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خادم الحرمين الشريفين

أيــــده الله



صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
 حفظه الله



رؤيـــــــتنـا 

ريـــــــادي  مــوقـــــع  تحقـــــيق 
لقطاَعي التجارة واالســـتثمار 
الســـعودي فـــي بيئـــة عادلة 

ـــزة. ومحفِّ

رسالتنـــا

تعزيـــز قـــدرات قطاَعـــي التجـــارة 
واالســـتثمار، وحمايـــة مصالـــح 
تطويـــر  عبـــر  المســـتفيدين، 
وآليـــات  سياســـات  وَوْضـــع 
ــي  ــِهم فـ ــة، ُتسـ الـ ــذ فعَّ تنفيـ
اقتصاديـــة  تنميـــة  تحقيـــق 

ُمســـتدامة.

سبب إعداد التقرير السنوي:
 

تــمَّ إعــداد هــذا التقريــر تحقيقــًا للمــادة رقــم 29 مــن نظــام 
مجلــس الــوزراء: »علــى جميع الــوزارات واألجهــزة الحكومية 
األخــرى أن ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين 
ــه مــن  قت ــا حقَّ ــرًا عمَّ ــة تقري ــة كلِّ ســنة مالي يومــًا مــن بداي
إنجــازات مقاَرنــًة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال 
ــات،  ــا مــن صعوب ــا واَجَهه ــة، وم ــة المنقضي الســنة المالي

ومــا تــراه مــن مقَتَرحــات لحســن َســْير العمــل فيهــا«.
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احترام الحقوق: ِقَيمنــــــا

ــات  ــرم حقــوق كافــة فئ ــدرك ونحت نعــي ون
المتعامليــن وفقــًا ألنظمــة ولوائــح العمــل 

َبعــة. المتَّ

سرعة االستجابة:

احتياجــات  لتلبيــة  بِجــّد  ونعمــل  نجتهــد 
عــات متعاملينــا بأســرع وقــت ممكــن،  وتوقُّ
وفــق أفضل مســتويات األداء ومماَرســات 

ــز. الجــودة والتميُّ

روح الفريق: 

الفريــق  وبــروح  جماعــي  بشــكل  نعمــل 
الواحــد إلنجــاز كافــة أنشــطتنا ومهامنــا؛ بما 
ــخ مماَرســات  ز مبــادئ التعــاون ويرسِّ يعــزِّ

المتبــاَدل. االعتمــاد 

المباَدرة: 

ــاَدرة، واستشــعار معطيــات  ــذ زمــام المب َأْخ
اإلدارة  مبــادئ  ــي  وتبنِّ المحيطــة،  البيئــة 

الوقائيــة.

اإلبداع:

أعمالنــا  كافــة  فــي  اإلبــداع  ــز  ونحفِّ ر  نقــدِّ
ــي  يلبِّ ــا  ممَّ خدماتنــا؛  بجــودة  لارتقــاء 
عاتهــم. ــى توقُّ احتياجــات متعاملينــا ويتخطَّ
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كلمة
وزير التجارة واالستثمار

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

بحمــد اللــه تعالــى وتوفيقــه، َشــِهَد العــام 2019م 
َدْعمــًا ال محــدودًا لمنظومــة التجــارة واالســتثمار، إذ 
صــدرت موافقــة القيــادة الرشــيدة علــى تأســيس 
ــن القطــاع  ز بيئــة األعمــال وتمكِّ كيانــات جديــدة تعــزِّ
ُأنشــئت  فقــد  االســتثمارات،  وتجــذب  الخــاص 
هيئــة للتجــارة الخارجيــة لتعظيــم مكاســب المملكــة 
التجاريــة واالســتثمارية الدوليــة، وترســيخ مكانتهــا 
المركــز  وُأنشــئ  وعالمــي،  إقليمــي  كمركــز 
الوطنــي للتناُفســية »تيســير« لتحســين وتطويــر 
المملكــة  بترتيــب  واالرتقــاء  التناُفســية،  البيئــة 
ومعالجــة  العالميــة،  والتقاريــر  ــرات  المؤشِّ فــي 
كمــا  الخــاص،  القطــاع  ُتواِجــه  التــي  يــات  التحدِّ
صــدرت الموافقــة علــى تنظيــم المركــز الســعودي 
عبــر  المســتثِمر  لخدمــة  االقتصاديــة  لألعمــال 
الوطنــي  البرنامــج  إقــرار  وتــمَّ  ــدة،  موحَّ ــة  منصَّ
ر فــي  ر التجــاري لمعالجــة التســتُّ لمكافحــة التســتُّ
القطاعــات كافــة، وتطويــر األنظمــة والتشــريعات، 
الحلــول  واســتخدام  اإللكترونيــة  التجــارة  وتحفيــز 

التقنيــة لتســهيل تجربــة المســتفيدين.

زنــا خــال العــام 2019م منظومــة التشــريعات  وعزَّ
نظــام  أبرُزهــا:  وتنظيمــًا،  والئحــًة  نظامــًا  بــــ20 
التجــارة اإللكترونيــة لزيــادة موثوقيــة التعاُمــات 
اإللكترونيــة  التجــارة  أنشــطة  وتحفيــز  التجاريــة، 
رهــا، وحمايــة المســتهِلكين. ونظــام االمتيــاز  وتطوُّ
ــن مــن اتخــاذ قــرارات اســتثمارية  التجــاري الــذي ُيمكِّ
والخدمــات. ونظــام  ــَلع  السِّ جــودة  ترفــع  صائبــة 
الشــركات المهنيــة الــذي ُيتيــح تأســيس شــركات 
مهنيــة تمــاِرس أكثــر مــن مهنــة، ويســمح بــأْن تأخــذ 
دة، ويســمح بمشــاركة مســتثِمرين  أشــكااًل متعــدِّ
غيــر مهنييــن فــي الشــركات المهنيــة. وقمنــا أيضــًا 
بتعديــات علــى نظــام الرهــن التجــاري لتوســعة 

فــرص الحصــول علــى القــروض.

الهيــكل  علــى  الكريمــة  الموافقــة  صــدرت  كمــا 
التنظيمــي الجديــد للــوزارة والــذي جــاء بعــد 15 
ننا -بعــون اللــه  عامــًا مــن الهيــكل الســابق، وســيمكِّ
تعالــى- مــن تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة وأهدافهــا 
فــي ضــوء رؤيــة 2030، ويعكــس اهتمامنــا بقطــاع 
األعمــال، والتجــارة اإللكترونيــة، واالعتمــاد علــى 
الحلول التقنية الســريعة وذكاء األعمال، وتســهيل 

ــة. اإلجــراءات والمماَرســة لألنشــطة التجاري

ونتيجــًة للجهــود المخِلصــة لزمائــي فــي مجلــس 
التجــارة  نظــام  وصــدور  اإللكترونيــة،  التجــارة 
ــر  ــَن ترتيــب المملكــة فــي مؤشِّ اإللكترونيــة، تحسَّ
 )UNCTAD( األمــم المتحــدة للتجــارة اإللكترونيــة
ــت المرتبــة 49 عالميــًا، وجــاءت ِضْمــن أفضل  واحتلَّ
10 دول نمــوًا فــي التجــارة اإللكترونيــة، وبلغــت 
لة فــي »معــروف«  المتاجــر اإللكترونيــة المســجَّ
بنهايــة 2019م أكثــر مــن 45 ألفــًا بنمــو %79 خــال 

عــام.

اليــوم  واالســتثمار  التجــارة  وزارة  فــي  ونفَخــر 
بأننــا نخــدم أكثــر مــن %97 مــن عمائنــا بشــكل 
األعمــال  لمراجعــة مراكــز  الحاجــة  إلكترونــي دون 

بالــوزارة، بزيــادة %27 عــن 2018م، وذلــك نتيجــة 
ل الرقمــي وزيــادة الخدمــات اإللكترونيــة إلى  التحــوُّ
ون -بعــون اللــه تعالــى- فــي  76 خدمــة، ومســتمرُّ
َرْفــع جــودة الخدمــات وتســهيل عمليــة االســتفادة 

ــا. منه

وجــاء تصنيــف المملكــة هــذا العــام مــن ِقَبــل البنــك 
مــًا واألولــى إصاحــًا مــن  الدولــي كأكثــر الــدول تقدُّ
بيــن 190 دولــة فــي العالــم، ليعكــس تصميمنــا 
ــا علــى مواَصلــة مســيرة التنميــة  وإرادتنــا وعزيمتن
تناُفســية  لرفــع  اإلصاحيــة؛  البرامــج  وتنفيــذ 
المملكــة والوصــول إلــى مصــافِّ الــدول العشــر 

األكثــر تحفيــزًا لألعمــال فــي العالــم.

ــق لــوال توفيــق المولــى عــزَّ  كلُّ ذلــك مــا كان ليتحقَّ
، ثــم الدعــم الامحــدود مــن قائــد التنميــة فــي  وجــلَّ
ــن الشــريفين  دي خــادم الحرمي ــة ســيِّ ــا الغالي مملكتن
ــم  ــه، وَدْع ــز حفظــه الل ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب المل
ُموحــة وقائــد  ومتابعــة مهنــدس رؤيــة المملكــة الطَّ
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  دي  ســيِّ التغييــر 
اللــه،  حفظــه  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  ــد  محمَّ
فــي  مســتمرٌة  تعالــى-  اللــه  -بعــون  والمملكــُة 
رؤيــة  عبــر  اإلنجــازات  مــن  مزيــٍد  لتحقيــق  طريقهــا 
2030، وَبــْذل جهــود كبيــرة فــي تســهيل مماَرســة 
م  التقــدُّ ومواصلــة  التناُفســية،  وتعزيــز  األعمــال، 

وتحقيــق اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز.

ــوزارة التجــارة  ــر الســنوي ل ــن أيديكــم التقري وأضــع بي
العــام  خــال  اإلنجــازات  ــص  يلخِّ الــذي  واالســتثمار 
قــت بفضــل الله  2019م )1440-1441هـــ( والتــي تحقَّ
تعالــى، ثــم بجهــود زمائــي فــي الــوزارة بمختلــف 
القيــادة  لتوجيهــات  تنفيــذًا  وأعمالهــم؛  إداراتهــم 
تعزيــز  علــى  العمــل  بمواَصلــة  وَنِعُدكــم  الرشــيدة، 

واالســتثمار،  التجــارة  قطاَعــي  قــدرات 
اإلنجــازات  مــن  مزيــٍد  وتحقيــق 

لتحقيــق رؤيــة المملكة 2030.

قــفـزت الـمـمـلـكة 103 مراتب 
في مؤشر بدء النشاط التجاري
لتكون في الـمرتـبـة 38 عالميًا
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الملخص التنفيذي



رات  م المملكة في المؤشِّ تقدُّ
الدولية :

تعـــزيز التشريعـــات بــ20 نظـــامًا 
والئحــــًة وتنظيمًا :

بيئة  لتحسين  وجهودها  2018م  العام  خال  الوزارة  ألعمال  نتيجًة 
رؤية  ألهداف  تحقيقًا  األجنبية  االستثمارات  َجْذب  وتعزيز  األعمال 
المملكة 2030، فقد حققت المملكة خال العام 2019م تحسنًا في 

المؤشرات الدولية: 

كما أسهمت جهود مجلس التجارة اإللكترونية، وصدور نظام التجارة 
ن  اإللكترونية، وتأسيس مركز للتجارة اإللكترونية بالوزارة، في تحسُّ
اإللكترونية  لــلــتــجــارة  المتحدة  األمم  ر  مؤشِّ في  المملكة  ترتيب 

)UNCTAD(، وجاءت المملكة  

ِضـْمـن أفـضـل 10 دول نموًا في التجارة اإللكترونية في 2019م.

واصلــت الــوزارة جهودهــا فــي تعزيــز اإلطــار القانونــي والتنظيمــي 
األعمــال  مماَرســة  وســهولة  التناُفســية  القــدرة  تحســين  لزيــادة 
ــا:  ــًا أبـرُزهــ وتحفيــز نمــو القطــاع الخــاص، فــقــــد صـــدر 20 تـشـريـعـ

للتناُفســية،  الوطنــي  المركــز  تنظيمــات:  صــدور  إلــى  إضافــًة 
الســعودي  والمركــز  االقتصاديــة،  لألعمــال  الســعودي  والمركــز 
للتحكيــم التجــاري، والترتيبــات التنظيميــة للهيئــة العامــة للمعــارض 
والمؤتمــرات، وتعديــل تنظيــم »منشــآت«. وكذلــك صــدرت لوائــح: 
تنظيــم ســجل الرهــون، وقواعــد ولوائــح نظــام اإلفــاس، وإجــراءات 
ودليــل تراخيــص االســتيراد، وقواعــد الترخيــص فــي تقديــم خدمــات 

ــة القيمــة المضافــة وغيرهــا. ــزكاة وضريبــة الدخــل وضريب ال

الهيكل الجديد للوزارة وفق رؤية 2030 :

اهتمامهــا  للــوزارة  الجديــد  التنظيمــي  والدليــل  الهيــكل  يعكــس 
بتطويــر قطاَعــي التجــارة واالســتثمار، وتحفيــز التجــارة اإللكترونيــة 
وذكاء  الســريعة  التقنيــة  الحلــول  علــى  واالعتمــاد  وتطويرهــا، 
ــرات  األعمــال، واهتــمَّ الهيــكل الجديــد بخدمــة العماء، وقياس مؤشِّ
األداء وتطويرهــا، وَرْفــع جــودة أداء الفــروع وخدماتهــا بإنشــاء وكالــة 

ــة بخدمــة العمــاء والفــروع. مختصَّ

ــر أفضــل الحلــول  ــر لتوفي ــة للتخطيــط والتطوي ــم اســتحداث وكال وت
تضــمُّ  المشــَتَركة  للخدمــات  وكالــة  وإنشــاء  والتقنيــة،  المبَتَكــرة 
الماليــة واإلداريــة والهندســية  الرئيســة فــي اإلدارات:  الخدمــات 

البشــرية.  والمــوارد 

أصبحــت المملكــة األولــى عالميًا 
تـقـدمـــًا وإصـاحــًا بين 190 دولة  

ــر  وقفــزت 103 مراتــب في مؤشِّ
»بــدء النشــاط التجــاري« وصــواًل 

إلــى المرتبــة 38 عالميــًا.

تقريــر  فــي  مرتبــة   30 م  التقــدُّ
 »2020 األعـــمال  »مــــمــــاَرسة 
الــصــادر عـــــن الــــبـــنـك الدولي

الثالثــة  المرتبــة  إلــى  مــت  وتقدَّ
يــة  ــر »حمايــة أقلِّ عالميــًا فــي مؤشِّ

المســتثِمرين«.

االستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الغش التجاري 

ــة الغــش  ــة لمكافح ــداد االســتراتيجية الوطني ــوزارة مــن إع انتهــت ال
التجــاري بالمشــاركة مــع الجهــات الحكوميــة ذات  العاقــة مــن خــال 
ــم إشــراك كل مــن القطــاع  ــر مــن 30 ورشــة عمــل، كمــا ت عقــد  أكث
وكانــت  االســتراتيجية،  هــذه  إعــداد  فــي  والمســتهلكين  الخــاص 

المخرجــات علــى النحــو التالــي : 

      أهداف استراتيجية.
         برامج استراتيجية، تحوي أكثر من   39  مبادرة.

        برامج ممكنة للبرامج االستراتيجية.

4
7
4

نظام
التجارة اإللكترونية

نظام 
االمتياز التجاري

نظام 
الشركات المهنية

مركز
للتجارة اإللكترونية

مكتب 
التحول االستراتيجي

وُأنشئ  كل من :
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ل الرقمي وخدمة العمالء : التحوُّ

ل الرقمــي وخدمــة العمــاء  فــي إطــار ســعي الــوزارة إلــى التحــوُّ
ــر، فقــد عملــت علــى : بشــكل ســهل وميسَّ

زيــــادة الزيــــارات التفتيشيـــة 
وانخفـــــاض البالغات التجـــاريـــة :

ــذت  فــت الــوزارة خــال العــام 2019م مــن جهودهــا الميدانيــة، ونفَّ كثَّ
ــراكة  زت جهود الشَّ 622 ألــف زيــارة تفتيشــية للمنشــآت التجاريــة، وعزَّ
ــا أســَهَم فــي انخفــاض الباغــات التجاريــة  مــع القطــاع الخــاص؛ ممَّ
لت زيــادة فــي إجمالــي  بنســبة %13 مقارنــًة بالعــام 2018م، وســجَّ
 76% بنســبة  المحليــة(  باألســواق  تداُولهــا  )قبــل  المضبوطــات 

ــًة بالعــام 2018م. مقارن

زيادة عدد الخدمات اإللكترونية

نسبة العماء الذي تتم خدمتهم إلكترونيًا

نسبة رضا العماء عن الخدمات اإللكترونية 

76 خدمة

 97%

 89%

622 ألف زيـــارة تـــفــتيشية
بنسبة زيادة %43 عن 2018م.

انخفاض الباغات التجارية بنسبة 
%13 مــــــــقــــــــــارنــــــًة بــــ 2018م

المضبوطات  إجمالي  في  زيادة 
)قبل تداُولها باألسواق المحلية( 
بـنـســبة %76 مقارنًة ب 2018م.
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الهيكل التنظيمي
لوزارة التجارة واالستثمار

مساعد الوزيرنائب الوزير

مكتب الوزير

مركز التجارة اإللكترونيةمكتب نائب الوزير

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة مكتب التحول
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وكالة التخطيط 
والتطوير

الوكالة المساعدة 
ألعمال المساندة

الوكالة المساعدة 
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التجارية

الوكالة المساعدة 
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الوكالة المساعدة 
للتطوير
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الوكالة المساعدة 
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والغرف التجارية
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المسار التنفيذي :
 

آِخــر اعتمــاد للهيــكل التنظيمــي كان فــي عــام 1425ه، وتــم 	 
التعديــل عليــه فــي عــام 1436هـــ.

ــدأ العمــل علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد فــي بدايــة عــام 	  ب
ــة شــهر رمضــان 1439هـــ. ــَع لاعتمــاد فــي نهاي 1439هـــ، وُرِف

اعَتَمــَد مجلــس الــوزراء الهيــكل التنظيمــي الجديــد فــي 26 رجــب 	 
1440هـــ/ 2 أبريل 2019م.

أهداف الهيكل التنظيمي الجديد :
 

اإلســهام فــي تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة وأهدافهــا، وفــي 	 
.2030 مواءمــة رؤيــة المملكــة 

تمكيــن الــوزارة مــن مواَكبــة التطــورات فــي تقنيــة المعلومــات 	 
وأنمــاط التجــارة الحديثــة.

وجــودة 	  بنوعيــة  واالرتقــاء  العمــاء،  خدمــات  مفهــوم  تعزيــز 
لهــم. مــة  المقدَّ الخدمــات 

فــي 	  ُيســِهم  ــا  ممَّ والحوكمــة؛  الرقابــي  ْور  للــدَّ أكبــر  تفعيــل 
العمــل. إجــراءات  جــودة  تحســين 

اإلســهام فــي االســتفادة القصــوى مــن المــوارد المتاحــة لتوفير 	 
بيئــة عمل مناســبة لجميــع الوكاالت واإلدارات ومنســوبيها.

اعَتَمــَد مجلــس الــوزراء الهيــكل التنظيمــي الجديــد الــذي ِمــْن شــأنه 
أْن ُيســِهم فــي تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة وأهدافهــا ويتــواءم مــع 

رؤيــة المملكــة 2030.
ــرت  ــوكاالت واإلدارات العامــة، وُغيِّ ــه بعــض ال وقــد اســُتحدثت في

ــوزارة. ــم احتياجــات ال ــوكاالت لُتواِئ تســميات بعــض ال

تحديث هيكل الوزارة التنظيمي

 

مكتب النائب.	 

مكتب مساعد الوزير.	 

وكاالت مسَتْحَدثة:	 

وكالة الخدمات المشَتَركة: . 1
ــر خدمــات الدعــم والمســاَندة، وتمكيــن تلــك  ــة، وتوفي ــل إدارات الوكال ــد وتكاُم لتوحي

ــة. ــل بأقــلِّ التكاليــف الممكن ــق األداء األمث ــة وتحقي ــع اإلنتاجي اإلدارات لَرْف

وكالة التخطيط والتطوير:. 2
تعمــل علــى توفيــر أفضــل الحلــول المبَتَكــرة والمناِســبة لتحســين وتعزيــز اإلمكانــات 
التقنيــة والرقميــة للــوزارة؛ وصــواًل إلــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتشــغيلية.

وكالة خدمة العمالء والفروع: . 3
دة؛ لتحســين تجربــة  ــوزارة بــكلِّ ســهولة عبــر قنــوات متعــدِّ لَضمــان تقديــم خدمــات ال
العميــل واإلســهام فــي خدمــة فــروع الــوزارة علــى مســتوى المملكــة، مــن خــال 

التنســيق مــع وكاالت الــوزارة وإداراتهــا األخــرى ذلــك العاقــة.

وكاالت مساِعدة مسَتْحَدثة:	 

الوكالة المساِعدة للتطوير: . 1
تعمــل علــى َوْضــع الخطــط التنفيذيــة قصيــرة وطويلــة المــدى وتنويــع مســاراتها 
َبعــة عالميــًا، وقيــاس مــدى اســتخدام هــذه  وفــق أفضــل المعاييــر والمماَرســات المتَّ
ات، وتقييمهــا باســتمرار، بمــا ُيســِهم فــي تحقيــق  الخطــط، والتعاُمــل مــع المســتجدَّ

ة. ــوَّ األهــداف المرج

الوكالة المساِعدة لألعمال الرقابية: . 2
ــي الباغــات ذات  لَضمــان تطبيــق األنظمــة ذات العاقــة بحمايــة المســتهِلك، وتلقِّ
ــَلع ومطابقتها  ق من ســامة السِّ العاقة، ومراقبة األســواق والمســتوَدعات، والتحقُّ

للمواصفــات والمقاييــس.

الوكالة المساِعدة للدعم والمساَندة: . 3
المســتهِلك  قــة بحمايــة  المتعلِّ أعمــال مكافحــة غســيل األمــوال والقضايــا  لَدْعــم 

والمخَتَبــرات.

الهيكل التنظيمي الجديد:

الوحدات التنظيمية المستحدثة
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الهيكل التنظيمي الجديد:

4.  الوكالة المساِعدة لشؤون الخدمات التجارية: 
لإلســهام فــي تنميــة التجــارة الداخليــة، وزيــادة فاعليــة َدْور القطــاع الخــاص وتشــجيعه 
علــى َرْفــع الكفــاءة االقتصاديــة، وتوســيع مجــاالت األنشــطة التجاريــة فــي األســواق 

المحليــة والعالميــة.

5.  الوكالة المساِعدة لألنظمة واللوائح: 
ــر فــي مجــاالت التجــارة واالســتثمار  تعمــل علــى تطويــر األنظمــة واللوائــح والمعايي
ــز وُمناِفــس  والشــركات وحمايــة المســتهِلك؛ لتوفيــر منــاخ تجــاري واســتثماري محفِّ

ــا. ــوزارة وأهدافه ــق رؤى ال ــة؛ بمــا يحقِّ ــة عالي وذي موثوقي

6.  الوكالة المساِعدة للفروع: 
م الخدمــات الازمــة لفــروع الــوزارة فــي المناطــق، بمــا ُيســِهم فــي قيــام الفــروع  تقــدِّ
بأعمالهــا بــكلِّ ســهولة مــن خــال التنســيق مــع وكاالت الــوزارة واإلدارات األخــرى، بمــا 

يضَمــن تحقيــق الفــروع ألهدافهــا وتقديمهــا ألعمالهــا بالشــكل المطلــوب.

7.  الوكالة المساِعدة للخدمات المساِندة: 
لَضمــان توفيــر جميــع الخدمــات اإلداريــة والفنيــة لجميــع الوحــدات التنظيميــة بالــوزارة، 
ومســاَعدة هــذه الوحــدات علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال تقديــم الدعــم اللوجســتي 

للخدمــات الرئيســة للــوزارة.

وحدات تنظيمية مسَتْحَدثة	 

مكتب التحول اإلستراتيجي:. 1
ــوزارة وضمــان  يســهم مكتــب التحــول االســتراتيجي فــي تطويــر إدارة اســتراتيجية ال
تحقيــق أهدافهــا، كمــا يقــوم بدعــم وتمكيــن ومتابعــة الــوكاالت واإلدارات العامــة 
لتنفيــذ مشــاريعها وفقــًا لمنهجيــات محــددة، وضمــان التكامــل بيــن المشــاريع المنجــزة 

ــوزارة. واســتراتيجية ال

مركز التجارة اإللكترونية :. 2
ســعيًا مــن وزارة التجــارة واالســتثمار إلــى توفيــر البيئــة والمنــاخ األمثــل لألعمــال 
التجاريــة واالســتثمارية وتحفيــز التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة, وكإحــدى مبــادرات 
ــدء وتســهيل  ــة لب ــارة اإللكتروني ــز التج ــم إنشــاء مرك ــي، فقــد ت برنامــج التحــول الوطن
ممارســة التجــارة إلكترونيــًا لألفــراد والشــركات، مــن خــال طــرح التشــريعات واألنظمــة 

ــة لتحقيقهــا. ــل الخطــط المعني أْن ُيسِهم الهيكل في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.	 ودراســة مؤشــرات األداء وتفعي
أن يمكِّن الوزارَة من مواَكبة التطورات التقنية وأنماط التجارة الحديثة.	 
مة لهم.	  ز مفهوم خدمات العماء، واالرتقاء بجودة الخدمات المقدَّ أن يعزِّ
ْور الرقابي والحوكمة.	  أن يرفع من مستوى الدَّ
أن ُيسِهم في توفير بيئة عمل مناسبة لجميع منسوبي الوزارة.	 

إحصائيات الهيكل التنظيمي الجديد :

عات التطلُّ

مكتب النائب

مكتب مساعد الوزير

وكاالت مسَتْحَدثة

وكاالت مساِعدة مسَتْحَدثة

إدارات مسَتْحَدثة

رت تسمياتها وكاالت تغيَّ

1

1

3

7

15

2

العددالوكالة/ اإلدارة

2وحدات تنظيمية مستحدثة

 
ــة واالســتثمار(:   . 1 ــة األعمــال التجاري ــة( أصبحــت )وكال ــارة الداخلي ــوزارة للتج ــة ال )وكال

لتعزيــز طابــع التشــريع واإلشــراف، وتهيئــة البيئــة المناســبة، وتوســيع مجــاالت 
األنشــطة التجاريــة فــي األســواق المحليــة.

 )وكالة الوزارة للشؤون الفنية( أصبحت )وكالة شؤون السياسات واألنظمة(:. 2
لتطويــر وتحســين البيئــة التشــريعية والتجاريــة واالســتثمارية؛ بهــدف زيــادة ثقــة 

المســتفيدين وَضمــان عدالــة األعمــال التشــريعية وســامتها.

تغيير تسميات:	 
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فروع الوزارة

الفرع عدد الفروعالمنطقة 

16 الرياض

الرياض، مخرج 6
الرياض، مخرج 26

الخرج 
الدوادمي 
القويعية

وادي الدواسر 
األفالج
شقراء

حوطة بني تميم
عفيف

المزاحمية
رماح
ساجر

الجمش
المجَمعة 

الزلفي

مة 6 مكة المكرَّ

ة جدَّ
مة مكة المكرَّ

الطائف )المبنى 
الجديد(
القنفذة

رابغ
رنية

 المدينة 
رة 3المنوَّ

رة  المدينة المنوَّ
ينبع
العال

4عسير

أبها
بيشة

النماص
القحمة

جازان1جازان

الفرع عدد الفروعالمنطقة 

3نجران
نجران
شرورة
حبونا

2الباحة
الباحة

المخواة

6 القصيم

بريدة
عنيزة
الرس

البكيرية
البدائع
المذنب

7 الشرقية

ام الدمَّ
األحساء
القطيف

الـُخَبر
الجبيل

الخفجي
حفر الباطن

2حائل
حائل 
الشنان

3عرعر
عرعر

طريف
رفحاء

3الجوف
الجوف
القريات
طبرجل

3 تبوك
تبوك
ضباء
الوجه
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استراتيجيــــة
الـــــوزارة

2



تجارة مزدهرة :
 

الت نمــو مرتفعــة ومتزايــدة للقطــاع  تحقيــق معــدَّ
دعــم  فــي  مســاهمته  يرفــع  بمــا  التجــاري؛ 
االقتصــاد الوطنــي؛ تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 
للناتــج  الدخــل  مصــادر  تنويــع  حيــث  مــن   2030
االرتقــاء  خــال  مــن  وذلــك  اإلجمالــي،  المحلــي 
والتحســين المســتمر فــي بيئــة األعمــال التجاريــة، 
ز  وترســيخ المماَرســات التجاريــة الســليمة؛ بمــا يعــزِّ
حقــوق  ِحْفــظ  األعمــال، ويضَمــن  ثقــة منشــآت 

المســتهِلك.

الركائز االستراتيجية :

استثمار راسخ :

ــاء والتحســين المســتمر فــي  ــى االرتق ــز عل التركي
بيئــة األعمــال التجاريــة لتغــدو الوجهــة االســتثمارية 
األولــى فــي الشــرق األوســط، وذلــك مــن خــال 
ســرعة التجــاُوب فــي تحديــث وإنفــاذ التشــريعات 
المواِكبــة  واالســتثمارية  التجاريــة  واألنظمــة 
األعمــال،  عاَلــم  فــي  المتســاِرعة  ــرات  للمتغيِّ
وَضمان العدالة والشــفافية في رحلة المســتثِمر.

سي : ق مؤسَّ تفوُّ

ــز  التميُّ ومماَرســات  معاييــر  أفضــل  ترســيخ 
ــي أحــدث التقنيــات والحلــول  ســي، وتبنِّ المؤسَّ
ــة؛ لتقديــم باقــة ُمســتدامة مــن الخدمــات  الرقمي
ــزة، وفــق أعلــى معاييــر الجــودة وبمــا َيُفــْوق  المتميِّ

المتعامليــن. عــات  توقُّ

البناء
االستراتيجي 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين	 

َضمان استدامة المخزون 	 
َلع األساسية االستراتيجي من السِّ

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال 	 
التجارية

تحسين كفاءة استغال الموارد 	 
في الوزارة

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 	 
المماَرسات التجارية السليمة

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 	 
اإللكترونية في المملكة

رفع مستوى جودة خدمات الوزارة 	 
مة للمتعاملين وفق معايير  المقدَّ

سي ز المؤسَّ التميًّ

تمكين أعلى مستويات النضج 	 
والجاهزية الرقمية في الوزارة

زة 	  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع 

أصحاب 
المصلحة

أصحاب 
المصلحة

أصحاب 
المصلحة

ماليماليمالي

عملياتعملياتعمليات

قدرات 
سية مؤسَّ

قدرات 
سية مؤسَّ

قدرات 
سية مؤسَّ

تحقيق موقع ريادي لقطاَعي
زة. التجارة واالستثمار السعودي في بيئة عادلة ومحفِّ

تعزيز قدرات قطاَعي التجارة واالستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير وَوْضع 
الة ُتسِهم في تحقيق تنمية اقتصادية ُمستدامة. سياسات وآليات تنفيذ فعَّ

المبادرةروح الفريق اإلبداعسرعة االستجابةاحترام الحقوق

استثمار راسخ سيتجارة مزدهرة ق مؤسَّ تفوُّ
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مبــــادرات وزارة التجارة واالستثمار في رؤية المملكة 2030 :

ل الرقمي لمنظومة التجارة واالستثمار التحوُّ

إنشاء برنامج لتطوير التجارة اإللكترونية

تطوير المماَرسات التجارية

تهــدف المبــادرة إلــى تطويــر القــدرات التقنيــة لمنظومــة التجــارة 
لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  وبنــاء  تطويــر  يشــَمل  بمــا  واالســتثمار 
وأتمتــة  المشــَتَركة،  التقنيــة  الخدمــات  ومنصــات  المعلومــات 
ل إلــى التقنيــة الرقميــة، وَرْفــع  األنظمــة والعمليــات التقنيــة؛ للتحــوُّ

المنظومــة. فــي  المعلومــات  أمــن  مســتوى 

ــرة  العمــل علــى تنســيق جهــود جميــع األطــراف ذات العاقــة المؤثِّ
فــي تطويــر صناعــة التجــارة اإللكترونيــة، وَوْضــع الحلــول للقضــاء 
م لــدى كافــة أطــراف عمليــة التجــارة اإللكترونيــة  علــى عوائــق التقــدُّ

عة. مــن مســتهِلكين وباعــة وجهــات حكوميــة مشــرِّ

تعمــل المبــادرة علــى تطويــر المماَرســات التجاريــة مــن خــال تطويــر 
آليــات الرقابــة علــى المســتوِردين، وإنشــاء تصنيــف للمســتوِردين 
الـــَخِطرين. كمــا تســعى المبــادرة إلــى اســتحداث وتطويــر آليــات 
ــَلع الضروريــة، وتحديــد مخــزون المملكــة  عمــل للرقابــة علــى السِّ

ــر فــي األســعار أو الوفــرة. ــر ألي تغيُّ ــذار المبكِّ منهــا، واإلن

نسبة اإلنجــــــاز

نسبة اإلنجــــــاز

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

الوصــف

الوصــف

إنفاذ حقوق المستهِلك

إطالق وتشغيل مركز استدعاء المنَتجات المعيبة

ــق مــن تنفيــذ حقــوق المســتهِلك بعــدم وجــود منَتجــات 	  التحقُّ
رة. ــدة أو مــزوَّ معروضــة للبيــع تحمــل عامــة تجاريــة مقلَّ

ع 	  ــق مــن تنفيــذ حقــوق المســتهِلك بتأميــن الوكيــل والمــوزِّ التحقُّ
ة معقولــة،  والمســتوِرد ومحتــِرف التجــارة لِقَطــع الغيــار خــال مــدَّ
الصنــع  جــودة  وَضمــان  للمنَتجــات،  الازمــة  الصيانــة  وتأميــن 
ة. والشــروط التــي يضعهــا المنِتجــون عــادًة، وذلــك بصفــة مســتمرَّ

فو 	  إنشــاء موقــع إلكترونــي لمركــز االســتدعاء يســتفيد منــه موظَّ
الــوزارة والشــركات والمســتهِلك فــي مجــال اســتدعاء المنَتجــات 

المعيبة.
بات المركز.	  ي احتياجات ومتطلَّ تجهيز مقر مناسب يلبِّ
إطاق حملة توعية عن خدمة االستدعاء.	 
توقيع اتفاقيات وَشراكات مع الجهات ذات العاقة.	 

نسبة اإلنجــــــاز

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

الوصــف

تمكين الموارد البشرية وتعزيز االرتباط المهني

َضمــان إمــداد واســتدامة تواُفــر الكوادر البشــرية، وتطويــر مهاراتهم 
ل إلــى مفهــوم المــوارد  وإثــراء معارفهــم، مــن خــال مبــادرة التحــوُّ
بهــم  المناطــة  األهــداف  تحقيــق  مــن  نهــم  تمكِّ والتــي  البشــرية 

ــات. ــة، أفــرادًا ومجموع بفاعلي

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف
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ر التجاري معالجة التستُّ

الســوق  فــي  القطاعــات  فــي مختلــف  التجــاري  ر  التســتُّ مكافحــة 
وتحديــد  قطــاع  كلِّ  دراســة  علــى  العمــل  خــال  مــن  الســعودي، 

لهــا. الجذريــة  الحلــول  وإيجــاد  التجــاري  ر  التســتُّ بات  مســبِّ
ويشــمل ذلــك: العمــل علــى تطويــر األنظمــة والمعاييــر لجميــع 
القطاعــات، وإلــزام المنشــآت باســتخدام أنظمــة تقنيــة ُتســِهم فــي 
َرْفــع مســتوى الشــفافية، وتهيئــة البيئــة االســتثمارية التناُفســية 

ــاري. ر التج ــع الوعــي بمخاطــر التســتُّ ــة، وَرْف والجاذب

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

مبــــادرات وزارة التجارة واالستثمار في رؤية المملكة 2030 :

تطوير وَرْفع جودة المتاجر في قطاع التجزئة

تطويــر االشــتراطات والمواصفــات الفنيــة والمعايير لمتاجــر التجزئة، 
المســَتْهَدفة  القطاعــات  لمواَصفــات  أدلــة  تطويــر  ســيتمُّ  حيــث 
ودليــل للمعاييــر التشــغيلية؛ بمــا يضَمــن تحســين مســتوى الخدمــة 

ــة المســتهِلك. وَضمــان المعــروض وحماي
القطاعــات المســَتْهَدفة: األغذيــة والمشــروبات، األجهزة اإللكترونية 
/الكهربائيــة، الخدمــات )محــاّل الحاقــة ومراكــز التجميــل النســائية 

والمغاســل(.

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

تطبيق الحلول التقنية في متاجر التجزئة

العمــل علــى تطويــر متاجــر التجزئــة مــن خــال َدْعــم تطبيــق الحلــول 
التقنيــة فــي القطــاع، عبــر تطبيــق حلــول نقــاط البيــع وخدمــات الدفــع 
اإللكترونــي والـــَمحافظ اإللكترونيــة، والربــط مــع مختلــف الجهــات 

ذات العاقــة مــن خــال األنظمــة التقنيــة.

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

أنظمة ولوائح لقطاعات التجارة واالستثمار

كفاءتهــا،  وتقييــم  الــوزارة  ولوائــح  أنظمــة  مــن  عــدد  مراجعــة 
فــق مــع أفضــل المماَرســات الدوليــة الرائــدة،  وتطويرهــا بمــا يتَّ
الــوزارة  رؤى  ــق  يحقِّ بمــا  عليهــا،  الازمــة  التعديــات  واقتــراح 
التشــريعية  الدراســات  إعــداد  خــال  مــن  هاتهــا،  وتوجُّ وأهدافهــا 
المقارنــة والدراســات التشــخيصية ودراســات السياســات العامــة؛ 
لتطويــر المنظومــة التشــريعية، وإعــداد مشــروعات بمــا يتناســب 

واالســتثمارية. التجاريــة  البيئــة  بــات  متطلَّ مــع 

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

َدْعم احتياجات 
مجتمع األعمال التجارية

التجاريــة مــن خــال تمكيــن السياســات  احتياجــات األعمــال  َدْعــم 
للتطبيــق،  وقابلــة  الــة  وفعَّ واضحــة  تكــون  بحيــث  والقوانيــن 
ــح  ــر األنظمــة واللوائ ــة فــي تطوي ــرات الدولي واالســتفادة مــن الخب
فــي المملكــة، وتيســير تطبيــق األنظمــة واللوائــح والحصــول عليهــا 
الــة للقطــاع الخــاص  بمختلــف الوســائل، وتعزيــز َدْور المشــاَركة الفعَّ
فــي صناعــة تلــك األنظمــة، وَضمــان وضــوح اإلجــراءات وأتمتتهــا 
ــر  ــراءات، وتوفي ــاز واختصــار اإلج ــق ســرعة اإلنج ــذي يحقِّ بالشــكل ال
األدوات القانونيــة المســاِعدة لتطويــر البيئــة النظاميــة للجوانــب 

واالســتثمارية. التجاريــة 

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف
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البيئة التجارية 
واالستثمار

3



مؤشرات الوزارة في تقرير الـبـنك 
الـدولـي لـسـهـولة األعمال  2020م:

قت مؤشرات الوزارة تقدمًا في مؤشر بدء النشاط التجاري  حقَّ

بمقدار 103 مراتب

) من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 (

حققت المرتبة 3 في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بعد أن 

كانت في عام 2019م في المرتبة 7

تسهيل نقل ملكية السجل التجاري:

ف الوزارة للعقود: اعتماد توثيق موظَّ

بات نقل الملكية عبر: إذ تم تعديل متطلَّ
ب تصديق الغرف التجارية.	  إلغاء متطلَّ
ب عبارة االلتزامات في َعْقد المبايعة.	  إلغاء متطلَّ

ـــدى  ـــوك كإح ـــى البن ـــم عل ســـة النقـــد للتعمي ـــم التنســـيق مـــع مؤسَّ ت
الجهـــات ذات العاقـــة العتمـــاد توثيـــق العقـــود والقـــرارات مـــن ِقَبـــل 
ـــف الـــوزارة، دون الحاجـــة لزيـــارة كاتـــب العـــدل، مـــع تطويـــر  موظَّ

التوثيـــق ليكـــون إلكترونيـــًا.

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

الهدف االستراتيجي : 
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تقييد الديون في السجل اإللكتروني
د للرهون: الموحَّ

ـــد  ـــدة فـــي الســـجل الموحَّ ـــة المقيَّ وصلـــت قيمـــة الديـــون المضمون
ـــارات ريـــال. ـــر مـــن أربعـــة ملي للرهـــون التجاريـــة إلـــى أكث

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

اإلنجــــــازات

الهدف االستراتيجي : 
نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
إحصائي.

التقرير السنوي
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اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

ب الشهادة البنكية  إلغاء متطلَّ
عند زيادة رأس المال:

تســـهيًا لعمـــاء الـــوزارة مـــن الراغبيـــن فـــي رفـــع رأس مـــال الســـجل 
التجـــاري, وقـــد تـــم إلغـــاء متطلـــب الشـــهادة البنكيـــة.

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

 التأكد من تطبيق إصالح " َتَساوي عدد 
اإلجراءات بين الرجال والنساء":

وذلـــك مـــن خـــال التواُصـــل مـــع الجمعيـــات النســـائية، والتعميـــم 
علـــى الجهـــات الحكوميـــة بتأكيـــد عـــدم وجـــود أي متطلبـــات فـــي 

ــط. ــرأة فقـ ــصُّ بالمـ ــة تختـ ــريعية التجاريـ ــة التشـ األنظمـ

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

سات مع  ة إبالغ الشركات والمؤسَّ اعتماد آليَّ
وزارة العدل:

تـــم اعتمـــاد اآلليـــة وتطويـــر الخدمـــة اإللكترونيـــة لذلـــك؛ تنفيـــذًا للبنـــد 
ــة  ــذه الخدمـ ــت هـ قـ ــد حقَّ ــامي 48655. وقـ ــر السـ ــن األمـ ــًا( مـ )ثالثـ
ســـات و  نســـبة نجـــاح فـــي وصـــول التبليـــغ إلـــى %100 للمؤسَّ

%95 للشـــركات.

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

سات    %95 للشركات وصول التبليغ إلى %100  للمؤسَّ

الربط اإللكتروني مع جمهورية مصر العربية 
لشهادات المنشأ:

ُبـــِدَئ بالتنســـيق مـــع الجانـــب المصـــري للربـــط اإللكترونـــي إلرســـال 
شـــهادات المنشـــأ الصـــادرة مـــن المملكـــة.

الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية 
الرقمية في الوزارة.

العمل على دراسات لألنظمة والخدمات:

تـــم العمـــل علـــى 12 دراســـًة وتحليـــًا لألنظمـــة واللوائـــح والخدمـــات، 
مـــة مـــن ِقَبـــل الـــوزارة، وأبرزهـــا: مـــن شـــأنها تطويـــر الخدمـــات المقدَّ

دراسة نظام الشركات المهنية.	 
دراسة نظام الشركات.	 
تحديث نظام الغرف التجارية والصناعية.	 
تطوير خدمة األسماء التجارية.	 

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية

12     دراسًة وتحلياًل
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وصول نسبة التزام الغرف التجارية بخطة َعْقد 
الجمعيات العمومية إلى 100%:

تعزيز التواُصل مع العمالء حيال بدء النشاط 
التجاري :

بحيـــث التزمـــت جميـــع الغـــرف التجاريـــة )والبالـــغ عددهـــا 28 غرفـــة( 
بخطـــة َعْقـــد جمعياتهـــا العموميـــة.

الخدمـــات  ـــد مـــن جـــودة  للتأكُّ التواُصـــل مـــع 1,424 عميـــًا  تـــم 
ــع  ــا تـــم التواصـــل مـ ــاري، كمـ ــاط التجـ ــدء النشـ ــة بـ ــة بمرحلـ المرتبطـ
العمـــاء مـــن خـــال عـــدة ورش عمـــل توعويـــة، وحمـــات إعاميـــة 

ــاء الـــوزارة. ــع الوعـــي لـــدى عمـ ــتهدف رفـ تسـ

28 غرفة تجارية التزمت بخطة َعْقد جمعياتها العمومية 
بنسبة 100%

1,424 عمياًل

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تطوير آلية التصويت  في انتخابات الغرفة 
التجارية والصناعية:

تقويم نطاق إشراف الوزارة على أعمال الهيئة 
السعودية للمهندسين:

معالجة طلبات الجمعيات العادية وغير العادية 
للشركات:

اإلشــراف علــى فتــح بــاب الترشــيح النتخابــات عضويــة مجلــس إدارة 
العديــد مــن الغــرف التجاريــة والصناعيــة. وقــد تــم بنجــاح تطبيــق 
ــة  ــة بمنطق ــة والصناعي ــة التجاري ــي فــي الغرف ــت اإللكترون التصوي
الناخبيــن  عــدد  بزيــادة  أســَهَم  والــذي  )عرعــر(،  الشــمالية  الحــدود 

بنســبة %396 عــن آِخــر انتخابــات بالمنطقــة.

نطــاق  بتقويــم  ــف  المكلَّ العمــل  وفريــق  اللجنــة  مــع  المشــاركة 
إشــراف الــوزارة علــى عمــل الهيئــة الســعودية للمهندســين وإعــداد 
تحــت  الهيئــة  اســتراتيجية  علــى  والعمــل  االستشــارية،  الدراســة 

الــوزارة. إشــراف 

.

ــت معالجــة طلبــات 265 جمعيــة للشــركات، منهــا 135 جمعيــة  تمَّ
عاديــة، و130 جمعيــة غيــر عاديــة للشــركات.

265    جمعيـــة للشــــركـات

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

قت  ارتفاع نسبة الغرف التجارية التي طبَّ
التصديق اإللكتروني:

قـــت التصديـــق اإللكترونـــي  بلغـــت نســـبة الغـــرف التجاريـــة التـــي طبَّ
األول  الربـــع  فـــي  النســـبة  كانـــت  بينمـــا   ،50% الوثائـــق  علـــى 
ـــر الوقـــت علـــى  َل الخدمـــة ووفَّ %18، وارتفـــاع تلـــك النســـبة ســـهَّ

المتعامليـــن دون الحاجـــة إلـــى الرجـــوع للغرفـــة.

%50    نسبة تطبيق التصديق اإللكتروني على الوثائق 
الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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2018 م

2018 م

2018 م

 154,004

 602,017

 8,071

 244,032

 684,300

 11,435

36,9%

12%

29.4%

2019 م

2019 م

2019 م

نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

بلـــغ عـــدد الســـجات التجاريـــة المصـــَدرة 244,032 ســـجًا فـــي عـــام 2019م، فـــي حيـــن 
كان عددهـــا 154,004 ســـجات فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زيـــادة قدُرهـــا: 36,9%.

ـــة 684,300 اســـم فـــي عـــام 2019م، فـــي حيـــن كان عددهـــا   ـــغ عـــدد األســـماء التجاري بل
ـــادة قدُرهـــا: 12%. 602,017 اســـمًا فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زي

بلـــغ عـــدد طلبـــات تأســـيس عقـــود الشـــركات المصـــَدرة 11,435 طلبـــًا فـــي عـــام 2019م، 
فـــي حيـــن كان عددهـــا  8,071 طلبـــًا فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زيـــادة قدُرهـــا: 29.4%.

السجالت التجارية

األسماء التجارية 

طلبات تأسيس عقود الشركات

2018 م

2018 م

2018 م

 917

  998

 84

 1,276

 2,895

102

28.1 %

65.5 %

17.6 %

2019 م

2019 م

2019 م

نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

بلـــغ عـــدد الـــوكاالت التجاريـــة المصـــَدرة 1,276 وكالـــة فـــي عـــام 2019م، فـــي حيـــن كان 
عددهـــا  917 وكالـــة فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زيـــادة قدُرهـــا: 28.1%.

ـــن  ـــة المصـــَدرة 2,895 ترخيصـــًا فـــي عـــام 2019م، فـــي حي ـــغ عـــدد التراخيـــص المهني بل
ـــادة قدُرهـــا: 65.5%. كان عددهـــا  998 ترخيصـــًا فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زي

بلغ عدد شهادات المنشأ المصَدرة 224,518 شهادة في عام 2019م.

ســـت 102 شـــركة فـــي عـــام 2019م، فـــي  بلـــغ عـــدد الشـــركات المســـاِهمة التـــي تأسَّ
حيـــن كان عددهـــا  84 شـــركة فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زيـــادة قدُرهـــا: 17.6%.

الوكاالت التجارية 

التراخيص المهنية 

شهادات المنشأ 

الشركات المساِهمة 

2019م     224,518 شهادة منشأ

اإلحصـــائيــات اإلحصـــائيــات

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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تطوير وتنفيذ آلية لقياس مستوى 
ر التجاري: التستُّ

ـــاس  ـــة لقي ـــاء آلي ـــاري، وبن ر التج ـــرات لشـــبهة التســـتُّ ـــد مؤشِّ ـــم تحدي ت
مســـتواها وَجْمـــع البيانـــات وتحليلهـــا؛ للوصـــول إلـــى قيـــاس خـــط 
ر التجـــاري حســـب القطـــاع والمدينـــة وحجـــم  أســـاس لمســـتوى التســـتُّ

المنشـــأة.

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

اإللزام بالدفع اإللكتروني في منافذ البيع 
بشكل تدريجي:

ــع  ــر الدفـ ــزام توفيـ ــق إلـ ـ ــة، ُطبِّ ــات ذات العاقـ ــع الجهـ ــيق مـ بالتنسـ
اإللكترونـــي فـــي منافـــذ البيـــع بشـــكل تدريجـــي، ابتـــداًء بمحطـــات 
الوقـــود ثـــم ورش الســـيارات واألنشـــطة ذات العاقـــة بخدمـــات 
الســـيارات، علـــى أن يكتمـــل التطبيـــق فـــي جميـــع المتاجـــر فـــي 
ـــاب المنشـــآت  ـــة أصح أغســـطس 2020م، ويشـــمل المشـــروع توعي
ــتهِلك  ــة المسـ ــي، وتوعيـ ــع اإللكترونـ ــول الدفـ ــر حلـ ــزام بتوفيـ باإللـ

ــع اإللكترونـــي. ــائل الدفـ ــتخدام وسـ ــه فـــي اسـ ـ بحقِّ

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

خفض نسبة االشتباه 
بالتستر التجاري

أسهمت جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر 
التجاري من خالل الحمالت التوعوية حول مخاطر التستر 

الـتجـاري  في خفض نسبة التستر في المملكة

بنسبة 3%

في الربع الثالث من عام 2019م بالمقارنة مع نتائج 
الربع األول.

الهدف االستراتيجي : 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 
الممارسات التجارية السليمة

إجرائي.

اإلنجــــــازات

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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ر: تحديث نظام مكافحة التستُّ

ر  ث لمكافحـــة التســـتُّ تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد مشـــروع النظـــام المحـــدَّ
وَرْفعـــه ألخـــذ الموافقـــات الازمـــة، إذ تـــمَّ االنتهـــاء مـــن إعـــداد 
دة بنـــاًء علـــى دراســـة تشـــخيصية للوضـــع الراهـــن ودراســـة  المســـوَّ
مـــع  العمـــل  إلـــى  باإلضافـــة  العالميـــة،  المماَرســـات  ألفضـــل 
ـــة ِضْمـــن لجنـــة تهـــدف إلـــى تطويـــر النظـــام  جميـــع الجهـــات المعنيَّ
ـــت مراجعـــة النظـــام  ـــث النظـــام. كمـــا تمَّ ومراجعـــة المقَتَرحـــات لتحدي
ليـــن مـــن القطـــاع الخـــاص وَطْرحـــه للعمـــوم بعـــد ذلـــك ألخـــذ  مـــع ممثِّ

ــات. ـ المرئيَّ

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

ر التجاري: تطوير استراتيجية مكافحة التستُّ

يـــات  ر التجـــاري عبـــر دراســـة التحدِّ ت االســـتراتيجية الخاصـــة بالتســـتُّ ُأِعـــدَّ
ــه  ــة لمكافحتـ ــة الجهـــود القائمـ بة لـــه، ودراسـ ــبِّ ــه والمسـ ــة عنـ الناتجـ
لتحديـــد الفجـــوات وتصميـــم مبـــادرات مناســـبة لســـدِّ هـــذه الفجـــوات، 

ـــات. ـــذ األولوي ـــر حوكمـــة للبرنامـــج وخطـــة لتنفي مـــع تطوي

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

إطالق حملة توعوية حول مخاطر 
ر التجاري: الــتســـتُّ

ماح باستثمار المقيمين  إعداد دراسة جدوى السَّ
ر التجاري: في القطاعات التي ينتشر فيها التستُّ

ر التجـــاري،  تـــم تصميـــم واعتمـــاد هويـــة لبرنامـــج مكافحـــة التســـتُّ
محتـــوى  وَنْشـــر  مخاطـــره،  وعـــن  عنـــه  تعريفيـــة  حملـــة  وإطـــاق 

مختلفـــة. بوســـائل  إعامـــي 

بمـــا  المقيميـــن  اســـتثمارات  لتوظيـــف  جـــدوى  دراســـة  ت  ُأعـــدَّ
ـــاري فـــي  ر التج ـــج التســـتُّ ـــة مســـتدامة، ويعال ـــد اقتصادي ـــق عوائ يحقِّ

المســـَتْهَدفة. القطاعـــات 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

ث الشتراطات محاّل  تطوير دليل محدَّ
التموينات واألسواق المركزية:

مـــن خـــال التعـــاون مـــع وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة والقطـــاع 
التموينـــات  لمحـــاّل  البلديـــة  االشـــتراطات  تحديـــث  تـــم  الخـــاص 
نـــات الازمـــة لنجـــاح  واألســـواق المركزيـــة، والعمـــل علـــى الممكِّ

ــة الخاصـــة بذلـــك. تطبيـــق الائحـ

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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أبرز اإلنجازات لعام 2019م:

ــادة  ــة وزيـ ــة والعالميـ يـ ــب المحلِّ ــى المراتـ ــق أعلـ ــى تحقيـ ــوزارة إلـ ــعي الـ ــًة لسـ نتيجـ
النمـــو فـــي المجـــاالت كافـــة، وفـــي إطـــار تطويـــر بيئـــة المملكـــة التناُفســـية 
ـــن ترتيـــب المملكـــة فـــي  وتحســـينها واالرتقـــاء فـــي التقاريـــر العالميـــة؛ فقـــد تحسَّ
تقريـــر ممارســـة األعمـــال الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي لعـــام 2020م؛ فقـــد حـــازت 
ــة،  ــْت 30 مرتبـ مـ ــال، وتقدَّ ــة األعمـ ــات بيئـ ــًا فـــي إصالحـ ــز األول عالميـ علـــى المركـ

ــر. ــي التقريـ ــل 10 فـ ــن أصـ ــرات مـ ـ ــي 9 مؤشِّ ــت فـ مـ وتقدَّ

مؤشرات الوزارة في تقرير 
البنك الدولي 2020م 

قـــــفــــزت الـمـمـلـكة 103 
مــراتــب فـــي مـــؤشـر بدء 
النشاط التجاري لتكون في 
الــــمــرتــــبـــــة 38 عـــــالميًا

النشاط التجاري: 

حـــازت المملكـــة لعـــام 2020م علـــى المرتبـــة 38 علـــى مســـتوى 
العالـــم بعـــد أْن كانـــت فـــي المرتبـــة 141 لعـــام 2019م.

ية المستثِمرين:  حماية أقلِّ

ـــت فـــي  ـــد أن كان ـــة 3 بع ـــى المرتب ـــام 2020 عل ـــة لع ـــت المملك حصل
عـــام 2019م فـــي المرتبـــة 7 عالميـــًا.

المرتبة 141 

المرتبة 7 

المرتبة 38

المرتبة 3

2019م: 

2019م: 

2020م: 

2020م: 

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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السياسات
واألنظـمــة
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أ- األنظمة واللوائح:

صدور أكثر من 

 

تشريــعـــًا 

في عام 2019م مقارنة

بـ 18 تشريعًا 
لعام 2018م.

1 - األنظمة:

نظام التجارة اإللكترونية:

نظام الشركات المهنية:

نظام االمتياز التجاري

يهـــدف النظـــام إلـــى دعـــم أنشـــطة التجـــارة اإللكترونيـــة وتطويرهـــا، وتعزيـــز الثقـــة فـــي 
تعامـــات التجـــارة اإللكترونيـــة وســـامتها، وكذلـــك توفيـــر الحمايـــة الازمـــة لتعامـــات 

التجـــارة اإللكترونيـــة مـــن الغـــش والخـــداع والتضليـــل واالحتيـــال.

ـــَن النظـــام تحديـــد نطـــاق تطبيقـــه، ومعالجـــة الخطـــأ اإللكترونـــي، وحمايـــة  وتضمَّ
البيانـــات، وبيـــان التزامـــات ممـــاِرس التجـــارة اإللكترونيـــة. كمـــا تنـــاَوَل النظـــام جوانـــب 
مـــان وَفْســـخ العقـــد، وَرّد المبيـــع. وكذلـــك األحـــكام  اإلعـــان اإللكترونـــي، وأحـــكام الضَّ
المتعلقـــة بالَعْقـــد اإللكترونـــي والمحـــاّل اإللكترونيـــة وجهـــات توثيقهـــا، عـــاوًة علـــى 
ــا  ــا، ومـ ــة وتنظيمهـ ــات اإللكترونيـ ــق المنصـ ــن طريـ ــراء عـ ــة بالشـ ــائل المتعلقـ المسـ

يتعلـــق بحقـــوق المســـتهِلك عنـــد التعاُقـــد أو الشـــراء.

تأســـيس شـــركات  علـــى  الحـــرة  المهـــن  تحفيـــز مماِرســـي  إلـــى  النظـــام  يهـــدف 
ـــل والتنظيـــم  مهنيـــة، وتحفيـــز الشـــركاء فـــي الشـــركات المهنيـــة القائمـــة علـــى التكتُّ
ســـي، بمـــا يخـــدم نمـــو هـــذا القطـــاع االقتصـــادي المهـــم ونمـــو فـــرص العمـــل  المؤسَّ
المتاحـــة مـــن خالـــه للمواطنيـــن، وإعـــادة هيكلـــة بيئـــة عمـــل الشـــركات المهنيـــة بمـــا 
ـــن أصحـــاب المهـــن الحـــرة مـــن قيـــادة شـــركات مهنيـــة مؤثـــرة وفاعلـــة وقـــادرة علـــى  يمكِّ
ــركات  ــماح بتأســـيس شـ ـ ــة إلـــى السَّ ــا، باإلضافـ ــة وخارجهـ ــل المملكـ ــة، داخـ المنافسـ
دة االختصاصـــات وفـــق ضوابـــط ال ُتِخـــلُّ بـــآداب وســـلوكيات مماَرســـة  مهنيـــة متعـــدِّ
ــة  ــرة المماَرسـ ــن الحـ ــس المهـ ــه- تجاُنـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــن -فـ ــرة، وتضَمـ ــن الحـ المهـ
مـــن ِقَبـــل الشـــركات المهنيـــة، وذلـــك مـــن أجـــل أن يكـــون قطـــاع الشـــركات المهنيـــة 

الســـعودي رافـــدًا أساســـيًا مـــن روافـــد االقتصـــاد الوطنـــي.

يســـعى النظـــام إلـــى تنظيـــم أنشـــطة االمتيـــاز التجـــاري فـــي المملكـــة بمـــا يتماشـــى 
مـــة، بهـــدف َوْضـــع األطـــر  العامـــة للعاقـــة التعاُقديـــة  مـــع أبـــرز التجـــارب الدوليـــة المتقدِّ
 وحمايـــة  المراكـــز الشـــخصية لطرَفـــي العاقـــة؛ للمواءمـــة بيـــن طرفـــي َعْقـــد االمتيـــاز؛ 
ـــاز. ويهـــدف  ـــات االمتي ـــه فـــي مفاوضـــات اتفاقي ـــة لطرَفْي ـــواُزن والعدال ـــق الت بمـــا يحقِّ

هـــذا النظـــام بصفـــة خاصـــة إلـــى تحقيـــق مـــا يأتـــي: 
توفيـــر حمايـــة قانونيـــة ألصحـــاب االمتيـــاز ومانحيـــه، بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد الحقـــوق . 1

والواجبـــات األساســـية لهـــم.
ية التعاُقد«.. 2 ترسيخ مبدأ »حرِّ
إْطـــاع مانحـــي االمتيـــاز وأصحـــاب االمتيـــاز المحَتَمليـــن فـــي المملكـــة علـــى . 3

أفضـــل المماَرســـات الدوليـــة.
ـــَلع والخدمـــات المعروضـــة فـــي المملكـــة وَضمـــان . 4 تحســـين مســـتوى جـــودة السِّ

اســـتمرارها.
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تعديل نظام الرهن التجاري:

تعديل أنظمة )األسماء التجارية، والمعادن الثمينة 
واألحجار الكريمة، واستيراد المواد الكيميائية وإدارتها( 

ق بعقوبة التشهير: فيما يتعلَّ

بـــات الحصـــول علـــى االئتمـــان، وذلـــك من خـــال إجراء  ز التعديـــل تيســـير متطلَّ يعـــزِّ
ـــة  تعديـــات تتعلـــق بإتاحـــة الفرصـــة ألطـــراف العقـــد لوصـــف األمـــوال المرهون
ــات  ــن االلتزامـ ــع مـ ــة أوسـ ــًا لفئـ ــوال َضمانـ ــك األمـ ــم تلـ ــًا، وتقديـ ــًا عامـ وصفـ
ـــة أو المســـتقبلية، بمـــا  ـــأداء عمـــل، ســـواء الحالي تشـــمل الديـــون وااللتزامـــات ب

ـــة. ـــر النقدي ـــة وغي قـــة علـــى شـــرط، والنقدي ـــة أو المعلَّ ـــك الثابت فـــي ذل

بموجـــب التعديـــات التـــي جـــرت علـــى هـــذه األنظمـــة، فـــإنَّ للمحكمـــة المختصـــة 
ــف المحليـــة،  ــدى الصحـ ـــا فـــي إحـ تحديـــد طريقـــة َنْشـــر عقوبـــة التشـــهير، إمَّ
ــة  ــة المرَتَكبـ ــوع المخاَلفـ ــب نـ ــبة، وذلـــك بحسـ ــرى مناسـ ــيلة أخـ أو فـــي أي وسـ
ــاب  ــد اكتسـ ــر بعـ ــون النشـ ــى أن يكـ ــع، علـ ــى المجتمـ ــا علـ ــامتها وتأثيرهـ وجسـ

الحكـــم الصفـــة النهائيـــة، وعلـــى نفقـــة المخاِلـــف.
واتســـاُع نطـــاق عقوبـــة التشـــهير ليشـــمل وســـائل إلكترونيـــة حديثـــة ومؤثـــرة 
لـــة فـــي الـــردع والزجـــر  ة مـــن العقوبـــة والمتمثِّ ـــق الغايـــات والمقاصـــد المرجـــوَّ يحقِّ
ـــة  ـــق المصلح ـــن، بمـــا يحقِّ ي ـــْدر مـــن المهتمِّ ـــر َق ـــن إعـــام أكب ـــن، ويضَم للمخاِلفي

العامـــة.
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2 - التنظيمات:

تنظيم المركز الوطني للتناُفسية:

تنظيم المركز السعودي لألعمال االقتصادية:

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري:
يهـــدف المركـــز الوطنـــي للتنافســـية إلـــى تطويـــر البيئـــة التناُفســـية فـــي المملكـــة 
ــة ذات  ــر العالميـ ــرات والتقاريـ ـ ــي المؤشِّ ــة فـ ــب المملكـ ــاء بترتيـ ــينها، واالرتقـ وتحسـ
ـــه القطـــاع العـــام  ـــي ُتواِج ـــات الت ي ـــق والتحدِّ ـــك مـــن خـــال دراســـة العوائ العاقـــة، وذل
والخـــاص وتحديدهـــا وتحليلهـــا، واقتـــراح الحلـــول والمبـــادرات والتوصيـــات ومتابعـــة 
ــز  ي إلـــى تعزيـ ــؤدِّ ــات التـــي تـ ــاليب والمماَرسـ ــاع أفضـــل األسـ ــا، وذلـــك باتبـ تنفيذهـ

تناُفســـية المملكـــة محليـــًا ودوليـــًا.

ـــدء األعمـــال  ـــراءات ب ـــى تيســـير إج ـــة عل ـــز الســـعودي لألعمـــال االقتصادي يعمـــل المرك
لـــة بهـــا، وفقـــًا  االقتصاديـــة ومزاولتهـــا، وتقديـــم جميـــع الخدمـــات واألعمـــال ذات الصِّ

ـــق مـــا يأتـــي: ـــة، ويســـعى بصفـــة خاصـــة إلـــى تحقي ألفضـــل الممارســـات الدولي
اتخـــاذ مـــا يلـــزم -بالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة- إلصـــدار التراخيـــص . 1

ــا، أو  أو الموافقـــات أو التصاريـــح الازمـــة لبـــدء األعمـــال االقتصاديـــة ومزاولتهـ
تعديلهـــا، أو تجديدهـــا، أو إيقافهـــا، أو إلغائهـــا.

ـــدة وشـــاملة فـــي شـــأن تقديـــم الخدمـــات . 2 إنشـــاء وإدارة منصـــات إلكترونيـــة موحَّ
لـــة ببـــدء األعمـــال االقتصاديـــة ومزاَولتهـــا. واألعمـــال ذات الصِّ

ــق  ــي يتفـ ــم التـ ــراءات التحكيـ ــى إجـ ــراف علـ ــي اإلشـ ــز فـ ــم دور المركـ ــح التنظيـ ـ يوضِّ
ـــى وجـــه خـــاص  ـــه عل ـــز ووفـــق قواعـــده، ول ـــى تســـويتها فـــي إطـــار المرك األطـــراف عل

مـــا يأتـــي: 
إدارة إجراءات التحكيم.. 1
ميـــن فـــي مجـــال اختصـــاص المركـــز، يمكـــن لألطـــراف . 2 إعـــداد قائمـــة بأســـماء المحكِّ

ـــاع عليهـــا واالختيـــار منهـــا أو مـــن غيرهـــا. المعنيـــة االطِّ
َنْشر ثقافة التحكيم، ودعم األنشطة البحثية فيها.. 3
المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًا ودوليًا.. 4

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

تعديل تنظيم "منشآت":

عناصـــره  بجميـــع  والمؤتمـــرات  المعـــارض  بقطـــاع  االرتقـــاء  إلـــى  الهيئـــة  تهـــدف 
ــز دوره  ــى تعزيـ ــل علـ ــره، والعمـ ــه، وتطويـ ــه، وتنميتـ ــه، وتنظيمـ ــه وإمكاناتـ ماتـ ومقوِّ
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، وزيـــادة فاعليتـــه، وتذليـــل عوائـــق نمـــوه، وفقـــًا ألفضـــل 

ــي: ــا يأتـ ــق مـ ــى تحقيـ ــة إلـ ــة خاصـ ــعى بصفـ ــة، وتسـ ــات العالميـ المماَرسـ
وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات.. 1
إصـــدار الموافقـــات الازمـــة إلقامـــة الجهـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة للمعـــارض . 2

والمؤتمرات.
صـــل بتشـــجيع االســـتثمار فـــي قطـــاع . 3 التنســـيق مـــع الجهـــات ذات العاقـــة فيمـــا يتَّ

ـــزات والمعلومـــات ذات الصلـــة بهـــا. المعـــارض والمؤتمـــرات، وتوفيـــر المحفِّ

ـــل مشـــروعات المنشـــآت  ـــى إنشـــاء برنامـــج لَضمـــان مخاطـــر تموي ـــل إل يهـــدف التعدي
الصغيـــرة والمتوســـطة؛ بمـــا ُيســـِهم فـــي تنميـــة هـــذه المنشـــآت وَدْعمهـــا وتعزيـــز 
نموهـــا ومشـــاركتها فـــي زيـــادة الناتـــج المحلـــي فـــي المملكـــة، مـــن خـــال دراســـة 
وإبـــرام عقـــود واتفاقيـــات كفالـــة تمويـــل أو رهـــن أو َضمـــان مخاطـــر المشـــروعات أو 

ـــف علـــى أنهـــا صغيـــرة أو متوســـطة. المنشـــآت التـــي ُتصنَّ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

التقرير السنوي
هـ1441  1440

6263

السياسات
واألنظـمــة 4



3 - اللوائح:

الئحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية:

قواعد ولوائح نظام اإلفالس:

إجراءات تراخيص االستيراد:

ـــد فيـــه عقـــود الرهـــون  تهـــدف الائحـــة إلـــى تنظيـــم أعمـــال الســـجل اإللكترونـــي الـــذي ُتقيَّ
التجاريـــة، وتضمنـــت إجـــراءات القيـــد فـــي الســـجل والتعديـــل عليـــه وإلغائـــه واإلجـــراءات 
ـــة  ـــى المســـتندات التنفيذي ـــراءات الحصـــول عل ـــت إج ـــى الســـجل، وبين ـــة باالطـــاع عل المتصل
عنـــد نشـــوء الحـــق فـــي التنفيـــذ، كمـــا أوضحـــت مســـؤولية الســـجل والمســـتفيدين منـــه 

ــا.  ــات التـــي يوفرهـ ــي للخدمـ ــل المالـ والمقابـ

ــه  ــام اإلفـــاس والئحتـ ــا بموجـــب نظـ ــة إليهـ ــكام المحالـ ــح األحـ ــد واللوائـ ـــم هـــذه القواعـ تنظِّ
ـــز هـــذه األحـــكام فـــي عـــدد مـــن الموضوعـــات المهمـــة والداعمـــة لألحـــكام  التنفيذيـــة، وتتركَّ
األساســـية فـــي النظـــام، ويتمثـــل ذلـــك فـــي تحديـــد الوثائـــق والمعلومـــات الـــازم تســـليمها 
وتضمينهـــا فـــي اإلجـــراءات التفصيليـــة لنظـــام اإلفـــاس، إضافـــًة إلـــى األحـــكام المتعلقـــة 

باإليـــداع فـــي ســـجل اإلفـــاس تعزيـــزًا للشـــفافية.
كمـــا تشـــمل قواعـــَد إدارة االجتماعـــات فـــي إجـــراءات اإلفـــاس، الهادفـــة إلـــى تيســـير َعْقـــد 
دة، فـــي حيـــن تهـــدف  ـــات واضحـــة ومحـــدَّ االجتماعـــات والتصويـــت عليهـــا وإدارتهـــا وفـــق آليَّ
ـــن علـــى  قواعـــد الســـلوك المهنـــي لألمنـــاء والخبـــراء إلـــى بيـــان المبـــادئ الســـلوكية التـــي يتعيَّ

ـــه. ـــراء اإلفـــاس ومهمات ـــد أداء أعمـــال إج ـــا عن ـــزام به ـــر االلت ـــن والخبي األمي

بـــات وإجـــراءات عامـــة تعكـــس مـــا جـــاء فـــي  نـــت إجـــراءات تراخيـــص االســـتيراد متطلَّ تضمَّ
التزامـــات المملكـــة النابعـــة مـــن اتفاقيـــة إجـــراءات تراخيـــص االســـتيراد الـــواردة بالملحـــق )أ( 

ــة. ــارة العالميـ ــة  التجـ مـ ــئة لمنظِّ ــة مراكـــش المنشـ ــن اتفاقيـ مـ
ـــة  ـــواردات الخارجي ـــن ال ـــق ع ـــة العوائ ـــم قطـــاع األعمـــال وإزال ـــى َدْع ـــراءات إل وتهـــدف هـــذه اإلج
مـــن خـــال رفـــع مســـتوى شـــفافية إجـــراءات االســـتيراد. كمـــا سُتســـِهم فـــي تعزيـــز نشـــاط 
ـــم إجـــراءات الحصـــول  المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن خـــال إيجـــاد مرجـــع واضـــح ينظِّ

علـــى تراخيـــص االســـتيراد واالشـــتراطات التـــي يجـــب أن ُتســـتوفى إلصدارهـــا.

دليل تراخيص االستيراد:
بـــات والمســـَتَندات واإلجـــراءات الازمـــة  ـــَن دليـــل تراخيـــص االســـتيراد تفصيـــًا للمتطلَّ تضمَّ

إلصـــدار تراخيـــص االســـتيراد مـــن الجهـــات المختصـــة فـــي المملكـــة.
وقـــد ُروعـــَي فـــي صياغـــة هـــذا الدليـــل االلتزامـــات المنبثقـــة مـــن اآلتـــي: )1( اتفاقيـــة إجـــراءات 
مـــة  التجـــارة  تراخيـــص االســـتيراد الـــواردة بالملحـــق )أ( مـــن اتفاقيـــة مراكـــش المنشـــئة لمنظَّ
ـــا  ـــة وإدارته ـــص االســـتيراد. )3( نظـــام اســـتيراد المـــواد الكيميائي ـــراءات تراخي ـــة. )2( إج العالمي

الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/38( بتاريـــخ 16/ 1427/6هــــ والئحتـــه التنفيذيـــة.

قواعد الترخيص لخدمات الزكاة والضريبة:

رفع 3 مشروعات للجهات التنظيمية:

ـــماح لألشـــخاص الطبيعييـــن بالترخيـــص لـــدى الـــوزارة  ـــس هـــذه القواعـــد للسَّ تؤسِّ
ــة.  ــة المضافـ ــة القيمـ ــل وضريبـ ــة الدخـ ــزكاة وضريبـ ــات الـ ــم خدمـ ــل تقديـ ــن أجـ مـ
ـــح مســـؤولية  ـــا توضِّ ـــص، كم ـــب الترخي ـــب تواُفرهـــا فـــي طال ـــن الشـــروَط الواج وتبيِّ
ـــر بنفســـه وعـــدم  ـــع التقاري ـــه مـــن ضـــرورة توقي ـــة عمل ـــاء مزاول صاحـــب الترخيـــص أثن
ـــح  ـــى َمْن ـــه نطـــاَق الترخيـــص، كمـــا تهـــدف القواعـــد إل ـــاُوز أعمال ـــره وعـــدم تج ـــة غي إناب
صاحيـــات للهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن فـــي مراقبـــة جـــودة األداء 

ـــص لـــه. مهـــا المرخَّ ومتابعـــة نوعيـــة المماَرســـة المهنيـــة التـــي يقدِّ

ُرفعت مشروعات األنظمة اآلتية للجهات التنظيمية:
نظام الغرف التجارية.	 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

َرْفع 3 مشروعات للجهات التنظيمية

ات حيال المشروعات: استطالع المرئيَّ
يـــن وذوي العاقـــة مـــن القطاَعْيـــن العـــام والخـــاص  اســـُتطلعت آراء العمـــوم والمهتمِّ

لاســـتئناس بمرئياتهـــم ومقَتَرحاتهـــم حيـــال مشـــروعات األنظمـــة واللوائـــح اآلتيـــة:
ر.	  نظام مكافحة التستُّ
نظام االستثمار.	 
الائحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية.	 
إجراءات تراخيص االستيراد.	 
دليل تراخيص االستيراد.	 
قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضريبة.	 
قواعد االجتماعات في إجراءات اإلفاس.	 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

ر.	  نظام االستثمار.	 نظام مكافحة التستُّ
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ب- االستشارات القانونية:

ج- اللجان الحكومية:

تـــم إعـــداد 666 استشـــارة قانونيـــة فـــي عـــام 2019 مقارنـــًة بــــ 600 
فـــي عـــام 2018.

ـــراء  ـــة الخب لة فـــي هيئ ـــوزارة فـــي اللجـــان المشـــكَّ مـــت مشـــاركة ال ُنظِّ
ــال  ــت أعمـ ــدة، وانتهـ ــان جديـ ــئت 405 لجـ ــوزراء، إذ ُأنشـ ــس الـ بمجلـ

170 لجنـــة.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

666 استشارة قانونية

إنشاء 405 لجان جديدة
 إنجاز 170 لجنة

د- لجان النظر في المخالفات:

أصدرت لجنة النظر في تظلمات العامات التجارية 614 قرارًا.

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات 289 قرارًا.

أصدرت لجنة النظر في شكاوى تشاُبه األسماء التجارية 58 توصية.

مات العالمات التجارية: لجنة النظر في تظلُّ

لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات:

لجنة تشاُبه األسماء التجارية:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

مات الخاصة بالعالمات التجارية إصدار 614 قرارًا بشأن التظلُّ

إصدار 289 قرارًا بشأن مخالفات نظام الشركات

إصدار 58 توصية بشأن تشاُبه األسماء التجارية
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ـــة  ـــوكاالت التجاري ـــا فـــي نظـــام ال ـــات المنصـــوص عليه ـــق العقوب ـــة تطبي أصـــدرت هيئ
ـــرارًا. 83 ق

ـــار الكريمـــة  ـــة واألحج ـــادن الثمين ـــة الفصـــل فـــي مخالفـــات نظـــام المع أصـــدرت لجن
ـــرارًا. 82 ق

هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكاالت التجارية:

لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة واألحجار  
     الكريمة:

قة بمخالفات نظام الوكاالت التجارية إصدار 83 قرارًا بشأن القضايا المتعلِّ

قة بنظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة 82 قرارًا  في القضايا المتعلِّ

هـ- لجان النظر في المخالفات:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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التقييم االستراتيجي:

تحليل الوضع الراهن:

تصميم االستراتيجية والحوكمة:

تم من خالله العمل على:
تحليل الوضع الحالي.	 
إجراء دراسة مقاَرنات معيارية.	 
مات الدولية.	  مراجعة المعاَهدات الدولية وتوجيهات المنظَّ
إجراء التحليل الرباعي.	 

َوْضع االستراتيجية )تشمل الرؤية واألهداف االستراتيجية(.	 
تصميم نموذج الحوكمة وعوامل التمكين.	 
تحديد المبادرات الازمة لتفعيل التصميم.	 
رات األداء الرئيسة والمسَتْهَدفات.	  َوْضع مؤشِّ

ورش العمل داخل وزارة 
التجارة واالستثمار

ورش العمل مع الجهات الحكومية 
ة المعنيَّ

ورش العمل مع القطاع 
المستهِلكالخاص

22 ورشة عمل شملت 
الوكاالت واإلدارات:

حماية المستهِلك. 	 
األمور القانونية. 	 
الرقابة التجارية.	 
األمن/ الضبط. 	 
المخَتَبرات. 	 
التجارة اإللكترونية. 	 
تقنية المعلومات/ 	 

نة”. مركز اتصال “بيِّ
مكافحة غسل 	 

األموال. 
ر التجاري.	  التستُّ
التوريد.	 
منصة “معروف”	 

عقد 30 ورشة عمل مع الجهات 
ة: الحكومية المعنيَّ

وزارة الداخلية.	 
وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية.	 
وزارة الصحة.	 
وزارة اإلعالم.	 
الهيئة العامة للجمارك.	 
الهيئة السعودية للملكية 	 

الفكرية.
الهيئة العامة للمواصفات 	 

والمقاييس.
الهيئة العامة للغذاء والدواء.	 
الهيئة العامة لإلعالم المرئي 	 

والمسموع.
مجلس الغرف التجارية.	 

عقد 20 ورشة عمل مع 
شركات القطاع الخاص في 

القطاعات اآلتية:

العالمات التجارية ومنها:
نون	 
العيسى لإللكترونيات	 
المراعي	 
الفنار	 

قطاع الخدمات اللوجستية:
 	DHL
أرامكس	 
ناقل	 

عين والتجزئة: قطاع الموزِّ
الشايع	 
التميمي	 
الركن السويسري للساعات	 

ُعِقَد اجتماع 
مع جمعية 

حماية 
المستهِلك

وتمَّ العمل 
على 

استبيان رضا 
المستهِلك.

وطٌن خاٍل من الغش التجاري

حماية المستهِلك واالقتصاد الوطني من الغش التجاري بتعزيز 
التوعية وزيادة فاعلية الرقابة واالستجابة

تعزيز تكاُمل جهود محاَربة الغش التجاري على المستوى الوطني

اإلنفاذ

اإلصاحات القانونية

إدارة األداء

الحوكمة الشاملة

القدرات البشرية

4 أهداف استراتيجية الرؤية

4 برامج ممكنة الرسالة

7 برامج استراتيجية

عدد المبادرات في كل برنامج

ع سالسل  تتبُّ
اإلمداد

تحسين العمليات 
وتوحيدها

تحسين 
قنوات 

البالغات

زيادة فاعلية كشف و معاقبة 
حاالت الغش التجاري

التوعية

ة  الرقابة المبنيَّ
على المخاطر

تعزيز 
التوعية

تعزيز التوعية بمظاهر الغش 
التجاري ومخاطره

تغطية القنوات 
الجديدة

الخدمات

التجارة 
اإللكترونية

محاربة الغش التجاري في قطاعي 
الخدمات و التجارة اإللكترونية

5

6

4

3

4

6

11
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الخارطة لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش 
التجاري:

المعياريـــة  والمقاَرنـــة  الدراســـات  علـــى  اســـتنادًا 
ـــة والقطـــاع  والجهـــود المشـــَتَركة بيـــن الجهـــات المعنيَّ
الخـــروج بخارطـــة  تـــم  الخاصـــة بمختلـــف مجاالتـــه، 
لالســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الغـــش التجـــاري 

)البيـــت االســـتراتيجي( والتـــي تحـــوي:

ــة  ــة لمكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ ــع االسـ ــة وضـ ــات الحكوميـ ــع الجهـ ــاون مـ ــوزارة بالتعـ ــادت الـ قـ
ـــن هـــذه الجهـــات،  ـــب الخاصـــة بالتكامـــل بي ـــع الجوان ـــا جمي ـــي ُرعـــي فيه ـــاري والت الغـــش التج
كمـــا خرجـــت االســـتراتيجية بعـــدد مـــن المبـــادرات التـــي مـــن شـــأنها توحيـــد جهـــود الجهـــات 
ـــرز  ـــذي الب ـــٌص تنفي ـــه ملخ ـــا يلي ـــه وفيم ـــر ســـبل مكافحت ـــاري وتطوي ـــة الغـــش التج فـــي محارب

معالـــم هـــذه االســـتراتيجية
      أهداف استراتيجية

         برامج استراتيجية، تحوي 39 مبادرة.
        برامج ممّكنة للبرامج االستراتيجية.

4
7
4
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إعداد وتنفيذ الخطط الرقابية والتموينية 
للمواسم:

َعْقد ورش للمستهلكين وللتجار لرفع الثقة في 
السوق المحلي:

تنظيم برامج وورش العمل لرفع كفاءة أداء 
فين في مختلف المجاالت: الموظَّ

تـــم إعـــداد خطـــط لمراقبـــة األســـواق والوضـــع التموينـــي فـــي 
المواســـم مثـــل رمضـــان والعيـــد والحـــج.

تـــم َعْقـــد 4 ورش للمســـتهلكين و4 ورش للتجـــار لتعزيـــز وتعظيـــم ثقـــة 
المســـتهِلك والتاجـــر بالـــوزارة، بمـــا يرفـــع مســـتوى ثقـــة المســـتهِلك 
مـــة مـــن التاجـــر  بالســـوق المحلـــي، ومســـتوى جـــودة الخدمـــات المقدَّ

للمســـتهِلك.

تـــم تنظيـــم 8 برامـــج وورش عمـــل بالتعـــاون مـــع عـــدة جهـــاٍت لتدريـــب 
فيـــن فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت، منهـــا التجـــارة اإللكترونيـــة،  الموظَّ
ومكافحـــة َغْســـل األمـــوال، وتمويـــل اإلرهـــاب، وتأهيـــل المراقبيـــن.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

َضمان استدامة المخزون االستراتيجي 
َلع األساسية. من السِّ

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

4  ورش للمستهلكين

فين 8  برامج وورش عمل لتدريب الموظَّ

4  ورش للتجار

اإلنجــــــازات
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إعداد أدلة خاصة بمهام حماية المستهِلك:

تـــمَّ إعـــداد وتحديـــث 13 دليـــًا ألعمـــال متعلقـــة بحمايـــة المســـتهِلك، 
وهـــي:

الدليل اإلجرائي لرقابة وَضْبط مخاَلفات الـَمتاجر اإللكترونية.. 1
ــرات . 2 ــة والمختبـ ــادن الثمينـ ــاط المعـ ــي نشـ ــتثِمر فـ ــل المسـ دليـ

ــة. الخاصـ
دليل وإجراءات تراخيص االستيراد.. 3
الدليل اإلجرائي للمراقبين.. 4
الدليل اإلجرائي للغش التجاري.. 5
الدليل اإلجرائي للعامات التجارية.. 6
الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات غسل األموال.. 7
الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات المعادن واألحجار الكريمة.. 8
الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات التموين.. 9

الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات الوكاالت التجارية.. 10
نات.. 11 الدليل اإلجرائي لسحب العيِّ
دليل إجراءات الفسح الكيميائي.. 12
الدليل االجرائي لضبط مخالفات القياس والمعايرة.. 13

الهدف االستراتيجي : 

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

إعداد وتحديث 13 دلياًل خاصًا بمهام حماية المستهِلك 

االنتهاء من مشروع دراسة تطوير أنظمة 
ومماَرسات حماية المستهِلك:

ــتهِلك  ــة المسـ ــال حمايـ ــي مجـ ــارية فـ ــة السـ ــة األنظمـ ــت دراسـ تمـ
ومـــدى الحاجـــة إلـــى إعـــداد نظـــام عـــام وشـــامل لحمايـــة المســـتهِلك 
د المبـــادئ واأُلُســـس العامـــة، باإلضافـــة إلـــى دراســـة  بمـــا يحـــدِّ
َبعـــة لتفعيـــل وَضمـــان حمايـــة  تطويـــر اآلليـــات والسياســـات المتَّ
المســـتهِلك بدقـــة واحترافيـــة عاليـــة، ومراعـــاة موافقتهـــا ألفضـــل 
االقتصاديـــة  ات  للمســـتجدَّ وماءمتهـــا  العالميـــة  المماَرســـات 
التشـــريعية  األنظمـــة  علـــى  الجديـــدة  والتحديثـــات  واالجتماعيـــة 

االقتصاديـــة.
وذلك من خال:

ــة بالـــوزارة فـــي . 1 ــة الخاصـ تقييـــم المماَرســـات الحاليـــة واألنظمـ
ــتهِلك. ــة المسـ ــال حمايـ مجـ

ـــي )عـــدم وجـــود . 2 ـــّد النقـــص التشـــريعي الحال ـــة َس دراســـة إمكاني
ـــة المســـتهِلك(. نظـــام لحماي

َبعـــة . 3 إعـــداد مقَتَرحـــات تطويـــر األنظمـــة واإلجـــراءات لألنظمـــة المتَّ
والتوجيهـــات الصـــادرة مـــن القيـــادة الُعليـــا لتســـريع نمـــو األعمـــال 
مـــة للمســـتهِلك مـــن القطـــاع  وتحســـين مســـتوى الخدمـــة المقدَّ

الخـــاص.
الـــة فـــي َضْبـــط وإيقـــاع المخاَلفـــات . 4 ـــات جديـــدة وفعَّ تطويـــر آليَّ

والعقوبـــات علـــى مخاِلفـــي النظـــام.

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

االنتهاء من مشروع إعادة هندسة اإلجراءات 
لمركز االستدعاء:

تـــمَّ توثيـــق اإلجـــراءات الخاصـــة بمركـــز االســـتدعاء وتطويرهـــا وفـــق 
أفضـــل المماَرســـات الدوليـــة.

الهدف االستراتيجي : 

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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إحاالت القضايا للنيابة العامة:

الحمالت الرقابية والزيارات التفتيشية:

عدد القضايا المحالة للنيابة العامة:
ر.	  1,835 قضية تستُّ
1,427 قضية غش تجاري.	 
59 قضية أخرى.	 

بلغ عدد الحمات الرقابية 24 حملة.	 
 	 112,503 الرقابيـــة  بالحمـــات  الخاصـــة  الزيـــارات  عـــدد  بلـــغ 

زيـــارات.
إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 622,227 زيارة.	 
الرقابيـــة 25,649 	  بالحمـــات  الخاصـــة  المخاَلفـــات  عـــدد  بلـــغ 

مخاَلفـــة.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

ر في عام 2019 مقارنة بـ 1,195في عام 2018 1,835    قضية تستُّ

24     حملة رقابية 

1,427   قضية غش تجاري في عام 2019 مقارنة بـ 1,959في عام 2018

112,503    زيارات خاصة بالحمالت الرقابية 

59        قضية أخرى 

622,227    زيارة تفتيشية بنسبة زيادة  55%
25,649   مخاَلفة خاصة بالحمالت الرقابية 

مكافحة َغْسل األموال:

ر التجاري: مكافحة التستُّ

تم العمل على ما يزيد عن 119 قضية مكافحة َغْسل األموال.

ر 321 	  بلـــغ عـــدد األحـــكام الـــواردة للـــوزارة مـــن قضايـــا التســـتُّ
ــًا. حكمـ

والتفتيـــش 	  ي  التحـــرِّ عليهـــا  تـــم  التـــي  المنشـــآت  عـــدد  بلـــغ 
منشـــأة.  9,065 والضبـــط 

بلغ عدد الجوالت والحمات التفتيشية 7,417 جولة وحملة.	 
بلغ عدد إحاالت القضايا لوزارة العمل 514 إحالة.	 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

119     قضية مكافحة َغْسل األموال 

ر 321      حكمًا واردًا للوزارة من قضايا التستُّ
ي والتفتيش والضبط 9,065      منشأة تمَّ عليها التحرِّ

7,417      جولة وحملة تفتيشية
514       إحالة للقضايا إلى وزارة العمل

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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2018 م

  35,088  82,402135%

نسبة االرتفاع 2019 م

بلغ عدد تراخيص المختبرات المصَدرة 119 ترخيصًا.

بلغ عدد ُرخص محاّل المعادن الثمينة المصَدرة 113 ترخيصًا.

ــل  ــام 2019م، مقابـ ــة فـــي عـ ــَدرة 82,402 رخصـ ــات المصـ ــدد ُرَخـــص التخفيضـ ــغ عـ بلـ
ــا 135%. ــاع قدرهـ ــبة ارتفـ ــام 2018م، بنسـ ــي عـ ــة فـ 35,088 رخصـ

تراخيص المختبرات 

ُرَخص محاّل المعادن الثمينة 

ُرَخص التخفيضات 

119      ترخيصًا للمخَتَبرات

113      رخصة لمحاّل المعادن الثمينة

2018 م

 128,041,076 410,436,443220%

نسبة االرتفاع 2019 م

ــد  ــن، وللحديـ ــمنت 3,055,900 طـ ــا لألسـ ـــص تصديرهـ ــات المرخَّ ــي الكميـ ــغ إجمالـ بلـ
19,150,000 طـــن.

ــام  ــي عـ ــًا فـ ــات 410,436,443 منَتجـ ــي التخفيضـ ــمولة فـ ــات المشـ ــدد المنَتجـ ــغ عـ بلـ
2019م، مقابـــل 128,041,076 منَتجـــًا فـــي عـــام 2018م، بنســـبة ارتفـــاع قدرهـــا 220%.

ص تصديرها لألسمنت وللحديد الكميات المرخَّ

المنَتجات المشمولة في التخفيضات 

19,150,000   طن حديد3,055,900  طن أسمنت

2018 م

 432,789374,69513%

بنسبة انخفاض 2019 م

في  2019م،  عام  في  باغًا  بلغ عدد الباغات الواردة من المستهِلكين  374,695 
حين كان عددها 432,789 باغًا في عام 2018م، بنسبة انخفاض قدرها 13%.

البالغات الواردة من المستهِلكين

اإلحصـــائيــات اإلحصـــائيــات

التقرير السنوي
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زيادة عدد
خدمات الوزارة المؤتمتة:

زيادة نطــــاق
من ُيخدمون إلكترونيًا:

ســعيًا للتحــول الرقمــي وتقديــم الخدمــات بشــكل ســهل 
عــدد  فقــد وصــل  الــوزارة،  فــي  للمتعامليــن  ويســير 

ــة. ــى 76 خدم ــة إل ــوزارة المؤتمت ــات ال خدم

احتياجــات  تلبيــة  علــى  الــوزارة  قــدرة  ل  رفــع معــدَّ تــمَّ 
العمــاء مــن خــال تقديــم الخدمــات عبــر بوابــة الــوزارة 
اإللكترونيــة حيــث وصلــت نســبة العمــاء ممــن تمــت 

إلكترونيــًا:   خدمتهــم 

 76
 

خدمة مؤتمتة
الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 
رفع مستوى جودة خدمات 

مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ
ز  وفق معايير التميُّ

سي. المؤسَّ

رفع مستوى جودة خدمات 
مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ

ز  وفق معايير التميُّ
سي. المؤسَّ

97%

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز: 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز: 

تقني.

تقني.
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تطوير أنظمة تقنية جديدة:

ــار ســـعيها إلـــى  ــدًا، فـــي إطـ ــًا جديـ ــًا تقنيـ رت الـــوزارة 24 نظامـ ــوَّ طـ
تســـهيل الخدمـــات وَضمـــان وصولهـــا للمتعامليـــن، وأبـــرز هـــذه 

األنظمـــة:
قرارات الشركاء اإللكترونية.	 
توثيق عقود الشركات اإللكترونية.	 
التصويت اإللكتروني النتخابات الغرف التجارية.	 
رمـــزك التجـــاري مـــن خـــال تقنيـــة )QR Code( وإلغـــاء الســـجل 	 

الورقـــي.
تأسيس الشركات المساِهمة وسجل المساهمين.	 
تجديد السجل التجاري برسالة نصية.	 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

24   نظامًا تقنيًا جديدًا

إدخال تحسينات وتحديثات 
على األنظمة التقنية الحالية:

فـــي إطـــار الســـعي نحـــو َضمـــان التحســـين المســـتمر علـــى خدمـــات 
أجـــَرْت  فقـــد  والخارجـــي،  الداخلـــي  للعميـــل  مـــة  المقدَّ الـــوزارة 
ــينات: ــذه التحسـ ــرز هـ ــًا، وأبـ ــًا حاليـ ــًا تقنيـ ــينات علـــى 17 نظامـ تحسـ

تحسينات نظام شهادة المنشأ.	 
تحسينات األسماء التجارية.	 
تحسينات السجل التجاري.	 
تحسينات نظام »معروف«.	 
تحسينات نظام جمعيات الشركات المساِهمة.	 
تحسينات خدمة تأسيس الشركات.	 

تحسين 17 نظامًا تقنيًا حاليًا

استكمال تطوير األنظمة التقنية:

تطوير وتحديث وتنقيح قواعد البيانات:

ـــوزارة  ـــع الخدمـــات، اســـتكملت ال ـــة لجمي الســـتكمال منظومـــة األتمت
ـــة عـــدد مـــن الخدمـــات، وأبرزهـــا: ـــر أتمت ـــًا عب ـــر 18 نظامـــًا تقني تطوي

نظام تأسيس عقود الشركات باللغة اإلنجليزية.	 
ــارة 	  ــوزارة التجـ ــركات لـ ــيس الشـ ــود تأسـ ــق عقـ ــام توثيـ ــل مهـ نقـ

واالســـتثمار.
تطوير نظام االتصاالت اإلدارية.	 
تحسينات نظام "معروف" )تسجيل المتاجر اإللكترونية(.	 

حـــة وصحيحـــة  حرصـــًا علـــى أن تكـــون البيانـــات الخاصـــة بالـــوزارة منقَّ
ـــد مـــن  وتعكـــس المعلومـــات الخاصـــة بهـــا ويتـــم تحديثهـــا والتأكُّ
ســـامتها بشـــكل دوري، فقـــد تـــم تطويـــر وتحديـــث وتنقيـــح 3 

قواعـــد للبيانـــات، وهـــي:
تنقيح قواعد بيانات السجل التجاري.	 
تنقيح بيانات خدمات الوزارة.	 
تنقيح بيانات التقارير الدورية للوزارة.	 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية 
الرقمية في الوزارة.

استكمال تطوير 18 نظامًا تقنيًا

تطوير وتحديث وتنقيح 3 قواعد للبيانات

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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التكاُمل مع الجهات الحكومية ذات العالقة:

تطوير لوحات األداء:

ـــوزارة  ـــي تتقاطـــع ال ـــل والتعـــاون مـــع الجهـــات الت ـــى التكاُم حرصـــًا عل
ـــذت الـــوزارة عـــددًا مـــن أعمـــال التكاُمـــل  معهـــا فـــي األعمـــال، فقـــد نفَّ

مـــع 7 مـــن تلـــك الجهـــات، ومنهـــا:

الفســـح 	  خدمـــات  لتقديـــم  »َفْســـح«  منصـــة  مـــع  التكاُمـــل 
 . ئـــي لكيميا ا

التكاُمـــل مـــع منصـــة »صناعـــي« لتقديـــم الخدمـــات الخاصـــة 	 
بشـــهادة المنشـــأ. 

رات المالية اإللكترونية. 	  التكاُمل مع وزارة المالية للمسيَّ
التكاُمـــل مـــع وزارة الخدمـــة المدنيـــة لمنصـــة »التـــزام« الخاصـــة 	 

بالموظفيـــن.
التكاُمـــل مـــع وزارة الماليـــة لنظـــام الفوتـــرة األساســـي عبـــر 	 

»تحصيـــل«  منصـــة 

ــال،  ــال ذكاء األعمـ ــي مجـ ــات فـ ــدث التقنيـ ــل وأحـ ــتغااًل ألفضـ اسـ
الـــوزارة  رًا واضحـــًا لحالـــة خدمـــات  القـــرار تصـــوُّ خـــذي  وإعطـــاء متَّ

مـــة للمتعامليـــن، فقـــد تـــم تطويـــر 10 لوحـــات أداء. المقدَّ
من هذه اللوحات:

رات قرارات الشركاء اإللكترونية.	  لوحة مؤشِّ
رات جمعيات الشركات المساِهمة.	  لوحة مؤشِّ
رات حقوق الموظفين.	  لوحة مؤشِّ
رات اإلفادة اإللكترونية.	  لوحة مؤشِّ

التكاُمل مع 7 جهات حكومية 

تطوير 10 لوحات أداء

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية 
الرقمية في الوزارة.

تطبيق معايير وسياسات شاملة لتقنية 
المعلومات

تطوير نظام إدارة 
خدمات تقنية المعلومات:

ســـعيًا لتطبيـــق أفضـــل المعاييـــر والمماَرســـات الدوليـــة، فقـــد 
ـــر( علـــى الموقـــع  قـــت معاييـــر األمـــم المتحـــدة وبرنامـــج )يسِّ ُطبِّ
للسياســـات  شـــامل  َحْصـــر  وجـــرى  الـــوزارة،  فـــي  اإللكترونـــي 

المعلومـــات. لتقنيـــة  صـــة  المخصَّ والمعاييـــر 

ــة  ــب منهجيـ ــراءات حسـ ــتقبلي لإلجـ ــع المسـ ــًا للوضـ ــك تطبيقـ وذلـ
ــر: ــمل التطويـ ــات، وشـ ــة المعلومـ ــة لتقنيـ ــة التحتيـ ــة البنيـ مكتبـ

فـــي 	  تســـهيل الوصـــول إلـــى الخدمـــات التقنيـــة المتاحـــة لموظَّ
الـــوزارة.

تحســـين ســـرعة االســـتجابة للباغـــات والطلبـــات عـــن طريـــق 	 
تطبيـــق اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة.

ــات، 	  ــذ الموافقـ ــدوي ألخـ ــل اليـ ــد والعمـ ــت والجهـ ــل الوقـ تقليـ
ــاذج. ــة النمـ عـــن طريـــق أتمتـ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية 
الرقمية في الوزارة.

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية 
الرقمية في الوزارة.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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عن الخدمة:

أثر الخدمة: 

ســـعيًا مـــن الـــوزارة إلـــى تطويـــر خدماتهـــا وتســـهيلها للمســـتفيدين، واســـتمرار النمـــو 
ـــة وإتاحـــة  ـــز موثوقي فـــي المجـــاالت كافـــة، وفـــي إطـــار رفـــع جـــودة الخدمـــات، وتعزي
البيانـــات والربـــط بيـــن الجهـــات الحكوميـــة؛ فقـــد أتاحـــت الـــوزارة خدمـــة الرمـــز التجـــاري 
ــاري  ــجل التجـ ــات السـ ــع معلومـ ــة لجمـ ــر اإللكترونيـ ــآت والمتاجـ )QR Code( للمنشـ
ـــي  ـــتقباًل ف ـــِهم مس ـــا سُيس ـــد؛ ممَّ ـــكان واح ـــي م ـــه ف ـــة ب ـــات الجهـــات المرتبط وبيان
ك المنشـــأة لعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة الســـتخراج  إلغـــاء الحاجـــة لمراجعـــة ُمـــالَّ

شـــهادات مختلفـــة الســـتخدامها.

خدمة الرمز التجاري
QR code

جمـــع بيانـــات الســـجل التجـــاري كافـــًة فـــي مـــكان واحـــد مـــن خـــال 
ــاري. ــز التجـ الرمـ

سهولة معرفة بيانات المنشأة التجارية أو المتجر اإللكتروني.

ـــق المباشـــر مـــن بيانـــات الســـجل التجـــاري  تســـهيل عمليـــة التحقُّ
ـــْعودة. ورخصـــة البلديـــة وشـــهادة الـــزكاة وشـــهادة السَّ

ه البصـــري الـــذي  إلغـــاء الطباعـــة الورقيـــة للســـجل وتقليـــل التشـــوُّ
د الشـــهادات والتراخيـــص واالشـــتراكات التـــي ُتوَضـــع  به تعـــدُّ يســـبِّ

فـــي مـــكان بـــارز فـــي مدخـــل المنشـــأة.

الرمـــز  خدمـــة  الـــوزارة  أتاحـــت 
التجـــاري )QR Code( للمنشـــآت 
لجمـــع  اإللكترونيـــة  والمتاجـــر 
التجـــاري  الســـجل  معلومـــات 
وبيانـــات الجهـــات المرتبطـــة بـــه 

فـــي مـــكان واحـــد.
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عن الخدمة:

أثر الخدمة: 

أعلنـــت الـــوزارة البـــدء فـــي تطبيـــق التصويـــت النتخابـــات الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة 
ـــق اإللكترونـــي، فـــي خطـــوٍة مـــن شـــأنها تســـهيل اإلجـــراءات  عـــن طريـــق التوثُّ
للناخبيـــن وتطويـــر التصويـــت مـــن يـــدوي إلـــى إلكترونـــي دون الحاجـــة إلـــى حضـــور 

االنتخابـــات.
ـــرت الـــوزارة خدمـــة التصويـــت علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للـــوزارة عبـــر  وقـــد وفَّ
ـــد لجميـــع الغـــرف هـــو: Voting.mci.gov.sa، حيـــث يمكـــن للناخـــب مـــن  رابـــط موحَّ
ــًا  ــم إلكترونيـ ــة بمناطقهـ ــة الخاصـ ــة والصناعيـ ــة التجاريـ ــات الغرفـ ــت بانتخابـ التصويـ

ــار. ــاء أو انتظـ دون عنـ

ـــاع مـــن المشـــاركة فـــي انتخابـــات  ـــن الخدمـــة الجديـــدة الناخبيـــن مـــن التجـــار والصنَّ تمكِّ
ر  ـــدَّ ـــد أن كان الوقـــت المق ـــق، بع ـــالل دقائ ـــًا وخ ـــة إلكتروني ـــة والصناعي ـــرف التجاري الغ
ـــت  ـــن بالتصوي ـــام الناخبي ـــى ضـــرورة قي لهـــا فـــي الســـابق يصـــل لســـاعات بالنظـــر إل
ـــل مـــن أعـــداد الناخبيـــن المشـــاركين  ـــا يقلِّ فـــي مقـــاّر الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة ممَّ

فـــي التصويـــت.

وتهـــدف الخدمـــة إلـــى تســـهيل وتيســـير اإلجـــراءات، وتوفيـــر الوقـــت والجهـــد، 
ـــفافية والمصداقيـــة. واالعتمـــاد علـــى توفيـــر الخدمـــات اإللكترونيـــة بمـــا يضَمـــن الشَّ

خدمة التصويت اإللكتروني في 
انتخابات الغرف التجارية والصناعية

ــادة  ــوزارة لزيـ ــة للـ ــات اإللكترونيـ ــلة مـــن الخدمـ ــة ِضْمـــن سلسـ ــذه الخدمـ وتأتـــي هـ
ــراءات  ــال وإجـ ــر أعمـ ــة، وتطويـ ــة والصناعيـ ــرف التجاريـ ــي الغـ ــن فـ تيـ ــداد المصوِّ أعـ
ـــع القطـــاع التجـــاري فـــي المملكـــة،  القطـــاع، وإزالـــة عوائـــق قـــد تقـــف أمـــام توسُّ

ــي. ــاد المحلـ ــة االقتصـ ــة فـــي خدمـ ــف التقنيـ وتوظيـ

خدمـــة التصويـــت اإللكترونـــي 
فـــي انتخابـــات الغـــرف التجاريـــة 
الناخبيـــن  ـــن  تمكِّ والصناعيـــة 
مـــن المشـــاَركة فـــي االنتخابـــات 

ــق. ــالل دقائـ ــًا وخـ إلكترونيـ

التقرير السنوي
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رفــع نسبـــة رضـــا العمـــالء
عن خدمات الوزارة:

رفع نسبة رضا العمالء عن خدمات الوزارة 
اإللكترونية:

عملــت الــوزارة علــى رفــع نســبة رضــا العمــالء عــن جميــع 
خدماتهــا، وقــد وصلــت إلــى النســبة المســَتْهَدفة %90؛ 
عــات المتعامليــن والرقــي بالخدمــات  وذلــك بتلبيــة تطلُّ

لمســتوى يعكــس جهــود الــوزارة وإنجازاتهــا.

عملــت الــوزارة على رفع نســبة رضــا العمالء عن الخدمات 
المســَتهَدفة  النســبة  إلــى  بهــا  للوصــول  اإللكترونيــة 
%90، وقــد بلغــت فــي نهايــة العــام %89؛ بمــا يعكــس 
ِحــْرص الــوزارة علــى رضــا المتعاملين وتســهيل الخدمات.

90%

89%

إتاحة خدمة 97% 
من عمالء الوزارة إلكترونيًا:

ل قـــدرة الـــوزارة علـــى تلبيـــة احتياجـــات العمـــاء مـــن  تـــمَّ رفـــع معـــدَّ
خـــال تقديـــم الخدمـــات عبـــر بوابـــة الـــوزارة اإللكترونيـــة.

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

خدمة %97 من عمالء الوزارة إلكترونيًا

إنشاء دليل الخدمات اإللكتروني:

مـــة  المقدَّ الخدمـــات  علـــى  الحصـــول  ـــح كيفيـــة  دليـــل يوضِّ هـــو 
واالســـتثمار. التجـــارة  وزارة  ِقَبـــل  مـــن  للعمـــاء 

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

تطوير استبيان رضا العمالء عن الفروع 
رات  والخدمات اإللكترونية، وإنشاء لوحة مؤشِّ

:)Dashboard( رضا العمالء

تـــمَّ اســـتبيان رضـــا العمـــاء مـــن خـــال رســـالة إلـــى جـــوال العميـــل 
عنهـــا،  رضـــاه  لقيـــاس  مـــة  المقدَّ الخدمـــة  علـــى  حصولـــه  بعـــد 
ـــرات َتْعـــرض نتائـــج اســـتبيان رضـــا العمـــاء. وُتســـَتخَدم لوحـــة مؤشِّ

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

اإلنجــــــازات

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

مة  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ للمتعاملين وفق معايير التميُّ

إجرائي.

تقني.
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تصنيف العمالء وبناء الخدمات والمنَتجات :

مـــة للعميـــل وأهمية  تـــمَّ تصنيـــف العمـــاء بنـــاًء علـــى الخدمـــات المقدَّ
العميـــل واألولويـــة الخاصـــة مـــن العمـــاء، وذلـــك بهـــدف تحســـين 
ــاء حزمـــة مـــن البرامـــج والخدمـــات  وإعـــادة هندســـة اإلجـــراءات، وبنـ
التـــي ُتناِســـب احتياجـــات كلِّ فئـــة مـــن العمـــاء، باإلضافـــة إلـــى 
إعـــداد وبنـــاء خطـــة للتواُصـــل بنـــاًء علـــى تصنيـــف كلِّ فئـــة مـــن 
ـــا ُيســـِهم فـــي تلبيـــة طموحـــات الفئـــة المســـَتْهَدفة. العمـــاء؛ ممَّ

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

ارتفاع نسبة رضا العمالء عن أداء مركز االتصال:

ارتفعـــت نســـبة رضـــا العمـــاء عـــن أداء مركـــز االتصـــال، ســـواًء مـــا 
يتعلـــق بمركـــز اتصـــال قطـــاع األعمـــال )9200( إذ بلغـــت %95، أو مـــا 

ـــز اتصـــال المســـتهِلك )1900( إذ بلغـــت 86%. ـــق بمرك يتعل

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

بلغت نسبة رضا العمالء عن أداء مركز اتصال قطاع األعمال 
)9200( %95، وفيما يتعلق بأداء مركز اتصال المستهِلك 

)1900( بلغت النسبة 86%.

رفع نسبة رضا العمالء عن معالجة 
شكاوى خدمات قطاع األعمال:

ُأجريـــت خطـــة عمـــل لتحليـــل شـــكاوى العمـــاء والتواُصـــل معهـــم 
وتحســـين آليـــة العمـــل؛ بهـــدف رفـــع نســـبة رضـــا العمـــاء عـــن معالجـــة 

الشـــكاوى.

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

االنتهاء من بناء خطة تواُصل مع كبار عمالء 
الوزارة مع تحديد جدول زيارات معالي الوزير 

ومعالي نائبه لكبرى الشركات:

استبيان لقياس رضا الشركات بعد زيارة مديري 
الفروع لها:

ـــاء الخدمـــات والمنَتجـــات،  اســـتكمااًل لمشـــروع تصنيـــف العمـــاء وبن
ـــة،  ـــرى الشـــركات فـــي المملك ـــل مـــع أهـــم وكب ـــاء خطـــة تواُص ـــم بن ت
وتوزيـــع هـــذه الزيـــارات بيـــن معالـــي الوزيـــر ومعالـــي نائبـــه ومديـــري 

المناطـــق.

تبعـــًا لخطـــة التواُصـــل تـــمَّ بنـــاء اســـتبيان لقيـــاس رضـــا الشـــركات عـــن 
ـــات  ـــِهم فـــي تحســـين المخَرج ـــا ُيْس ـــا؛ ممَّ ـــري الفـــروع له ـــارات مدي زي

مـــن الزيـــارات.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

 )CRM( إطالق نظام إدارة عالقات العمالء
بمراحله الثالث:

ــكاوى واستفســـارات العمـــاء  ــدة الســـتقبال شـ ـ هـــو منصـــة موحَّ
الخاصـــة بالـــوزارة والجهـــات ذات العاقـــة، ويتـــم مـــن خالهـــا تفعيـــل 
ـــد، مـــع  ـــة ونظـــام موحَّ وتوثيـــق تلـــك الشـــكاوى واالستفســـارات بآلي
إمكانيـــة تســـجيل ومتابعـــة الشـــكاوى. ويتـــم توفيـــر رؤيـــة شـــاملة 

لملـــف العميـــل، والتكاُمـــل مـــع جميـــع أنظمـــة الـــوزارة.
ـــم هـــذا المشـــروع إلـــى ثـــاث مراحـــل، وقـــد ُأطلقـــْت بالكامـــل  وُقسِّ

فـــي عـــام 2019م.

الهدف االستراتيجي : 

مة للمتعاملين وفق  رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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بلـــغ عـــدد المكالمـــات واالستفســـارات الهاتفيـــة )الخاصـــة بقطـــاع األعمـــال( التـــي تـــم 
ــا 640,322  ــن كان عددهـ ــي حيـ ــام 2019م، فـ ــي عـ ــات فـ ــتقبالها 769,805 مكالمـ اسـ

مكالمـــة فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زيـــادة قدُرهـــا 17%.

ـــت خدمتهـــم عبـــر البريـــد اإللكترونـــي 18,665 عميـــًا فـــي  بلـــغ عـــدد العمـــاء الذيـــن تمَّ
عـــام 2019م، فـــي حيـــن كان عددهـــم 6,838 عميـــًا فـــي عـــام 2018م، بنســـبة زيـــادة 

قدُرهـــا 64%.

ـــًا  ـــة 53,797 عمي ـــات الحيَّ ـــاة المحاَدث ـــت خدمتهـــم فـــي قن ـــغ عـــدد العمـــاء الذيـــن تمَّ بل
ـــام 2018م، بنســـبة  ـــًا فـــي ع ـــن كان عددهـــم 48,244 عمي ـــام 2019م، فـــي حي فـــي ع

ـــادة قدُرهـــا 12%. زي اتصـــال حمايـــة  بمركـــز  )الخاصـــة  الهاتفيـــة  المكالمـــات واالستفســـارات  عـــدد  بلـــغ 
المســـتهِلك( التـــي تـــم اســـتقبالها 884,156 مكالمـــة فـــي عـــام 2019م، فـــي حيـــن كان 

ــا 2%. ــادة قدُرهـ ــبة زيـ ــام 2018م، بنسـ ــي عـ ــات فـ ــا 862,609 مكالمـ عددهـ

ـــت خدمتهـــم فـــي قنـــوات التواُصـــل االجتماعـــي 429,485  بلـــغ عـــدد العمـــاء الذيـــن تمَّ
عميـــًا فـــي عـــام 2019م، فـــي حيـــن كان عددهـــم 307,522 عميـــًا فـــي عـــام 2018م، 

بنســـبة زيـــادة قدُرهـــا 32%.

عدد المكالمــــات واالستفســــارات الهاتفيــــة 
)الخاصة بقطاع األعمال(

ت خدمتهم  عدد العمالء الذين تمَّ
عبر البريد اإللكتروني 

ت خدمتهم  عدد العمالء الذين تمَّ
ة  في قناة المحاَدثات الحيَّ

عدد المكالمــــات واالستفســــارات الهاتفيــــة 
)الخاصة بمركز اتصال حماية المستهِلك( 

ت خدمتهم في قنوات  عدد العمالء الذين تمَّ
التواُصل االجتماعي 

2018 م2018 م

2018 م

2018 م

2018 م

640,322 6,838

 48,244

862,609

307,522

 769,805 18,665

 53,797

 884,156

 429,485

17 %64 %

12 %

2 %
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2019 م2019 م

2019 م

2019 م

2019 م

نسبة الزيادة نسبة الزيادة 

نسبة الزيادة 

نسبة الزيادة 

نسبة الزيادة 

اإلحصـــائيــات اإلحصـــائيــات
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رفع نسبة رضا العمالء عن خدمات الفروع:

عملــت الــوزارة علــى رفــع نســبة رضــا العمــالء 
عــن خدمــات الفــروع، وقــد بلغــت النســبة فــي 
النســبة  يتجــاوز  مــا  وهــو   ،98% الســنة  نهايــة 
ــر عــن ارتقــاء الــوزارة  المســَتْهَدفة %90؛ ممــا يعبِّ

الفــروع. مــة فــي  المقدَّ بخدماتهــا 

رفع مستوى جودة خدمات الوزارة الهدف االستراتيجي : 
ز  مة للمتعاملين وفق معايير التميُّ المقدَّ

سي. المؤسَّ

98%

راكة مع القطاع الخاص تفعيل الشَّ

جـــرى العمـــل علـــى تفعيـــل الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص عـــن طريـــق 
ريـــن  دة مـــن الشـــركات ورجـــال األعمـــال المؤثِّ الزيـــارات لشـــريحة محـــدَّ

ـــاع علـــى المقَتَرحـــات التطويريـــة. لتذليـــل الصعوبـــات واالطِّ

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

راكة مع القطاع الحكومي: تفعيل الشَّ

ـــراكة مـــع القطـــاع الحكومـــي فـــي كلِّ  جـــرى العمـــل علـــى تفعيـــل الشَّ
منطقـــة عـــن طريـــق مديـــر عـــام المنطقـــة؛ وذلـــك لتســـهيل وتيســـير 

األعمـــال المشـــَتَركة داخـــل المنطقـــة.

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين

تطوير وتفعيل فريق التنسيق بين منظومة 
التجارة واالستثمار وبين فروع الوزارة

جـــرى العمـــل علـــى تطويـــر وتفعيـــل الفريـــق التنســـيقي بيـــن جهـــات 
المنظومـــة والتـــي لهـــا أعمـــال فـــي مناطـــق المملكـــة مـــع إدارات 
المناطـــق بالـــوزارة؛ لرفـــع مســـتوى التواُصـــل فيمـــا بينهـــا وَضمـــان 
ــَتَركة، وذلـــك لَعـــْرض الفـــرص  ــال المشـ التنســـيق المســـتمر لألعمـ
االســـتثمارية والمشـــاريع المتوســـطة والصغيـــرة فـــي المناطـــق 
ـــت تســـمية ضبـــاط اتصـــال بيـــن فريـــق عمـــل  والفـــروع. كمـــا تمَّ
ـــة العامـــة لاســـتثمار وفريـــق عمـــل  ـــوزارة وبيـــن فريـــق عمـــل الهيئ ال
ــم،  ــا بينهـ ــل فيمـ ــيق والتواُصـ ــر للتنسـ ــال أكبـ ــح مجـ ــآت" لفتـ "منشـ
وكذلـــك للـــرّد علـــى جميـــع استفســـارات إمـــارات المناطـــق والمناطـــق 

فيمـــا يخـــصُّ مشـــاريع المنشـــآت المتوســـطة والصغيـــرة.

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

اإلنجــــــازات

إجرائي.نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

التقرير السنوي
هـ1441  1440

102103

خدمة العمالء 
والفروع 7



دة لخدمات الوزارة إنشاء بوابة موحَّ
:)Single Sign On(

تطوير وتطبيق آلية تجهيز واستالم المقاّر 
رة من اإلدارة الهندسية: الجديدة والمطوَّ

َعْقد اتفاقية مستوى الخدمة مع وكاالت 
:)SLA( وإدارات الوزارة

 )Single Sign On( ـــوزارة ـــات ال ـــع خدم ـــدة لجمي ـــة موحَّ ُأنشـــئت بواب
فـــي الصفـــوف األماميـــة تقديـــم الخدمـــات عـــن  ل علـــى موظَّ لتســـهِّ
ـــط  ـــن الرواب ـــل بي ـــداًل مـــن التنقُّ ـــة واحـــدة ب ـــى بواب ـــق الدخـــول عل طري

ـــًا فـــي ســـرعة تقديـــم الخدمـــة. ـــر إيجابي ـــا يؤثِّ المتعـــددة؛ ممَّ

قامـــت الـــوزارة بتطويـــر وتطبيـــق آليـــة لتجهيـــز واســـتام المقـــاّر 
رة مـــن اإلدارة الهندســـية، وذلـــك عـــن طريـــق زيـــارة  الجديـــدة والمطـــوَّ
ـــود أي  ـــادي وج ـــة لَتَف ـــات كاف ـــر االحتياج ـــة نمـــوذج توفُّ ـــع وتعبئ الموق
ـــة فـــي مشـــروع  قـــت هـــذه اآللي ـــر، وُطبِّ ـــد اســـتام المق ـــات بع ي تحدِّ
ـــدة، وفـــي  ـــام وبري ـــز خدمـــة العمـــاء فـــي الدمَّ ـــر مرك ـــل وتطوي تأهي
مشـــروع تأهيـــل وتجهيـــز فـــرع الـــوزارة المســـتأَجر الجديـــد بالقنفـــذة 

والعـــا.

المســـاِعدة  الوكالـــة  بيـــن  الخدمـــة  مســـتوى  اتفاقيـــة  ُعقـــدت 
لشـــؤون الفـــروع وبيـــن الـــوكاالت واإلدارات ذات العاقـــة بأعمـــال 
الفـــروع، والتـــي سُتســـِهم فـــي توفيـــر االحتياجـــات واإلجابـــة علـــى 

االستفســـارات مـــن ِقَبـــل الطرفيـــن بشـــكل أكثـــر فاعليـــة.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في الوزارة.

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

تطوير آلية رفع ومتابعة الطلبات الخاصة بالفروع:

ـــات الخاصـــة  ـــة الطلب ـــع ومتابع ـــة رف ـــى إعطـــاء صاحي ـــم العمـــل عل ت
المشـــَتَركة  الخدمـــات  لمديـــري  "مســـار"  نظـــام  علـــى  بالفـــروع 
ى لهـــم رفـــع االحتياجـــات مباشـــرًة بعـــد التنســـيق  بالمناطـــق؛ ليتســـنَّ
ـــن المناطـــق  ـــك لتمكي ـــة المســـاِعدة لشـــؤون الفـــروع؛ وذل مـــع الوكال

مـــن العمـــل بـــا مركزيـــة.

الهدف االستراتيجي : 

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

في الصفوف  تطوير ورفع كفاءة موظَّ
األمامية بالفروع:

فـــي الصفـــوف األماميـــة لتكـــون بيئـــة عمـــل  تـــم تحفيـــز وتطويـــر موظَّ
نـــة، وذلـــك عـــن طريـــق تقديـــم حوافـــز ماليـــة  جاذبـــة للكفـــاءات المتمكِّ
ـــي الخدمـــات،  لهـــم بعـــد قيـــاس أدائهـــم ومســـتوى الرضـــا مـــن متلقِّ

وذلـــك بالتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة للمـــوارد البشـــرية.

الهدف االستراتيجي : 

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

هات االستراتيجية للفروع: تحديد التوجُّ

للفـــروع  االســـتراتيجية  هـــات  التوجُّ تحديـــد  علـــى  العمـــل  جـــرى 
.2021 للـــوزارة  االســـتراتيجية  األهـــداف  مـــع  والمتوائمـــة 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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تطوير القيادات بالمناطق:

ــر الـــازم لمديـــري عمـــوم المناطـــق،  ــر التدريـــب والتطويـ تـــم توفيـ
وأيضـــًا العمـــل علـــى االجتماعـــات األحاديـــة للتوجيـــه والتطويـــر 

للكفـــاءات.

الهدف االستراتيجي : 

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

تحديد مديري عالقات العمالء 
بالمناطق الكبرى:

تـــمَّ تحديـــد مديـــري عاقـــات العمـــاء بالمناطـــق الكبـــرى )الريـــاض، 
مـــة، المنطقـــة الشـــرقية( ليكونـــوا مســـؤولين عـــن عـــدد  مكـــة المكرَّ
د مـــن الشـــركات الكبـــرى لتيســـير أعمالهـــا وَحـــّل مشـــكاتها إن  محـــدَّ

ُوجـــدْت.

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

إنشاء البوابة المعرفية:

فـــي الـــوزارة فـــي جميـــع  ُأنشـــئت بوابـــة معرفيـــة لتكـــون مرجـــع موظَّ
ــا  ـ ــوزارة؛ ممَّ ــال الـ ــة بأعمـ ــة الخاصـ ــات والمعرفـ ــة والتعميمـ األنظمـ

ُيســـِهم فـــي َنْشـــر ومشـــاَركة هـــذه المعرفـــة.

الهدف االستراتيجي : 

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

في الفروع: تدريب موظَّ

تجهيز خطة استمرارية األعمال وإدارة 
األزمات بالمناطق:

والفـــروع  المناطـــق  فـــي  لموظَّ والتطويـــر  التدريـــب  توفيـــر  تـــم 
لـــدى  والســـلوكية  الوظيفيـــة  الجـــدارات  جميـــع  مـــن  لاســـتفادة 
ـــف وتعزيزهـــا وتطويرهـــا بالشـــكل األمثـــل، وذلـــك بالتنســـيق  الموظَّ

مـــع اإلدارة العامـــة للمـــوارد البشـــرية.

بالـــوزارة  التمويـــن  وإدارة  المخاطـــر  إدارة  بيـــن  التنســـيق  جـــرى 
ــا يتعلـــق  ــز خطـــة الطـــوارئ لـــكلِّ منطقـــة فيمـ وبيـــن الفـــروع لتجهيـ
ـــل  ـــراءات التعاُم ـــق إج ـــر وتطبي ـــات األمـــن والســـامة، وتطوي باحتياج
ي إلـــى عـــدم القـــدرة علـــى تقديـــم الخدمـــة  يـــات التـــي تـــؤدِّ مـــع التحدِّ

ــكل المطلـــوب. ســـواًء كان بشـــكل نهائـــي أو بالشـ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

زة وحاضنة لإلبداع. االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ

تحسين كفاءة استغالل الموارد في الوزارة.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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نسبة الرضا عن إجمالي خدمات الوزارة 

نسبة الرضا عن خدمات الفروع

نسبة الرضا عن الخدمات اإللكترونية 

90%
98%
89%

الرضا عن خدمات الوزارة

رحلة التقييم:

آلية التحسين:

)تجـــارًا  للمتعامليـــن  الخدمـــات  مـــن  التجـــارة واالســـتثمار مجموعـــة  وزارة  م  تقـــدِّ
م التقنـــي،  ــدُّ ــات عمـــالء الـــوزارة والتقـ عـ ــاع ســـقف توقُّ ــع ارتفـ ــتهِلكين(، ومـ ومسـ
ــا  ــتوى الرضـ ــمَّ رفـــع مسـ ــات، ومـــن َثـ ــتوى الخدمـ ــوزارة علـــى رفـــع مسـ حرصـــت الـ
ـــس وجهـــة نظـــر متعامليهـــا مـــن  ـــر الخدمـــات لَعْك ـــى تطوي ـــوزارة عل ـــزت ال ـــا، إذ ركَّ عنه
الت  ــدَّ ــع معـ ــوزارة فـــي رفـ ــوح الـ ــتهِلكين، والســـعي إلـــى تحقيـــق طمـ ــار ومسـ تجـ

ــا. الرضـ

تتمحـــور رحلـــة تقييـــم خدمـــات الـــوزارة حـــول اســـتخدام الخدمـــة ثـــم تقييمهـــا مـــن 
ـــمَّ  ـــل باســـتخدام الخدمـــة ومـــن َث ـــة يقـــوم العمي ـــل بشـــري، ففـــي البداي دون أي تدخُّ
ـــًا  مـــة وإعطـــاء المالحظـــات عليهـــا أي ُترَســـل رســـالة إليـــه بطلـــب تقييـــم الخدمـــة المقدَّ
ـــرات أداء لـــدى الـــوزارة لَيْظَهـــر  كانـــت، ثـــم ُيعَكـــس هـــذا التقييـــم فـــي لوحـــات مؤشِّ

ـــة. ـــن الخدم ـــام ع مســـتوى الرضـــا الع

ـــم والمالحظـــات  ـــل التقيي ـــص بتحلي ـــق المخت ـــم يقـــوم الفري ـــة التقيي ـــاء رحل ـــد انته بع
ـــم. ـــى التقيي ـــاًء عل ـــة بن ـــى تحســـين الخدم ـــمَّ العمـــل عل ومـــن َث

ــادات علـــى  نـــة مـــن القيـ وقـــد عملـــت الـــوزارة مـــن خـــالل عـــدد مـــن اللجـــان المكوَّ
تحســـين الخدمـــات ورفـــع جودتهـــا، وذلـــك عبـــر مراقبـــة أداء الخدمـــات بشـــكل أســـبوعي 

ـــا. ـــي تطـــرأ عليه ـــا مـــن االنحرافـــات الن ـــل أدائه لَضمـــان تحســـين وتعدي

عـــات المتعامليـــن مـــن  ـــع الـــوزارة إلـــى الرقـــي بخدماتهـــا كافـــة إلـــى مســـتوى تطلُّ تتطلَّ
مســـتهِلكين وتجـــار.

بلغـــت نســـبة الرضـــا العـــام عـــن إجمالـــي خدمـــات الـــوزارة فـــي نهايـــة الســـنة 
ـــق مســـَتْهَدف الـــوزارة االســـتراتيجي. %90 وهـــو مـــا يحقِّ

ـــة الســـنة 98%  ـــد بلغـــت فـــي نهاي ـــروع فق ـــات الف ـــن خدم ـــا نســـبة الرضـــا ع أم
وهـــو مـــا يتجـــاوز مســـَتْهَدف الـــوزارة االســـتراتيجي.

أمـــا نســـبة الرضـــا عـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة فقـــد بلغـــت فـــي نهايـــة الســـنة 
%89، وتطمـــح الـــوزارة إلـــى رفعهـــا إلـــى 90%.

ـــل فـــي رفـــع مســـتوى الرضـــا عـــن خدمـــة الشـــكاوى  يـــًا يتمثَّ واجهـــت الـــوزارة تحدِّ
الت  ـــُب رفـــع معـــدَّ ـــُن التحـــدي فـــي أنَّ المتعامـــل المشـــتكي يصُع ـــن، ويكُم للمتعاملي
ي بتأســـيس فريـــق مختـــص بمتابعـــة كل شـــكوى  رضـــاه. وتـــمَّ تجـــاُوز هـــذا التحـــدِّ
والتواُصـــل مـــع العميـــل غيـــر الراضـــي لحـــلِّ شـــكواه؛ وذلـــك لرفـــع مســـتوى الرضـــا 

عـــن َحـــّل الشـــكاوى.

عات: التطلُّ

إحصائيات عام 2019م:

يات: التحدِّ
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الفوز بجوائز عالمية ومحلية عن حملة 
)#سلمني_واسلم(:

 »The Creative Floor Awards«
هــي الجائــزة التــي حــازت عليهــا الــوزارة 
ومقرهــا  لنــدن، عــن الحملــة التســويقية 
المعيبــة  المنَتجــات  الســتدعاء  التوعويــة 

)#ســـلمنـي_واسلـــــم(
 وذلــك فــي 3 فــروع للجائــزة، وهــي  جائــزة 
األكثــر جـــــرأة، وأفضــل حملـــــة في قســم 
شبكـــــات التواُصــل االجتماعــي، وأفضــل 

حملــة فــي قســم الحمــالت المتكاملــة.

تفاُعل الجمهور مع المحتوى المنشور في 
قنوات التواُصل االجتماعي:

وصـــل عـــدد تفاُعـــات الجمهـــور مـــع المحتـــوى المنشـــور فـــي قنـــوات 
التواُصـــل االجتماعـــي إلـــى 5.8 ماييـــن تفاُعـــل.

ماليين تفاُعل على المحتوى المنشور في قنوات 
التواُصل االجتماعي  5.8

َعْقد 31 لقاًء وزاريًا لمعالي الوزير مع منسوبي 
القطاع الخاص:

تعزيــــز التواُصـــل مع 
القطاع الخاص:

إشراك القطاع الخاص:

رة،  مـــة، والمدينـــة المنـــوَّ وذلـــك فـــي مناطـــق: الريـــاض، ومكـــة المكرَّ
ــة إلـــى  ــران، باإلضافـ ــل، نجـ ــمالية، وحائـ ــدود الشـ ــرقية، والحـ والشـ
ــال  ــدات األعمـ اد ورائـ ــز روَّ ــة لتحفيـ ــآت تجاريـ ــة لمنشـ ــارات ميدانيـ زيـ

وتلبيـــة احتياجاتهـــم.

ات مـــن خـــال 44 مليـــون رســـالة نصيـــة،  وذلـــك بإرســـال المســـتجدَّ
و1.4 مليـــون رســـالة بريـــد إلكترونـــي.

ـــًة  ـــًا والئح ـــه فـــي 20 نظام ات ـــذ مرئيَّ ـــم إشـــراك القطـــاع الخـــاص وأخ ت
ـــل إقرارهـــا بشـــكل رســـمي وتنظيمـــًا قب

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

31   لقاًء وزاريًا

44   مليون رسالة نصية 

إشراك القطاع الخاص في 20 نظامًا والئحًة وتنظيماً 

1.4  مليون رسالة بريد إلكتروني

اإلنجــــــازات

الهدف االستراتيجي : 
نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
تسويقي توعوي )خارجي(.

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تسويقي توعوي )خارجي(.
الهدف االستراتيجي : 
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تنظيم المؤتمرات الوزارية:

تنظيم اللجان المشَتَركة:

تنظيم بروتوكوالت 
استقبال ضيوف الوزارة:

ُعقـــدت 8 مؤتمـــرات وزاريـــة ِضْمـــن مبـــادرة المؤتمـــرات الوزاريـــة 
ـــراكة مـــع مجلـــس الغـــرف الســـعودية. بالشَّ

مْت 7 اجتماعات لجان مشَتَركة داخل الوزارة وخارجها. ُنظِّ

ذت مهام البروتوكوالت بترتيب زيارة 105 ضيوف للوزارة. ُنفِّ

الهدف االستراتيجي : الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 
الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

8   مؤتمرات وزارية

7   اجتماعات لجان مشَتَركة

105   ضيوف للوزارة

تحديث األدلـــة التوعويـــة:

راكات التوعوية: تعزيز التواُصل من خالل الشَّ

تم تحديث دليلين توعويين هما:

دليل حقوق المستهِلك.	 
دليل التاجر.	 

ُعقـــدت 66 َشـــراكة توعويـــة وإعاميـــة مـــع جهـــات حكوميـــة ومنشـــآت 
مـــن القطـــاع الخـــاص.

66   شراكة توعوية وإعالمية 

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

إصدار الدليل اإلرشادي للمتاجر اإللكترونية:

ُأصـــِدَر هـــذا الدليـــل التوعـــوي تزاُمنـــًا مـــع صـــدور نظـــام التجـــارة 
اإللكترونيـــة، وُأرِســـَل ألكثـــر مـــن 40 ألـــف متجـــر إلكترونـــي.

ُأرِسَل الدليل اإلرشادي للمتاجر اإللكترونية ألكثر 

من 40 ألف متجر إلكتروني.

الهدف االستراتيجي : 
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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تنظيم الفعاليات:
ارتفاع في ظهور محتوى الوزارة اإلعالمي في 

منصات التواُصل االجتماعي

تنظيم الحمالت التسويقية والتوعوية:

تعزيز التواُصل من خالل المحتوى البصري:

ـــوزارة أو شـــاركت فيهـــا مـــن  متهـــا ال ـــات التـــي نظَّ ارتفـــع عـــدد الفعالي
ـــة فـــي عـــام 2019م. ـــة فـــي عـــام 2018م إلـــى 101 فعالي 37 فعالي

منصـــات  فـــي  اإلعامـــي  الـــوزارة  محتـــوى  عـــدد ظهـــور  ارتفـــع 
التواُصـــل االجتماعـــي مـــن 252 مليـــون ظهـــور فـــي عـــام 2018م 

إلـــى 279 مليـــون ظهـــور فـــي عـــام 2019م.

ُأطلقـــت 52 حملـــة تســـويقية وتوعويـــة فـــي قنـــوات التواُصـــل 
االجتماعـــي.

ارتفـــع عـــدد منَتجـــات المحتـــوى الَبَصـــري مـــن 905 فـــي عـــام 2018م 
عـــًا فـــي عـــام 2019م، مـــا بيـــن إنفوجرافيـــك  إلـــى 1,515 منَتجـــًا متنوِّ

وفيديـــو وموشـــن غرافيـــك.

2018   37 فعالية
مليون  2018   252

ظهور
مليون  

ظهور

2018   905       منَتجات للمحتوى الَبَصري
2019   1,515  منَتجًا للمحتــــوى الَبَصري

2019   101 فعالية
279   2019

52   حملة تسويقية وتوعوية

زيادة األخبار الصحفية المنشورة حول الوزارة:

تعزيز التواُصل مع الصحافة واإلعالم:

ــن 210  ــوزارة مـ ــول الـ ــورة حـ ــة المنشـ ــار الصحفيـ ــدد األخبـ ــع عـ ارتفـ
ـــام 2019م. ـــًا فـــي ع ـــرًا صحفي ـــى 267 خب ـــام 2018م إل ـــار فـــي ع أخب

وذلـــك عبـــر التواُصـــل والـــردود الصحفيـــة التـــي وصلـــت إلـــى 212 
ردًا صحفيـــًا.

2018   210  أخبار صحفية

212  ردًا صحفيًا

2019   267  خبرًا صحفـــيًا

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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تعزيز التواُصل اإلعالمي المرئي والمسموع:

زت الـــوزارة تواُصلهـــا إعاميـــًا إلبـــراز أعمـــال وتحســـينات قطـــاع  عـــزَّ
اللقـــاءات  الـــوزارة مـــن خـــال  األعمـــال والمســـتهِلك ومنَجـــزات 

التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة بالظهـــور فـــي 101 لقـــاء.

101 لقاء تلفزيوني وإذاعي

تغطية أعمال الوزارة:

عـــت بيـــن تغطيـــة أنشـــطة الـــوزارة  ـــذت 267 تغطيـــة إعاميـــة تنوَّ ُنفِّ
وتغطيـــة األعمـــال الرقابيـــة لحمايـــة المســـتهِلك.

267  تغطية إعالمية ألعمال الوزارة

ر التجاري: َنْشر قضايا الغش والتستُّ

ر التجاري. ُنشرت 154 قضية تشهير بجرائم الغش والتستُّ

َنْشر 154 قضية تشهير

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

اإلنجــــــازات

التقرير السنوي
هـ1441  1440

118119

التوعية
والتسويق 8



أهداف الخدمة: 

الــــــــتقديم علـــى تراخيـــص التخفيضـــــــات المــــوسميـــــة دون أن ُيخَصـــم مـــن . 1
رصيـــد التخفيضـــات المتاحة ســـنويًا للمســـتفيدين.

دة عن آِخر العروض والتخفيضات المضمونة والمعَتَمدة . 2 توفير قائمة متجدِّ
للمستهِلكين. 

تسهيل عملية التبليغ عن التخفيضات غير المعَتَمدة.. 3
خدمة تراخيص 

التخفيضات الموسمية

تـــم إصـــدار نحـــو 130 ألـــف 
منـــذ  تخفيضـــات  ترخيـــص 

الخدمـــة. إطـــالق 

عن الخدمة:

ـــاّل  ـــز والمح ـــة، وتشـــجيع أصحـــاب المراك ـــة المنافســـة العادل ـــدأ حماي انطالقـــًا مـــن مب
التجاريـــة، وحمايـــة حقـــوق المتعامليـــن، ورفـــع ثقـــة المســـتهِلكين فـــي بيئـــة الســـوق 
الســـعودي، فقـــد أطلقـــت وزارة التجـــارة واالســـتثمار نظـــام التخفيضـــات اإللكترونـــي 
إلصـــدار تراخيـــص التخفيضـــات الموســـمية، وهـــو ترخيـــص تمنحـــه الـــوزارة للمحـــالِّ 
التـــي ترغـــب بإجـــراء تخفيضـــات دون فقـــدان أي يـــوم مـــن رصيـــد التخفيضـــات 
دة بأســـبوع، مثـــل موســـم مـــا  ـــر لديهـــا، وذلـــك قبـــل بدايـــة مواســـم محـــدَّ المتوفِّ
ـــام، واالحتفـــاء باليـــوم  ـــف الع ـــازة منتص ـــم إج ـــان المبـــارك، وموس ـــهر رمض ـــل ش قب

ق والترفيـــه. الوطنـــي، ومهرجـــان الريـــاض للتســـوُّ

زات الخدمة: مميِّ

عات: التطلُّ

ة واحدة إلكترونيًا.. 1 ماح بتمديد وتجديد ترخيص التخفيضات لمرَّ السَّ
إصدار وطباعة الترخيص إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الغرف التجارية.. 2
ـــى مســـتوى مناطـــق . 3 ـــة عل ـــاّل التجاري ـــع المح ـــة اســـتخراج الترخيـــص لجمي إمكاني

ـــة. المملك
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى بيانـــات أي منَتـــج تـــم إدراجـــه فـــي قائمـــة المنَتجـــات . 4

ضـــة. المخفَّ
رفـــع ثقـــة المســـتهِلكين فـــي التخفيضـــات الخاصـــة بالمحـــل، أو بالمتجـــر . 5

اإللكترونـــي.

حماية المستهِلك من االستغال.. 1
َلع والخدمات غبر المطاِبقة للمواصفات.. 2 َمْنع وإيقاف تسويق السِّ
لة للمستهِلك.. 3 القضاء على التخفيضات الوهمية والمضلِّ
توفير الجهد والوقت.. 4

خطوات التقديم على رخصة التخفيضات الموسمية
اآلن بإمكانك وبكل سهولة التقديم على رخصة التخفيضات الموسمية عبر النظام اإللكتروني من خالل اتباع الخطوات التالية:

طباعةتعبئةتسجيل الدخول دفع الرسوم عبراختيار نوع الترخيص
sales.mci.gov.saالترخيص نظام سدادالبيانات المطلوبةالتخفيضات الموسمية

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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ملحق الحمالت التسويقية والتوعوية

 خدمة التصويت اإللكتروني
في الغرف التجارية

المحتوى
المرئي

الرمز التجاري 
QR Code

نظام الشركات
المهنية

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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التجارة اإللكترونية

9



ر التجارة  ن ترتيب المملكة في مؤشِّ تحسُّ
اإللكترونية:

ُتَعدُّ المملكة من أعلى

دول نموًا

من ) االقتصادات النامية ( في مجال التجارة 
ر التجارة  ن ترتيبها في مؤشِّ اإللكترونية، حيث َتَحسَّ
اإللكترونية في تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية )UNCTAD( بمقدار 3 مراتب.

إصـــدار الدليــــل اإلرشــــادي
 للمتاجر اإللكترونية:

ــح هــذا الدليــل االشــتراطات الالزمــة التــي  يوضِّ
يجــب العمــل عليهــا مــن ِقَبــل المتاجــر اإللكترونيــة 
اإللكترونيــة،  التجــارة  نظــام  أحــكام  لمســايرة 
ــح البيانــات األساســية التــي َيلــَزم إبرازهــا  ويوضِّ
نــه  فــي المتاجــر اإللكترونيــة، ومــا يجــب أن تتضمَّ
المســتهِلكين،  مــع  اإللكترونيــة  العقــود  بيانــات 
إضافــًة إلــى التعاُمــل مــع بيانــات المســتهِلكين 

وُســُبل ِحْفظهــا وحمايتهــا.

10

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

الهدف االستراتيجي : 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

تمكين وتحفيز بيئة التجارة اإللكترونية 
في المملكة.

تسويقي توعوي )خارجي(.

الهدف االستراتيجي : 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

تمكين وتحفيز بيئة التجارة اإللكترونية 
في المملكة.

تسويقي توعوي )خارجي(.

التقرير السنوي
هـ1441  1440
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صدور الالئحة التنفيذية 
لنظــــام التجــــارة اإللكترونيــــة:

إطالق خدمة إصدار 
سجل التجارة اإللكترونية:

تأسيس مركز 
التجارة اإللكترونية في الوزارة:

تهـــدف هـــذه الائحـــة إلـــى توضيـــح نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة، 
وذلـــك مـــن خـــال َدْعـــم أنشـــطة التجـــارة اإللكترونيـــة وتعزيـــز ثقـــة 
المتعامليـــن بهـــا، كمـــا تهـــدف الائحـــة إلـــى تســـهيل تعاُماتهـــا 

وحمايـــة حقـــوق التاجـــر والمســـتهِلك.

ُأطلقـــت هـــذه الخدمـــة اإللكترونيـــة إلصـــدار وتجديـــد ســـجل تجـــاري 
ـــة فـــي نظـــام  ـــد مزاولـــي التجـــارة اإللكتروني ـــة، لقي للتجـــارة اإللكتروني
مـــن  وتمكينهـــم  واالســـتثمار،  التجـــارة  بـــوزارة  التجـــاري  الســـجل 
ـــب ســـجًا تجاريـــًا، كمـــا  التقديـــم علـــى الجهـــات األخـــرى التـــي تتطلَّ
ــار الذيـــن  ــاء إحصائيـــات وأرقـــام دقيقـــة حـــول التجـ ُتتيـــح الخدمـــة بنـ

ــي. ــكل إلكترونـ ــم بشـ ــون أعمالهـ يزاولـ

ــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي، فقـــد ُأنشـــئ  ــًا إلحـــدى مبـ تحقيقـ
مركـــز التجـــارة اإللكترونيـــة لبـــدء وتســـهيل مماَرســـة التجـــارة إلكترونيـــًا 

لألفـــراد والشـــركات.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

ارتفاع تسجيل المتاجر اإللكترونية في منصة 
"معروف":

َنْشر "إرشادات األمن السيبراني للتجارة 
ري الخدمة والمتسوقين": اإللكترونية لموفِّ

التكاُمل مع الجهات ذات العالقة وتسهيل 
اإلجراءات للمتاجر اإللكترونية:

ـــر مـــن 45 ألـــف متجـــر إلكترونـــي بنســـبة نمـــو 45%  ـــم تســـجيل أكث ت
فـــي منصـــة »معـــروف« التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز الثقـــة بيـــن 
ـــن البائـــع مـــن الوصـــول بســـهولة لشـــريحة  المشـــتري والبائـــع، وتمكِّ
أكبـــر، كمـــا ُتعطـــي صـــورة واضحـــة عـــن جـــودة خدمـــات المتاجـــر 

اإللكترونيـــة.

وقـــد ُنشـــرت هـــذه اإلرشـــادات مـــن ِقَبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لألمـــن 
الســـيبراني بهـــدف رفـــع الوعـــي فـــي هـــذا الجانـــب.

ـــة  ـــح الحســـابات البنكي ُألغـــَي عـــدد مـــن االشـــتراطات فـــي قواعـــد فت
ســـة النقـــد العربـــي الســـعودي. للمتاجـــر اإللكترونيـــة مـــن ِقَبـــل مؤسَّ

45 ألف متجر إلكتروني   بنسبة 45%

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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َعْقد ملتقى 
التجارة اإللكترونية األول:

د  إطالق مركز االتصاالت الموحَّ
:)19966(

إصدار وثيقة 
ضوابط وإرشادات التوصيل:

ــادة الوعـــي حـــول  ــمَّ مـــن خـــال هـــذا الملتقـــى العمـــل علـــى زيـ تـ
ناتهـــا فـــي المملكـــة. التجـــارة اإللكترونيـــة وممكِّ

ــارة  ــل التجـ ــركات توصيـ ــات شـ ــتقبال باغـ ــز السـ ــذا المركـ ــَق هـ ُأطِلـ
اإللكترونيـــة مـــن ِقَبـــل هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات عضـــو 

مجلـــس التجـــارة اإللكترونيـــة.

ُأصـــدرْت وثيقـــة ضوابـــط وإرشـــادات التوصيـــل عبـــر المنصـــات 
اإللكترونيـــة مـــن ِقَبـــل هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة 
اإللكترونية في المملكة.

ال مع البالغات الواردة  التعاُمل الفعَّ
عن المتاجر اإللكترونية:

ـــى  ـــة ليصـــل إل ـــواردة عـــن المتاجـــر اإللكتروني ارتفـــع عـــدد الباغـــات ال
ـــى 88%. ـــات إل ـــت نســـبة االســـتجابة للباغ ـــًا، ووصل 38,020 باغ

38,020  بالغًا          نسبة االستجابة  88%

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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مركز التجارة 
اإللكترونية

ـــر الخدمـــة  التجـــارة اإللكترونيـــة هـــي نشـــاط ذو طابـــع اقتصـــادي يباشـــره موفِّ
ـــع منَتجـــات  ـــة؛ مـــن أجـــل َبْي ـــة- بوســـيلة إلكتروني ـــة أو جزئي والمســـتهِلك -بصـــورة كلي

ــا. ــة بهـ ــات الخاصـ ــاُدل البيانـ ــا أو تبـ ــات أو اإلعـــالن عنهـ أو تقديـــم خدمـ

ـــظ  ـــة، وِحْف ـــز ثقـــة المســـتهِلكين فـــي التجـــارة اإللكتروني ـــى تعزي ـــوزارة إل وتســـعى ال
ـــزة للمســـتثمرين،  وضمـــان حقوقهـــم، واإلســـهام فـــي إيجـــاد بيئـــة جاذبـــة ومحفِّ
ـــًا؛  ـــا عالمي ـــة تطوراته ـــة، ومواَكب ـــارة اإللكتروني ـــة أعمـــال التج ـــز منظوم ـــة وتعزي وتنمي
تحقيقـــًا ألهـــداف برنامـــج التحـــول الوطنـــي الداعمـــة لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030.

التجـــارة  وتحفيـــز  »تمكيـــن  للـــوزارة  االســـتراتيجية  األهـــداف  مـــن  فـــإن  ولهـــذا 
المملكـــة«. فـــي  اإللكترونيـــة 

عن المركـــز:

أهداف المركـــز: 

ُيعنـــى مركـــز التجـــارة اإللكترونيـــة بتطويـــر البيئـــة وتوفيـــر المنـــاخ األمثـــل لبـــدء 
ـــرات، وتفعيـــل  ـــًا عبـــر طـــرح التشـــريعات، ودراســـة المؤشِّ ومماَرســـة التجـــارة إلكتروني

ـــا. ـــى تحقيقه ـــُمِعْينة عل ـــط الـ الخط

َوْضـــع االســـتراتيجيات الخاصـــة بالتشـــغيل األمثـــل، وتطبيـــق المبـــاَدرات الداعمـــة 	 
لتحقيـــق ذلـــك.

إقامـــة الشـــراكات الناجحـــة مـــع الجهـــات ذات العالقـــة لتحقيـــق تعاُمـــالت التجـــارة 	 
ـــزة. اإللكترونيـــة عبـــر بيئـــة آمنـــة ومحفِّ

يـــة وإقليميـــة وعالميـــة 	  متابعـــة مـــا يســـتجدُّ مـــن أحـــداث وتقنيـــات وسياســـات محلِّ
فـــي مجـــال التجـــارة اإللكترونيـــة.
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 المهام االستراتيجية:

المهام التنفيذية:

المهام التشغيلية:

ـــد 	  ـــة تنفيذهـــا بع ـــى متابع ـــة، والعمـــل عل ـــداد الخطـــة التنفيذي إع
اعتمادهـــا.

واللوائـــح 	  والقـــرارات  التشـــريعات  تطويـــر  فـــي  المشـــاركة 
اإللكترونيـــة. بالتجـــارة  قـــة  المتعلِّ والمعاييـــر  واألنظمـــة 

القيـــام بإدارة أعمـــال مجــلــس التجــــارة اإللكتــرونــية، وتــوفيـــر 	 
ب أعماله من تسهيات. بات اجتماعاته وجميع ما تتطلَّ متطلَّ

تطبيـــق نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع أفضـــل 	 
العالميـــة. المعاييـــر والمماَرســـات 

زة للتجارة اإللكترونية عبر تشريعات وأنظمة 	  إيجاد البيئات المحفِّ
ز التداُول التجاري اإللكتروني للمملكة. رة تحفِّ ميسِّ

حمايـــة المســـتهِلك بتطبيـــق األنظمـــة التـــي تحفـــظ الحقـــوق 	 
ـــة المماَرســـات التجاريـــة الرقميـــة والماليـــة. تحـــت مظلَّ

إنشـــاء األدوات المســـاِعدة لتحقيـــق عمـــل التجـــارة اإللكترونيـــة، 	 
ورفـــع التقاريـــر والتوصيـــات بشـــكل دوري.

ـــز 	  ـــات واألنشـــطة المســـاِعدة علـــى تحفي إقامـــة البرامـــج والفعالي
ـــة المســـتهِلك. ـــة وحماي التجـــارة اإللكتروني

وَرْفـــع 	  والعالميـــة،  يـــة  المحلِّ اإللكترونيـــة  األســـواق  مراقبـــة 
ـــة المماَرســـات مـــن  ـــع التناُفـــس وحماي ـــات فـــي ظـــلِّ َرْف التوصي

ــاري. ــش التجـ الغـ

تنفيذ الئحة نظام التجارة اإللكترونية.	 
إطالق حملة التعريف بالالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية.	 
العمل على استراتيجية الوزارة للتجارة اإللكترونية.	 
إطالق حملة التعريف بمنصة توثيق المتاجر اإللكترونية "معروف".	 
تطوير منصة توثيق المتاجر اإللكترونية "معروف" )النسخة 2,0(.	 
إطالق حملة سجل التجارة اإللكترونية.	 
للتجـــارة 	  المســـتهِلك  حمايـــة  فـــي  والدوليـــة  اإلقليميـــة  ـــراكات  الشَّ تعزيـــز 

اإللكترونيـــة.

ماح بمشاركة القطاع الخاص.	  إنشاء مجلس التجارة اإللكترونية والسَّ
َدْعم نظام »معروف«.	 
تفعيل وتعزيز الشكاوى اإللكترونية للمشترين.	 

تداُخـــل العمـــل فـــي تطبيـــق نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة مـــع جهـــات أخـــرى 	 
الرقميـــة. والمدفوعـــات  اللوجســـتية  كالخدمـــات 

َرْفع مستوى الثقة في مجاالت التجارة اإللكترونية لدى التاجر والمستهِلك.	 
ـــة لرفـــع تصانيـــف المملكـــة 	  ـــر التجـــارة اإللكتروني ـــد الجهـــود فـــي إعـــداد تقاري توحي

ـــة. ـــرات العالمي فـــي المؤشِّ

 مبادرات المركــــز:

إنجازات المركــــز :

يات: التحدِّ

مهام المركـــز :
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عن النظام:

أهداف النظام:

عات: يات والتطلُّ التحدِّ

 أصـــدر مجلـــس الـــوزراء نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي 2019/7/9م، وهـــو إحـــدى 
ـــم كلَّ التعاُمـــالت ذات الطابـــع  مبـــادرات مجلـــس التجـــارة اإللكترونيـــة الـــذي ينظِّ
ـــة والمســـتهِلك بوســـيلة إلكترونيـــة؛ مـــن  ـــر الخدم ـــادي التـــي يباشـــرها موفِّ االقتص
أجـــل بيـــع منَتجـــات أو تقديـــم خدمـــات أو اإلعـــالن عنهـــا أو تبـــاُدل البيانـــات الخاصـــة بهـــا. 
وهـــو نظـــاٌم تســـري أحكاُمـــه علـــى: التاجـــر، والممـــاِرس عبـــر الوســـائل اإللكترونيـــة، 

ق اإللكترونـــي. والمتســـوِّ

تعزيز الثقة في المعاَمالت التجارية اإللكترونية.	 
ق اإللكتروني.	  حماية المتسوِّ
تحفيز أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها.	 
ق اإللكتروني.	  تنظيم العالقة بين المماِرس للتجارة اإللكترونية والمتسوِّ

نظام التجارة 
اإللكترونية

يات : التحدِّ

عات : التطلُّ

ال تـــزال طـــرق الدفـــع المعَتِمـــدة علـــى النقـــد هـــي األوســـع انتشـــارًا 
لبطاقـــات  نســـبيًا  المحـــدود  االنتشـــار  ي  ويـــؤدِّ المملكـــة،  فـــي 
اف اآللـــي فـــي  االئتمـــان، والقيـــود علـــى اســـتخدام بطاقـــات الصـــرَّ
الدفـــع عبـــر اإلنترنـــت، إلـــى كبـــح نمـــو التجـــارة اإللكترونيـــة، وكثيـــر مـــن 
قين عبـــر اإلنترنـــت الذيـــن عندهـــم بطاقـــات ائتمـــان لديهـــم  المتســـوِّ

قـــة بأمـــن بياناتهـــم. مخـــاوف متعلِّ

زيـــادة اإلســـهام فـــي االقتصـــاد الوطنـــي لتحقيـــق أهـــداف "رؤيـــة 
المملكـــة 2030" وتحفيـــز وتطويـــر أنشـــطة التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي 

ـــة. المملك
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عن المنصة:

أهداف المنصة:

التجـــارة  التجـــارة واالســـتثمار علـــى تحفيـــز أنشـــطة  ِحـــْرص وزارة  انطالقـــًا مـــن 
التعاُمـــالت  حمايـــة  خـــالل  مـــن  موثوقيتهـــا  وتعزيـــز  وتطويرهـــا،  اإللكترونيـــة 
ـــظ حقـــوق  ـــا يحَف ـــر م ـــال، وتوفي ـــل واالحتي ـــداع والتضلي ـــة مـــن الغـــش والخ اإللكتروني
ـــع  ز نمـــو هـــذا القطـــاع ويدعـــم َرْف ـــزِّ ـــا يع ـــر والمســـتهِلك فـــي آٍن واحـــد، وهـــو م التاج
الشـــفافية، فقـــد بـــادرت الـــوزارة بإنشـــاء منصـــة »معـــروف« لخدمـــة المتعامليـــن 
كافـــة، ســـواء كانـــوا بائعيـــن أو مشـــترين، بهـــدف رفـــع الثقـــة بينهـــم، وتمكيـــن 
وتســـهيل وصـــول العمـــالء للبائعيـــن، وتقييـــم الــــَمتاجر اإللكترونيـــة والتســـويق لهـــا.
المتاجـــر  نجـــاح  زيـــادة فـــرص  الهـــدف األساســـي مـــن »معـــروف« هـــو  وُيَعـــدُّ 

والــــَمتاجر. المشـــترين  بيـــن  التواُصـــل  وتســـهيل  اإللكترونيـــة 

زيادة الثقة بين المتعاملين )تجارًا ومستهِلكين(.	 
َرْفع موثوقية الـَمتاجر من خالل التقييمات التي يضعها المتعاملين معها.	 
لة.	  أن تكون المنصة خدمة تسويقية مجانية للمتاجر المسجَّ
تســـهيل عمليـــة التســـجيل فـــي المنصـــة مـــن خـــالل االســـتغناء عـــن شـــرط 	 

وجـــود ســـجل تجـــاري للتســـجيل، مـــع العلـــم بـــأنَّ وجـــود الســـجل التجـــاري يزيـــد 
ــر. ــن تصنيـــف المتجـ مـ

منصة 
"معروف"

أبرز إنجازات المنصة:

ـــي بنســـبة نمـــو 45% 	  ـــف متجـــر إلكترون ـــر مـــن 45 أل تســـجيل أكث
فـــي المنصـــة.

تطويـــر المنصـــة لتشـــمل ممارســـي الخدمـــة مـــن داخـــل المملكـــة 	 
وخارجها.

عـــن طريـــق 	  الــــَمتاجر اإللكترونيـــة  علـــى  بـــاغ  رفـــع  إمكانيـــة 
لمنصـــة. ا

توفير تطبيق لمنصة »معروف« للهواتف الذكية.	 

45  ألف متجر إلكتروني                 بنسبة  45%
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حوكمة الوزارة
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الـــوزارة هـــي أول جهـــة تحصـــل علـــى 
المعرفـــة  إدارة  نظـــام  مواصفـــة 
مواصفـــة  وكذلـــك   ،)ISO30401(
 .)BS16000( نظـــام اإلدارة األمنيـــة
ــل  ــة تحصـ ــة حكوميـ ــي أول جهـ وهـ
علـــى مواصفـــة نظـــام المســـؤولية 

.)ISO26000( المجتمعيـــة

الحصول على 6 اعتمادات لمواصفات قياسية 
:)ISO & BSI( عالمية

قـــت الـــوزارة 6 مواصفـــات قياســـية فـــي برنامـــج واحـــد يضَمـــن  طبَّ
التكاُمـــل بيـــن المواصفـــات والحصـــول علـــى االعتمـــادات الرســـمية، 

وهـــي:

ISO9001
ISO45001
ISO14001
ISO26000
ISO30401
BS16000

نظام إدارة الجودة

نظام الصحة والسالمة المهنية

نظام اإلدارة البيئية

نظام المسؤولية المجتمعية

نظام إدارة المعرفة  

نظام اإلدارة األمنية

ــة حســـب  ــة متكاملـ ــة إداريـ ــاز فـــي تأميـــن أنظمـ ــر اإلنجـ ــل أثـ ـ ويتمثَّ
أفضـــل المماَرســـات.

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َضمان جودة
خدمات الوزارة قبل إطالقها:

ـــق مـــن جـــودة خدمـــات الـــوزارة قبـــل إطاقهـــا، ومتابعـــة  يتـــم التحقُّ
ــة  ــي الخدمـ ــاكل فـ ــود مشـ ــدم وجـ ــان عـ ــات لضمـ ــاح الماحظـ إصـ

تؤثـــر علـــى تجربـــة عميـــل الـــوزارة.

وقد تمت مراجعة إطالق 13 خدمة جديدة للوزارة، وهي:

تطوير البوابة اإللكترونية لشؤون الفروع.. 1
إطاق نظام التصويت للغرف التجارية.. 2
إطاق نظام الفسح الكيميائي.. 3
التحســـينات . 4 بعـــد  األعمـــال«  »باشـــر-قطاع  نظـــام  إطـــاق 

»باشـــر«(. تحســـينات  )مشـــروع 
مشروع تطوير البوابة الخارجية لموقع الوزارة اإللكتروني.. 5
مشـــروع تطويـــر نظـــام إلكترونـــي لتراخيـــص المختبـــرات وربطهـــا . 6

مـــع منصـــة »مـــراس«.
د للرهون.. 7 نظام السجل الموحَّ
8 ..QR code الرمز التجاري
نظام »سهل بلس« للمراَسات اإلدارية.. 9

10 ..)CRM( إطاق نظام إدارة عاقات العماء
إطاق بوابة اللوائح واألنظمة.. 11
رة من الموقع الرسمي للوزارة.. 12 إطاق النسخة المطوَّ
فحص دليل الخدمات للوزارة.. 13

مراجعة إطالق 13 خدمة جديدة للوزارة
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رات  تفعيل مؤشِّ
أداء لقياس أداء الوزارة:

مـــن  ِضْمـــن مجموعـــة  لتكـــون  أداء  ـــرات  103 مؤشِّ تفعيـــل  تـــم 
ـــرات العديـــدة التـــي تعكـــس أداء الـــوزارة؛ ولتســـاعد بشـــكل  المؤشِّ
ر أكمـــل وأشـــمل ألصحـــاب القـــرار عـــن أداء  أكبـــر علـــى إعطـــاء تصـــوُّ

ــل. ــكل كامـ ــوزارة بشـ الـ

الهدف االستراتيجي : 
خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

رات أداء تفعيل 103 مؤشِّ

فحص الخدمات:

ـــد  ــات اإللكترونيـــة للـــوزارة بشـــكل دوري؛ للتأكُّ يتـــم فحـــص الخدمـ
ــرعة  ــا، وسـ لهـ ــدم تعطُّ ــان عـ ــات، وَضمـ ــذه الخدمـ ــتدامة هـ ــن اسـ مـ
ـــذت  إصاحهـــا ومعالجتهـــا فـــي حالـــة وجـــود عطـــل فيهـــا، وقـــد ُنفِّ
ـــق مـــن اســـتدامة 45 خدمـــة إلكترونيـــة  2,264 عمليـــة فحـــص للتحقُّ
بشـــكل دوري، والعمـــل بشـــكل ســـريع علـــى معالجـــة الماحظـــات 

التـــي تطـــرأ علـــى الخدمـــات.

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

2,264 عملية فحص للخدمات اإللكترونية للوزارة
ق من استدامة 45 خدمة إلكترونية التحقُّ

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

تطوير آلية التصعيد 
وَوْضع اتفاقية مستوى الخدمة:

تنفيـــذًا لألمـــر الســـامي رقـــم 20223 بتاريـــخ 1440/4/13هــــ تم العمل 
علـــى تحديـــد اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة لخدمـــات الـــوزارة اإللكترونيـــة 
مـــة فـــي الفـــروع، وكذلـــك تطويـــر آليـــة الســـتقبال شـــكاوى  أو المقدَّ
ـــث  ـــًا، بحي ة إلكتروني ـــدَّ ـــة لتصعيدهـــا علـــى مســـتوياٍت ع العمـــاء وآلي
ُتتيـــح للعميـــل التصعيـــد علـــى الخدمـــات فـــي حـــال عـــدم تقديمهـــا 

د، أو عـــدم تقديمهـــا بالشـــكل المناســـب. لـــه فـــي الوقـــت المحـــدَّ

تطوير حوكمة أعمال الوزارة:

تـــمَّ العمـــل علـــى تطويـــر الحوكمـــة لبعـــض أعمـــال الـــوزارة بمـــا يخـــدم 
ـــم هـــذه األعمـــال، كاآلتـــي: وينظِّ

حوكمة آلية إصدار التقارير لتقنية المعلومات.. 1
حوكمة آلية صرف المحروقات للوزارة.. 2
جودة إغاق البيانات.. 3
حوكمة إيقاف الخدمات عن طريق وزارة العدل.. 4
حوكمة المعامات الواردة والصادرة من الوزارة وإليها.. 5
حوكمة إلغاء طلب األختام بالوزارة.. 6
دة.. 7 الصاحيات المقيَّ
البوابة الخارجية لموقع الوزارة اإللكتروني.. 8

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ
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خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

الزيارات الميدانية لفروع الوزارة من خالل منهجية 
"المتسوق الخفي":

ـــة فحـــص  ـــزء مـــن عملي ـــارات »المتســـوق الخفـــي« كج ـــذ زي ـــم تنفي يت
ــن  ــوزارة، مـ ــروع الـ ــي فـ ــن فـ ــة للمتعامليـ مـ ــات المقدَّ ــودة الخدمـ جـ
خـــال تقييـــم كيفيـــة حصـــول العمـــاء عليهـــا مـــن منظورهـــم، 

والخـــروج بتوصيـــات ومقَتَرحـــات تحســـينية.
ل 3  ـــذت 45 زيـــارة فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة، بمعـــدَّ وقـــد ُنفِّ

ــة. ــي منطقـ ــرع فـ ــكل فـ ــهر لـ ــال 6 أشـ ــارات خـ زيـ

الهدف االستراتيجي : 

ق الخفي لفروع الوزارة 45   زيارة للمتسوِّ
ل 3 زيارات خالل 6 أشهر لكل فرع بمعدَّ

الحصول على عضوية في منصتين عالميتين 
 EFQM( في إدارة المعرفة والمقاَرنات المعيارية

:)APQCو

سي  ز المؤسَّ ل للتميُّ إجراء تقييم داخلي مفصَّ
في الوزارة حسب نموذج EFQM )المنظمة 

األوروبية إلدارة الجودة(:

فـــي الـــوزارة فـــي هاتيـــن  وقـــد ُأتيحـــت عضويـــة رســـمية لـــكل موظَّ
المنصتيـــن الرائدتيـــن فـــي هـــذا المجـــال.

ــى  ــول علـ ــهولة الحصـ ــة سـ ــذه العضويـ ــى هـ ــول علـ ــر الحصـ ـ ويوفِّ
الدراســـات وأفضـــل المماَرســـات فـــي كلِّ القطاعـــات.

وذلـــك عبـــر تشـــكيل 5 ِفـــَرق عمـــل إلجـــراء مقاَبـــات مـــع كلِّ اإلدارات 
ـــة، ومراجعـــة األدلـــة وكتابـــة التقاريـــر الازمـــة؛ بهـــدف معرفـــة  المعنيَّ

.EFQM ســـي حســـب نمـــوذج ـــز المؤسَّ ـــوزارة فـــي التميُّ ـــة ال حال

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

حصلت الوزارة على عضوية في منصتين عالميتين في 
 ،)APQCو EFQM( إدارة المعرفة والمقاَرنات المعيارية

في الوزارة في هاتين  وأتاحت عضوية رسمية لكل موظَّ
المنصتين الرائدتين في هذا المجال.

ز  تشكيل 5 ِفَرق عمل لمعرفة حالة الوزارة في التميُّ
EFQM سي حسب نموذج المؤسَّ

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

تطوير تقارير 
سية: إلدارة المخاطر المؤسَّ

ــذه  ــدف هـ ــية، وتهـ سـ ــر المؤسَّ ــر إلدارة المخاطـ ــر 4 تقاريـ ــم تطويـ تـ
ـــم  ـــن تقيي ـــًا ع صـــًا دوري ـــة ملخَّ ـــاب الصاحي ـــى إعطـــاء أصح ـــر إل التقاري
ـــح مـــدى االســـتجابة فـــي  المخاطـــر التشـــغيلية فـــي الـــوزارة، وتوضِّ

ـــوزارة. ـــَمخاطر فـــي ال ك الـ ـــاَّ ـــل ُم ـــة مـــن ِقَب ـــق خطـــط المعالج تطبي

سية تطوير 4 تقارير إلدارة المخاطر المؤسَّ
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فحص جودة مراكز االتصال:

يتـــم إجـــراء مكالمـــات لمراكـــز االتصـــال كجـــزء مـــن عمليـــة فحـــص جـــودة 
مـــة للمتعامليـــن مـــن خـــال هـــذه المراكـــز، مـــن خـــال  الخدمـــات المقدَّ
ـــة علـــى استفســـاراتهم  ـــة التجـــاوب مـــع العمـــاء واإلجاب تقييـــم كيفي

واســـتقبال شـــكاواهم، والخـــروج بتوصيـــات ومقَتَرحـــات تحســـينية.
ـــذت 147 مكالمـــة لمراكـــز االتصـــال )مركـــز االتصـــال الخـــاص  وقـــد ُنفِّ
بقطـــاع  الخـــاص  االتصـــال  1900، ومركـــز  المســـتهِلك  بشـــكاوى 

األعمـــال 9200(.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

147 مكالمة لمراكز االتصال لفحص جودة الخدمات 
مها للمتعاملين التي تقدِّ

رات وعي ورضا وثقة  إعداد وقياس مؤشِّ
المستهِلك والتاجر:

وذلـــك مـــن خـــال إعـــداد اســـتبيانات وقياســـها عـــن طريـــق مقابلـــة 
لـــة لعمـــوم المســـتهِلكين والتجـــار لمعرفـــة  نـــة عشـــوائية ممثِّ عيِّ
ـــرات  مؤشِّ  3 المشـــروع  هـــذا  ويقيـــس  ووعيهـــم،  انطباعاتهـــم 

اســـتراتيجية لـــكلٍّ مـــن المســـتهِلك والتاجـــر.
ف علـــى مـــدى وعـــي ورضـــا وثقـــة  والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو التعـــرُّ
المســـتهِلكين؛ إلجـــراء تحســـينات فعليـــة علـــى نقـــاط التحســـين. 
ـــد مـــن تناُغـــم جهـــود منســـوبي الـــوزارة مـــن خـــال  وكذلـــك التأكُّ
عمليـــة قيـــاس وعـــي ورضـــا وثقـــة التاجـــر، بحيـــث ُتقـــاس جميـــع 

الــــَمحاور ذات العاقـــة بغـــضِّ النظـــر عـــن اإلدارة المســـؤولة.

رات استراتيجية لكلٍّ من المستهِلك والتاجر قياس 3 مؤشِّ

الهدف االستراتيجي : 
خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

ة  إنجاز مشروعات تحسينية مبنية على منهجيَّ
المقاَرنات المعيارية:

ي ثقافة  تدريب قياديين في الوزارة على تبنِّ
سي: ز المؤسَّ التميُّ

وقـــد ُأنِجـــز فـــي هـــذا اإلطـــار 5 مشـــروعات تحســـينية لتطويـــر: 
ـــات التقنيـــة،  مراكـــز االتصـــال، والسياســـات واألنظمـــة، والمنصَّ
ـــى كل هـــذه  فيـــن. وتتبنَّ وإجـــراءات العمـــل، واالنتفـــاع األمثـــل للموظَّ
المشـــروعات منهجيـــة TRADE للمقاَرنـــة مـــع أفضـــل المماَرســـات 

العالميـــة ثـــم مواءمـــة التحســـينات فـــي الـــوزارة معهـــا.

تـــم تدريـــب 150 قياديـــًا مـــن مختلـــف مناطـــق المملكـــة مـــن خـــال 
ـــز  تنفيـــذ 6 ُوَرش تدريبيـــة فـــي 5 مناطـــق مختلفـــة؛ لنشـــر ثقافـــة التميُّ

فيـــن فـــي الـــوزارة والمناطـــق. ســـي لـــدى عمـــوم الموظَّ المؤسَّ

الهدف االستراتيجي : 

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

ة المقاَرنات  5  مشاريع تحسينية مبنية على منهجيَّ
المعيارية

تدريب 150 قياديًا
من خالل 6 ُوَرش تدريبية في 5 مناطق

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

التقرير السنوي
هـ1441  1440

148149

حوكمة
الوزارة 10



تطوير 
رات أداء: لوحات مؤشِّ

إيجاد منهجية لتحديد 
رات أداء الوزارة: مسَتْهَدفات مؤشِّ

وقد تمَّ في هذا المجال:

ـــة(؛ 	  ـــر )شـــطب الســـجات التجاري ـــر لوحـــة أداء تعكـــس تقاري تطوي
للســـجات  الدوريـــة  والمتابعـــة  التحليـــل  عمليـــة  لتســـهيل 

التجاريـــة.
تطويـــر لوحـــة أداء تعكـــس أداء خدمَتـــي )تحديـــث الشـــركات( 	 

والمتابعـــة  التحليـــل  عمليـــة  لتســـهيل  الشـــركاء(؛  و)قـــرارات 
الخدمتيـــن. لهاتيـــن  الدوريـــة 

الخاصـــة 	  األعمـــال  )شـــكاوى  أداء  تعكـــس  أداء  لوحـــة  تطويـــر 
فـــي الـــوزارة(؛ لتحســـين متابعـــة أداء  بالتاجـــر( و)خدمـــات موظَّ

ـــزة. الخدمـــات وإيجـــاد بيئـــة عمـــل متميِّ
تطويـــر لوحـــة أداء تعكـــس تقاريـــر خدمـــة )اإلفـــادة التجاريـــة(؛ 	 

وذلـــك للمتابعـــة الدوريـــة لهـــذه الخدمـــة.

ـــز  تـــم العمـــل علـــى إيجـــاد منهجيـــة متوافقـــة مـــع معاييـــر التميُّ
ســـي ومبنيـــة علـــى أفضـــل المماَرســـات العالميـــة لتحديـــد  المؤسَّ
ـــرات األداء لـــكلِّ الخدمـــات فـــي الـــوزارة  مســـَتْهَدفات مناســـبة لمؤشِّ

ــَتْهَدف. ــد كل مسـ ــذة لتحديـ َخـ ــة المثلـــى المتَّ لتكـــون الطريقـ

الهدف االستراتيجي : 

تمكيــن أعلــى مســتويات النضــج 
والجاهزيــة الرقميــة فــي الــوزارة.

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

رفع عدد من التحسينات على لوحات األداء 
الحالية لمؤشرات الوزارة:

تطوير مصفوفة الصالحيات اإلدارية والمالية:

تـــمَّ رفـــع تحســـينات علـــى لوحـــات األداء الحاليـــة لخدمـــات الـــوزارة؛ 
ـــرات التـــي قـــد َتْظَهـــر أهميتهـــا أثنـــاء قيـــاس  إلبـــراز بعـــض المؤشِّ
ــد فـــي  ــات التـــي ُتفيـ ــاد بعـــض المعلومـ ــر، ولتســـهيل إيجـ ـ المؤشِّ

ـــر وأدائـــه. تحليـــل المؤشِّ

ــات  ــات إلـــى تحديـــد وتوثيـــق الصاحيـ ــة الصاحيـ تهـــدف مصفوفـ
المســـؤوليات  وتوضيـــح  للـــوزارة،  والفنيـــة  والماليـــة  اإلداريـــة 

والصاحيـــات عنـــد اتخـــاذ القـــرارات.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكيــن أعلــى مســتويات النضــج 
والجاهزيــة الرقميــة فــي الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

تطوير "دليل تصميم وتطوير المنهجيات" 
في الوزارة عليه: وتدريب موظَّ

بـــات المنهجيـــة الناجحـــة بشـــكل  ـــح متطلَّ ـــد يوضِّ وهـــو دليـــل موحَّ
ـــل، ويهـــدف إلـــى االرتقـــاء بمســـتوى األداء الحالـــي للمنهجيـــات  مفصَّ

إلـــى مســـتوى مبنـــي علـــى أفضـــل المماَرســـات  العالميـــة.

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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تطويـــــر 
سياسة تفويض الصالحيات في الوزارة:

التخطيط والبدء بإنشاء وحوكمة برنامج استمرارية 
األعمال وإدارة األزمات )المرحلة األولى(:

تطوير موسوعة االلتزام

تهـــدف هـــذه السياســـة إلـــى شـــرح وتحديـــد آليـــة وضوابـــط تفويـــض 
الصاحيـــات بيـــن مختلـــف المســـتويات اإلداريـــة فـــي الـــوزارة.

تـــمَّ التخطيـــط والبـــدء بإنشـــاء وتطويـــر برنامـــج اســـتمرارية األعمـــال 
خطـــط  فـــي  ق  ســـُتطبَّ التـــي  الحوكمـــة  وتحديـــد  الـــوزارة،  فـــي 

واســـتراتيجياتها. األعمـــال  اســـتمرارية 

تهـــدف موســـوعة االلتـــزام إلـــى ضبـــط وَضمـــان التـــزام الـــوزارة 
الصـــادرة واللوائـــح وتطبيقهـــا بشـــكل صحيـــح  بجميـــع األنظمـــة 
ــوع  ــن الوقـ ــوزارة مـ ــة الـ ــة ولحمايـ ــة التجاريـ ــين البيئـ ــال؛ لتحسـ ـ وفعَّ

فـــي مخاطـــر نتيجـــة عـــدم التزامهـــا باألنظمـــة ذات العاقـــة.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

اإلنجــــــازات

التقرير السنوي
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إنشاء الخطة االستراتيجية المعَتَمدة للوزارة 
)2019–2021م(:

المراَجعة الربعية لألداء:

ن هذه الخطة: وتتضمَّ

ثة للوزارة.	  بناء ِقَيم محدَّ
3 ركائز استراتيجية تندرج ِضْمنها األهداف االستراتيجية.	 
ــتراتيجية 	  ــا االسـ هاتهـ ــل توجُّ ـ ــوزارة تمثِّ ــتراتيجية للـ ــداف اسـ 9 أهـ

ــة. الرئيسـ
رات األداء الرئيسة.	  مؤشِّ
واإلدارات 	  الـــوكاالت  مـــع  االســـتراتيجية  األهـــداف  مواءمـــة 

الـــوزارة. فـــي  المعنيـــة 

وتكُمـــن أهميـــة هـــذه الخطـــة فـــي تحديـــد أولويـــات الـــوزارة والعمـــل 
علـــى تحقيقهـــا عـــن طريـــق تطبيـــق منهجيـــة بطاقـــة األداء المتـــوازن، 
ومواءمـــة االســـتراتيجية علـــى مســـتوى الـــوكاالت واإلدارات العامـــة، 

والتحســـين المســـتمر لتحقيـــق رؤيـــة الـــوزارة.

ــاس األداء  ــرات قيـ ـ ــات مؤشِّ ــل بيانـ ــع وتحليـ ــال جمـ ــن خـ ــك مـ وذلـ
ــرات  ـ ــة للمؤشِّ ــات التصحيحيـ ــغيلية، وَوْضـــع التوصيـ للخطـــط التشـ
لـــكل ربـــع، ومناقشـــتها مـــع الـــوكاء ومديـــري العمـــوم؛ بمـــا يضَمـــن 

َســـْير أداء الـــوزارة بالخـــط الصحيـــح لتحقيـــق اســـتراتيجيتها.

التحول االستراتيجي

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

3 ركائز لالستراتيجية   9 أهداف استراتيجية

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

إطالق 53 مشروعاً 

ط لها  % 85 نسبة البدء بالمشاريع المخطَّ

31 كراسة للمشاريع

َرْفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع 
حسب اإلطار الزمني:

َوْضع خطة 
التغيير الخاصة بأنظمة الوزارة:

وذلك من خال:
إطاق 53 مشروعًا.	 
ط لها.	  البدء بــ %85 من المشاريع المخطَّ
ـــط طرحهـــا فـــي 	  مراجعـــة ورفـــع جميـــع كراســـات المشـــاريع المخطَّ

الربـــع الثالـــث )31 كراســـة(.

وُيســـِهم ذلـــك فـــي رفـــع نســـبة نجـــاح مشـــاريع الـــوكاالت واإلدارات 
العامـــة.

ُوضعـــت خطـــة تنفيـــذ وتطبيـــق األنظمـــة التـــي ُأطلقـــْت خـــال العـــام 
2019م، وهـــي:

نظام االمتياز التجاري.. 1
نظام الشركات المهنية.. 2
نظام التجارة اإللكترونية.. 3

وذلـــك لَضمـــان جاهزيـــة الـــوكاالت واإلدارات لتنفيـــذ األنظمـــة التـــي 
ُأطلَقـــْت بالشـــكل المطلـــوب.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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باتها  رفع نسبة المشاريع المستوفية متطلَّ
حسب نموذج حوكمة مكتب إدارة المشاريع:

ــوكاالت واإلدارات  ــاريع الـ ــاح مشـ ــبة نجـ ــع نسـ ــي رفـ ــهام فـ لإلسـ
ــي: ــوزارة باآلتـ ــت الـ ــة، قامـ العامـ

َحْصر المشاريع لجميع الوكاالت واإلدارات )107 مشاريع(.	 
تحليل قائمة المشاريع وجميع البيانات الخاصة بها.	 
تحديد 61 مشروعًا له ميثاق.	 
تحديد 85 مشروعًا له خطة زمنية.	 

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

107 مشاريع لجميع الوكاالت واإلدارات
61 مشروعًا له ميثاق

85 مشروعًا له خطة زمنية 

االنتهاء من تقييم مركز "أداء" لنضج األجهزة 
العامة في إدارة وقياس األداء:

رات االستراتيجية مراجعة المؤشِّ

قـــت الـــوزارة موقعـــًا رياديـــًا فـــي تقييـــم مســـتوى النضـــج فـــي  حقَّ
ـــات  ـــع الجه ـــز »أداء« م ـــم مـــن مرك ـــمَّ التقيي ـــاس األداء، إذ ت إدارة وقي

ذات العاقـــة، وحصلـــت الـــوزارة علـــى المســـتوى الرابـــع للنضـــج.

وذلـــك بالعمـــل مـــع الـــوكاالت واإلدارات العامـــة فـــي إعـــداد خطـــط 
ـــرات االســـتراتيجية الســـنوية،  ـــد مـــن تحقيـــق المؤشِّ عمـــل للتأكُّ

ــتراتيجيتها. ــق اسـ ــح لتحقيـ ــط الصحيـ ــوزارة بالخـ ــْير الـ ــان َسـ وضمـ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  رفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

قت الوزارة موقعًا رياديًا في تقييم مستوى النضج في  حقَّ
إدارة وقياس األداء، إذ تمَّ التقييم من مركز »أداء« مع الجهات 

ذات العالقة، وحصلت الوزارة على المستوى الرابع للنضج.

إطالق مشروع بناء إطار إدارة العالقة مع 
المتعاملين والشركاء )مشروع تحسيني(:

وذلـــك بتصميـــم إطـــار لتصنيـــف فئـــات المتعامليـــن والشـــركاء 
ـــة  ــاب المصلح ــيم أصحـ دة، وتقسـ ـــدَّ ــل مح ــر وعوامـ ـــب معاييـ حس
ومحاِيديـــن،  ومقاِوميـــن  داعميـــن  إلـــى  والخارجييـــن  الداخلييـــن 

ـــال المباشـــر وغيـــر المباشـــر. وَوْضـــع آليـــات للتواُصـــل الفعَّ

وشمل المشروع:
معرفة نطاق تأثير أصحاب المصلحة على الوزارة.	 
دعـــم نجـــاح تطبيـــق االســـتراتيجية والمبـــادرات مـــن خـــال تحويـــل 	 

أصحـــاب المصلحـــة لداعميـــن.
تحديد المخاطر الممكنة وأسباب سوء الفهم.	 
إيجاد آلية للتواُصل اإليجابي مع أصحاب العاقة.	 

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مســتوى  َرْفــع 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َنْشر االستراتيجية والتعريف بها:

وذلـــك عـــن طريـــق قنـــوات تواُصـــل مختلفـــة، تـــم مـــن خالهـــا تعريـــف 
فيـــن الجـــدد بالخطـــة االســـتراتيجية للـــوزارة، وكذلـــك ُعقـــدت  الموظَّ
اجتماعـــات مـــع الـــوكاالت واإلدارات العامـــة للتعريـــف باالســـتراتيجية؛ 
فـــي الـــوزارة فـــي تحقيـــق اســـتراتيجيتها. بهـــدف ضمـــان إشـــراك موظَّ

الهدف االستراتيجي : 
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 

في الــوزارة.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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اإلدارات التي تتَبع اإلدارَة العامة للحوكمة، وآثار عملها:

حوكمة 
الوزارة

سي:  1 -  إدارة األداء المؤسَّ

ن اإلدارة العامة للحوكمة من أربع إدارات هي: تتكوَّ

ُتعنى بالجوانب اآلتية:

ـــرات األداء الخاصـــة بالـــوزارة فـــي لوحـــة أداء، وتحليـــل جميـــع 	  تطويـــر ومتابعـــة مؤشِّ
ـــة تحســـينها، وذلـــك مـــن خـــال لجنـــة »كفـــاءة«.  ـــرات، ودراســـة إمكاني هـــذه المؤشِّ
وكذلـــك إعـــداد األدلـــة الخاصـــة بـــكل وكالـــة وإدارة عامـــة، والتـــي تســـاعد اإلدارة 
ــاس  ــة قيـ ل عمليـ ــهِّ ــوزارة، وتسـ ــدى الـ ــرات األداء لـ ـ ــوم مؤشِّ ــم مفهـ ــي تعميـ فـ

الوكالـــة أو اإلدارة العامـــة ألدائهـــا. 
مـــة للمتعامليـــن الداخلييـــن والخارجييـــن، وذلـــك 	  متابعـــة أداء خدمـــات الـــوزارة المقدَّ

ـــة، ســـنوية(، ومتابعـــة  ـــة )أســـبوعية، شـــهرية، ربعي ـــر دوري مـــن خـــال إصـــدار تقاري
ـــر يطـــرأ عليـــه انحرافـــات فـــي األداء. خطـــط التصحيـــح لـــكلِّ مؤشِّ

ر 	  ـــرات النمـــو االقتصـــادي ألعـــداد الســـجات التجاريـــة، وإعطـــاء تصـــوُّ متابعـــة مؤشِّ
خـــذي القـــرار فـــي الـــوزارة حـــول حالـــة النمـــو. واضـــح لمتَّ

ـــك تســـهيًا 	  ـــوزارة علـــى مـــدار الســـنة بشـــكل ربعـــي؛ وذل ـــازات ال ـــع إنج ـــر وَجْم َحْص
ـــاز الســـنوي  ـــر اإلنج ـــك تســـهيًا إلعـــداد تقري ـــب، وكذل ـــاز ُتطَل ـــر إنج إلعـــداد أي تقاري

ـــوزارة. لل
ـــن 	  ـــن الداخليي ـــة للمتعاملي م ـــات المقدَّ ـــع مســـتوى الخدم ـــة رف ـــى لجن اإلشـــراف عل

التجـــارة  وزيـــر  نائـــب  معالـــي  ســـها  يترأَّ التـــي  »كفـــاءة«  للـــوزارة  والخارجييـــن 
واالســـتثمار.

إنشاء اإلدارة العامة للحوكمة:
مـــن منطلـــق إيمـــان الـــوزارة بـــدور الحوكمـــة فـــي تطويـــر أدائهـــا وخدماتهـــا، واســـتجابًة 
ـــة إلـــى إيجـــاد وحـــدة تنظيميـــة داخـــل الـــوزارة ُتَحْوِكـــم أعمالهـــا وعملياتهـــا،  للحاجـــة الماسَّ

صـــدر القـــرار الـــوزاري رقـــم )13389( بإنشـــاء اإلدارة العامـــة للحوكمـــة.
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3--  إدارة المخاطر وااللتزام:

تتكون إدارة المخاطر وااللتزام من ثاثة أقسام، هي:

أ -  المخاطـــر: ُتعنـــى اإلدارة بتوثيـــق وتقييـــم المخاطـــر التشـــغيلية واالســـتراتيجية، 
ـــد مـــن فاعليـــة هـــذه  والتعاُمـــل معهـــا مـــن خـــال إيجـــاد خطـــط المعالجـــة لهـــا، والتأكُّ
الخطـــط، ومتابعـــة تنفيذهـــا مـــع وكاالت وإدارات الـــوزارة، وتعزيـــز مفهـــوم إدارة 
المخاطـــر لديهـــا. وكذلـــك التعامـــل مـــع أي مخاطـــر مســـتقبلية بشـــكل اســـتباقي.

ب -  االلتـــزام: وذلـــك بَرْفـــع مســـتوى االلتـــزام بأنظمـــة ولوائـــح الـــوزارة وتوحيـــد 
ــدة  ـ ــوعة موحَّ ــي موسـ ــزام« وهـ ــوعة االلتـ ــداد »موسـ ــال إعـ ــن خـ ــا مـ مرجعيتهـ
الـــوكاالت واإلدارات  ـــد مـــن أنَّ  متكاملـــة مـــن السياســـات واألنظمـــة؛ والتأكُّ
ـــت عليـــه الموســـوعة. وعملـــت اإلدارة كذلـــك علـــى  ـــة تلتـــزم بمـــا نصَّ المعنيَّ

توثيـــق وَجْمـــع الصاحيـــات المناطـــة بمســـتويات اإلدارة فـــي الـــوزارة. 

ــط  ــذ خطـ ــات لتنفيـ ــة المعلومـ ــع تقنيـ ــل مـ ــم التكاُمـ ــال: تـ ــتمرارية األعمـ ج -  اسـ
ـــأيِّ  ـــوزارة ب ـــر أيٍّ مـــن الخدمـــات الخاصـــة بال ـــدم تأثُّ اســـتمرارية األعمـــال لَضمـــان ع

عافـــي. ظـــرٍف طـــارئ، وَرْبطهـــا بخطـــط التَّ

تابع اإلدارات التي تتَبع اإلدارَة العامة للحوكمة:تابع اإلدارات التي تتَبع اإلدارَة العامة للحوكمة:

ن اإلدارة العامة للحوكمة من أربع إدارات هي: تتكوَّ

2 - إدارة الجودة:

ُتعنى إدارة الجودة بمهمتين رئيستين هما:

أ -    رفع جودة الخدمات والعمليات في الوزارة: 
ـــَرص  ـــأي ُف ـــة علـــى متابعـــة الخدمـــات بشـــكل دوري، والرفـــع ب ـــز هـــذه المهمَّ وتتركَّ
ــة عمـــل  ــات، مـــن خـــال آليـ ــذه الخدمـ ــرأ علـــى هـ ــد تطـ ــين أو مشـــكات قـ تحسـ
ـــة داخـــل الـــوزارة )تقنيـــة المعلومـــات، خدمـــة العمـــاء،  متكاملـــة مـــع الجهـــات المعنيَّ

الفـــروع(.

ب -  توثيق وحوكمة إجراءات أعمال الوزارة: 
ـــوكاالت وإدارات العمـــوم،  ـــراءات العمـــل الخاصـــة بال ـــق إج ـــك مـــن خـــال توثي وذل
ـــراءات  ـــع اإلج ـــي جمي ـــة وإدارة يغطِّ ـــكلِّ وكال ـــراءات عمـــل خـــاص ب ـــل إج بإصـــدار دلي
ـــكلِّ إجـــراء لهـــا؛ لدعـــم  ـــات مســـتوى الخدمـــة ل ـــة، وُتوَضـــع اتفاقي ـــة والخارجي الداخلي
ــاد مرجعيـــة لجميـــع  ــام فـــي رفـــع جـــودة الخدمـــات. وبذلـــك تـــم إيجـ ــا العـ ههـ توجُّ
ـــدة؛ لســـهولة الوصـــول إليهـــا  إجـــراءات العمـــل وتوثيقهـــا فـــي قاعـــدة بيانـــات موحَّ

ـــر المســـتمر. ـــى التطوي والعمـــل عل
كما عملت اإلدارة على إصدار دليل يحُصر جميع الخدمات الخارجية للوزارة.

سي: ز المؤسَّ 4.  إدارة التميُّ

ــي  ــي فـ سـ ــز المؤسَّ ـ ــوم التميُّ ــز مفهـ ــع وتعزيـ ــي َرْفـ سـ ــز المؤسَّ ـ ــإدارة التميُّ ــاط بـ ُينـ
ـــز، وَنَتـــَج عـــن ذلـــك  الـــوزارة. وقـــد عملـــت اإلدارة علـــى تقييـــم الوضـــع الحالـــي للتميُّ
عـــدٌد مـــن المشـــاريع التحســـينية التـــي ُتســـِهم فـــي َضمـــان التحســـين المســـتمر 
ـــى  ـــوزارة عل ـــت ال ـــال هـــذه المشـــاريع حصل ـــة، ومـــن خ ـــة والخارجي ـــة الداخلي فـــي البيئ
قـــت  مـــة األوروبيـــة للجـــودة )EFQM(، وطبَّ ـــز )C2E( مـــن المنظَّ شـــهادة االلتـــزام بالتميُّ
الـــوزارة 6 مواصفـــات قياســـية )ISO & BSI( فـــي برنامـــج واحـــد يضَمـــن التكاُمـــل بيـــن 

المواصفـــات والحصـــول علـــى االعتمـــادات الرســـمية.

ــة  ــي، ثقـ ــا، وعـ ــتراتيجية )رضـ ــرات االسـ ـ ــتطاع المؤشِّ ــداد اسـ ــى إعـ ــت علـ ــا عملـ كمـ
المتعامليـــن( والخـــروج بعـــدد مـــن التوصيـــات التحســـينية التـــي أفضـــى إليهـــا التحليـــل 

لـــكلِّ اســـتطاع.

مة األوروبية  ز )C2E( من المنظَّ حصلت الوزارة على شهادة االلتزام بالتميُّ
للجودة )EFQM(، كما حصلت على 6 اعتمادات لمواصفات قياسية

.)ISO & BSI(

عات ــااًل التطلُّ ــة إلـــى أن تكـــون مثـ ــز الحوكمـ تســـعى الـــوزارة مـــن خـــال تعزيـ
ـــي ألنظمـــة الحوكمـــة وتأســـيس  ـــر إطـــار َعَمل ـــه فـــي تطوي ـــذى ب ُيحت
والقطـــاع  خـــاص،  بشـــكل  الـــوزارة  مســـتوى  علـــى  مفهومهـــا 

الحكومـــي بشـــكٍل عـــام.

إدارة األداء
إدارة الجودةالمؤسسي

الجودة

إجراءات العمل

التميز المؤسسي

االستطالعات

متابعة األداء المؤسسي

تطوير األداء المؤسسي

إدارة المخاطر
وااللتزام

إدارة التميز
المؤسسي

االلتزام

استمرارية األعمال

المخاطر
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أثر اللجنة:

أعضاء اللجنة:

عات: يات والتطلُّ التحدِّ

رًا أوضـــح وأكثـــر شـــمولية  متابعـــة اللجنـــة لجميـــع المشـــاريع بشـــكل َدْوري ُيعطـــي تصـــوُّ
ــتراتيجية،  ــداف االسـ ــغيلية باألهـ ــط التشـ ــاط الخطـ ــدى ارتبـ ــن مـ ــرار عـ ــاب القـ ألصحـ
ي إلـــى إنجازهـــا  ـــؤدِّ ـــا ي ـــوزارة؛ ممَّ وذلـــك عـــن طريـــق معرفـــة َوْضـــع المشـــاريع فـــي ال
بشـــكل مباشـــر، وحـــل جميـــع القضايـــا التـــي ُتواِجـــه مديـــري المشـــاريع بشـــكل مباشـــر 
ر ومعـــروف لـــدى رئيـــس  ــرَّ ــروع إال بســـبب مبـ ــر أي مشـ ـ ــان عـــدم تأخُّ وَدْوري، وَضمـ

ـــة واألعضـــاء. اللجن ـــوزارة؛  ـــع مشـــاريع ال ـــر ومتابعـــة جمي ـــى َحْص ـــة للمشـــاريع إل ـــة التوجيهي تســـعى اللجن
ســـي وفـــق منهجيـــة  لَضمـــان تمكيـــن الـــوزارة مـــن التخطيـــط بشـــكل تكاُملـــي ومؤسَّ
عمـــل احترافيـــة مبنيـــة علـــى َرْبـــط الخطـــط التشـــغيلية باألهـــداف االســـتراتيجية 
ــن  ــامل عـ ر شـ ــوُّ ــاء تصـ ــًا إعطـ ــة، وأيضـ ــل والمتابعـ ــاس والتعديـ ــة للقيـ ــون قابلـ لتكـ
ـــة،  ـــزام المشـــاريع بالخطـــة الزمني ـــوزارة، ومـــدى الت ـــع المشـــاريع القائمـــة فـــي ال جمي
ـــالزم  ـــم ال ـــم الدع ـــْوق المشـــاريع، وتقدي ـــي تُع ـــا الت ـــق والقضاي ومناقشـــة كلِّ العوائ
ألصحـــاب المصلحـــة ســـواًء راعـــي المشـــاريع أو مالكهـــا أو مديرهـــا؛ وذلـــك لتمكينهـــم 

مـــن إنجـــاز مشـــاريعهم وتســـليم ُمخَرجـــات ذات جـــودة عاليـــة.

تنعقـــد اللجنـــة كلَّ يـــوم خميـــس برئاســـة معالـــي نائـــب وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار 
وبعضويـــة أصحـــاب الســـعادة وكاء الـــوزارة ومديـــري العمـــوم. اللجنة التوجيهية 

للمشاريع

يات : التحدِّ

عات : التطلُّ

قـــد يصُعـــب علـــى اللجنـــة متابعـــة بعـــض المشـــاريع التـــي فيهـــا 	 
ي  ـــا يـــؤدِّ بعـــض أصحـــاب مصلحـــة خـــارج نطـــاق عمـــل الـــوزارة؛ ممَّ

ـــر عـــن الخطـــة الزمنيـــة. فـــي بعـــض األحيـــان إلـــى التأخُّ
ي إلـــى 	  كثـــرة المشـــاريع المتاَبعـــة باختـــاف تصنيفهـــا قـــد تـــؤدِّ

وإغفـــال  أهميـــة،  األقـــل  المشـــاريع  لبعـــض  أولويـــة  إعطـــاء 
المشـــاريع األكثـــر أهميـــة.

ـــن 	  ارتبـــاط الخطـــط التشـــغيلية بالخطـــط االســـتراتيجية؛ لتتمكَّ
التجـــارة  قطاَعـــي  فـــي  ريـــادي  موقـــع  تحقيـــق  مـــن  الـــوزارة 

واالســـتثمار.
ـــط لهـــا، 	  إنجـــاز جميـــع المشـــاريع فـــي الـــوزارة حســـب المخطَّ

ــروع بُمخَرجـــات ذات جـــودة  ــّو مـــن المشـ ــر المرجـ وانعـــكاس األثـ
ــة. عاليـ
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عن المشروع:

أهداف المشروع:

ق الخفـــي كإحـــدى الوســـائل لتحقيـــق هـــذه الغايـــة،  اســـتخدمت الـــوزارة منهجيـــة المتســـوِّ
ــن  ــة عـ ــة ونوعيـ يـ ــات كمِّ ــر بيانـ ـ ــا توفِّ ــًة لكونهـ ــر األدوات فاعليـ ــدى أكثـ ــدُّ إحـ ــي ُتَعـ وهـ
ـــا يتيـــح  تجربـــة عمـــاء الـــوزارة مـــن تجـــار ومســـتهِلكين خـــال جميـــع مراحـــل الخدمـــة؛ ممَّ
ـــا مـــن وجهـــة نظرهـــم. ـــى مكامـــن القـــوة والضعـــف فـــي خدماته ف عل ـــرُّ ـــوزارة التع لل

ية  ق الخفـــي ُيَعـــدُّ عمليـــة ُمراَجعـــة وتقييـــم موضوعيـــة وَدْوريـــة وســـرِّ ومشـــروع المتســـوِّ
ـــل ليقـــوم  م المؤهَّ للخدمـــات واإلجـــراءات ومســـتوى أدائهـــا، حيـــث ُيرَســـل فيهـــا الــــُمقيِّ
بـــَدْور العميـــل للحصـــول علـــى الخدمـــات مـــن مختلـــف القنـــوات المتاحـــة، ومـــن َثـــمَّ 
ـــات  ـــات ومقَتَرح ـــروج بتوصي ـــا مـــن منظـــور العمـــاء، والخ ـــه عليه ـــة حصول ـــم كيفي تقيي

تحســـينية لتطويرهـــا.

ق من مدى مناسبة طريقة تقديم الخدمة حسب منظور العماء.	  التحقُّ
ة لها.	  ق من مدى االلتزام بتقديم الخدمة حسب المواَصفات الـُمَعدَّ التحقُّ
ـــف المســـؤول علـــى تقديـــم الخدمـــة حســـب المواصفـــات 	  ـــق مـــن قـــدرة الموظَّ التحقُّ

ة لها. الـُمَعدَّ
بات تقديم الخدمة.	  ر عن مدى كفاية متطلَّ الخروج بتصوُّ
الخروج بتحسيناٍت من شأنها تطوير خدمات الوزارة.	 

مشروع َضمان استدامة جودة 
خدمات وزارة التجارة واالستثمار 
ق الخفي( )وفق منهجية المتسوِّ
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1,659

29

1,170

45

147

268

عملية َفْحص لخدمات الوزارة

باغًا تجاريًا

عملية َفْحص لــ45 خدمة 
إلكترونية

ق الخفي  زيارة للمتسوِّ
ل 3 زيارات  للفروع، بمعدَّ

لكلِّ فرع.

ق من جودة  مكالمة للتحقُّ
التعاُمل مع المكالمات

تفاُعًا إلكترونيًا لَفْحص 
جودة التواُصل مع 

العماء على مواقع 
التواُصل االجتماعي

مهـــا الـــوزارة 	  تنويـــع طـــرق َفْحـــص جـــودة الخدمـــات التـــي تقدِّ
لضمـــان  أو مســـتهِلكين؛  ـــارًا  تجَّ كانـــوا  ســـواًء  للمســـتفيدين 
علـــى  ـــة  الدقَّ وإضفـــاء  مختلفـــة،  منظـــورات  مـــن  تغطيتهـــا 

منهـــا. ـــق  والتحقُّ الَفْحـــص  عمليـــات 
ـــة بالخدمـــات ونتائجهـــا مـــن 	  ـــرات األداء الخاصَّ تأكيـــد جـــودة مؤشِّ

ق الخفـــي مـــع  خـــال مقاَرنـــة نتائـــج التقييـــم الخاصـــة بالمتســـوِّ
ــات، والخـــروج بُفـــَرص تحســـينية  ــرات األداء للخدمـ ـ نتائـــج مؤشِّ

لجـــودة القيـــاس.
ــي 	  ــتفيدين فـ ــة المسـ ــن تجربـ ــا عـ ــإلدارة الُعليـ ر لـ ــوُّ ــم تصـ تقديـ

الحصـــول علـــى خدمـــات الـــوزارة فـــي جميـــع مراحلهـــا؛ بهـــدف 
ــم.  ــي ُتواِجُهُهـ ــات التـ يـ ــل التحدِّ ــهيل وتذليـ تسـ

تقديم حلول إبداعية ومبَتَكرة لتطوير أعمال الوزارة.	 

نتائـج المشروع:
ـــذت  ة المشـــروع البالغـــة 3 أشـــهر )خـــال الربَعْيـــن الثالـــث والرابـــع( ُنفِّ خـــال مـــدَّ
عـــة  ـــوزارة علـــى مختلـــف القنـــوات بشـــكل َدْوري، موزَّ 1,659عمليـــة َفْحـــص لخدمـــات ال

كاآلتـــي:

ة التنفيذ: آليَّ

عات: التطلُّ

ة كاآلتي: ق الخفي على مراحل عدَّ قت منهجية المتسوِّ ُطبِّ
م، وَوْضـــع خطـــة 	  المرحلـــة األولـــى: تحديـــد الخدمـــات والقنـــوات التـــي ســـُتقيَّ

التقييـــم وَدْوريتهـــا.
المرحلـــة الثانيـــة: َوْضـــع معاييـــر للتقييـــم حســـب القنـــاة، بحيـــث يتـــم تغطيـــة رحلـــة 	 

العميـــل فـــي حصولـــه علـــى الخدمـــة.
ق الخفي، وَحْصر نقاط التحسين.	  المرحلة الثالثة: تنفيذ عمليات المتسوِّ
 المرحلة الرابعة: تحليل النتائج وَوْضع التوصيات.	 
 المرحلة الخامسة: مشاركة النتائج مع أصحاب العاقة، والعمل عليها.	 
ق من معالجة نقاط التحسين في الزيارات التالية.	   المرحلة السادسة: التحقُّ

ــالء  ــة للعمـ ــم الخدمـ ــوات تقديـ ــع قنـ ــي جميـ ق الخفـ ــوِّ ــاق المتسـ ــمل نطـ ــد شـ وقـ
ــي: كاآلتـ

فروع الوزارة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.	 
مراكز االتصال.	 
حسابات الوزارة في وسائل التواُصل االجتماعي.	 
الخدمات اإللكترونية للوزارة )45 خدمة(.	 
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أهداف اللجنة:

إطار عمل اللجنة:

رات أداء خدمات الوزارة بشكل أسبوعي.. 1 متابعة مؤشِّ
اعتمـــاد التوصيـــات التـــي ُتســـِهم فـــي تحســـين األداء فـــي حـــال ظهـــور أي . 2

انحرافـــات فيـــه.
ـــق . 3 ـــات أدائهـــا؛ بمـــا يحقِّ ـــدة وتحســـينها وَضمـــان ثب متابعـــة إطـــاق الخدمـــات الجدي

ـــا. ـــوزارة ومتعامليه عـــات ال تطلُّ

رات األداء لخدمات الوزارة.. 1 إعداد تقارير ومتابعة مؤشِّ
متابعة الخطط التطويرية والمشاريع التحسينية المعَتَمدة من خال اللجنة.. 2
َضمان التطوير والتحسين المستمر على خدمات الوزارة.. 3

لجنة كفاءة أداء 
الوزارة "كفاءة"

عن اللجنة:

مـــة فـــي المجـــاالت كافـــة للمتعامليـــن،  ســـعيًا مـــن الـــوزارة إلـــى تطويـــر خدماتهـــا المقدَّ
وفـــي إطـــار رفـــع جـــودة الخدمـــات والمتابعـــة والتحســـين المســـتمر؛ فقـــد تـــم تشـــكيل 
ـــادة  ـــات مشـــَتَركة بقي ـــوزارة »كفـــاءة« مـــن خـــال إنشـــاء غرفـــة عملي ـــة كفـــاءة أداء ال لجن
معالـــي نائـــب الوزيـــر وبعضويـــة عـــدد مـــن الـــوكاء ومديـــري العمـــوم؛ لمعالجـــة 

ـــة. ـــة والداخلي ـــوزارة الخارجي ـــات ال ـــى خدم ـــد تطـــرأ عل ـــي ق ـــات الت االنحراف

أبرز اإلنجازات:

أثر لجنة كفاءة على مؤشرات الرضا عن خدمات الوزارة:

مـــة للمتعامليـــن؛ لتحقيـــق مســـَتْهَدفات 	  تحســـين ِنَســـب الرضـــا عـــن الخدمـــات المقدَّ
الـــوزارة.

تنفيذ الخطط التصحيحية على إجراءات الخدمات لتسهيلها وتحسين أدائها.	 
إطـــاق المشـــاريع التحســـينية الداخليـــة والخارجيـــة وَضمـــان تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع 	 

مكتـــب إدارة المشـــاريع فـــي الـــوزارة.

مـــن خـــالل مراجعـــة مؤشـــرات األداء بشـــكل أســـبوعي واتخـــاذ القـــرارات بشـــكل عاجـــل 
لتفـــادي أي انحرافـــات فـــي أداء المؤشـــرات، عملـــت اللجنـــة علـــى الخـــروج بخطـــط 
ـــة أثمـــرت عـــن تحقيـــق عـــدد مـــن مؤشـــرات الرضـــا لمســـتهدفاتها  ومشـــاريع تصحيحي

ـــة العـــام، وكانـــت كالتالـــي: بنهاي

التقرير السنوي
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تحقيق نسبة ارتباط مهني

تسكين جميع موظفي الوزارة على الهيكل 
الجديد 

إنشاء وحدات الموارد البشرية في الفروع

بشـــكل َســـِلس وســـليم، وذلـــك بعـــد إعـــادة الهيكلـــة واعتمـــاد الهيـــكل 
الجديـــد.

ل للموارد البشرية بجميع الصاحيات الازمة. مع وجود ممثِّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

80%

إنجاز أكبر محضر ترقيات في تاريخ الوزارة

إذ وصل عدد الترقيات إلى 400 ترقية.

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

إنجاز أكبر محضر ترقيات في تاريخ الوزارة    

400 ترقية

اإلنجــــــازات

ُتقاس النسبة من ِقَبل وزارة الخدمة المدنية.

الهدف االستراتيجي : 

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.
إجـــرائـــــي.

التقرير السنوي
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وضع خطة لتطوير القيادات 

تنفيذ 90 برنامجًا من برامج التواصل الداخلي 
لموظفي الوزارة

ــة  ــن خـــال لجنـ ــا مـ ــوزارة، واعتمادهـ ــادات الـ ــن قيـ ــتهدف 80 مـ تسـ
ــر. ــة معالـــي نائـــب الوزيـ ــوزارة برئاسـ ــادات الـ قيـ

فين. راكة مع الموظَّ لتعزيز البيئة الداخلية للوزارة والشَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

80 قـيــادة  

90 برنامجًا  

رفع نسبة العنصر النسائي من إجمالي 
موظفي الوزارة 

لتصل إلى 10%.

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

نسبة العنصر النسائي 10%

أول وزارة تطبيقًا لالئحة الموارد البشرية 

بشكل مباشر بعد اعتمادها من ِقَبل وزارة الخدمة المدنية.

الهدف االستراتيجي : 

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

ق الئحة  وزارة التجارة واالستثمار أول وزارة في المملكة تطبِّ
الموارد البشرية.

إعداد دليل لتوحيد هوية التجهيزات 

دة على جميع مباني الوزارة. وذلك تطبيقًا لمبدأ الهوية الموحَّ

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد في الوزارة.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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َحْصر عدد الموظفين العاملين 
صاتهم في الوزارة بغير تخصُّ

تنفيذ 187 برنامجًا تدريبيًا

ت  لون %53 مـــن العـــدد اإلجمالـــي للموظفيـــن، وُأِعـــدَّ وهـــم يشـــكِّ
ـــف  ـــى وظائ ـــم إل ـــال َنْقله ـــم مـــن خ ـــى منه خطـــة لاســـتفادة المثل
صاتهـــم وإمكاناتهـــم، ورفـــع الوعـــي لـــدى  تتناســـب أكثـــر مـــع تخصُّ

الموظفيـــن باألهـــداف الوظيفيـــة المطلوبـــة مـــن كلِّ وظيفـــة.

ــبة 93%  ـــف، بنسـ ــى 2000 موظَّ ــا إلـ ــن فيهـ بيـ ــدد المتدرِّ ــل عـ وصـ
فـــي الـــوزارة. مـــن إجمالـــي موظَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

زة  االرتقاء ببيئة عمل داخلية محفِّ
وحاضنة لإلبداع.

صاتهم  َحْصر %53 من الموظفين العاملين بغير تخصُّ
وَوْضع خطة لالستفادة المثلى منهم  

187 برنامجًا تدريبياً 
ب              بنسبة 92% 2000 متــــــــــدرِّ

إعادة هيكلة فروع الوزارة 

صرف الرواتب من خالل منصة "صرف"

في المناطق والمحافظات، وهي 13 منطقة و60 فرعًا.

ـــب مـــن خـــال مؤسســـة النقـــد  وهـــي منصـــة خاصـــة لصـــرف الروات
مباشـــرًة.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

60 فرعًا    13 منطقة   

تحقيق االلتزام الكامل )بنسبة 100%( 
بخطط القوى العاملة

وذلـــك بعـــد حصـــر االحتيـــاج الوظيفـــي للـــوكاالت واإلدارات العامـــة 
للعـــام 2019م.

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

االلتزام بنسبة %100 بخطط القوى العاملة

تجاوزت الوزارة الهدف السنوي للخطة الوطنية 
للتوظيف

إذ عملـــت علـــى تحقيـــق مســـَتْهَدفها الموضـــوع حـــول خطـــة التوظيـــف 
الوطنيـــة وتـــم تجـــاُوز المســـَتْهَدف فـــي نهايـــة العـــام.

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

تجاوزت الوزارة الهدف السنوي للخطة الوطنية للتوظيف

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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 )Dashboard( عمل لوحة بيانات
لبيانات الموظفين وحقوقهم

ـــرات الموظفيـــن تـــم العمـــل علـــى  فتســـهيًا لمتابعـــة أداء مؤشِّ
تصميـــم 4 لوحـــات متابعـــة األداء.

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

تصميم 4 لوحات متابعة األداء

رفع كفاءة إدارة الميزانية
من خالل تنفيذ المناقالت  

إدارة صرف الميزانية

إذ تمـــت إدارة الميزانيـــة بكفـــاءة مـــن خـــال العمـــل علـــى عـــدد مـــن 
المناقـــات التـــي مـــن شـــأنها تســـهيل عمليـــة تمويـــل المشـــاريع 

التطويريـــة.

بالعمـــل علـــى االســـتغال األمثـــل للمـــوارد مـــن خـــال َصـــْرف مـــا 
نســـبته 95 % مـــن الميزانيـــة وإصـــدار أكثـــر مـــن 420 تعميـــدًا.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

أكثر من 420 تعميدًا َصْرف %95 من الميزانية   

إطالق برنامج إصدار تصاريح دخول السيارات 
إلكترونيًا

لتحقيـــق أعلـــى مســـتويات األمـــن والســـامة فـــي مرافـــق الـــوزارة 
ـــات بشـــكل كامـــل. ـــة تســـجيل المركب ـــة عملي ـــال أتمت مـــن خ

الهدف االستراتيجي : 

تمكيــن أعلــى مســتويات النضــج 
والجاهزيــة الرقميــة فــي الــوزارة.

تعزيز مفهوم العمل بال ورق

ـــَق االكتفـــاء بإحالـــة المعامـــات إلـــى الـــوكاالت واإلدارات  فقـــد تحقَّ
ــث  ــبة %70، حيـ ــهل بلـــس" بنسـ ــام "سـ ــق نظـ ــن طريـ ــًا عـ إلكترونيـ
تـــم تأميـــن أجهـــزة ماســـح ضوئـــي وكذلـــك أجهـــزة كهربائيـــة لحفـــظ 

المعامـــات.

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد 
في الــوزارة.

إحالة المعامالت إلكترونيًا بنسبة 70%

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

إعداد دليل لضبط معايير التشغيل والصيانة.

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.
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إعداد نموذج استبيان للمقاّر قبل التأهيل وبعده

إعداد وتوزيع اللوحات التوعوية للسالمة الخاصة 
بمشاريع التطوير

لقياس رضا الموظفين عن مدى جاهزية الفروع.

ـــذر منهـــم  ـــن وتعت ـــارات تخـــصُّ ســـامة الموظفي ـــن عب وهـــي تتضمَّ
ـــاج. ـــى اإلزع عل

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

داخليـــة  عمـــل  ببيئـــة  االرتقـــاء 
لإلبـــداع. وحاضنـــة  ـــزة  محفِّ

داخليـــة  عمـــل  ببيئـــة  االرتقـــاء 
لإلبـــداع. وحاضنـــة  ـــزة  محفِّ

تطوير دليل لمنهجية الـ5S وبدء التقييم 

وذلك من خالل:
التعـــاون مـــع التواصـــل الداخلـــي علـــى إرســـال بريـــد إلكترونـــي . 1

توعـــوي عـــن المنهجيـــة.
تقديم ورش عمل لشرح أهمية تطبيق المنهجية.. 2
تقديم منشورات لشرح معايير تقييم المنهجية.. 3
تطوير المنشورات الورقية لنتائج التقييم.. 4

الهدف االستراتيجي : 

رفع مستوى جودة خدمات 
مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ

سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

عمل مسابقة )هل لديك موهبة؟( لمشاركة 
الموظفين وُأَسرهم بمواهب الرسم 

ق  إعداد دراسات ألنظمة المباني القائمة للتحقُّ
من تطبيق معايير السالمة وتقليل المخاطر:

عقد دورة تدريبية لـ40 موظفًا على برنامج 
PMP وتدريب 8 على شهادة MS Project

وَعـــْرض اللوحـــات فـــي الـــوزارة، واللوحـــات عبـــارة عـــن رســـومات 
ـــز الشـــعور باالنتمـــاء  ـــة؛ وذلـــك لتحفي ـــزة أو وطني ـــة أو جمـــل محفِّ فني

للـــوزارة لـــدى الموظفيـــن.

ـــا مـــن  ـــا وعمائه فيه ـــى ســـامة موظَّ ـــوزارة عل ـــك حرصـــًا مـــن ال وذل
أي مشـــكات متعلقـــة بالســـامة.

فمـــن أساســـيات العمـــل علـــى المشـــاريع اإللمـــام وفهـــم هـــذا 
ـــع األعمـــال. ـــة تتبُّ البرنامـــج؛ لســـهولة ودقَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

داخليـــة  عمـــل  ببيئـــة  االرتقـــاء 
لإلبـــداع. وحاضنـــة  ـــزة  محفِّ

توفير بيئة آمنة وصحية.

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

MS Project بًا على برنامج 40 متدرِّ
PMP بين على شهادة 8   متدرِّ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات
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عقد ورشة عمل بعنوان
»السالمة في المواقع اإلنشائية «

إعداد قائمة لتقييم المقاولين

ــي  ــة فـ ــامة العامـ ــر السـ ــة ومعاييـ ــن أهميـ ــن عـ ــة الموظفيـ لتوعيـ
المواقـــع اإلنشـــائية.

لمعرفة حالة المشاريع والدروس المستفادة.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحسين كفاءة استغالل الموارد 
في الوزارة.

رفع مستوى جودة خدمات 
مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ

سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

تأهيل وتطوير 18 مقرًا واكتمال تصميم 
دة 13 موقعًا وفق الهوية الموحَّ

وتوفيـــر مرافـــق ِضْمـــن أفضـــل وأحـــدث المواصفـــات؛ لارتقـــاء 
ببيئـــة عمـــل حاضنـــة لإلبـــداع.

الهدف االستراتيجي : 

رفع مستوى جودة خدمات 
مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ

سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

تصميم 13 موقعًا تأهيل وتطوير 18 مقرًا   

اإلنجــــــازات
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