

القنوات
الخدمات اإللكترونية

التطبيقات المؤسسية
التكامل

الجودة واالختبار

استراتيجية تقنية 
المعلومات والتخطيط واألداء
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البنية المؤسسية وبنية البيانات والمعايير

التدقيق والرقابة )على تقنية المعلومات(

إدارة الخدمات والعمليات

األمن والمخاطر وااللتزام

الصعوبات والمقترحات التي توجهها اإلدارة

األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن 
التوجيه بالقيام بعمل معين خالل العام المالي 

المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات

التأخر في اصدار تعميد المشاريع وذلك النشغال المراقب المالي 	 
للعمل في مجموعة الجهات الحكومية مع وزارة التجارة واالستثمار

تفريغ المراقب المالي للعمل في وزارة التجارة واالستثمار لجميع 	 
أيام األسبوع وعدم تكليفه بمهام رقابية في جهات أخرى، الى ان يتم 

تفعيل الربط مع منصة اعتماد

نقص الكوادر الفنية والموظفين	 
العمل على توظيف الكوادر الفنية المتخصصة وفق الهيكلية 	 

المعتمدة، والعمل على تحسين بيئة العمل لضمان استقرار 
واستمرارية الموظفين

صعوبة التواصل مع الجهات الخارجية سواء الجهات الشقيقة أو الوزارات 	 
والهيئات مما يؤثر على عملية الربط االلكتروني وبالتالي تأخر المشاريع

تشكيل فرق عمل مع هذه الجهات ويكون لها اجتماعات دورية يتم 	 
متابعتها من مستويات عليا

للتجدد الدائم والتطور الهائل في عالم التقنية مما يشكل تحدي في 	 
متابعة آخر المستجدات وخصوصا في مجال امن المعلومات

وضع برنامج تدريبي متخصص سنوي للرفع من مهارات الموظفين 	 
التقنية لمواكبة التطور وآخر المستجدات التقنية

األمر السامي رقم )39771( بتاريخ 18 / 8 / 1436 هـ بشأن الربط مع 	 

برنامج الملك سلمان للتنمية البشرية.

األمر السامي رقم )4799/م( بتاريخ 28 / 5 / 1430هـ بشأن اإلسراع 	 

باالرتباط آليًا بديوان المراقبة العامة واالستفادة من برنامج التعامات 

الحكومية.

األمر السامي رقم )4798/م( بتاريخ 28 / 5 / 1430هـ بشأن جباية 	 

اإليرادات العامة للدولة، والتعليمات المالية.

قرارات تخص امن المعلومات مثل االمن السيبراني 	 
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اإلدارة العامة
للشؤون الهندسية

10
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الهيكل التنظيمي لإلدارة الهندسية الحالي :

توحيد هوية مقرات الوزارة 

تطوير وتأهيل وتجهيز بيئة العمل والمحافظة على الهوية داخل 

مقرات الوزارة

انشاء مستندات معيارية لتقدير  التكاليف  

تحسين وتطوير انظمة المباني ورفع كفاءة التشغيل والصيانة

تطبيق الهندسة القيمية

اعداد التصاميم الموحدة لهوية بيئة العمل الداخلية لمقار الوزارة 

بعدد 7

االنتهاء من تأهيل وتجهيز عدد 7 مواقع

تم انشاء المستند 

تطوير تقنيات وآالت وتوفير أجهزة إضافية للتشغيل والنظافة

تم تطبيق الهندسة القيمية وتخفيض التكاليف لعدد 14 مشروع 

 الدراساتإدارة التجهيزاتإدارة التنفيذأدارة المباني
والتصاميم

 اإلدارة العامة للشئون
الهندسية

 مكتب ادارة المشاريع 
)PMO( سكرتارية

ماتم إنجازه في عام 2017 أهم خمس أهداف 
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مصروفات 2017

 أهم خمس مبادرات

تعزيز كفاءة الطاقة والترشيد

تم حصر المعلومات والمخططات وتزويد الشركة الوطنية 
بالمعلومات المطلوبة وفي إنتظار بدء الشركة الوطنية لكفائة 

الطاقة بالعمل 

تطوير و أتمتة دليل اإلجراءات والدليل التشغيلي 
والنماذج

تم اإلنتهاء من توثيق اإلجراءات وجمع البيانات وجاري التطوير 
بنسبة اإلنجاز  50% 

إعداد  مستندات ونماذج مطورة إلدارة 
المشاريع

تم الحصر والبدء بأعمال اإلعداد بنسبة 
30%

ماتم إنجازه في عام 2017

المبلغمصروفات 2017

9,079,383)تصميم و مشاريع(

10,471,000)تشغيل(

9,000,000)ترميمات(

28,550,383إجمالي الصرف
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إنـجـــازات اإلدارة

توقيع عقود تشغيل 
وصيانة ونظافة لعدد 

4 مقرات.

تطبيق الهندسة 
القيمية وتخفيض 
التكاليف لعدد 14 

مشروع.

حصر المعلومات والمخططات   
وتزويد الشركة الوطنية لكفاءة 
الطاقة بالمعلومات المطلوبة  
لدراسة خفض نفقات التشغيل .

تطوير دليل اإلجراءات 
والدليل التشغيلي 

والنماذج.

طرح 7 مشاريع 
إنشائية لمقرات 

الوزارة.

استام أرضين 
بمساحة 60،000 م.2

االنتهاء من توثيق 
اإلجراءات.

تركيب اللوحات الخارجية 
لمقرات الوزارة لثاثة 

وستون موقعًا. 

اعتماد التصاميم 
الموحدة لهوية بيئة 
العمل الداخلية لمقار 

الوزارة بعدد 7.

االنتهاء من تأهيل 
وتجهيز عدد 7 مواقع 

بالمبنى الرئيسي.

تصميم وتأهيل وتشغيل 
الفرع النموذجي األول 
لمراكز األعمال شمال 

الرياض.

انشاء مستندات 
معيارية لتقدير  

التكاليف.

تطوير تقنيات وآالت 
وتوفير أجهزة إضافية 
للتشغيل والنظافة 

لرفع الكفاءة.
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المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات التي تواجه الوكالة

اإلسراع باالعتمادات وأخذ موافقات وزارة الماليةتأخر االعتمادات المالية 	 

يتم توجيه الجهات الحكومية بسرعة الردمدى استجابة الجهات الحكومية لطلبات الوزارة	 

التوظيفنقص الموارد البشرية الفنية	 

يتم اإلسراع بتخصيص األراضي من أماك الدولةتخصيص أراضي مكة/ أبها / الطائف / فرع الرياض	 
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اإلداة العامة
للتسويق واإلتصال

11
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إنـجـــازات االعالم الجديد

 187 مليون 
عدد ظهور المحتوى 

بزيادة )%41( من عام 
2016

نشر 33 حملة 
تسويقية وتوعوية 

في منصات التواصل 
االجتماعي

خدمة 20 ألف 
عميل الكترونيــًا

التعاون مع 32 مؤثر
على منصات التواصل االجتماعي

التقرير السنوي لعام 2016
تنـفــيذ وإعــداد وإشـــراف

483 ألف
زيادة عدد المتابعين 

في منصات التواصل 
االجتماعي 

عن عام 2016 

379 الف متابع 
بزيادة )31%( 

35 الــف متابــع 
بزيادة )166%(

36 الــف متابــع 
بزيادة )35%(

7 اآلف متــابــع
بزيادة )20%( 

26 الــف متابــع
بزيادة )22.5%( 
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التسويق والتوعيةالعالقات العامة واالعالم

 115
لقاء تلفزيوني وإذاعي 

 164
خــبر صـحــافي 

 1500
اتصال هاتفي ورد 
للمتحدث الرسمي

 284
مناسبة مختلفة

موثقة

 144
رد صحافي 

 33
حملة اعامية

 619
تصميم انفوجرافيك

09
فيديو موشن جرافيك

19
فيديو تم إنتاجه

12
معرض توعوي

04
ورش عمل توعية للتاجر

إطاق قناة يوتيوب 
للغة اإلشارة

#ألنكم_تستحقون
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المراسم والوفودالمؤتمرات والمعارض 

تنظيم أكثر من 10 اجتماعات مشتركة مع دول مختلفة 

منها المجلس التنسيقي السعودي العراقي 

التنظيم والمشاركة في 32 فعالية

استقبال وتوديع 700 مسؤول حكومي ومن القطاع 

الخاص وضيوف من خارج المملكة للوزارة 

ترتيب برنامج زيارة واستقبال 150 وفد تجاري خارجي
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مكتب تحقيق
الرؤية
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مكتب تحقيق الرؤية

إنجازات مكتب تحقيق الرؤية لعام 2017

يضم مكتب تحقيق الرؤية ثاث إدارات رئيسية وهي:

الهيكل التنظيمي للمكتب : 

إدارة التوجهات 
االستراتيجية

إدارة الشركات والتغييرإدارة المبادرات

إدارة التوجيهاتإدارة المبادرات
االستراتيجية

إدارة الشراكات
والتغيير

مكتب إدارة
مشاريع الوزارة

مكتب إدارة
البرامج

 قسم المشاريع
الخاصة

قسم التميز

قسم المحافظة
االستراتيجية

قسم الدراسات
قسم التغييرالمرجعية والتحليل

مكتب قياس
األداء

قسم الشركات
واللجان
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إنجازات إدارة التوجهات االستراتيجية:

موائمة التوجهات االستراتيجية لجهات 
المنظومة وإيجاد نقاط للتكامل ومنع 

االزدواجية في مبادرات التحول الوطني، 
مثل: توحيد نطاق مبادرات مراكز الخدمة 

الشاملة بما يخدم مختلف جهات المنظومة

عقد 32 ورشة عمل لكامل جهات منظومة 
التجارة واالستثمار لقياس المنفعة وتقييم 

وموائمة مبادرات التحول الوطني 1.0 
”VRO Labs“

عقد ما يقارب 5 ورش عمل لجهات المنظومة 
مع خبراء عالميين في مجاالت مختلفة ضمن 

 ،”VRO Talk“ اختصاص أعمال المنظومة
مثل: عقد لقاء مع الرئيس التنفيذي لصندوق 

الصناديق بالمكسيك بحضور الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق 

االستثمارات العامة  

حمل مشعل إدارة ورش العمل المتعلقة 
ببرامج الرؤية وتوحيد الجهود بين جميع جهات 

المنظومة، مثل: ورش عمل تحفيز القطاع 
الخاص وورش عمل برنامج التحول الوطني 

 2.0

تقديم ما يقارب 10 دراسات معيارية 
“Benchmarks” لجهات المنظومة في 
مواضيع مختلفة، مثل: االمتياز التجاري 

والملكية الفكرية

العمل على تأسيس النموذج التشغيلي 
للجنة تحسين بيئة األعمال “تيسير”

المشاركة في التحول االستراتيجي والعمل 
على بناء استراتيجية الهيئة العامة 

عقد ورش عمل لمراجعة أهداف الوكاالت 
واإلدارات العامة لوزارة التجارة واالستثمار 

الربع سنوية للعام 2017

العمل مع جهات منظومة التجارة واالستثمار 
لمراجعة واعتماد تقرير مركز أداء الربع سنوي  

عقد عدد 15 ورشة عمل لجهات المنظومة 
لتجهيز الخطط التشغيلية لعام 2018 على 
مستوى منظومة وزارة التجارة واالستثمار.
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إنجازات إدارة المبادرات :

إعداد برنامج محترفون, الذي يضم 30 مدير 
مشروع محترف, لرفع ثقافة إدارة المشاريع 

باحترافية في الوزارة ورفع نسب نجاحها.

إطاق لوحة اداء المشاريع لقياس اداء 
وحاالت المشاريع و المبادرات

إمكانية متابعة حاالت المشاريع والمبادرات 
عن طريق تطبيق الجوال للوحة قياس أداء 

المشاريع

وضع آلية لمتابعة الكراسات وحالة الصرف 
على المبادرات والمشاريع

إعداد آلية تأهيل الموردين لتنفيذ مبادرات 
التحول الوطني  

العمل على ورش التحول الوطني الثانية 
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تقديم دورات قصيرة وتعريفية بنظام ادارة 
المشاريع ونظام لوحة أداء المشاريع على 
مستوى جهات المنظومة وإدارات الوزارة 

إقامة أكثر من 70 ورشة تدريب على منهجية 
ونظام إدارة المشاريع 

إقامة 50 ورشة عمل لتسريع تنفيذ عمل 
مبادرات الوزارة والعمل على الحلول 

للمشاكل التي تعيق تنفيذها.

إقامة 20 ورشة عمل عصف ذهني 
للمبادرات وتحديد النطاق والمشاريع التابعة 

واألهداف االستراتيجية المرتبطة 

توحيد أنظمة إدارة المشاريع على مستوى 
المنظومة )هيئة المواصفات والمقاييس – الهيئة 

العامة لاستثمار – هيئة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة –الهيئة السعوديه للمقيمين 
المعتمدين – هيئة المحاسبين القانونين(.

إعداد 4 تقارير إلداء ربع سنوية 
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انجازات إدارة الشراكات والتغيير

تنظيم عدد من االجتماعات وورش 
العمل التوعوية والمحفزة على 
اإلبداعية ومسرعة للمبادرات. 

مثل )ورشة عمل رئيس وزراء دولة 
جورجيا، وورشة عمل تسريع مبادرة 

التستر التجاري

20 رسالة توعوية من خال البريد او 
من خال دورات وورش عمل

بناء مهارات إدارة التغيير لفريق 
مكتب تحقيق الرؤية.

المشاركة في اخراج محتويات 
اهم 8 مبادرات في منظومة 
التجارة واالستثمار بالتعاون مع 

المركز اإلعامي بمجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية إلخراجها 
بفيديوهات توعوية قصيرة.

انجازات إدارة التغيير
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15 ورشة عمل للتوعية برؤية المملكة 2030 وتوجهات منظومة التجارة 
واالستثمار االستراتيجية. موضحة ادناه:

عدد الحضورالحضورالتاريخ والوقتالمكانالرقم

13ورشة عمل لجميع الموظفين2017-06-21 / 10 - 11 سالرياض - قاعة المؤتمرات1

17موظفين الشؤون الفنية2017-09-21 / 10 - 11 سالرياض - قاعة المؤتمرات2

7مواصات المركز2017-10-02 / 10 - 11 سالرياض - مركز السيدات في ديوان الودارة3

7موظفين التجارة الخارجية2017-10-03 / 10 - 11 سالرياض - قاعة المؤتمرات4

20مواصات المركز2017-10-04 / 10 - 11 سالرياض - مركز السيدات مخرج 516

 موظفين الشؤون اإلدارية2017-11-22 / 10 - 11 سالرياض - قاعة المؤتمرات6
13والمالية

5موظفين التجارة الخارجية2017-11-23 / 10 - 11 سالرياض - قاعة المؤتمرات7

45موظفين المحاسبين وتصفية2017-12-06 / 10 - 11 سالرياض - مقر هيئة المحاسبين8

35موظفين هيئة المواصات2017-12-19 / 10 - 11 سالرياض - شبكة المواصات9

63موظفين هيئة المواصات2017-12-19 / 10 - 11 سالرياض - هيئة المواصات10

37موظفين هيئة المواصات2017-12-20 / 10 - 11 سالرياض - هيئة المواصات11

20موظفين هيئة المواصات2017-12-25 / 10 - 11 سالرياض - هيئة المواصات12

إحصائية قياس نسبة الوعي:

نسبة الوعي لموظفي المنظومة

الناتج %الوزن النسبي نسبة المعرفة السؤالم

46.140.2511.535معرفة جهات المنظومة1

12.30.33.69 معرفة األهداف االستراتيجية للمنظومة2

74.210.214.842 معرفة مكتب تحقيق الرؤية3

19.180.254.795 معرفة خدمات مكتب تحقيق الرؤية4

134.862المجموع
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رسائل صوت تحقيق الرؤية

برنامج التحول الوطني 
برنامــج تنفيــذي مــن إحــدى البرامــج المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة 
القائمــة علــى  الحكوميــة  الجهــات  التــي تواجــه  التحديــات  2030 وإدراك  الســعودية 

القطاعــات اإلقتصاديــة والتنمويــة فــي ســبيل تحقيقهــا.

نسعى لزيادة

السلع المطابقة 

للمواصفات

من %57 إلى 80%

مؤشر رضا 

التاجر )الشركات 

والمستثمرين(

من ٪69 إلى 77%

مساهمة المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة في 

الناتج اإلجمالي المحلي 

غير النفطي

من %29.36 إلى 35%

المنشآت القائمة )الشركات 

ذات المسؤولية المحدودة(

من 71.764 إلى 104 ألف  

سرعة إنجاز تأسيس 

وإصدار عقد وسجل تجاري 

للشركات ليصبح نصف 

يوم بدال من 7 أيام

الخارطة االستراتيجية لمنظومة 

التجارة واالستثمار

حددت منظومة التجارة واالستثمار

صحة وأداء اإلستثمار5 محاور لتحقيق رؤية المملكة 2030
المنشآت 

أدوات التجارة
التمكين

القدرات

أبرز مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020

الخاص بمنظومة التجارة واإلستثمار
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 النسبةالجهةاسم المبادرةم
المكتملة

97الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تطبيق معايير تقييم دولية1

96وزارة التجارة واالستثمار إنفاذ حقوق المستهلك2

94وزارة التجارة واالستثمار حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ إلى األسواق الخارجية3

90وزارة التجارة واالستثمار أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة4

86وزارة التجارة واالستثمار رفع رضى ووعي المستهلك والتاجر5

80الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة6

74الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة خدمات و حلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة7

71الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة الملكية الخاصة و رأس المال الجريء8

70الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة مسرعات وحاضنات األعمال ومراكز رواد االعمال9

66الهيئة العامة لإلستثمار )CAP( البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية10

65وزارة التجارة واالستثمار هيئة تنمية االعمال التجارية11

58الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة برامج التواصل والتفاعل المباشر مع الشرائح المستهدفة12

55الهيئة العامة لإلستثمار تنفيذ خطة االستثمار الوطنية13

55وزارة التجارة واالستثمار دعم احتياجات األعمال التجارية من خال تمكين السياسات والقوانين14

51وزارة التجارة واالستثمار  التحول لمفهوم الموارد البشرية15

47وزارة التجارة واالستثمار توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة16

45الهيئة العامة لإلستثمار )NCC( إنشاء المركز الوطني للتنافسية17

45وزارة التجارة واالستثمار إنشاء مركز الستدعاء المنتجات المعيبة18

45وزارة التجارة واالستثمار إنشاء هيئة الملكية الفكرية19

42الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة تطبيقات و خدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة20

35وزارة التجارة واالستثمار مراكز الخدمة الشاملة الموحدة21

35وزارة التجارة واالستثمار برنامج تطوير التجارة االلكترونية22

31الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجوده إطاق برنامج سامة المنتجات23

30الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة إطاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري24

30وزارة التجارة واالستثمار التحول الرقمي لمنظومة التجارة واالستثمار25

29الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة تطوير و نشر ثقافة العمل الحر و ريادة األعمال26

25الهيئة العامة لإلستثمار تطوير وبناء القدرات27

20الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة االمتياز التجاري28

15الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجوده إطاق المعايرة القانونية29

15الهيئة العامة لإلستثمار تسويق وتطوير وجذب الفرص االستثمارية30

تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين 31
10الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة العام و الخاص.

8وزارة التجارة واالستثمار تطوير الممارسات التجارية32
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صوت تحقيق الرؤية

منظومة
التجــارة واالستثمار 
MCIplus

مًعا نحققها

أهدافنا في برنامج 
التحول الوطني 2020

تسهيل
ممارسة األعمال

تطوير
قطاع التجزئة

12
زيادة مساهمة 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في 

االقتصاد

3
جذب االستثمارات
األجنبية المباشرة

4

الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية
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الشراكات

ابرز الشراكات خالل 

2017

14 477103عدد المهام الكلية

10 17103عدد المهام لعام 2017

5 0662عدد المهام المنجزة

عدد المهام لعام 2017

عدد المهام المنجزة

33161627941عدد المهام الكلية

3214159710

33161627831
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لخدمــة  وذلــك  الحكوميــة،  والجهــات  واالســتثمار  التجــارة  وزارة  بيــن  تفعيــل شــراكات 
متطلبــات وتوجهــات الــوزارة لتحقيــق رؤيــة 2030 ،  ونعمــل علــى تحديــد احتياجــات جهــات 
الــوزارة مــن الشــركاء الخارجييــن حيــث يتــم العمــل علــى تنســيق وتفعيــل هــذه الشــراكات 

لالرتقــاء والرفــع مــن مســتوى العالقــات التجاريــة 

تفعيــل آليــة عمــل بيــن وزارة التجــارة واالســتثمار والهيئــة العامــة للجمــارك لمتابعــة المنشــآت 	 
التــي يتــم ضبــط منتجــات مغشوشــة لديهــا أو يتــم ضبطهــا فــي الجمــارك. 

الربــط مــع الهيئــة العامــة للجمــارك. حيــث يتيــح بيانــات التخليــص الجمركــي ومــن خالــه تراقــب 	 
الــواردات وكمياتــه ، والحصــول علــى بيانــات للتجــارة  الــوزارة واردات المملكــة ومخــزون 

الخارجيــة ) حجــم تبــادل التجــارة مــع الــدول األخــرى  فيمــا يتعلــق بالصــادرات والــواردات (
وضــع قائمــة بشــركات المطابقــة التــي منحــت شــهادات مطابقــة لمنتجــات ثبــت الحقــا عــدم 	 

مطابقــة تلــك البضاعــة وعــدم قبــول شــهاداتها فــي حــال تكــرار المخالفــة 

)غيــر 	  العاقــة  ذات  والتعاميــم  القضائيــة  األحــكام  علــى  للحصــول  تواصــل  قنــاة  إيجــاد 
واالســتثمارية  التجاريــة  واللوائــح  باألنظمــة  المنشــورة( 

نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية في الدعوى الجزائية	 
الربــط مــع وزارة العــدل ، إتاحــة بيانــات الســجات التجاريــة الــى وزارة العــدل التخــاذ القــرارات 	 

فيمــا يتعلــق بالقضايــا ، وتوثيــق عقــود التأســيس ومــن خالــه يمكــن للمســتثمر ان يوثــق 
العقــد بــدون الرجــوع لكاتــب العــدل ، ورفــع اإليقــاف عــن الســجات التجاريــة التــي صــدر فيهــا 

قضايــا وعليهــا احــكام قضائيــة 

الشراكة مع الهيئة العامة للجمارك 

الشراكة مع وزارة العدل 
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أبرز المهام المكتملة في عام 2017

وضع المهام في عام    
:2017

جهة المهمةمالك المهمةعنوان المهمةجهة الشراكةم

 مؤسسة النقد1
وكالة الشؤون الفنيةوكالة الشؤون الفنيةمشروع نظام االفاسالسعودية

وكالة التجارة الداخليةوزارة العدلنقاط الربط المقدمة من قبل وزارة العدلوزارة العدل2

 وزارة الشؤون البلدية3
والقروية

استصدار وزارة البلديات لتراخيص مراكز تقييم أضرار حوادث 
المركبات وفق شهادات اعتماد تمنحها ...

الهيئة السعودية للمقيمين 
المعتمدين

الهيئة السعودية 
للمقيمين المعتمدين

الهيئة العامة لاستثمارالهيئة العامة لاستثمارانشاء مراكز موحدة نموذجية ........الهيئة العامة للجمارك4

الزام المستوردين بشهادات المطابقة للسلع ذات .....وزارة العدل5
الهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس 
والجودة

الهيئة السعودية 
للمواصفات 

والمقاييس والجودة

وكالة الشؤون الفنيةوكالة الشؤون الفنيةاألحكام القضائية الهيئة العامة للجمارك6

 وزارة العمل والتنمية7
االجتماعية

وضع قائمة بشركات المطابقة التي منحت شهادات مطابقة 
لمنتجات ثبت الحقًا عدم مطابقة تلك البضاعة وعدم قبول 

شهاداتها في حال تكرار المخالفة
وكالة حماية المستهلك

الهيئة السعودية 
للمواصفات 

والمقاييس والجودة

 وزارة الشؤون البلدية8
 الهيئة السعودية للمحاسبيينالزام المراجع الخارجي لشركات االستقداموالقروية

القانونيين
 الهيئة السعودية

للمحاسبيين القانونيين

 موظفين الشؤون9
اإلدارية والمالية

الزام تطبيق كود البناء السعودي في المباني والمشاريع 
الجديدة

الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس 

والجودة

الهيئة السعودية 
للمواصفات 

والمقاييس والجودة

مكتملة
 172

منقولة الى 
تيسير
 38

متأخرة
 48

قيد التقدم
 13

14%

18%

5%

63%
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أبرز الجهات التي زارت مكتب تحقيق الرؤية لعام 2017
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األوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن التوجيه 

بالقيام بعمل معين خال العام المالي 1438 / 1439هـ. :

المتضمنةاألوامر السامية ذات العالقةم

1
 األمر السامي الكريم رقم 28984

بتاريخ 23 / 6 / 1438 هـ

 الموافقة على الضوابط المالية لتنظيم عمليات الصرف على برنامج تشغيل مكاتب تحقيق الرؤية
 في برنامج التحول الوطني، للبند الخاص )10 - 99( المنصوص عليه في األمر السامي رقم

.43588 بتاريخ  9 /9 / 1437هـ

2
 األمر السامي الكريم رقم 28924

 بتاريخ 23 / 6 / 1438 هـ

 الموافقة على استثناء البند الخاص )10 – 99(  المنصوص عليه في األمر السامي رقم  43588
 من 9 / 9 / 1437هـ بتاريخ المادة )السادسة ( من نظام المنافسات الحكومية وأي حكم آخر، وفقًا

. لضوابط يعتمدها معالي وزير االقتصاد والتخطيط

3
القرار الوزاري 

رقم  1 / 43900542 
بتاريخ 15 / 1 / 1439 هـ

الصادر بشأن القواعد واإلجراءات التنظيمية المحدثة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني

4
 األمر السامي الكريم

 رقم 35404
 بتاريخ 5 / 8 /1438هـ

 البند ) ثالثا( : المتضمن قيام وزارة المالية باالشتراك مع مركز اإلنجاز والتدخل السريع بوضع
 ضوابط إلجراء المناقات من االعتمادات المالية المخصصة لبند إنشاء مكتب تحقيق الرؤية وبنود
 مبادرات برنامج التحول الوطني للوزارات والجهات التي تتبعها، إلى االعتمادات المالية المخصصة

 لتشغيل مكتب تحقيق )رؤية المملكة العربية السعودية 2030( – ورفعها خال مدة ال تتجاوز
 )أربعة عشر ( يوما من تاريخه إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية للنظر فيها تمهيدا إلكمال
 ما يلزم في شأنها، على أن يراعى عند إعداد الضوابط ما قضى به البند ) ثامنا ( من المرسوم

 الملكي رقم )م/29( وتاريخ 23 / 3 /1438هـ

5
األمر السامي الكريم

رقم 35404
 بتاريخ 5 / 8 / 1438 هـ

 البند )رابعا(: المتضمن لكل وزير مختص إجراء المناقات من االعتمادات المالية المخصصة لبند
 إنشاء مكتب تحقيق الرؤية وبنود مبادرات برنامج التحول الوطني للوزارات والجهات التي تتبعها
 إلى االعتمادات المالية المخصصة لتشغيل مكتب تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية وذلك
 وفقا للضوابط المشار إليها في البند )ثالثا( أعاه، على أن يقتصر استخدام ما ينقل من تلك
 االعتمادات على التعاقد مع الكفايات الازمة إلدارة المبادرات ومكاتب تحقيق الرؤية ولتغطية

 الدورات والبرامج التدريبية
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المتضمنةاألوامر السامية ذات العالقةم

6
 األمر السامي الكريم

 رقم 35404
 بتاريخ 5 / 8 / 1438 هـ

 البند )سابعا( التأكيد على أصحاب المعالي أعضاء مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ورؤساء
 الجهات الحكومية المشاركة في برنامج التحول الوطني بأن مكاتب تحقيق الرؤية المنشأة في
 الوزارات والصادر في شأن ا األمر السامي رقم )44643 ( وتاريخ 15 / 9 /1437هـ ، والمنشأة
 كذلك في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة والصادر في شأنها

 األمر رقم 61063 وتاريخ26/12/1437هـ  هي الجهة المسؤولة عن مبادرات تلك الجهات والجهات
 التي تتبعها، وكذلك التي يرأس مجلس إدارتها الوزير

7
 األمر السامي الكريم رقم 35404

 بتاريخ 5 / 8 / 1438 هـ

البند )تاسعا(: يقوم كل وزير مختص بتعيين أعضاء فريق مكتب تحقيق رؤية المملكة العربية 
السعودية وكذلك تعيين فريق عمل لتنفيذ كل مبادرة خاصة بالوزارة أو الجهة التي يرأس مجلس 

إدارتها بقرار منه، وله عدم إلزام أعضاء تلك الفرق بإثبات الحضور واالنصراف اليومي.

8
 األمر السامي الكريم

 رقم 35404
 بتاريخ 5 / 8 / 1438 هـ

 البند )عاشرًا(: المتضمن تقوم وزارة الخدمة المدنية باالشتراك مع كل من: مركز رأس المال
 البشري ومكتب ترشيد اإلنفاق الرأسمالي والتشغيلي، والمركز الوطني لقياس أداء األجهزة

 العامة، ومركز اإلنجاز والتدخل السريع، بتحديد مقدار مكافآت تحفيزية تصرف سنويا مرة واحدة
 على األقل ألعضاء الفرق المشار إليها في البند )سابعا( أعاه، ووضع ضوابط صرفها شريطة أال
 يوثر ذلك على مسار المبادرات، ورفع ما يتم التواصل إليه خال مدة ال تتجاوز )ثاثين( يوما من

.تاريخه إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية إلكمال ما يلزم شأنه

9
 األمر السامي الكريم رقم 5608

 بتاريخ 5 / 2 / 1439 هـ
سريان بعض المرونات الخاصة ببرنامج التحول الوطني على برامج تحقيق الرؤية

10
 األمر السامي الكريم رقم 6065

 بتاريخ 8 / 2 / 1439 هـ
 فيما يتعلق بالبند )عاشرا( من األمر السامي رقم 35404 بتاريخ 5 / 8 /1438 هـ، تضمن األمر

 السامي الكريم االكتفاء بما قضى به األمر السامي رقم 29601 بتاريخ 26 / 6 /1438هـ

11
 األمر السامي الكريم

 رقم 6299
  بتاريخ 10 / 2 / 1439 هـ

الموافقة على ضوابط المناقات المشار إليها في البند 
)ثالثًا( في األمر السامي رقم 35404 بتاريخ 5 / 8 / 1438 هـ 

التقرير السنوي
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اإلدارة العامة 
لخدمات العمالء

13
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المنجزات

المنجزاتالمشروعم

افتتاح مركز خدمة العماء في الرياض )كفرع نموذجي(مشروع 1

مبادرة تحول 2
الرفع واعتماد مبادرة تطوير تجربة العميل في برنامج 

التحول الوطني NTP 2.0 والتي تهدف لبناء تجربة مميزة 
لعميل الوزارة على جميع قنوات تقديم الخدمة وباألخص 

االلكترونية

تطبيق مفهوم الموظف الشامل في المركز النموذجي تطوير اجراء3
بالرياض تمهيدًا لتعميم الفكرة لباقي مناطق المملكة

 اصدار دليل خدمات الوزارة )Service Catalogue(مشروع4

وضع هوية موحدة لمراكز خدمة العماءمشروع 5

بناء واعتماد النموذج التشغيلي لمركز خدمة العماء مشروع6
وفروع الوزارة الجديد  

تصميم النموذج التشغيلي للشكاوى وآلية تصعيدها مشروع7
CRM تمهيدًا لتطبيقها على نظام إدارة عاقات العماء

اكتمال دراسة احتياجات فروع الوزارة ومراكز خدمة العماء مشروع8
تمهيدًا لبدء نمذجتها

اإلدارة العامة لخدمات العمالء

ــم  ــة المملكــة 2030 والتــي مــن أهدافهــا تقدي ــق رؤي ــوزارة فــي تحقي حرصــًا مــن ال
الخدمــات بجــودة عاليــة للمواطنيــن ودعــم قنــوات التواصــل مــا بيــن المواطنيــن 
ومجتمــع األعمــال، فقــد تــم انشــاء اإلدارة العامــة لخدمــات العمــاء فــي أكتوبر 2017
ــوات متعــددة  ــر قن ــكل يســر وســهولة عب ــوزارة ب ــم خدمــات ال ــي تهــدف لتقدي  والت
وفعالــة والســعي المســتمر لتحســين تجربــة العميــل مــن خــال تقييــم رضــا العمــاء 
الشــراكة  تفعيــل  فــي  تهــدف  كمــا  مســتمر.  بشــكل  مشــاكلهم  وحــل  ومتابعــة 
المســتثمر  وطموحــات  المســتهلك  بمرئيــات  االعتبــار  بعيــن  واألخــذ  المجتمعيــة 

لتطويــر وتســهيل اجــراءات الخدمــات.  

افتتاح مركز خدمة العماء في الرياض )كفرع نموذجي(
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استراتيجية خدمات العمالء

الفئات
المستهدفة

العمليات

الممكنات

الوصول لخدمات عالية الجودة

تمكين عماء الوزارة من الوصول لخدمات شاملة، 

دقيقة وذات فاعلية عالية

إدارة التعامل مع شكاوى العماء 
بشكل فاعل

تفعيل المركزية الفروع وتمكينها لاستغال 

األمثل للموارد

تطوير مستمر لقنوات تقديم 
الخدمات والتواصل ما بين الوزارة 

وعمائها

تطوير آليات الحوكمة مع الفروع من 
خال تقديم الممارسات المطلوبة 

والتقييم المستمر

استخدام تقنية المعلومات
لتحسين تقديم الخدمات

تحقيق التميز التشغيلي 
والجودة

المحافظة على الموارد
البشرية ودعمها

تحسين استخدام نظام 
إدارة عاقة العماء لتحليل 

احتياجات العماء

النتائــــــج

التقرير السنوي
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الخدمات والصالحيات

خدمات العمالء

تقديم خدمات 
الوزارة

تطوير آلية 
تقديم الخدمات

تطوير تجربة 
العميل

تحقيق الجودة في 
تقديم الخدمات

تقديم
الخدمات للعمالء

مراقبة آداء وجودة 
تقديم الخدمات

تشريع الخدمات
وتطوير اإلجراءات

الخدمات

التشريع

الرقابةالتنفيذ
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الهيكل التنظيمي: 

 إدارة التواصل
االلكتروني

 إدارة
العمليات

 إدارة مراكز
االتصال

 إدارة تجربة
العميل

 اإلدارة العامة
لخدمات العمالء

 إدارة قياس
الجودة واألداء

وحدة التنسيق والمتابعة وحدة التطوير واإلبداع

التقرير السنوي
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التحديات
والصعوبات
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المقترحات والحلولالصعوبات والمعوقات التي تواجه الوكالة

محدوديــة توفــر الكفــاءات وال ســيما الكفــاءات الوطنيــة 	 
المتخصصــة فــي مجــال التجــارة الخارجية.

ارتفــاع معــدل دوران الموظفيــن وضعــف ومســتوى 	 
األجــور والحوافــز المقدمــة.

ارتفاع عدد االجراءات العاجلة والمتنوعة	 

تداخل وتكرار االختصاصات والمهام	 

االعمــال 	  حجــم  مــع  يتناســب  بمــا  الوظائــف  نقــص 
الدوليــة. والممارســات 

ــاء كفــاءات ســعودية مــن خــال توفيــر الوظائــف 	  اســتقطاب الخبــرات وبن
وبرامــج تســتهدف نقــل الخبــرات والتدريــب المتخصصــة، وذلــك لتطويــر 

القــدرات وبمــا يتناســب مــع أفضــل الممارســات العالميــة

أهمية توفير الحوافز المناسبة للحفاظ على الخبرات.	 

دعــم جهــود تحــول وكالــة التجــارة الخارجيــة والــذي يتطلــب المزيــد مــن 	 
التمكيــن والتعزيــز لهيكلــه التنظيمــي والقــدرات البشــرية لتكــون قــادرة 
الفعالــة  والقيــادة  الجديــدة  الخارجيــة  التجــارة  اســتراتيجية  تنفيــذ  علــى 
لمنظومــة التجــارة الخارجيــة، حيــث بــدء تطبيــق إعــادة الهيكلــة والتــي ترتكــز 

علــى االختصاصــات وفصــل المهــام

بنــاء المهــام الغيــر متوفــرة أو الغيــر فاعلــة )مثــل السياســات ودعــم القطاع 	 
الخاص(  

تعزيز وتطوير المهام الموجودة )مثل األبحاث االقتصادية(	 

مشــاريع أتمتــه الخدمــات وخاصــة فــي مجــال العاقــات الثنائيــة )مثــل 	 
تطويــر نظــام الكترونــي إلدارة العاقــات الدوليــة والربــط مــع الممثليــات 

فــي الخــارج(

ضعــف إســتفادة ومعرفــة القطــاع الخــاص فــي القطــاع 
الخــاص بالحقــوق وااللتزامــات والمكاســب الســعودية في 
منظمــة التجــارة العالميــة واتفاقيــات الجــارة الحــرة وتشــجيع 
وحمايــة االســتثمار واالتفاقيــات التجــاري واالســتثمارية 

األخــرى.

بالحقــوق 	  الخــاص  للقطــاع  توعويــة  وأدلــة  ومــواد  عمــل  ورش  تقديــم 
والمكاســب. وااللتزامــات 

التحديــات ورصــد 	  الخــاص لمعرفــة  القطــاع  مــع  التشــاور بشــكل دوري 
المعوقــات وإيجــاد الحلــول المناســبة ضمــن السياســات التجــارة الخارجيــة 
ومفاوضــات المنظمــات واللجــان الدوليــة والعاقــات الثنائيــة الدوليــة. 

توفيــر مقــر جديــد لمكتــب المنــدوب الدائــم والــذي 	 
الدائــم. للمنــدوب  يعتبــر مؤقتــا، وســكن 

توفيــر مقــر مائــم للبعثــة يمكــن مــن تحقيــق أعماله مثــل عقــد االجتماعات 	 
التنســيقية للــدول اإلقليميــة والصديقــة وتوفيــر مكاتــب كافيــة. وكذلــك 

توفيــر ســكن يتناســب مــع مهــام ودور المنــدوب الدائــم.

التجاريــة 	  الميزانيــات المخصصــة للملحقيــات  ضعــف 
ممــا يؤثــر علــى كفــاءة التمثيــل وتحقيــق األهــداف، 
وكذلــك عــدم تواجــد الملحقيــات فــي أســواق هامــة. 

وتوفيــر 	  التهيئــة  وإعــادة  لتشــغيل  متخصصــة  ميزانيــة  علــى  الحصــول 
الازمــة  الكفــاءات 

الرفع بطلب افتتاح الملحقيات في األسواق المستهدفة	 

تتطلــب صياغــة سياســة التجــارة الخارجيــة تنســيقًا عاليــًا 	 
لضمــان التنســيق والموائمــة فــي منظومــة التجــارة 
الخارجيــة والتــي يتشــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الجهــات، 
واســتراتيجيات  لسياســات  الجهــات  توفيــر  وكذلــك 
محدثــة وتوائمــة لتعظيــم اإلســتفادة ووضــع األولويــات

ــي تشــمل سياســات 	  ــة والت ــارة الخارجي ــة الســنوية لسياســة التج المراجع
وكذلــك   الخــاص،  والقطــاع  للجهــات  محدثــة  وأولويــات  واســتراتيجيات 
االســتفادة مــن المخرجــات وطــرح المبــادرات لتعظيــم المصالــح مــن خــال 
طرحهــا علــى مســتوى اللجــان التفاوضيــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة 

والمنظمــات واللجــان الدوليــة األخــرى والعاقــات الثنائيــة الدوليــة.

التحديات والحلول المقترحة
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نظام الشركات المهنية  	 

عــدم تنســيق الجهــات األخــرى فيمــا يخــص مبادراتهــا وحماتهــا 	 
التصحيحيــة للســوق التجــاري مــع الــوزارة يؤثــر علــى ســير العمــل

عــدم ربــط بيانــات األفــراد مــع الــوزارة يــؤدي إلــى إصــدار ســجل 	 
تجــاري لغيــر مســتحقها )الوفيــات، عــدم األهليــة(

التعجيل باعتماد مشروع نظام الشركات المهنية	 

ــة، ال ســيما 	  ــل إطــاق أي حمل ــرى قب ــن الجهــات األخ التنســيق بي
جاهزيــة  مــن  للتأكــد  التجــاري  للســوق  التصحيحيــة  الحمــات 

العاقــة ذات  الجهــات  جميــع  واســتعداد 

ربط االنظمة اإللكترونية مع الجهات ذات العاقة	 

وجــود مخالفــات لمــواد نظــام الشــركات فــي الجمعيــة العموميــة 	 
اجتمــاع  نتائــج  علــى  الموافقــة  صعوبــة  إلــى  يــؤدي  والــذي 

الجمعيــات.

عدم وجود الئحة حوكمة للشركات المساهمة غير المدرجة	 

التعجيل باصدار الئحة حوكمة الشركات	 

ربط االنظمة اإللكترونية مع الجهات ذات العاقة	 

رفــع مســتوى الوعــي بحقــوق والتزامــات اعضــاء مجالــس ادارات 	 
الشــركات

قلة معرفة أغلب الشركات بأحكام نظام الشركات	 

قلــة عــدد المحاســبين القانونييــن المعتمديــن لمراجعــة واعتمــاد 	 
القوائــم الماليــة للشــركات

العمل على زيادة الوعي والتثقيف في أحكام نظام الشركات.	 

تطوير الية لرفع عدد المحاسبين القانونيين	 

- قلة وعي العميل بنظام العامات التجارية الخليجي	 
تكثيف الحمات التوعوية	 

إعادة النظر في رسوم تسجيل عامة تجارية	 

التعجيل في اعتماد نظام الوكاالت التجارية الجديد	 نظام الوكاالت التجارية قديم	 

أنظمــة بعــض الــدول العربيــة ال تقبــل الشــهادات المصــدرة 	 
إلكترونيــًا

ــرة 	  ــة بمذك ــدول العربي ــك بشــكل رســمي لجامعــة ال الرفــع عــن ذل
إيضاحيــة لطبيعــة هــذه الخدمــة ومميزاتهــا وعــدم تعارضهــا مــع 
ــدول  ــة ال ــة فــي إطــار جامع ــب اعتمــاد هــذه األلي ــة و طل االتفاقي

ــة العربي

انخفــاض مســتوى التفاعــل بيــن أعضــاء مجالــس إدارات بعــض 	 
الغــرف .

بيــن األعضــاء وتؤثــر 	  التــي تحصــل  الخافــات واالنقســامات 
. الغــرف ومســاهماتها  أداء  ســلبًا علــى 

عــدم االنتظــام فــي عقــد االجتماعــات الدوريــة لمجلــس اإلدارة 	 
ــة . والجمعيــات العموميــة ورفــع القوائــم المالي

تأخــر اإلفــادات مــن الجهــة ذات العاقــة عــن االســتعام عــن 	 
اإلدارة. لمجالــس  المرشــحين 

إتاحــة الفرصــة للغــرف الســتثمار أموالهــا بالطريقــة التــي يقرهــا 	 
مجلــس اإلدارة.

تحســين عمليــات اختيــار المرشــحين واالنتخابــات )تحديــد الكفــاءات، 	 
التواصــل، الترشــيح، االنتخابــات، التعييــن، اختيــار الرئيــس(.

توحيد وتطوير خدمة التصديق اإللكتروني بين الغرف.	 

الربــط اإللكترونــي مــع مركــز المعلومــات الوطنــي لتســريع قبــول 	 
طلبــات الترشــيح لعضويــة مجالــس إدارات الغــرف.

التصويــت اإللكترونــي لقــرارات مجالــس االدارات فــي الغــرف 	 
التجاريــة.

إيداع القوائم المالية للغرف عبر نظام قوائم.	 
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صعوبة إثبات حاالت التستر	 

ــة النشــاط لمــن رأس 	  نظــام الســجل التجــاري يســمح بمزاول
مالهــم أقــل مــن مائــة ألــف ريــال

قلة وعي المجتمع بأضرار التستر	 

صعوبــة الحصــول علــى معلومــات األرصــدة و الحــواالت 	 
البنكيــة للوافديــن ومقارنــة ذلــك بالدخــل الشــهري

طول فترة التقاضي	 

عدم وجود حد أدنى للعقوبات	 

إجبار المحات التجارية على استخدام نقاط البيع	 

تعديل نظام السجل التجاري	 

تكثيف الحمات التوعوية	 

عقوبــات فوريــة للمحــات التجاريــة فــي حــال عــدم إصــدار فاتــورة 	 
للمشــتريات

تعــاون الجهــات ذات العاقــة لمقارنــة الدخــل الشــهري بالحســابات 	 
البنكيــة و الحــواالت

إيجاد محاكم متخصصة للبت في قضايا التستر بشكل سريع	 

تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية داخل األحياء	 

مراجعة نظام مكافحة التستر ووضع حد أدنى للعقوبات	 

التوسع في إنشاء المختبرات وفحص السلع وزيادة التنسيق مع 	 استمرار دخول منتجات مستوردة رديئة	 
الجهات المختصة كالجمارك وهيئة المواصفات

المخالفات المستمرة في المستودعات واالستراحات 	 
تكثيف التعاون بين الجهات إلحكام الرقابة وتشديد العقوبات	 لتصنيع منتجات مقلدة ومغشوشة

عدم معرفة الحقوق و الواجبات التجارية لدى بعض 	 
توعية التاجر والمستهلك بالحقوق والواجبات بعدة طرق مختلفة	 المستهلكين والتجار

اطاق حمات توعوية عن دور الوزارة واختصاصاتها	 استمرار الباغات الخارجة عن اختصاص الوزارة	 

موقع الكتروني لرصد المنتجات المعيبة بالرقم التسلسلي – 	 عدم تفاعل أصحاب المنتجات المعيبة مع االستدعاءات	 
الربط مع ابشر

االنطباع السائد بعدم حيادية الوزارة فيما بين المستهلك 	 
نشر دليلي التاجر والمستهلك وتطبيق األنظمة الخاصة بهما	 و التاجر

طول فترة التقاضي في قضايا الغش التجاري بين الوزارة 	 
كجهة ضبط والنيابة العامة كجهة تحقيق وادعاء والمحكمة 

المختصة إلصدار االحكام

تعديل نظام مكافحة الغش التجاري بحيث يتم إعطاء صاحية 	 
لوزارة التجارة واالستثمار في البت في قضايا الغش التجاري 

من خال لجان قضائية مختصة
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تباين بين الهيكل التنظيمي المعتمد و الهيكل التشغيلي 	 

تطوير الهيكل التنظيمي لمواكبة التغيرات و التحديات و 	 
المبادرات المسندة إلى الوزارة، السيما بعد التعديات 

األخيرة التي طرأت على نشاط الوزارة.

دعم الهيكل التنظيمي باألوصاف الوظيفية، والمسارات 	 
المهنية التي تنظم عمل الوحدات التنظيمية وتتكامل فيما 

بينها لتحقق أهداف الوزارة بفعالية.

نقص في الكوادر المتخصصة في هذا المجال نظرًا لندرة 	 
توفر الكفاءات في سوق العمل.

نقص في الكوادر المتخصصة في هذا المجال نظرًا لندرة 	 
توفر الكفاءات في سوق العمل.

نقص في الكوادر البشرية في مجال االستقطاب 	 
والتوظيف.

االعتماد المنفرد على القدرات الداخلية في ضل كثرة 	 
طلبات التوظيف من كافة الوكاالت و الوحدات التنظيمية 

األخرى.

محدودية الميزانية و الشواغر والمرونة في المنصات 	 
المتاحة. 

استقطاب الكوادر البشرية في مجال االستقطاب 	 
والتوظيف. 

تنويع المصادر وعقد الشراكات االستراتيجية مع مكاتب 	 
التوظيف.

التطوير المستمر لعملية التوظيف وابتكار منصات 	 
التوظيف المتنوعة لدعم احتياج الوزارة )مثل المستشارين 

غير المتفرغين ، ونظام االستعارة(

نقص في الكوادر البشرية في مجال توصيف الوظائف.	 

التعارض مع دليل تصنيف الوظائف وفقًا لنظام الخدمة 	 
المدنية.

تطوير منهجية توصيف الوظائف لتحتوي المهام و 	 
المسؤوليات ومؤشرات األداء وربطها بالمسار المهني 

تطوير قدرات الموارد البشرية في هذا التخصص وتنمية 	 
معارفهم و مهاراتهم.

نقص في الكوادر البشرية في مجال تعريف إطار الجدارات.	 

جاهزية الوكاالت و الوحدات التنظيمية األخرى بالوزارة 	 
للمشاركة في تعريف و تحديد الجدارات الفنية.

توعية و إشراك أصحاب المصلحة بأهمية إطار الجدارات و 	 
بيان أثره على إدراك الموظف لمسؤولياته و إدارة أداءه و 

تطوير ذاته على المستوى المهني.

مواجهة الموظفين صعوبة في إستيعاب مصطلحات و 	 
أدوات الائحة الجديدة

مقاومة الموظفين لطريقة التقييم الجديدة 	 

عدم وجود برنامج تقني إلدارة األداء	 

تكثيف ورش العمل	 

عمل فيديو توضيحي عن إدارة األداء	 

التواصل مع تكنولوجيا المعلومات إلنشاء برنامج تقني 	 
إلدارة األداء.
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عدم توفر معلومات دقيقة حول األدوار الحرجة أو حول الخلفاء 	 
المحتملين مثل )األداء التاريخي، ونتيجة اختبار قياس القدرات(

وضع خطط تطويرية فردية للقادة	 

اعتماد منظومة من الحوافز التي تساهم تأسيس خطة 	 
لإلبقاء على الخلفاء المرشحين لأدوار الحرجة. 

بناء Assessment Center يتم من خاله الحصول على 	 
بيانات أساس يعتمد عليها في تصميم خطط التعاقب 

القيادي

تفعيل إدارة األداء والحصول على نتائج واقعية تعكس 	 
مستوى األداء للخلفاء المحتملين.

نقص في الكوادر البشرية في مجال تطوير القيادات.	 

عدم توفر مركز للقياس Assessment Center والذي 	 
من خاله يتم تحديد الفجوات في المهارات القيادية 
و الجدارات السلوكية الازمة للوقت الحالي و الوقت 

المستقبلي.

استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة  في مجال تطوير 	 
القيادات.

استخدام القدرات و الموارد الداخلية لتنفيذ منهجية و 	 
متطلبات تطوير القيادات.

محدودية الميزانية.	 

طول إجراءات طرح المنافسات و التي تأخذ وقتًا يؤثر على 	 
تقديم التجارب التعليمية و التطويرية.  

تحديد االحتياج التدريبي2018 م بمنهجية أكثر فعالية.	 

تنويع منصات التدريب و التطوير ذات األثر النوعي مثل 	 
التوجيه، واإلرشاد، والتعّرض، و االحتكاك، والتدوير، وغيرها 

من منصات التطوير النوعي.

 	KMS/ إنشاء منصات التعليم وإدارة المعرفة اإلليكتروني
 LMS

تطبيق منهجية قياس العائد على التدريب. 	 

%66 من موظفي الوزارة يتواجدون في الفروع	 

رضا الموظفين	 

والء وارتباط الموظف	 

محدودية الموارد المالية	 

نقص في  الكوادر البشرية المؤهلة	 

شمول المناطق في البرامج والمبادرات المستهدفة	 

استقطاب الكفاءات في مجال التواصل الداخلي	 

التعاقد مع شركات استشارية متخصصة لقياس مستوى 	 
االرتباط الوظيفي ووضع الخطط االستراتيجية والبرامج 

لرفع مستوى االرتباط

دعم وتعزيز التواصل من قبل قيادات ومدراء الوزارة مع 	 
الموظفين واالستماع إليهم والمشاركة في الفعاليات 

والمبادرات والبرامج

إعادة هندسة اإلجراءات لجعلها أكثر كفاءة والحصول على 	 
رضا العماء )الموظفين(

تعفيل قسم HR Help Desk والذي يهدف لتقديم خدمة 	 
نوعية للزماء الموظفين.
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التأخر في اصدار تعميد المشاريع وذلك النشغال المراقب 	 
المالي للعمل في مجموعة الجهات الحكومية مع وزارة 

التجارة واالستثمار

تفريغ المراقب المالي للعمل في وزارة التجارة واالستثمار 	 
لجميع أيام األسبوع وعدم تكليفه بمهام رقابية في جهات 

أخرى، الى ان يتم تفعيل الربط مع منصة اعتماد

نقص الكوادر الفنية والموظفين	 
العمل على توظيف الكوادر الفنية المتخصصة وفق 	 

الهيكلية المعتمدة، والعمل على تحسين بيئة العمل 
لضمان استقرار واستمرارية الموظفين 

صعوبة التواصل مع الجهات الخارجية سواء الجهات 	 
الشقيقة أو الوزارات والهيئات مما يؤثر على عملية الربط 

االلكتروني وبالتالي تأخر المشاريع
تشكيل فرق عمل مع هذه الجهات ويكون لها اجتماعات دورية يتم متابعتها 

من مستويات عليا

التجدد الدائم والتطور الهائل في عالم التقنية مما يشكل 	 
تحدي في متابعة آخر المستجدات وخصوصا في مجال امن 

المعلومات
وضع برنامج تدريبي متخصص سنوي للرفع من مهارات الموظفين التقنية 

لمواكبة التطور وآخر المستجدات التقنية

المقترحات والحلولالتحديات والصعوبات التي تواجه اإلدارةم

اإلسراع باالعتمادات وأخذ موافقات وزارة الماليةتأخر االعتمادات المالية 1

يتم توجيه الجهات الحكومية بسرعة الردمدى استجابة الجهات الحكومية لطلبات الوزارة2

التوظيفنقص الموارد البشرية الفنية3

يتم اإلسراع بتخصيص األراضي من أماك الدولةتخصيص أراضي مكة/ أبها / الطائف / فرع الرياض4
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