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تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة 
زة. السعودي، في بيئة عادلة ومحفِّ

ة رقــم 29  ــر تحقيقــًا للمــادَّ ــدَّ هــذا التقري ُأِع
ــع  ــى جمي ــوزراء: »عل ــس ال مــن نظــام مجل
الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أْن 
ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال 
تســعين يومــًا مــن بدايــة كلِّ ســنة ماليــة 
قتــه مــن إنجــازات مقاَرنــًة  ــا حقَّ تقريــرًا عمَّ
بمــا ورَد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال 
الســنة الماليــة المنقضيــة، ومــا واَجَههــا 
مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن مقَتَرحــات 

ــْير العمــل فيهــا«. ــُحْسن َس لـ

تعزيز قدرات قطاع التجارة، وحماية 
مصالح المستفيدين، عبر َوْضع 
ات تنفيذ  وتطوير سياسات وآليَّ

الة، ُتسِهم في تحقيق تنمية  فعَّ
اقتصادية ُمستدامة.
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كلمة وزير التجــارة
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

كان عــام 2020م عامــًا اســتثنائيًا علــى األصعدة كافة؛ 
ــي  اء تفشِّ يــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة؛ جــرَّ الصحِّ
جائحــة كورونــا التــي أربكــت العاَلـــم، وتعاملــت معهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية باحترافيــة كبيــرة بشــعار 
دي خــادم  »اإلنســان أواًل«، امتثــااًل لتوجيهــات ســيِّ
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
يحفظــه اللــه، وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب 
بــن  ســلمان  بــن  ــد  محمَّ األميــر  الملكــي  الســمو 
رًة قصــة نجــاح كبيــرة؛  عبدالعزيــز يحفظــه اللــه، مســطِّ
بَفْضــل اللــه تعالــى أواًل، ثــم بالتخطيــط االســتباقي 
ــة وســريعة وحازمــة. ــرارات مهمَّ ــاذ ق ــات، واتخ لألزم
وبرهنــت المملكــة خــال هــذا العــام علــى مكانتهــا 
باســتضافة  العاَلـــمي  الريــادي  وَدْورهــا  اإلقليميــة 
ــة قــادة ُدَول مجموعــة العشــرين؛ لتقــود مبــاَدراٍت  قمَّ
عافــي عاَلـــميًا، وتكثيف التعاُون  الســتعادة النمــوِّ والتَّ
الجائحــة،  لمواَجهــة  العالمــي  حــاد  واالتِّ المشــَتَرك 

وحرصــْت علــى انســيابية الغــذاء والــدواء ووصولهمــا 
إلــى جميــع األســواق.

زت التشــاُركيُة التي رســمْتها رؤية 2030 والخطُط  وعزَّ
ــَلع والمنَتجــات مــن  االســتباقية لمتاَبَعــة َوْفــرة السِّ
ــى  ــق أعل ــرات الجائحــة، وتحقي ــدِّ مــن تأثي ــا للح جهودن
الشــرق  منطقــة  فــي  الغذائيــة  الوفــرة  الت  معــدَّ
األوســط، فيمــا استشــعر القطاع الخاص مســؤوليَتُه 
فة، وحظــَي برعايــة الدولــة  ر مواقــف مشــرِّ وســطَّ
واهتمامهــا عبــر مبــاَدرات لتخفيــف اآلثــار بإجمالــي 

ــال.  ــار ري ــى 218 ملي ــْت إل صــات وصل مخصَّ

وحرْصنــا فــي وزارة التجــارة علــى مراَقبــة ساســل 
ــة متناهيــة، وإيجــاد البدائــِل حــاَل تأثــرت  اإلمــداد بدقَّ
ــاج،  ــة االحتي َوِل التــي يمكنهــا تغطي ــدُّ أيُّ ســلعة، وال
قابــي بتنفيــذ أكثــر مــن 116,539  ْور الرِّ ْزنــا الــدَّ وعزَّ
جولــة رقابيــة خــال فتــرة الحظــر الجزئــي والكلــي، 
ْلنا لجانــًا للطــوارئ فــي جميــع مناطــق المملكــة  وشــكَّ
بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى؛ 
للقطــاع  والخدمــات  األعمــال  اســتمرارية  لَضَمــان 
مــن  ألكثــر  خدماتهــا  الــوزارة  مــت  وقدَّ الخــاص، 
124,450 عميــًا عبــر قنــوات الخدمــة كافــة خــال 

فتــرة العمــل عــن ُبْعــد.

وواصْلنــا خــال 2020 العمــل علــى تعزيــز منظومــة 
وتنظيمــًا،  والئحــًة  نظامــًا   15 بإصــدار  التشــريعات 
الغــرف  ونظــام  ر،  التســتُّ مكافحــة  نظــام  أبرُزهــا 
التجــارة  ألنظمــة:  التنفيذيــة  واللوائــح  التجاريــة، 
اإللكترونيــة، واالمتيــاز التجــاري، والشــركات المهنيــة.
صــدر  التجــاري،  ر  التســتُّ مكافحــة  صعيــد  وعلــى 
توجيــه المقــام الســامي الكريــم بإنشــاء لجنــة وزاريــة 
ر  لإلشــراف علــى البرنامــج الوطنــي لمكافحــة التســتُّ
التجــاري، واقتــراح الحلــول والمبــاَدرات التــي ُتكاِفــح 

ــرة وتقضــي عليهــا. كمــا شــمل  هــذه الظاهــرة الخطي
ْفع اإللكترونــي جميَع متاجر  اإللــزاُم بتوفيــر وســائل الدَّ
البيــع بالتجزئــة، فــي خطــوٍة تهــدف إلــى القضــاء علــى 

ــا. ــي ينتشــر فيه ــات الت ر فــي القطاع التســتُّ

ــة،  ــارة اإللكتروني ــاُم التج ــوٍظ أرق وتنامــْت بشــكٍل ملح
ــادة  ــي بزي ــر إلكترون ــف متج ــر مــن 55 أل بتأســيس أكث
2019م،  بعــام  مقاَرنــًة  2020م  عــام  خــال   190%
لة فــي  ليتجــاوز إجمالــي الـــَمتاجر اإللكترونيــة المســجَّ
المملكــة 100 ألــف متجــر إلكترونــي، فــي ســوق واعد 
يحظــى بالتطويــر المســتمر وُيَعــدُّ أحــــــد األهـــــــــداف 

ــة نحــو تحقيــق رؤيــة 2030. االســتــــراتيجـــيـــ

ــت الــوزارة بهندســة اإلجــراءات لخدمــة العمــاء  واهتمَّ
طالبــي  مــن   97% ــن  ُتمكِّ خدمــة،   91 أتمتــة  عبــر 
دون  إلكترونيــًا  إنجازهــا  مــن  التجــارة  وزارة  خدمــات 
الــوزارة.  الحاجــة لمراَجعــة مراكــز األعمــال أو فــروع 
ونتيجــًة للجهــود المخِلصــة لفريــق العمــل، حصلــت 
ــز  وزارة التجــارة خــال عــام 2020م علــى جائــزة التميُّ
وُأْعِلَنــت  عربيــة،  وزارة  كأفضــل  العربــي  الحكومــي 
كأفضــل  شــركَتك«  ــْس  »َأسِّ اإللكترونيــة  الخدمــة 
علــى  الــوزارة  وحصلــت  عربيــة،  حكوميــة  خدمــة 
ســي ــز المؤسَّ ـــــ ــراف بالــــــتــــمــــيُّ ــادة االعـتـــ  شــــــــهــ
)Recognised For Excellence 4 Stars( بتصنيــف 
مــة األوروبيــة إلدارة الجــودة،  )4 نجــوم( مــن المنظَّ
ل جهــة حكوميــة فــي المملكــة وِضْمــن 4  لتكــون أوَّ

ــم.  جهــات حكوميــة حائــزة عليهــا حــول العاَلـ

ة،  المســتمرَّ واإلصاحــات  للتحســينات  ونتيجــًة 
م الوحيــد فــي منطقــة الشــرق  قــت المملكــة التقــدُّ حقَّ
للتناُفســية  الســنوي  الكتــاب  تقريــر  فــي  األوســط 
م إلــى المرتبــة  العالميــة )IMD( للعــام 2020م بالتقــدُّ
ــر تناُفســية  ــة هــي األكث ــن 63 دول ــًا مــن بي 24 عالمي

قــت قفــزة نوعيــة غيــر مســبوقة  فــي العالــم. كمــا حقَّ
فــي تقريــر »المــرأة: أنشــطة األعمــال والقانــون، 
ت  2020« الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي، وُعــدَّ

ــًا.  ــًا وإصاح م ــر تقدُّ األكث

قــة  المتحقِّ بالمنَجــزات  التجــارة  وزارة  فــي  ونفَخــر 
ــم بالدعــم  ، ث ــزَّ وجــلَّ ــى ع ــق المول هــذا العــام بتوفي
الامحــدود مــن قائــد التنميــة فــي مملكتنــا الحبيبــة 
دي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان  ســيِّ
بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه، ومتابعــة مهنــدس رؤيــة 
ــد بــن  دي األميــر محمَّ المملكــة وقائــد التغييــر ســيِّ
اللــه  وبَعــْون  اللــه،  عبدالعزيــز حفظــه  بــن  ســلمان 
ون فــي مســيرة التطويــر والبنــاء نحــو تحقيق  مســتمرُّ

 .2030 رؤيــة 

وأَضــُع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لــوزارة التجــارة 
العــام  خــال  واألعمــال  اإلنجــازات  ــص  يلخِّ الــذي 
قــت بفضــل  تحقَّ )1441-1442هـــ(، والتــي  2020م 
اللــه تعالــى ثــم بجهــود زمائــي المخِلصــة بمخَتَلــف 
إدارتهــم وأعمالهــم، وَنِعــُد بمواَصلــة جهود التحســين 
واإلصــاح، وحمايــة مصالــح المســتفيدين، وتحقيــق 
موقــع ريــادي لقطــاع التجــارة الســعودية فــي بيئــة 

ــزة. ــة ومحفِّ عادل

قـــة هـــذا  نفَخـــر فـــي وزارة التجـــارة بالمنَجـــزات المتحقِّ
ْعـــم  ، ثـــم بالدَّ العـــام بتوفيـــق المولـــى عـــزَّ وجـــلَّ
دي خـــادم الحرميـــن  الالمحـــدود مـــن قائـــد التنميـــة ســـيِّ
دي ولـــيِّ  الشـــريفين، ومتاَبعـــة قائـــد التغييـــر ســـيِّ

ــه. ــا اللـ ــد، حفظهمـ العهـ

كلمة وزير التجارة
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الملخَـّص
التنفيـذي
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ص التنفيذي الملخَّ

المملكة
ـة نـجــاح وجائحة كورونا.. قصَّ

زت التشــاُركية التــي رســمْتها رؤيــة 2030  عــزَّ
مــن جهــود المملكــة فــي مواَجهــة جائحــة 
عاليــة  باحترافيــة  األزمــَة  لتقــود  كورونــا 
ــت وزارة  ــرة، وتكامل ــاٍح كبي ــًة قصــة نج ق محقِّ
التجــارة مــع الجهــات الحكوميــة كافــة لتخفيــف 
ــة. ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ي آثارهــا الصحِّ

الت الَوْفــرة الغذائيــة فــي  تحقيــق أعلــى معــدَّ
منطقــة الشــرق األوســط

يـــات التـــي  عملـــت الـــوزارة علـــى معاَلــــجة التحدِّ
مبـــاَدرات  وتنفيـــذ  الخـــاص،  القطـــاع  واجهـــت 
لتخفيـــف آثـــار الجائحـــة، خصوصًا على المنشـــآت 
ـــطة. َغر والصغيرة والمتوسِّ التجارية متناهية الصِّ

حرصــت الــوزارة علــى اســتمرارية ساســل اإلمداد 
تعزيــز خطــط وبرامــج  خــال  مــن  رهــا،  تأثُّ وعــدم 
الضروريــة،  ــَلع  السِّ َوْفــرة  وَضَمــان  التمويــن، 
ديــن،  والمورِّ ــار  التجَّ مــع  المباشــر  والتواُصــل 

قابــي. الرِّ العمــل  وتكثيــف 

مواَجهة  في  الخاص  القطاع  مشاَركــة  تعزيز 
الجائحـــة:

قابي، 	  لجنة مشَتَركة لتعزيز العمل الرِّ
واستثناء العمل باالختصاصات.

جولة رقابية أثناء الجائحة تم تنفيذها.	 

منطقة تم تشكيل فيها لجان طوارئ.	 

تم تأجيل رسومها لمدة 3 أشهر.	 

خدمة لقطاع األعمال تم تنفيذها	 

راكة مع مجلس 	  مباَدرة تم إطاقها بالشَّ
الغرف السعودية.

يات المرتبطة 	  خط ساخن لمعاَلجة التحدِّ
بالَوْفرة.

نظام إلكتروني لمراَقبة وَضْبط أسعار 	 
َلع التموينية. السِّ

116,539

13

116 ألف سجل تجاري

124,450

ارنا فيهم الخير تجَّ

14
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أفضل وزارة عربية

ــز الحكومــي العربــي  جــت وزارة التجــارة بجائــزة التميُّ ُتوِّ
 5,000 مــن  أكثــر  بيــن  مــن  عربيــة  وزارة  كأفضــل 
ســي  ــز المؤسَّ مشــاَركة حكوميــة عربيــة؛ نتيجــًة للتميُّ
مفاهيــم  ــي  وتبنِّ الدوليــة،  المعاييــر  أفضــل  وفــق 
االبتــكار والتطويــر، وحوكمــة األداء لتحقيــق األهــداف 

بالرؤيــة. المرتِبطــة  واالســتراتيجيات 

حكوميــة  خدمــة  أفضــل  شــركَتك«  ــس  »َأسِّ
اإللكترونــي  التأســيس  مــن  ــن  ُتمكِّ عربيــة، 
ــع  ــة جمي ــد أتمت ــة بع ــالل 30 دقيق للشــركات خ

اإلجــراءات.

مــن  حكوميــة  جهــات   4 ِضْمــن   » التجــارة   «
مــة« حاصلة على الشــهادة  مــات المقيَّ »المنظَّ

حــول العاَلـــم.

جــائــــزة االعتراف
ســـي ز المؤسَّ بالتمـــــيُّ

ــادة  ــوزارة عــــــــلـــــــــــى شـــــــهــــــــ حــــــــصـــــــلــــــت الـــــ
ســـــــــــي  المؤسَّ ــز  ُـّ بالـــــــتـــمــــي االعــــــــــــــتــــــــــــــراف 
مــن   )Recognised For Excellence 4 Stars(
ل  مــة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM(، كأوَّ المنظَّ
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  حكوميــة  جهــة 
ــز  ُتمَنــح هــذه الشــهادة؛ نتيجــًة لالتــزام بمعاييــر التميُّ
المواَصفــات  مــن  العديــد  ــي  وتبنِّ ســي،  المؤسَّ

العالميــة.

م المملكة تقدُّ
رات الدولية في المؤشِّ

بيئــة األعمــال،  لتحســين  الــوزارة  أســهمت جهــود 
ــة المســتهِلك،  ــز منظومــة التشــريعات وحماي وتعزي
ــرات  المؤشِّ فــي  المملكــة  م  تقــدُّ مواَصلــة  فــي 

الدوليــة.

مــت المملكــة للمرتبــة 24 مــن بيــن 63  تقدَّ
ــم،  ــر تناُفســية فــي العاَلـ ــة هــي األكث دول
م  التقــدُّ وهــو  مرتبَتْيــن،  بذلــك  مــًة  متقدِّ
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  الوحيــد 
مــت للمرتبــة 8 بيــن دول مجموعــة  كمــا تقدَّ

العشــرين.

ــر أســعار  المملكــة الثانيــة عاَلميــًا فــي مؤشِّ
مــًة 36 مرتبــة. المســتهِلك، متقدِّ

المرتبــة 15 عاَلميــًا  فــي  المملكــة فــي 
مــة  ــر إجــراءات بــدء عمــل تجــاري، متقدِّ مؤشِّ

45 مرتبــة.

ص التنفيذي الملخَّ

مــًا وإصالحًا  المملكــة األكثــر تقدُّ
واللوائــح  األنظمــة  فــي 
 190 بيــن  بالمــرأة  المرتبطــة 
دولــة بحســب مجموعــة البنــك 
هــي  تكــون  وبذلــك  الدولــي، 
ــًا. ــة عربي ــًا، والثاني ــى خليجي األول

المملكــة فــي المرتبــة األولــى 
فــي  المســتهِلك،  ثقــة  فــي 
صــدارة 24 ســوقًا عالميــة فــي 
تقريــر  بحســب  مــارس  شــهر 
 »IPSOS »إيبســوس   شــركة 

العالميــة.

في تقرير الكتاب السنوي للتناُفسية
:IMD 2020

الترتيب 24

الترتيب 2 عالميًا

الترتيب 15 عالميًا
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تعزيز التشريعات
بـ 15 نظامًا والئحة وتنظيمًا

ــوزارة جهــود تعزيــز منظومــة التشــريعات  واصلــت ال
لتســهيل مماَرســة العمــل التجاري وفــق إطار قانوني 
ــن القــدرة التناُفســية للمملكــة، وقــد  وتنظيمــي يحسِّ

صــدر 15 تشــريعًا أبرُزهــا:

إضافــًة إلــى صــدور: نظــام َضمــان الحقــوق باألمــوال 
وتعديــل  اإلفــاس،  نظــام  وتعديــل  المنقولــة، 
ميــن  المقيِّ نظــام  وتعديــل  التجــاري،  ْهــن  الرَّ نظــام 
الخارجيــة،  التجــارة  هيئــة  وتنظيــم  المعَتَمديــن، 
والائحــة التنفيذيــة لنظــام َضمــان الحقــوق باألمــوال 
ْهــن  المنقولــة، وتعديــل الائحــة التنفيذيــة لنظــام الرَّ
األعمــال  لمجالــس  التنظيميــة  والائحــة  التجــاري، 
ة،  ــِمَهن الحــرَّ الســعودية األجنبيــة، وقواعــد تنظيــم الـ

وقواعــد ترشــيح اأُلِمنــاء والـــُخَبراء.

ر. نظام مكافحة التستُّ

نظام الغرف التجارية.

الالئحة التنفيذية للتجارة اإللكترونية.

الالئحة التنفيذية لالمتياز التجــــــاري.

الالئحة التنفيذية للشركات المهنية.

ص التنفيذي الملخَّ
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ل الرقمي التحوُّ
وخدمة العمالء

لجنة وزارية لإلشراف على 
البرنامج الوطني لمكاَفحة 

ر التجاري  التستُّ

بشــكل  للعمــاء  خدماتهــا  تقديــم  الــوزارة  ُتواِصــل 
الخدمــة. لطالبــي  ــر  وميسَّ ســهل 

صــدر األمــر الســامي الكريــم بإنشــاء لجنــة وزاريــة 
تتولــى اإلشــراف علــى البرنامــج الوطنــي لمكافحــة 
والمبــاَدراِت  الحلــوَل  وتقتــرح  التجــاري،  ر  التســتُّ
عليــه، إضافــًة  ر والقضــاء  التســتُّ لمكاَفحــة ظاهــرة 
ــرات قيــاس أداء  إلــى تنفيــذ المبــاَدرات وَوْضــع مؤشِّ
ــد بتنفيــذ  ــة، مــع متابعــة التقيُّ جميــع الجهــات المعنيَّ

التوصيــات الصــادرة فــي الشــأن ذاتــه.

زيادة الزيارات التفتيشية
لحماية المستهِلك

َتَنامي
التجــــارة اإللكترونية

الميدانيــة،  جهودهــا  مــن  قابيــة  الرِّ الِفــَرق  فــت  كثَّ
رقابيــة بمختلــف مناطــق  422,895 جولــة  ــذت  ونفَّ
المخاَلفــات  وَضْبــط  المســتهِلك  لحمايــة  المملكــة 
ــرًا لمتاَبعــة أســعار  ــة. وأطلقــت الــوزارة مؤشِّ التجاري
ــَلع التموينية يرصد 217 ســلعة تموينية بشــكل  السِّ

آلــي فــي جميــع المناطــق.

لتعزيــز  نتيجــًة  هــا  نموَّ اإللكترونيــة  التجــارة  ُتواِصــل 
الائحــة  صــدرت  وقــد  التشــريعية،  المنظومــة 
لزيــادة  اإللكترونيــة  التجــارة  لنظــام  التنفيذيــة 
ــفافية وحماية مصالــح المتعاملين،  الموثوقيــة والشَّ
ــة  ــر اإللكتروني ــي المتاج ــادة إجمال وأســهمت فــي زي
فــي المملكــة بتأســيس 55 ألــف متجــر إلكترونــي 

هــذا العــام.

بزيادة 15 خدمة عن عام 2019	 

ُينِجزون أعمالهم إلكترونيًا 	 

المتعاملين مع الوزارة عن الخدمات اإللكترونية	 

إلزام جميع متاجر البيع بالتجزئة بتوفير وسائل 	 
الدفع اإللكتروني.

جولة تفتيشية.	 

ة 	  ل في منصَّ متجر إلكتروني مسجَّ
»معروف« بزيادة %190 في 2020م 

مقارنة بـ 2019م. جوالت لَرْصد األسعار.	 

91  خدمة إلكترونية

%97 من طالبي الخدمة

%90 نسبة رضا

422,895
أكثر من 100,000

264,910

ص التنفيذي الملخَّ
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وزير التجارة
نائب الوزير

مكتب الوزير

مركز التجارة اإللكترونيةمكتب معالي النائب

ل مكتب التحوُّ

وكالة الوزارة لشؤون وكالة الوزارة لألعمال التجاريةوكالة الوزارة لحماية المستهِلكوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير
السياسات واألنظمة

الوكالة المساعدة
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اإلدارة العامة
للشراكات

مكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة للحوكمة

مساعد الوزير

الهيكل التنظيمي والوضع الراهن 1

الهيكل التنظيمي 
لوزارة التجارة
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تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة 
زة. السعودي في بيئة عادلة ومحفِّ

تعزيز قدرات قطاع التجارة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير وَوْضع 
الة، ُتسِهم في تحقيق تنمية اقتصادية ُمستدامة. ات تنفيذ فعَّ سياسات وآليَّ

سيتجارة مزدهرة ق مؤسَّ تفوُّ

قوقحلا مارتحا ةباجتسالا ةعرس  ةرَدابملا  عادبإلا  قيرفلا حور   

تعزيز وتعظيم ثقة 
المتعاملين

تحسين كفاءة استغالل 
الموارد في الوزارة

االرتقاء ببيئة عمل داخلية 
زة وحاضنة لإلبداع  محفِّ

التحسين واالرتقاء ببيئة 
األعمال التجارية

َرْفع مستوى جودة خدمات الوزارة 
مة للمتعاملين وفق معايير  المقدَّ

سي ز المؤسَّ التميُّ

االرتقاء بقطاع التجزئة، وتعزيز 
المماَرسات التجارية السليمة

َضَمان استدامة المخزون 
َلع  االستراتيجي من السِّ

األساسية

تمكين أعلى مستويات 
النضج والجاهزية الرقمية 

في الوزارة

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة

المتعاملون

الجانب المالي 

عملـيـــــات

سية القدرات المؤسَّ

البناء 
االستراتيجي

استراتيجية الوزارة 2
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ـــر المماَرســـات  ـــى تطوي ـــاَدرة عل تعمـــل المب
ـــات الرقابـــة  التجاريـــة مـــن خـــال تطويـــر آليَّ
تصنيـــف  وإنشـــاء  المســـتوِردين،  علـــى 

لكبـــار المســـتوردين. 
اســـتحداث  إلـــى  المبـــاَدرة  تســـعى  كمـــا 
ـــَلع  ـــات عمـــل للرقابـــة علـــى السِّ وتطويـــر آليَّ
المملكـــة  مخـــزون  وتحديـــد  الضروريـــة، 
فـــي  ـــر  تغيُّ أليِّ  ـــر  المبكِّ واإلنـــذار  منهـــا، 

الوفـــرة. أو  األســـعار 

القـــدرات  تطويـــر  هـــو  المبـــاَدرة  هـــدُف 
التقنيـــة لمنظومـــة التجـــارة بمـــا يشـــَمل بنـــاء 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات.

تطوير المماَرسات التجارية المناسبة:

ل الرقمي لمنظومة التجارة: التحوُّ

مباَدرات وزارة التجارة 
في رؤية المملكة 2030

تهـــدف هـــذه المبـــاَدرة إلـــى قيـــام الشـــركات 
الكبـــرى بإصـــدار تقاريـــر اســـتدامة َدْوريـــة, 
وَوْضـــع إطـــار لتحفيـــز الشـــركات وتمكينهـــا؛ 
ـــا ينعكـــس إيجابـــًا علـــى مـــدى التـــزام  ممَّ

ــتدامة. ــر االسـ ــركات بمعاييـ هـــذه الشـ

تعمـــل المبـــاَدرة علـــى تعزيـــز الوعـــي لـــدى 
الشـــركات العائليـــة بضـــرورة تطبيـــق أفضـــل 

مماَرســـات االســـتدامة ومعاييرهـــا.

َوْضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات 
الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية 

لالستدامة:

تطوير وَدْعم الشركات العائلية نحو 
االستدامة في أداء األعمال:

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

استراتيجية الوزارة 2
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ـــاري  ر التج ـــة التســـتُّ ـــاَدرة لمكاَفح تهـــدف المب
فيهـــا  ينتشـــر  رئيســـة  قطاعـــات   7 فـــي 
ر التجـــاري فـــي الســـوق الســـعودي،  التســـتُّ
ـــك مـــن خـــال العمـــل علـــى دراســـة كلِّ  وذل
ر التجـــاري  بات التســـتُّ قطـــاع وتحديـــد مســـبِّ

وإيجـــاد الحلـــول الجذريـــة لـــه.

تمكين البرنامج الوطني لمكاَفحة 
ر التجاري: التستُّ

ــاَدرة إلـــى َرْفـــع وتطويـــر  تهـــدف هـــذه المبـ
جـــودة متاجـــر التجزئـــة فـــي مخَتَلـــف قطاعاتهـــا 

.ISIC 4 ـــة حســـب تصنيـــف الفرعي

تطوير وَرْفع جودة المتاجر في قطاع 
التجزئة:

أدوات  توفيـــر  إلـــى  المبـــاَدرة  تهـــدف 
نـــات تطويـــر األنظمـــة والسياســـات  وممكِّ
الـــة  وتطبيقهـــا بحيـــث تكـــون واضحـــة وفعَّ

للتطبيـــق. وقابلـــة 

ُتِقـــرُّ األنظمـــة التجاريـــة َضَمانـــات تهـــدف 
والمنشـــآت  ـــار  التجَّ التـــزام  تحقيـــق  إلـــى 
التجاريـــة بتطبيـــق األنظمـــة التجاريـــة، وعـــدم 
مخاَلفـــة أحكامهـــا، إلـــى جانـــب توفيـــر الحماية 
ـــر  الازمـــة للمســـتهِلك مـــن المماَرســـات غي

الســـليمة، وتحقيـــق العدالـــة.

تســـعى هـــذه المبـــاَدرة إلـــى العمـــل علـــى 
ذات  األطـــراف  جميـــع  جهـــود  تنســـيق 
صناعـــة  تطويـــر  فـــي  المؤثـــرة  العاقـــة 
التكاُمـــل  وَضَمـــان  اإللكترونيـــة،  التجـــارة 

بينهـــا فيمـــا يخـــدم تطويـــر المجـــال.

نات تطوير األنظمة  أدوات وممكِّ
والسياسات وتطبيقها:

تطوير منظومة اللجان ِشْبه القضائية:

تأسيس البنية التحتية لتحفيز 
وتمكين التجارة اإللكترونية:

تهـــدف هـــذه المبـــاَدرة إلـــى تطويـــر بعـــض 
ــع  ــق مـ فـ ــا يتَّ ــا بمـ ــوزارة ولوائحهـ ــة الـ أنظمـ
الرائـــدة  الدوليـــة  المماَرســـات  أفضـــل 
فـــي مجـــال التجـــارة، وعمـــل مواَءمـــة بيـــن 
والتجـــارب  الدوليـــة  التجاريـــة  األنظمـــة 

الرائـــدة.

تطوير تشريعات التجارة:

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

نسبة اإلنجاز 
الفعلي

نسبة اإلنجاز 
الفعلي 

استراتيجية الوزارة 2
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مخَتَلـــف  علـــى  كبيـــرًا  يـــًا  تحدِّ كورونـــا  جائحـــة  لت  شـــكِّ
األصعـــدة، وُيَعـــدُّ قطـــاع التجـــارة مـــن أهـــمِّ القطاعـــات 
التـــي وقعـــت علـــى عاتقهـــا مســـؤوليات كبيـــرة لَتجـــاُوز 
ـــب علـــى مصاعبهـــا، وقـــد استشـــعرت وزارة  األزمـــة والتغلُّ
التجـــارة الخطـــر فـــي بدايـــات األزمـــة، وكان عليهـــا متاَبعـــة 
المســـتوَدعات،  وفـــي  األســـواق  فـــي  ـــَلع  السِّ َوْفـــرة 
ـــز خطـــط وبرامـــج  ـــْير ساســـل اإلمـــداد، وتعزي وتســـهيل َس
اســـة التـــي بلـــغ عددهـــا  ـــَلع الحسَّ التمويـــن، وتحديـــد السِّ
218 ســـلعة لمراَقبتهـــا مـــن مصدرهـــا حتـــى وصولهـــا 
إلـــى المســـتهِلك، ومتابعتهـــا بصفـــة َدْوريـــة، وتحقيـــق 
الت الَوْفـــرة الغذائيـــة، وإجـــراء تقييـــم مســـتمر،  أعلـــى معـــدَّ
معاَلــــجة  إلـــى  باإلضافـــة  قابـــي،  الرِّ العمـــل  وتكثيـــف 
وتنفيـــذ  الخـــاص،  القطـــاع  واجهـــت  التـــي  يـــات  التحدِّ
مبـــاَدرات لتخفيـــف آثـــار الجائحـــة، باإلضافـــة إلـــى الجانـــب 
ـــح  ـــرات وتعديـــات فـــي ســـبع لوائ ـــراء تغيي التشـــريعي بإج
وأنظمـــة لتعزيـــز البيئـــة التجاريـــة خـــال الجائحـــة، وتحقيـــق 
التكاُمـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة كافـــة لتخفيـــف آثـــار األزمـــة 

بمخَتَلـــف أبعادهـــا.

ـــراكة مـــع جهـــات منظومـــة  لت الـــوزارة -بالشَّ كمـــا شـــكَّ
ـــار  التجـــارة- لجنـــة طـــوارئ ُتعنـــى بجميـــع مـــا يخـــصُّ التجَّ
والمســـتهِلكين، ومتاَبعـــة المهـــام المرتبطـــة بالجائحـــة، 
ـــى  ـــر ســـلبًا عل ـــي تؤثِّ ـــل المصاعـــب الت ـــى تذلي والعمـــل عل
ــة  ــات الحكوميـ ــع الجهـ ــاُون مـ ــك بالتعـ ــال، وذلـ ــْير األعمـ َسـ

األخـــرى.

ـــازات  ـــذة واإلنج َخ ـــراءات المتَّ ـــرز اإلج ـــْرد ألب ـــي َس ـــا يأت وفيم
دة مـــن عمـــل الـــوزارة خـــال  قـــة فـــي مجـــاالت متعـــدِّ المتحقِّ

ـــا. جائحـــة كورون

ــًا  يـ ــا تحدِّ ــة كورونـ لت جائحـ ــكِّ شـ
كبيـــرًا علـــى مخَتَلـــف األصعـــدة، 
وُيَعـــدُّ قطـــاع التجـــارة مـــن أهـــمِّ 
القطاعـــات التـــي وقعـــت علـــى 
عاتقهـــا مســـؤوليات لَتجـــاُوز 

ـــا. ـــى مصاعبه األزمـــة عل

جائحة كورونا
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استحداث لجنة طوارئ من منظومة 
التجارة تجتمع يوميًا خالل الجائحة

تشكيل وحدة تواُصل استباقي مع 
َلع الرئيسة من  دين للسِّ كبار المورِّ

خالل خدمة عمالء الوزارة

ـــراكة مـــع جهـــات منظومـــة التجـــارة  بالشَّ
ــوارئ خـــال  ــة طـ ــوزارة لجنـ لت الـ ــكَّ شـ
ــة  ــذه اللجنـ ــة، بحيـــث ُتعنـــى هـ الجائحـ
بجميـــع مـــا يخـــصُّ التاجر والمســـتهِلك، 
ومتاَبعـــة المهـــام المرتبطـــة بالجائحـــة 
حســـب  تصنيفهـــا  علـــى  والعمـــل 
درجـــة األهميـــة، وكانـــت علـــى تواُصـــل 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  مســـتمر 
األخـــرى للعمـــل تكاُمليـــًا لتذليـــل أيِّ 
مصاعـــب مـــن شـــأنها التأثيـــر ســـلبًا 
ى أشـــكالها  علـــى َســـْير األعمـــال بشـــتَّ

خـــال الجائحـــة.

قامـــت وحـــدة التواُصـــل االســـتباقي 
ـــَلع الرئيســـة  ديـــن للسِّ ـــار المورِّ مـــع كب
يـــات والعقبـــات  بالوقـــوف علـــى التحدِّ
وَوْضـــع  ديـــن،  المورِّ ُتواِجـــه  التـــي 
الحلـــول وتيســـير األعمـــال أواًل بـــأول؛ 

لَضَمـــان اســـتمرارية األعمـــال.

التواُصل المباشر لمديري فروع 
الوزارة بالمناطق مع الجهات 

الحكومية واإلدارات ذات العالقة 
لتسهيل أعمال تطبيقات التوصيل

قـام مديـرو الفـروع بالمناطـق بإنشـاء 
مـع  المباشـر  للتواُصـل  مجموعـة 
الجهات الحكومية ذات العاقة، وَحْصر 
تطبيقات التوصيل لَرْفع القائمة لهذه 
لهـم  ـماح  السَّ مـن  ـد  والتأكُّ الجهـات، 
ل. ـل خـال سـاعات َحْظـر التجـوُّ بالتنقُّ

إنشاء لجان الطوارئ في المناطق

إعداد خطة عمل شهر رمضان المبارك

عمل خطط استمرارية األعمال

حاد الغرف  حوكمة التواُصل بين اتِّ
والغرف التجارية ولجان الطوارئ 

بالمناطق

مشاَركة الخطط التنفيذية لِلجان 
الطوارئ بالمناطق مع لجنة 

الطوارئ بالمنظومة

ُأنشـــئت لجـــان طـــوارئ فـــي جميـــع 
إمـــارة  برئاســـة  المملكـــة  مناطـــق 
المنطقـــة وعضويـــة جميـــع رؤســـاء 
العاقـــة  ذات  الحكوميـــة  الجهـــات 
ـــام  ـــر ع ـــة، وتكـــون أمانتهـــا لمدي باللجن
فـــرع وزارة التجـــارة فـــي المنطقـــة، 
وذلـــك لتوحيـــد الجهـــود والتنســـيق 

األفضـــل بيـــن هـــذه الجهـــات.

عملـــت الـــوزارة علـــى خطـــط شـــمولية 
ُتحاكـــي  المبـــارك  رمضـــان  لشـــهر 
ـــددًا مـــن الســـيناريوهات واألبعـــاد،  ع
ـــة  وفاعليَّ ـــَلع،  السِّ َوْفـــرة  مثـــل 
والتواُصـــل  اإلمـــداد،  ساســـل 
ـــول  ـــر الحلــــ مـــع المواطنيـــن، وتوفيـــ

عيـــن. والمتطوِّ اإللكـــــــــــترونية 

تـــمَّ عمـــل خطـــط اســـتمرارية األعمـــال 
ــات  ــكلِّ جهـ ــات لـ ــتمرارية الخدمـ واسـ

المنظومـــة.

ـــة ممنَهجـــة للتواُصـــل  تـــمَّ تحديـــد آليَّ
لجـــان  الغـــرف ورؤســـاء  اتحـــاد  بيـــن 
ـــجة  الطـــوارئ بالمناطـــق لَضَمـــان معاَلـ
يـــات والصعوبـــات التـــي ُتواِجـــه  التحدِّ

ــاص. ــاع الخـ القطـ

ـــت مشـــاَركة الخطط التنفيذيـــة لِلجان  تمَّ
الطـــوارئ فـــي المناطـــق مـــع لجنـــة 
الطوارئ بالمنظومة؛ لمتاَبعة أعمالها، 
ـــد مـــن تنفيـــذ المهـــام المناطـــة  والتأكُّ

يـــات. بهـــا، وَحـــّل الصعوبـــات والتحدِّ

لجنــــة طــوارئ منظومـة التجـــارة

اإلنجــــــازات

رات المخزون مع  َعْرض مؤشِّ
شركات الهايبر ماركت

تعزيز التناُفسية من خالل تطبيقات 
المتاجر اإللكترونية

ـــرات المخزون  اســـتعرضت الـــوزارة مؤشِّ
مـــع شـــركات الهايبـــر ماركـــت بهـــدف 
متاَبعـــة المخـــزون الوطنـــي، وَوْضـــع 
ل الحكومي. الخطط االســـتباقية للتدخُّ

فـــي  الشـــركاء  مـــع  العمـــل  جـــرى 
وهيئـــة  اإللكترونيـــة  التطبيقـــات 
المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
علـــى َوْضـــع الخيـــارات فـــي فئـــات 
الغاليـــة  مـــن  التجاريـــة  المحـــالِّ 
ومنخفضـــة الســـعر؛ ليكـــون للعمـــاء 

ق. التســـوُّ فـــي  الخيـــارات 
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تخطيـط عمليـة التواُصل 
المناطق الحتياجـات 

العمل والتعاُون مع  البريد السعودي

تـمَّ تنظيـم وتخطيط عمليـة التواُصل 
خـال  مـن  المناطـق،  الحتياجـات 
ثين الرسميين  االسـتفادة من المتحدِّ
بشـكل  للوصـول  ال  الجـوَّ ورسـائل 

منطقـة. لـكلِّ  ـص  مخصَّ

البريـد السـعودي  الـوزارة مـع  عملـت 
للوصـول لحلـول فـي المناطـق التـي 
توجـد فيهـا مشـكات فـي التوصيـل 

مـن خـال التطبيقـات اإللكترونيـة.

َدْعم تطبيقات المتاجر اإللكترونية 
من خالل مجلس التجارة اإللكترونية

التجـــارة  مجلـــس  َدْور  تعظيـــم  تـــمَّ 
اإللكترونيـــة وَجْعلـــه فـــي حـــال انعقـــاد 
أســـبوعي؛ لَضَمـــان َدْعـــم تطبيقـــات 
والتوصيـــل،  اإللكترونيـــة  المتاجـــر 
ــق  ــّل العوائـ ــزات، وَحـ ـ ــر المحفِّ وتوفيـ

ــاع. ــه القطـ ــي ُتواِجـ التـ

توحيـد الجهود

تذليل التحديات التي ُتواِجه التطبيقات 
في األحياء المغَلقة بالكامل

لت الـوزارة فريـق طـوارئ لتوحيد  شـكَّ
العاقـة،  ذات  الجهـات  مـع  الجهـود 
ومشـكات  يـات  تحدِّ لحـلِّ  يهـدف 
ـَلع، بعضويـة  ساسـل اإلمـداد للسِّ
وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة، ووزارة 
الشـؤون البلديـة والقرويـة، والهيئـة 
رحلـة  َشـْرح  وتـمَّ  للنقـل،  ـة  العامَّ
ْلعة من بلد المنشأ إلى العميل  السِّ
بالتنسـيق مع برنامـج األمن الغذائي 

والزراعـة. والميـاه  البيئـة  ووزارة 

يات  جـرى العمـل على إيجاد حلول لتحدِّ
المغَلقـة  األحيـاء  فـي  التطبيقـات 
بالكامل، والعمل مع هيئة االتصاالت 
تحفيـز  علـى  المعلومـات  وتقنيـة 
التطبيقـات لتكثيـف أعمالهـا، وتحفيـز 
القائمين على التطبيقات لمندوبيهم 

لهـذه األحيـاء. للتوصيـل 

اإلنجــــــازات
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اإلنجــــــازات

البيئة التجارية

تأجيل سداد رسوم أكثر من
116 ألف سجل تجاري

إعداد قائمة باألنشطة المستثناة 
خالل الـَحْظر الكامل والجزئي

إصـــدار شـــهادة  رســـوم  تخفيـــض 
اإللكترونيـــة المنشـــأ 

تـــمَّ تأجيـــل ســـداد رســـوم أكثـــر مـــن 
ة  لمـــدَّ تجـــاري  ســـجل  ألـــف   116
90 يومـــًا، بـــدءًا مـــن تاريـــخ انتهـــاء 
الســـجل التجـــاري )للســـجات التجاريـــة 
 التـــي تنتهـــي خـــال الفتـــرة بيـــن

18/ 3 / 2020م و 2020/6/16م(.

باألنشـــطة  قائمـــة  الـــوزارة  ت  أعـــدَّ
المقَتـــَرح اســـتثناؤها خـــال الحظـــر 
راعـــت  والتـــي  والجزئـــي،  الكامـــل 
النشـــاط  ة  حساســـيَّ فيهـــا  الـــوزارة 
خـــال  إليـــه  االحتيـــاج  ومـــدى 
َســـْير  لَضَمـــان  وذلـــك  األزمـــة؛ 
ــات  ــع احتياجـ ــول جميـ ــال ووصـ األعمـ
المواطنيـــن خـــال الجائحـــة، وعـــدم 
تأثرهـــم بتبعياتهـــا )وقـــد اعُتِمـــدت 

القائمـــة(.

إصـــدار  رســـوم  تخفيـــض  تـــمَّ 
ـــا  شـــهادة المنشـــأ اإللكترونيـــة؛ ممَّ
عليهـــا،  العمـــاء  إقبـــال  فـــي  زاد 
تقليـــل  عـــن  أثمـــر  بـــَدْوره  وهـــذا 
خدمـــات  لمراكـــز  المراجعيـــن  عـــدد 
الجائحـــة،  بعـــد  فيمـــا  األعمـــال 
وأســـَهَم فـــي َدْعـــم جهـــود الدولـــة 

كورونـــا. جائحـــة  مواَجهـــة  فـــي 

تمديد َحْجـــز
األسمــــاء التجاريــــة

ــة  ــز األســـماء التجاريـ ــد َحْجـ ــمَّ تمديـ تـ
ة َحْجزهـــا خـــال  التـــي تنتهـــي مـــدَّ
 60 ة  لمـــدَّ الحضـــور  تعليـــق  فتـــرة 

إضافيـــة. يومـــًا 

تمديد فترة مجلَسي
إدارة غرفة نجران وغرفة الباحة

تـــمَّ تمديـــد فتـــرة مجلَســـي إدارة غرفـــة 
ة  6 أشـــُهر  نجـــران وغرفـــة الباحـــة لمـــدَّ
خـــال  المجلَســـْين  ة  مـــدَّ )النتهـــاء 

الجائحـــة(.

تمديــد اشتراكــــات الغرف التجارية

الغـــرف  اشـــتراكات  تمديـــد  تـــمَّ 
التجاريـــة لثاثـــة أشـــُهر لتتزامـــن مـــع 
ــاَدرة تمديـــد صاحيـــة الســـجات  مبـ

التجاريـــة.

ببعـــض  العمـــل  تعليـــق  دراســـة 
أحـــكام نظـــام الشـــركات، وتمديـــد 
الماليـــة  القوائـــم  تقديـــم  فتـــرة 

العموميـــة الجمعيـــات  وَعْقـــد 

ـــت دراســـة تعليـــق العمـــل ببعـــض  تمَّ
أحـــكام نظـــام الشـــركات خـــال فتـــرة 
الجائحـــة، وَدْعمـــًا للقطـــاع  الخـــاص 
تـــم َّتمديـــد فتـــرة تقديـــم القوائـــم 
الماليـــة وَعْقـــد الجمعيـــات العموميـــة 
ة  4 أشـــُهر إضافـــًة إلـــى األربعـــة  لمـــدَّ

أشـــُهر النظاميـــة.
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السياسات واألنظمة

إنجاز 7 تشريعات خالل فترة العمل 
عن ُبْعد

من  ولوائح  أنظمة   7 الوزارة  أنجزت 
7 أبريل إلى 12 مايو 2020م، هي:

نظـــام َضمـــان الحقـــوق باألموال 
. لمنقولة ا

ْهن التجاري. تعديل نظام الرَّ
مين  تعديل نظام المقيِّ

المعَتَمدين.
الائحـــة التنفيذية لنظـــام َضَمان 

الحقـــوق باألمـــوال المنقولة.
التنفيذيـــة لنظام االمتياز  الائحة 

التجاري.
الائحة التنفيذية لنظام الشركات 

المهنية.
تعديـــل الائحة التنفيذيـــة لنظام 

ْهـــن التجاري. الرَّ

ر التجاري مكافحة التستُّ

تضمين قطاعات جديدة ِضْمن 
القطاعات ذات األولوية

تـــمَّ تســـريع تضميـــن قطاَعـــي الزراعـــة 
األولويـــة  ذات  للقطاعـــات  والنقـــل 
لمكاَفحـــة  الوطنـــي  البرنامـــج  فـــي 
ر التجـــاري، واســـتحداث مباَدرات  التســـتُّ
ر فيهـــا مـــع الجهـــات  لمكاَفحـــة التســـتُّ

ــا. ــِرفة عليهـ المشـ

ْفع  تسريع اإللزام بتوفير حلول الدَّ
اإللكتروني 

ْفـــع  تســـريع اإللـــزام بتوفيـــر حلـــول الدَّ
ــم  ــطة األهـ اإللكترونـــي فـــي األنشـ

للمســـتهِلكين خـــال الجائحـــة.

اإلنجــــــازات
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حماية المستهِلك

ــة  ــة التموينيـ ــذ الخطـ ــث وتنفيـ تحديـ
ــوارئ ــة الطـ ــوزارة لحالـ للـ

تـــمَّ تنفيـــذ الخطـــة التموينيـــة للـــوزارة 
لحالـــة الطـــوارئ )خـــال جائحـــة كورونا(، 
المعَطيـــات  علـــى  بنـــاًء  وتحديثهـــا 

ات خـــال الجائحـــة. والمســـتجدَّ

تشـــديد الرقابـــة خـــالل فتـــرة الجائحـــة 
وتنفيـــذ حمـــالت رقابيـــة مشـــَتَركة 

مـــع الجهـــات الرقابيـــة

تـــمَّ تنفيذ جـــوالت رقابية مشـــَتَركة 
الصحـــة  ووزارة  التجـــارة  وزارة  مـــن 
ووزارة الشـــؤون البلديـــة والقروية 
والهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء؛ 
وساســـل  الَوْفـــرة  مـــن  ـــق  للتحقُّ
اإلمداد ومراَقبة األسعار، واستثناء 
الرقابيـــة  باالختصاصـــات  العمـــل 

للجهـــات خـــال فتـــرة األزمة. 
وخال الجوالت تمت:

زيارة 41 مصنعًا.

م. َحْجز 192,969 عبوة معقِّ

نة  َضْبط 22 مليون كمامة مخزَّ
للبيع في السوق السوداء.

التكاُمل مع برنامج األمن الغذائي

شـــاركت الـــوزارة فـــي العمـــل مـــع فريق 
برنامـــج األمـــن الغذائـــي وإعـــداد تقريـــر 
ـــَلع الغذائيـــة األساســـية  َوْفـــرة السِّ

للمملكـــة.

ـــاُون مـــع الجهـــات ذات العالقـــة  التع
ـــة ي ـــات الطبِّ ب ـــر المتطلَّ لتوفي

وزارة  مـــع  التجـــارة  وزارة  تعاونـــت 
للغـــذاء  ـــة  العامَّ والهيئـــة  الطاقـــة، 
الصناعيـــة،  عـــات  والتجمُّ والـــدواء، 
وشـــركة »ســـابك«، وشـــركة »نبكـــو«؛ 
مـــات فـــي األســـواق  لتوفيـــر المعقِّ
يـــات  ـــر مـــادة اإليثانـــول بكمِّ عبـــر توفي
يـــة، وَرْفـــع  مناســـبة للمصانـــع المحلِّ
مـــات. عـــدد المصانـــع المنِتجـــة للمعقِّ

ـــد  ـــي لَرْص ـــل النظـــام اإللكترون تفعي
ـــَلع أســـعار السِّ

تم تسجيل 46,132 زيارة، و847,416 
ُأضيفـــْت  إذ  صنفـــًا،  لـــــ217  قـــراءة 
ـــة بالجائحـــة مثـــل  ـــَلع الخاصَّ بعـــض السِّ

مـــات. الكمامـــات والمعقِّ

ـــراكة مـــع القطـــاع  التواُصـــل والشَّ
الخـــاص

وذلك من خالل:

التعـــاُون مـــع المســـتوردين لحـــلِّ . 1
ــتيراد. ــق االسـ عوائـ

العمـــل مـــع المنشـــآت التجاريـــة . 2
ــل  ــا مثـ لهـ ــات التـــي تمثِّ والجمعيـ
مـــن  ـــق  للتحقُّ »مـــؤن«  جمعيـــة 
تغطيـــة االحتيـــاج التموينـــي علـــى 

مســـتوى المناطـــق.
ـــزون . 3 ـــات المخ ـــى بيان الحصـــول عل

ـــة. ـــَلع الرئيســـة والتمويني للسِّ

بتأخيـــر  قـــة  المتعلِّ يـــات  التحدِّ َحـــّل 
ــر اإللكترونيـــة خـــالل  طلبـــات المتاجـ

فتـــرة الجائحـــة

اإللكترونيــة  المتاجــر  مــع  بالتنســيق 
ت اإلشــكاليات  ووزارة االتصاالت، ُحلَّ
طلبــات  توصيــل  ــر  بتعثُّ قــة  المتعلِّ
ــَحْظر  ــرة الــ المســتهِلكين خــال فــتــــ
)عـــدد الباغـــات المســـَتَلمة مـــن 23 
مـــارس حتـــى 28 مايـــو 2020م بلـــغ 

119،661 بالغـــًا(.

رات إطالق لوحة المؤشِّ
لمتاَبعة المخزون

ـــرات  مؤشِّ لوحـــة  الـــوزارة  رت  طـــوَّ
ــة  ــَلع الرئيسـ ـ ــزون للسِّ ــة المخـ لمراَقبـ
الـــدول  وبيانـــات  والضروريـــة، 
رة، والمنشـــآت المســـتوردة. المصـــدِّ
ـــَلع  كمـــا ُأضيفـــت بيانـــات مخـــزون السِّ
بشـــكل  التجاريـــة  المنشـــآت  لـــدى 

إلكترونـــي.

اإلنجــــــازات
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فتـــرة  خـــالل  الـــوزارة  إحصائيـــات 
ئحـــة لجا ا

الجائحـــة  خـــال  الـــوزارة  حرصـــت 
علـــى اســـتمرارية أعمالهـــا وتذليـــل 
يـــات التـــي قـــد تحـــدُّ مـــن ذلـــك،  التحدِّ
ـــد  ـــي لَرْص ـــا الرقاب فـــت عمله ـــث كثَّ حي
مـــا قـــد يطـــرأ مـــن مخاَلفـــات ُتســـَتَغلُّ 
علـــى  عملـــت  كمـــا  الجائحـــة،  أثنـــاء 
إطـــاق حمـــات تســـويقية وتوعويـــة 
ة لتوعيـــة المتعامليـــن وإعطـــاء  عـــدَّ
ـــَلع  صـــورة واضحـــة عـــن َوْفـــرة السِّ

والمخـــزون الغذائـــي.

زت الـــوزارُة  ـــراكات عـــزَّ وفـــي مجـــال الشَّ
الرقابـــة  إطـــاَري  فـــي  ـــراكاِت  الشَّ
االتصـــاالت  هيئـــة  مـــع  والتمويـــن 
وتقنيـــة المعلومـــات والهيئـــة العامـــة 
مـــن  وغيرهمـــا  والـــدواء  للغـــذاء 

العاقـــة. ذات  الجهـــات 

رت  ـــي ســـخَّ ـــى المســـتوى الداخل وعل
الـــوزارُة التقنيـــَة لتقديـــم الخدمـــات 
ــريع إنجـــاز بعـــض  ــن وتسـ للمتعامليـ
جميـــَع  ـــرْت  وفَّ كمـــا  الخدمـــات، 
لتمكينهـــم  فيـــن  الموظَّ احتياجـــات 
وَضَمـــان  ُبْعـــد  عـــن  العمـــل  مـــن 
اســـتمرار العمـــل لتقديـــم الخدمـــات 
الظـــروف  فـــي  للمتعامليـــن 

ئية.  االســـتثنا

اآلتـــي  الجـــدول  ـــن  ويبيِّ
أبـــرز اإلحصائيـــات لألعمـــال 
ــا الـــوزارة  التـــي قامـــت بهـ

خـــال الجائحـــة.

اإلحصائيـــات خالل الجائحة
)22 مـــارس- 28 مايو 2020م(

116,539الزيارات التفتيشية خال الجائحة

259,990الباغات المعاَلـجة خال الجائحة

 المكاَلـمات الواردة لمركز باغات
233,387المستهلك

 المواد الغذائية المضبوطة لَغَرض
170 طنًاَرْفع األسعار

 المكاَلـمات الواردة لمركز اتصال
103,912قطاع األعمال

اإلنجــــــازات



5051

جــــائحة كـــورونا3

َنْقـــل مراكـــز االتصـــال للعمـــل 
ــد ــن ُبْعـ عـ

تفعيـــل األدوات التقنيـــة لمنســـوبي 
الـــوزارة للعمـــل عـــن ُبْعـــد

عمـــل  مقـــرِّ  عـــن  االســـتغناء  تـــمَّ 
أكثـــر  وتمكيـــن  االتصـــال،  مركـــز 
ــن  ــل عـ ــن العمـ ــًا مـ ــن 80 موظفـ مـ
األجهـــزة  توفيـــر  خـــال  مـــن  ُبْعـــد 
واألدوات الازمـــة دون التأثيـــر علـــى 

األعمـــال. اســـتمرارية 

ـــة  ـــوزارة جميـــع األدوات التقني لـــت ال فعَّ
لَدْعـــم  منســـوبيها  لجميـــع  الازمـــة 

اســـتمرارية األعمـــال عـــن ُبْعـــد.

إطـالق الفرع اإللكتروني للوزارة

تـــمَّ إطـــاق خدمـــة الفـــرع اإللكترونـــي 
التـــي  للظـــروف  اســـتجابًة  للـــوزارة 
العربيـــة  المملكـــة  بهـــا  ت  مـــرَّ
كورونـــا،  أزمـــة  خـــال  الســـعودية 
وُيتيـــح الفـــرع اإللكترونـــي إمكانيـــة 
واســـتمرارية  الخدمـــات  تقديـــم 
األعمـــال دون الحاجـــة لزيـــارة فـــروع 

الـــوزارة.

خدمة العمالء والفروع

حوكمة عمل
ها لجان الطوارئ ومهامِّ

تشـــغيليًا  نموذجـــًا  الـــوزارة  ت  أعـــدَّ
ســـيًا لعمـــل لجـــان الطـــوارئ فـــي  مؤسَّ
تهـــا،  مناطـــق المملكـــة، َيْرَفـــع مـــن جاهزيَّ
مـــع  التعاُمـــل  علـــى  قدرَتهـــا  ز  ويعـــزِّ
واســـتدامة  واألزمـــات  الطـــوارئ 
األعمـــال بكفـــاءة، مـــن خـــال التخطيـــط 
جميـــع  بيـــن  المشـــَتَرك  االســـتباقي 
الجهـــات الحكوميـــة، بمشـــاَركة القطـــاع 
ومـــن  المدنـــي،  والمجتمـــع  الخـــاص 
ـــال لعمليـــة تقديـــم  خـــال التنســـيق الفعَّ
ـــة بـــكلِّ جهـــة  الخدمـــات المختلفـــة الخاصَّ
ـــة، ساســـل  خـــال الجائحـــة )غـــذاء، صحَّ
ع، خدمـــات  إمـــداد، َأْمـــن، َنْقـــل، تطـــوُّ
تجاريـــة، خدمـــات حكوميـــة إلكترونيـــة، 

تواُصـــل، إعـــام... وغيرهـــا(.

التواُصل مع كبار العمالء

تواصلـــت الـــوزارة مـــع 375 شـــركة 
مســـَتْهَدفة مـــن كبـــار العمـــاء؛ لــــَحْصر 
يـــات التـــي ُتواِجـــه القطـــاع  أبـــرز التحدِّ

الخـــاص فـــي ظـــلِّ األزمـــة الحاليـــة.

َضَمان استمرارية تقديم األعمال 
MC+ من خالل منظومة التجارة

عبـــر  مـــة  المقدَّ الخدمـــات  َحْصـــر  تـــمَّ 
دليـــل  وإطـــاق  التجـــارة،  منظومـــة 
ـــد يحتـــوي علـــى جهـــات المنظومـــة  موحَّ
مـــة  كافـــة، وتفاصيـــل الخدمـــات المقدَّ
ـــرات  مـــن خالهـــا، مـــع اعتمـــاد مؤشِّ
دة لمتاَبعـــة اســـتمرارية تقديـــم  محـــدَّ

األعمـــال مـــن خـــال المنظومـــة.

اإلنجــــــازات

ل الرقمي التحوُّ
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إبراز جهود الوزارة في جائحة كورونا

َلع 	  ق من َوْفرة السِّ التحقُّ
والمنَتجات.

استمرارية الخدمات للمستهِلك.	 
ـــبة األســـواق واستقـــــــرار 	  ـَ مراقـ

األســـعار.
ـــَلع 	  السِّ ـــر  توفُّ علـــى  الوقـــوف 

الرمضانيـــة.

والمخـــزون  ـــَلع  السِّ َوْفـــرة  جهـــود  إبـــراز 
قابـــة خـــالل أزمـــة  الغذائـــي وتكثيـــف الرِّ

كورونـــا

إبــــراز جهــود حمايــــة المســتهِلك 
قابة على األسواق والرِّ

ـــق  ـــت مواَكبـــة الجهـــود الميدانيـــة للتحقُّ تمَّ
وَبـــّث  والمنَتجـــات،  ـــَلع  السِّ َوْفـــرة  مـــن 
ــائل تطمينيـــة عـــن الَوْضـــع التموينـــي  رسـ
علـــى  والتأكيـــد  الغذائـــي،  والمخـــزون 
اســـتمرارية الخدمـــات للمســـتهِلك خـــال 

أزمـــة كورونـــا، وذلـــك مـــن خـــال:

تـــمَّ إبـــراز الجهـــود الميدانيـــة للِفـــَرق 
قابيـــة بمخَتَلـــف مناطـــق المملكـــة،  الرِّ
جهـــود  علـــى  التغطيـــات  ـــزت  وركَّ

ــي: ــوزارة فـ الـ

ـــت مواَكبـــة الجهـــود الميدانيـــة  تمَّ
ـــراكة مـــع:  لحمايـــة المســـتهِلك بالشَّ
وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة، 
ـــة  العامَّ والهيئـــة  ـــة،  الصحَّ وزارة 
للغـــذاء والـــدواء، والحمـــات األمنيـــة 
المشـــَتَركة؛ لَضْبـــط مخاَلفـــات الغش 

ــعار. ــب باألسـ ــاري والتاُعـ التجـ

ـــت الـــوزارة بَطْمَأنـــة المواطنين  اهتمَّ
ْصـــد  الرَّ خـــال  مـــن  والمقيميـــن 
الميدانـــي اليومـــي للَوْفـــرة فـــي 
األســـواق والهايبـــر ماركـــت والمخـــازن 

والمســـتوَدعات.

ـــراكة الميدانيـــة  إبـــراز جهـــود الشَّ
مـــع الجهـــات الرقابيـــة

والـجــــهود  الَوْفـــرة  تسويـــــق 
الميدانيـــة من خـــالل فيديوهات 

ـــة خاصَّ

اإلنجــــــازات

التوعية والتسويق

ث الرسمي للوزارة 	  مشاَركة للمتحدِّ
ات  في المؤتمر اليومي لمستجدَّ
الَوْضع حـــــــــــول فيروس كورونا.

ـــَلع 	  ـــرة السِّ ـــن َوْفــــ ـــًا ع ـــو منتج فيديــــ
والمنَتجـــات.

َضْبطيـــــــة نوعيـــــة مغطاة.	 

خـــــبـــرًا صحفـــــــيــًا منشـــرًا.	 

يات 	  تقريرًا مصدر يوميًا وَرْصدًا للتحدِّ
والحلول. 

جـــولــــة رقـــابيــــة مغطاة.	 

13

159

44

250

36

211



5455

جــــائحة كـــورونا3

تعـــزيــــز التسـويــــق والتـــوعيــــة 
خــــــالل الجــــائـحــــة

َعْقد 15 لقاًء وزاريًا

تـــمَّ َعْقـــد 15 لقـــاًء لمعالـــي الوزيـــر 
الخـــاص،  القطـــاع  مـــع منســـوبي 
ـــة )لظـــروف أزمـــة  مباشـــرة أو افتراضي
كورونـــا(، وشـــملت اللقـــاءات مناطـــق: 
مـــة، والمدينـــة  الريـــاض، ومكـــة المكرَّ
رة، وعســـير، والباحـــة، والحـــدود  المنـــوَّ
الشـــمالية. باإلضافـــة إلـــى زيـــارات 
اد  وروَّ تجاريـــة  لمنشـــآت  ميدانيـــة 

ورائـــدات أعمـــال.

التوعيـــة باســـتمرارية األعمـــال للقطاع 
الخاص

ُعنيـــت الـــوزارة بتوعيـــة قطـــاع األعمـــال 
ـــز اتصـــال  ـــة ومرك ـــات اإللكتروني بالخدم
قطـــاع األعمـــال والقنـــوات األخـــرى؛ 
لَضَمان استمرارية األعمال، ومعاَلــــجة 
يـــات التـــي ُتواِجه القطـــاع الخاص. التحدِّ

التواُصل مع القطاع الخاص

ــال  ــاع األعمـ ــة لقطـ يـ ــائل نصِّ ــر رسـ عبـ
ات. حـــول الخدمـــات والمســـتجدَّ

إبـــراز الجهـــود بإعـــداد تقريـــر يومـــي 
عـــن أعمـــال الـــوزارة

َســـْير  عـــن  يومـــي  تقريـــر  وهـــو 
يـــات  العمـــل والخدمـــات، وَحْصـــر التحدِّ
جنـــة العليـــا. ْفـــع بهـــا للَّ والتوصيـــات والرَّ

ـــر  ـــر المؤَتَم ـــوزارة عب ـــاز أعمـــال ال إيج
ـــا ات كورون الخـــاص بمســـتجدَّ

إطالق مباَدرة 
ارنا فيهم الخير" "تجَّ

ث الرســـمي  عبـــر مشـــاَركة المتحـــدِّ
اليومـــي  المؤتمـــر  فـــي  للـــوزارة 
ات الَوْضـــع حـــول فيـــروس  لمســـتجدَّ
علـــى  الضـــوء  لتســـليط  كورونـــا؛ 
أعمـــال الـــوزارة واســـتمرارية األعمـــال 

األعمـــال. وقطـــاع  للمســـتهِلك 

وهـــي مبـــاَدرة لرجـــال األعمـــال إلبـــراز 
َدْورهـــم فـــي األزمـــة وتخفيـــف آثارهـــا 
ـــة  ـــى المنشـــآت التجاري ـــة عل االقتصادي
حـــاد  ـــراكة مـــع اتِّ والمجَتَمـــع، وذلـــك بالشَّ

الغـــرف الســـعودية.

تعزيز الوعــي بحمالت نوعيــة في 
الجــائــحــــة

بالقــــــــرارات  توعويــــــة  حمـــلــــــة   13
اآلمـــن،  ق  والتســــوُّ ات  والمستجــــــدَّ

أبرزهـــا: 
حملـــة تأجيـــل الرســـوم لــــ 116 ألـــف 	 

ة 3 أشـــُهر. ســـجل تجـــــاري لمـــدَّ
عــــبر 	  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  حملـــة 

ـــد. الموحَّ الرابـــط 
8 حمـــات لألنشـــطة المســـتثناة مـــن 	 

ل. ـــع التجـــوُّ قـــرار َمْن
إرســـال مـــا ُيقـــاِرب 4 ماييـــن رســـالة 

ــاع الخـــاص. يـــة توعويـــة للقطـ نصِّ

ـــوزارة لقطـــاع  ـــراز اســـتمرارية خدمـــات ال إب
ـــا األعمـــال خـــالل أزمـــة كورون

ــتمرارية  ــي اسـ ــوزارة فـ ــود الـ ــراز جهـ ــمَّ إبـ تـ
تقديـــم الخدمـــات للقطـــاع الخـــاص عبـــر 
الخدمـــات اإللكترونيـــة ومركـــز اتصـــال قطـــاع 

ــال: ــن خـ ــك مـ ــال، وذلـ األعمـ

إطالق مباَدرة 
ق في الصباح" "التسوُّ

نـــت  وهـــي حملـــة توعويـــة َضْخمـــة تضمَّ
مقاطـــع فيديـــو وتصميمـــات إنفوجرافيك 
ـــة ومشـــاَركة  ـــة وإذاعي ـــات تلفزيوني وتغطي
ـــات التواُصـــل  ريـــن، وذلـــك علـــى منصَّ مؤثِّ
االجتماعـــي وعبـــر حســـاب الـــوزارة؛ للحـــثِّ 
ــاح؛ لتخفيـــف  ق فـــي الصبـ ــوُّ علـــى التسـ

ـــروس. االزدحـــام والحـــّد مـــن انتشـــار الفي

حمالت األنشطة المستثناة من قرار 
ل َمْنع التجوُّ

التجارة  في  المستهــِلك  حقوق  حملة 
اإللكترونية

ـــت مواَكبـــة الجهـــود لتوعيـــة القطـــاع  تمَّ
الخاص والمســـتهِلك باألنشطة المستثناة 
وباإلجـــراءات  ل،  التجـــوُّ َمْنـــع  قـــرار  مـــن 

االحترازيـــة فـــي القطـــاع التجـــاري.

المســـتهِلك  بحقـــوق  توعويـــة  حملـــة 
مـــع  ـــراكة  بالشَّ يـــة  الصحِّ واالشـــتراطات 

اإللكترونيـــة. التجـــارة  مجلـــس 
ـــع؟« لتســـويق  ـــة »ليـــش طال إطـــالق حمل

تطبيقـــات التوصيـــل 
وهـــي حملـــة توعويـــة لتحفيـــز الشـــراء عبـــر 

تطبيقـــات التوصيـــل.

الخدمــــــــات  استمــــراريــــــة  لتــــأكيـــــــد 
للـــوزارة. اإللكترونيـــة 

اإللكترونيــــة  الخدمـات  تسويـــــق  حملـة 
للــــوزارة

اإلنجــــــازات
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 التكاُمل مع الجهات الحكومية
خالل جائحة كورونا

ْعم للقطاع الخاص تقديم الدَّ
خالل جائحة كورونا

دة  لت الـــوزارة ِفَرقـــًا ولجانـــًا متعـــدِّ شـــكَّ
مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة 
التـــي  واألزمـــات  المشـــاكل  لحـــلِّ 
ت علـــى بيئـــة التجـــارة اإللكترونيـــة  مـــرَّ
فـــي المملكـــة خـــال فتـــرة الحظـــر 

بســـبب جائحـــة كورونـــا.

تـــمَّ العمـــل علـــى تذليـــل المصاعـــب 
اإللكترونيـــة،  بالتجـــارة  المرتبطـــة 
القطـــاع  مـــع  التواُصـــل  وتعزيـــز 
هـــذا  فـــي  يعمـــل  الـــذي  الخـــاص 
هـــا بشـــكل  المجـــال، والعمـــل علـــى حلِّ
الجهـــات  مـــع  بالتعـــاُون  اســـتباقي 

العاقـــة. ذات 

إعداد تقرير إنجازات المنظومة 
)خالل األزمة(

عملـــت الـــوزارة علـــى إعـــداد تقرير 
يجمـــع كلَّ إنجازات منظومـــة التجارة 
يات التي  خـــال األزمة، وأبـــرز التحدِّ
ـــب عليهـــا،  واجهْتهـــا، وكيفيـــة التغلُّ
وذلـــك من تاريخ 22 مـــارس إلى 23 

أبريـــل 2020م.

والجهـــات التـــي َحَصـــَر التقريـــر إنجازاتهـــا 
: هي

لجنة الطــــوارئ الخاصـــة بالمنظومـــــة.	 
وزارة التــــــجارة.	 
ـــة للمنشـــآت الصغيـــرة 	  الهيئـــة العامَّ

»منشـــآت«. ـــطة  والمتوسِّ
ميـــن 	  للمقيِّ السعوديــــــــة  الهيئــــــــة 

»تقييـــم«. المعَتَمديـــــن 
للمحــاسبيــــــن 	  السعوديــــــــة  الهيئـــة 

القانــــــونيين.
الهيئة السعودية للملكيـــــة الفكريــــة.	 
الهيئــــــة السعـوديــــــــة للمواَصفـــات 	 

والمقــــــاييس والـجــــــودة.
ة للتجارة الخارجيــــة.	  الهيئة العامَّ
المعارض والمؤتمرات، والمركز 	  هيئة 

للتناُفسية. الوطني 
المركز السعودي لألعمال.	 
لجنة المساهمات العقارية »تصفية«.	 
لجنة اإلفاس.	 

تكثيف َفْحص خدمات الوزارة 
لها خالل الجائحة لَضَمان عدم تعطُّ

تحديث سجل مخاطر ألزمة كورونا

ْصد على »تويتر«  تكثيف عمليات الرَّ

تـــمَّ تكثيـــف عمليات الــــَفْحص لخدمات 
الـــوزارة لتكـــون يوميـــًا لجميـــع الخدمات 
البالـــغ عددهـــا 91 خدمـــة؛ لَضَمـــان 
والماَحظـــات  لألعطـــال  ـــل  التوصُّ

ـــجتها بشـــكل عاجـــل. ومعاَلـ

ـــة  قابليَّ خريطـــة  الـــوزارة  وضعـــت 
وبنـــاًء   ،)RISK APPETITE( المخاطـــر 
عليهـــا تـــم تحديـــث ســـجّل المخاطـــر 
ـــواؤم مـــع الجائحـــة  ـــوزارة للت الخـــاص بال

وكيفيـــة التعاُمـــل مـــع مخاطرهـــا.

ـــات  تـــمَّ تكثيـــف عمليـــات متاَبعـــة مرئيَّ
العماء، والصعوبات التي ُيواِجهونها 
ْفـــع بهـــا  فـــي خدمـــات الـــوزارة؛ ليتـــمَّ الرَّ
هـــا بشـــكل ســـريع. ـــة لحلِّ لـــإلدارة المعنيَّ

تأسيس لجنة استمرارية األعمال

تـــمَّ تأســـيس لجنـــة اســـتمرارية األعمـــال 
نـــت  برئاســـة معالـــي النائـــب، وتضمَّ
المهـــام  إنجـــازات  متاَبعـــة  هـــا  مهامُّ
ـــى  ـــاء األزمـــة، باإلضافـــة إل ـــة أثن الطارئ

إنشـــاء لجنـــة تنفيذيـــة منبثقـــة.

اإلنجــــــازات

حوكمة الوزارةالتجارة اإللكترونية
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إعادة ترتيب أولويات الوزارة بما 
يتوافق مع َتِبعات جائحة كورونا

ت  َحْصر المماَرسات اإليجابية التي تمَّ
خـالل فتـرة العمـل عـن ُبْعـد، وَوْضـع 
خطة لالستفادة منها وتفعيلها خالل 

فتـرة ما بعـد األزمة

إدراج وَحْصـــر مشـــاريع جديـــدة منبثقـــة 
مـــن ُفـــَرص التطويـــر الناتجـــة عـــن 

األزمـــة

األولويـــات  تحديـــد  إعـــادة  ـــت  تمَّ
ــق  ــا يتوافـ ــوزارة بمـ ــتراتيجية للـ االسـ
مـــع ظـــروف االنكمـــاش االقتصـــادي؛ 
الخـــاص  القطـــاع  َدْعـــم  لَضَمـــان 
واســـتمرار تنفيـــذ خدمـــات الـــوزارة.

وشمَل ذلك:

اإليجابيـــة  المماَرســـات  توضيـــح 
ـــت خـــال العمـــل عـــن  التـــي تمَّ

ــد. ُبْعـ

لتفعيـــل  تنفيذيـــة  خطـــة  َوْضـــع 
المماَرســـات خـــال فتـــرة  هـــذه 
مـــا بعـــد األزمـــة؛ بمـــا يضَمـــن 
اســـتغال مـــوارد الـــوزارة، وَرْفـــع 

العمـــل. اإلنتاجيـــة فـــي 

ــي  ــر التـ ــَرص التطويـ ــد ُفـ ــد تحديـ بعـ
أزمـــة  علـــى  تـــمَّ حصُرهـــا اســـتنادًا 
كورونـــا، تـــمَّ تضميـــن هـــذه الفـــرص 
فـــي مشـــاريع الـــوزارة للعـــام 2021م 
مـــن  بعُضهـــا  يكـــون  أن  وَضَمـــان 
ِضْمـــن خطـــط اســـتمرارية األعمـــال 

كذلـــك.

ـم إلكترونية  ـات تعلُّ توفيـر منصَّ
)دورات تدريبيـة وُوَرش عمـل(

من  فين  الموظَّ كفاءة  لَرْفع  وذلك 
م  التعــلُّ ات  ـَ منّصـ استمراريــة  خــال 
عن  العمل  فترة  خال  اإللكترونية 
مة  ع مصادر التعليم المقدَّ ُبْعد، وتنوُّ
ف، مع المحاَفظة على تقليل  للموظَّ

قة بالتدريب. التكاليف المتعلِّ

التعميـدات اإللكترونيـة

يهـــدف اعتمـــاد اســـتخدام التعميـــدات 
اإللكترونيـــة إلـــى:

تمكين اإلدارة من إصدار تعميداتها 	 
إلكترونيًا وعن ُبعد.

الـــــورق 	  استخــــدام  من  التقليـــل 
الرسمي والحفاظ على المال العام 

من خال "العمل با ورق".
وسرعة 	  العمل  إجراءات  تسهيل 

إنهاء المعاَمات.

ل أثناء فترة  إصدار تصاريح التنقُّ
المنع ألكثر من 19 جهة تابعة للوزارة

تـمَّ  الداخليـة  وزارة  لقـرارات  امتثـااًل 
فـي  لموظَّ ـل  التنقُّ تصاريـح  إصـدار 
فـي  وجوُدهـم  َيْلـَزم  الذيـن  الـوزارة 
ـن مـن تسـهيل  مقـارِّ العمـل، وللتمكُّ
إجـراءات اإلدارات فـي تنفيـذ أعمالهـا 

الحظـر. فتـرة  خـال 

تفعيل اإلجراءات االحترازية في 
مقارِّ الوزارة )60 مقرًا( للوقاية من 

جائحة كورونا

ـــة  صحَّ علـــى  للمحافظـــة  وذلـــك 
ـــوزارة فـــي  الموظفيـــن بـــكلِّ فـــروع ال
جميـــع مناطـــق المملكـــة، وَضَمـــان 
اســـتمرارية تأديـــة األعمـــال وتقديـــم 
فـــي  المطلوبـــة  الخدمـــات  جميـــع 
ظـــلِّ الظـــروف الطارئـــة، وذلـــك مـــن 

ــال: خـ

َنْشر اإلرشادات التحذيرية للتوجيه 
بالتباُعـد فـي الوقـوف وجلسـات 
االنتظـــــار والمكــــاتب، وتنظــــيم 
لمـــــس  وعــــــدم  االصطفــــــاف، 
فـــين  األســــُطح، وتـــوعية المــوظَّ
وتثقيفهـم للوقايـة مـن اإلصابـة 

بفيـروس كورونـا خـال العمـل.

التعقيـم اليومي لـــ 60 مقراً تابعًا 
للوزارة.

َفْحص درجة الحرارة بشكل يومي.

ــائل  ــم ووسـ ــواد التعقيـ ــر مـ توفيـ
المبانـــي  جميـــع  فـــي  الوقايـــة 
رهـــا  التابعـــة للـــوزارة، ومتابعـــة توفُّ

باســـتمرار.

ـــرازي إذا  ـــز غرفـــة للعـــزل االحت تجهي
ـــة اشـــتباه لمصـــاب. ُوجـــدت حال

ل االستراتيجي التحوُّ
البيئة الداخلية

اإلنجــــــازات
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ســـعيًا مـــن وزارة التجـــارة لتخفيـــف آثـــار جائحـــة كورونـــا 
علـــى البيئـــة التجاريـــة، فقـــد أعلنـــت عـــن تأجيـــل 
ة للســـجات التجاريـــة  ســـداد الرســـوم المســـَتَحقَّ
ة 3 أشـــُهر ألكثـــر مـــن 116 ألـــف ســـجل تجـــاري،  لمـــدَّ
وذلـــك مـــن تاريـــخ 2020/3/18م إلـــى 2020/6/16م، 
ويأتـــي هـــذا القـــرار فـــي إطـــار مواَجهـــة تداعيـــات 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد، والتـــي كان 

لهـــا أثـــر ســـلبي علـــى عـــدد مـــن األنشـــطة.

تأجيل الوزارة لسداد 
رسوم السجالت التجارية 

ألكثر من 116 ألف 
ة سجل تجاري لمدَّ

90 يومًا

هــــدف القـــــرار:نبذة عن القرار:

إلى  القرار  هذا  يهدف 
االقتصادية  اآلثار  تخفيف 
لجائحة كورونا على القطاع 

الخاص.
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نبــذة عن
َخــــذة: اإلجــــراءات المتَّ

إجـــراءات  بشـــأن  الســـامي  لألمـــر  تنفيـــذًا 
الســـفر للخـــارج والقـــدوم للمملكـــة أثنـــاء فتـــرة 
تعليـــق الرحـــات الدوليـــة خـــال جائحـــة فيـــروس 
هـــت  كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 19(، والـــذي وجَّ
مـــن  المســـتثناة  الفئـــات  بشـــأن  الـــوزارة  فيـــه 
المواطنيـــن المســـموح بســـفرهم خـــال فتـــرة 
تعليـــق الرحـــات الدوليـــة، باآلتـــي: »العامليـــن 
ـــة أو  علـــى وظائـــف دائمـــة -فـــي منشـــآت عامَّ
وَمـــْن  المملكـــة،  خـــارج  ِرْبحيـــة-  غيـــر  أو  ـــة  خاصَّ
أو  شـــركات  فـــي  وظيفيـــة  صفـــات  لديهـــم 
ـــًا  ـــك وفق ـــة، وذل ـــارج المملك ـــة خ ســـات تجاري مؤسَّ
اللجنـــة  تعتمدهـــا  التـــي  َوابـــط  والضَّ للشـــروط 
ــه وزارة  ــا ترفعـ ــى مـ ــاًء علـ ــة بنـ ــة األمنيـ التنفيذيـ
والتنميـــة  البشـــرية  المـــوارد  وزارة  أو  التجـــارة 
ـــه«؛ فقـــد قامـــت  االجتماعيـــة، كلٌّ فيمـــا يخصُّ
َوابـــط وَرْفعهـــا  الـــوزارة بإعـــداد االشـــتراطات والضَّ
جنـــة التنفيذيـــة األمنيـــة، والعمـــل علـــى دراســـة  للَّ
المواطنيـــن،  مـــن  الـــواردة  التصاريـــح  طلبـــات 
َوابـــط  الضَّ علـــى  بنـــاًء  المواَفقـــات  وإصـــدار 
اللجنـــة  ِقَبـــل  مـــن  المعَتَمـــدة  واالشـــتراطات 

األمنيـــة. التنفيذيـــة 

عملـــت الـــوزارة علـــى دراســـة 
الـــواردة  التصاريـــح  طلبـــات 
مـــن المواطنيـــن، وإصـــدار 
علـــى  بنـــاًء  المواَفقـــات 
واالشـــتراطات  َوابـــط  الضَّ
ـــة  ـــل اللجن ـــدة مـــن ِقَب المعَتَم

األمنيـــة. التنفيذيـــة 

إصدار المواَفقات على 
طلبات تصاريح السفر 
فين وَمْن لهم  للموظَّ
صفات وظيفية في 

سات خارج  شركات أو مؤسَّ
المملكة.

ــض  ــن بعـ ــِرُد مـ ــي َتـ ــق التـ ــص الوثائـ َنْقـ
المواطنيـــن

األهداف
المنـشــــــودة:

يــــات: التحـــــدِّ

المسار 
التنـفــيــــــذي:

تنفيـــذ األمـــر الســـامي بشـــأن إجـــراءات 
للمملكـــة  والقـــدوم  للخـــارج  الســـفر 
الدوليـــة  الرحـــات  تعليـــق  فتـــرة  أثنـــاء 
ـــا المســـتجد  ـــروس كورون خـــال جائحـــة في

.)19 )كوفيـــد 

ـــح الســـفر  ـــات إصـــدار تصاري ـــجة طلب معاَلـ
الدوليـــة  الرحـــات  تعليـــق  فتـــرة  أثنـــاء 
خـــال جائحـــة كورونـــا فيمـــا يخـــصُّ وزارة 

ــارة. التجـ

تطويـــر االشـــتراطات واللوائـــح فيمـــا يخصُّ 
وزارة التجـــارة بنـــاًء علـــى األمـــر الســـامي، 

جنـــة التنفيذيـــة األمنيـــة. ْفـــع للَّ والرَّ

ـــة العمـــل لدراســـة  تصميـــم سياســـة وآليَّ
طلبـــات التصاريـــح.

ـــات  ـــة لدراســـة طلب إصـــدار قـــرار إنشـــاء لجن
التصاريـــح والمواَفقـــة عليهـــا، وتكويـــن 

جنـــة. فريـــق العمـــل التابـــع للَّ

ـــة  ـــة آليَّ ـــة ألتمت التنســـيق مـــع وزارة الداخلي
اســـتقبال الطلبـــات والمواَفقـــة عليهـــا مـــن 

ـــة »َأْبِشـــر«. خـــال منصَّ

ــواردة  ــات الـ ــجة الطلبـ ــل علـــى معاَلــ العمـ
مـــن ِقَبـــل المواطنيـــن وفقـــًا لاشـــتراطات 

َوابـــط المعَتَمـــدة. والضَّ
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ز الحكومي  حصول الوزارة على جائزة التميُّ
العربي في دورتها األولى

نبذة عن الجائزة:

أهداف الجائــــزة:

هـــي الجائـــزة األولـــى مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى العاَلــــم 
ـــز  العربـــي، والكبـــرى فـــي مجـــال التطويـــر والتحســـين والتميُّ
ــة  ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــة دولـ ــا حكومـ ــد أطلقتهـ اإلداري، وقـ
لـــًة  المتحـــدة بالتعـــاون مـــع جامعـــة الـــدول العربيـــة ممثَّ
ـــة؛ لإلســـهام فـــي  ـــة اإلداري ـــة للتنمي مـــة العربي فـــي المنظَّ
ســـي الحكومـــي، وتحفيـــز  ـــز المؤسَّ التطويـــر اإلداري والتميُّ
الفكـــر القيـــادي، واالحتفـــاء بالتجـــارب اإلداريـــة والحكوميـــة 

الناجحـــة فـــي الوطـــن العربـــي.

سي عربيًا.	  ز المؤسَّ َنْشر ثقافة التميُّ
ز فــي الجهــات الحكومية.	  ــي التميُّ َخْلــق ِفْكــر قيــادي إيجابــي لتبنِّ
التركيز على تحسين األداء العام والتطوير المستمر.	 
ة عربية لتباُدل أفضل المماَرسات والتجارب.	  توفير منصَّ
زة عربيـــًا، وتقديرها واالحتفاء بها.	  إبـــراز الجهـــود الحكوميـــة المتميِّ

ـــح  مـــت وزارة التجـــارة للترشُّ تقدَّ
لجائزَتـــي أفضـــل وزارة عربيـــة 
وأفضـــل تطبيـــق عربـــي ذكـــي 
فقـــط، وفـــازت بكلتـــا الجائزيـــن.

حصلـــت وزارة التجـــارة علـــى 
الحكومـــي  ـــز  التميُّ جائـــزة 
العربـــي كأفضـــل وزارة عربيـــة 
 5,000 مـــن  أكثـــر  بيـــن  مـــن 

عربيـــة حكوميـــة  مشـــاَركة 

ز  أواًل- حصول الوزارة على جائزة التميُّ
الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية:

التجـــارة،  وزارة  فـــي  القائـــم  ســـي  المؤسَّ العمـــل  ج  ُتـــوِّ
ـــز  والتحســـين المســـتمر، بحصـــول الـــوزارة علـــى جائـــزة التميُّ
الحكومـــي العربـــي كأفضـــل وزارة عربيـــة مـــن بيـــن أكثـــر 
مـــن 5,000 مشـــاَركة حكوميـــة عربيـــة، وجـــاء هـــذا الفـــوز 
ـــر الدوليـــة،  ســـي وفـــق أفضـــل المعايي ـــز المؤسَّ نتيجـــًة للتميُّ
ـــي مفاهيـــم االبتـــكار والتطويـــر، وحوكمـــة األداء لتحقيـــق  وتبنِّ

األهـــداف واالســـتراتيجيات المرتبطـــة بالرؤيـــة.
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ــل  ــزة أفضـ ــارة بجائـ ــوز وزارة التجـ ــان فـ ــة إعـ ولحظـ
ـــد بـــن راشـــد  ـــأ ســـموُّ الشـــيخ محمَّ وزارة عربيـــة هنَّ
ــة  ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــس دولـ ــب رئيـ ــوم نائـ آل مكتـ
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادَم  المتحـــدة، 
ــر  ــال عبـ ــه، وقـ ــه اللـ ــز يحفظـ ــن عبدالعزيـ ــلمان بـ سـ
حســـابه الرســـمي علـــى »تويتـــر«: )ُأبـــارك لخـــادم 
ـــد  ـــر محمَّ ـــيِّ عهـــده األمي ـــن الشـــريفين، وول الحرَمْي
بـــن ســـلمان، َفـــْوز وزارة التجـــارة فـــي المملكـــة 
كأفضـــل وزارة فـــي العاَلــــم العربـــي مـــن بيـــن أكثـــر 
ـــة 2030  ـــة. رؤي ـــة عربي مـــن 5.000 مشـــاَركة حكومي
ـــد أفـــرزت تجـــارب عربيـــة  التـــي يقودهـــا األميـــر محمَّ

حكوميـــة غيـــر مســـبوقة ُتناِفـــس العاَلــــمية(.

المسار التنفيذي:

عربيـــة  وزارة  أفضـــل  بجائـــزة  التجـــارة  وزارة  فـــازت 
مـــْت بـــه فـــي  ـــح الـــذي تقدَّ بنـــاًء علـــى طلـــب الترشُّ
عـــام 2019م عبـــر نظـــام الجائـــزة اإللكترونـــي وفـــق 
المعاييـــر الخاصـــة بالجائـــزة، والتـــي تتمحـــور حـــول: 

تحقيق الرؤية.	 

المهام الرئيســـة واالبتكار.	 

المتكاملة.	  نات  الممكِّ

األداء المؤثر.	 

الســـنوات  خـــالل  الـــوزارة  قـــت  طبَّ وقـــد 
الفـــوز  مـــن  نتهـــا  مكَّ معاييـــر  الماضيـــة 

فـــي: لـــْت  تمثَّ بالجائـــزة، 

هيــكل  واعتمــاد  الهيكلــة  إعــادة 
تنظيمــي يتــواءم مــع رؤيــة 2030.

تحديث االستراتيجية لالرتقاء بالبيئة 
التجارية.

م في  تحسينات بيئة األعمال والتقدُّ
رات الدولية. المؤشِّ

ل. تعزيز حوكمة األعمال وإدارة التحوُّ

إعادة هندسة اإلجراءات.

ل في الخدمات، وخدمة 97%  التحوُّ
من العمالء إلكترونيًا.

مستوى  لَرْفع  العميل  على  التركيز 
الخدمة.

في  لة  المؤهَّ الكفاءات  استقطاب 
االرتباط  وتعزيز  المجاالت،  مختلف 
الوظيفي وصواًل إلى %80 )أعلى 

ل العالمي(. من المعدَّ
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الفـــوز  مـــن  الـــوزارة  نـــت  مكَّ التـــي  المعاييـــر  مـــن 
بالجائـــزة: خدمـــة %97 مـــن العمـــالء إلكترونيـــًا، وتعزيـــز 
ـــن  ـــى م ـــى %80 )أعل ـــاط الوظيفـــي وصـــواًل إل االرتب

ــي(. ل العالمـ ــدَّ المعـ

أداء المؤشرات 2020

الرضا عن خدمات الوزارة 
2020116,492

عدد االستجابات
11.1%

نسبة االستجابة

الرضا عن الخدمة

كانت نسبة الرضا عن خدمات الوزارة عام 
2020م  90% وتذبذبت خالل وقت أزمة 
دًا في شهر أكتوبر  نت مجدَّ الجائحة وتحسًّ

إلى %90

أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

90%90%90%90% 91%91%92%
87%88%89%

ثانيًا- حصول الوزارة على جائزة أفضل 
تطبيق حكومي عربي ذكي:

علـــى  التجـــارة  وزارة  حصلـــت 
جائـــزة أفضـــل تطبيـــق حكومـــي 
ـــس  عربـــي ذكـــي عـــن خدمـــة »أسِّ

شـــركتك«.

ـــي  ـــب التقن زهـــا فـــي الجان ـــوزارة تميُّ ـــت ال أثبت
مـــن خـــال حصولهـــا علـــى جائـــزة أفضـــل 
ــة  ــن خدمـ ــي عـ ــي ذكـ ــي عربـ ــق حكومـ تطبيـ
مـــن  ـــن  ُتمكِّ التـــي  شـــركتك"  ـــس  "أسِّ
التأســـيس اإللكترونـــي للشـــركات خـــالل 30 

دقيقـــة بعـــد أتمتـــة جميـــع اإلجـــراءات.
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س شركتك": خدمة "أسِّ

ُيَعـــدُّ فـــوز وزارة التجـــارة 
خدمـــة  أفضـــل  بجائـــزة 
الخــدمـــــة  عـــن  عربيــــــــة 
ـــس  "أسِّ اإللكترونيـــــــة 
شـــركتك" إنجـــازًا وطنيـــًا 
ـــزت  وقصـــة نجـــاح، إذ حفَّ
الخدمـــُة البيئـــَة التجاريـــة، 
نـــت عمـــاء الـــوزارة  ومكَّ

مـــن: 

س شركتك" منذ إطاقها وأسهمت خدمة "أسِّ
في عـــام 2016م فـــي: 

الجهات المباِركة:

ســـات  ـــوزارات والمؤسَّ ـــادرت ال ـــزة ب ـــوزارة بالجائ ـــْوز ال فـــي لحظـــة إعـــان َف
ــى  ــوزارة علـ ــة الـ ــاص، بتهنئـ ــاع الخـ ــك القطـ ــة، وكذلـ ــات الحكوميـ والهيئـ
ـــوزارة فـــي  ـــز، فقـــد ُحصـــرت قرابـــة 16 جهـــة باركـــت لل هـــذا اإلنجـــاز المميَّ

هـــا:  ـــات التواُصـــل االجتماعـــي، مـــن أهمِّ منصَّ

وزارة الصحةوزارة االستثماروزارة التعليم

وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان

وزارة االقتصاد والتخطيط

للـــوزارة  باركـــت  جهـــة   16
التواُصـــل  ـــات  منصَّ فـــي 
االجتماعـــي علـــى حصولهـــا 
ـــز الحكومـــي  ـــزة التميُّ علـــى جائ
العربـــي فـــي دورتهـــا األولـــى.

 30 خـــال  الشـــركات  تأســـيس 
كانـــت  أْن  بعـــد  فقـــط  دقيقـــة 
يومـــًا   15 تســـتغرق  العمليـــة 

2015م. عـــام  فـــي 

تســـهيل بـــدء العمـــل التجـــاري 
ومماَرســـته.

تقليـــص اإلجـــراءات مـــع 6 جهـــات 
حكوميـــة لتتـــمَّ إلكترونيـــًا بخطـــوة 

واحـــدة.

فـــــي  مراتـــب   103 م  التقــــدُّ
ر »بدء النشاط التجاري« في  مؤشِّ

تقرير البنك الدولي.

تأسيس 13 ألف شركة.
َقْيد 39 مديرًا بالعقود.

تجاوزت  أموال  رؤوس  تسجيل 
14 مليار ريال.

إدراج 66 ألف شريك بالعقود.توثيق 38 ألف عقد.
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الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين

سة العامة للحبوب سة البريد السعوديالمؤسَّ مؤسَّ

الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة »منشآت«

الهيئة العامة للغذاء 

الحكوميـــة  والهيئـــات  ســـات  المؤسَّ ومـــن 
بـــارك كلٌّ مـــن: 

مركـــــز التواُصـــــل 
الحكومي

بنك الجزيرةمصرف الراجحي

البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات 
والتشغيل والصيانة في الجهات العامة 

»مشروعات«

وزارة التجارة والصناعة المصرية

الهيئــــة العامـــة 
للتجــــارة الخارجيـــــة

ا من القطاع الخاص فقد  أمَّ
بارَك كلٌّ من: 

وهذا ُيعطي دليًا واضحًا على ما قامت به الوزارة من إنجاز لَرْفع 
مة. شأن المملكة وَجْعلها في مصافِّ الدول المتقدِّ

وعلــى الصعـــيد 
العربي باركـت:



البيئــة 
التجـــارية

05
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البيئة التجارية5

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة 
األعمال التجارية.

ــوزارة  ــن الـ ــعيًا مـ ــال سـ ــاع األعمـ ــة بقطـ قـ ــح متعلِّ ــة ولوائـ ــة 5 أنظمـ ــة ومراَجعـ دراسـ
لتحســـينها وتطويرهـــا:

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة 
األعمال التجارية.

للشـــركات  التنفيذيـــة  الالئحـــة  إصـــدار 
المهنيـــة: 

التنفيذيــة  الائحــة  مراَجعــة  ــت  تمَّ
للشــركات المهنيــة، وإعــداد نمــاذج عقــود 

المهنيــة. الشــركات  تأســيس 

إصـــدار دليـــل اإلجـــراءات والسياســـات 
التـــزام الشـــركات: إلدارة 

ــة  آليَّ وحوكمــة  اإلجــراءات  جــودة  لَرْفــع 
دليــل  وإعــداد  تطويــر  تــمَّ  العمــل، 
التــزام  إلدارة  والسياســات  اإلجــراءات 
فــروع  خــال  مــن  لتطبيقهــا  الشــركات 

الــوزارة.

إصـــدار نظـــام َضمـــان الحقـــوق باألمـــوال 
المنقولـــة والئحتـــه التنفيذيـــة.

إصدار الالئحة التنفيذية لالمتياز 
التجاري.

إصدار النظام التشريعي للغرف 
التجارية.

تجديد السجل التجاري
بخطوة واحدة:

تأسيس الشركات
للمستثِمرين األجانب:

ـــد الســـجل  ـــة بتجدي ـــوزارة الخدمـــة الخاصَّ أطلقـــت ال
ـــط  ـــط الراب ـــال َضْغ ـــدة مـــن خ ـــاري بخطـــوة واح التج
ــخ  ــاء تاريـ ــل انتهـ ــل ُقَبْيـ ــى العميـ ــل إلـ ــذي ُيرَسـ الـ
الســـجل التجـــاري؛ وذلـــك لتســـهيل عمليـــة التجديـــد 
للمتعامليـــن دون الحاجـــة إلـــى زيـــارة الـــوزارة أو 

ــي. ــا اإللكترونـ موقعهـ

تـــمَّ إطـــاق خدمـــة لتمكيـــن المســـتثِمر األجنبـــي 
مـــن تأســـيس الشـــركات إلكترونيـــًا دون الحاجـــة 

لوجـــوده فـــي المملكـــة.

البيئــة 
التجـــارية

78
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مة للمتعاملين: تسهيل وتطوير 5 خدمات مقدَّ

الهدف االستراتيجي : 

َرْفع مستوى جودة خدمات الوزارة 
مة للمتعاملين وفق معايير  المقدَّ

سي. ز المؤسَّ التميُّ

لتأســـيس  اإللكترونيـــة  الخدمـــة  إتاحـــة 
المهنيـــة: الشـــركات 

لــت الــوزارة نظــام الشــركات المهنيــة،  فعَّ
لتأسيســها. اإللكترونيــة  الخدمــة  وأتاحــت 

القبول الَفْوري لشهادة المنشأ:
ــات  ــوري لطلبـ ــول الفـ ــة القبـ ــت خدمـ ُأطلقـ

شـــهادات المنشـــأ اإللكترونيـــة.

إطالق سجلِّ المساِهمين:
اإللكترونيـة  الخدمـة  الـوزارة  أطلقـت 
األشـخاص  لتمكيـن  المسـاِهمين  لسـجلِّ 
المرتبطيـن بالشـركات المسـاِهمة المغَلقة 
ـاع وتحديـث سـجلِّ المسـاهمين  مـن االطِّ

بهـا. يرتبطـون  التـي  للشـركات 

اإلنجــــــازات

إطالق الخدمة اإللكترونية لَقْيد اتفاقيات 
االمتياز التجاري.

إلصـــدار  اإللكترونيـــة  الخدمـــة  إطـــالق 
للشـــركات. الفرعـــي  الســـجل 

العمـــل علـــى مراَجعـــة 4 أنظمـــة إلكترونيـــة، 
مـــن شـــأنها  التـــي  التحســـينات  وَحْصـــر 

ــن: ــة للمتعامليـ ــهيل الخدمـ تسـ

الهدف االستراتيجي : الهدف االستراتيجي : 
َرْفع مستوى جودة خدمات الوزارة 
مة للمتعاملين وفق معايير  المقدَّ

سي. ز المؤسَّ التميُّ

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال 
التجارية.

تحسين خدمة األسماء التجارية:
ـــى النظـــام  ـــك بإضافـــة تحســـيناٍت عل وذل
خدمـــة  عمـــل  ـــة  آليَّ )مراَجعـــة  الحالـــي 
قائمـــة  وخدمـــة  الفوريـــة،  األســـماء 

المقَتَرحـــة(. األســـماء 

ـــة  ـــى خدم ـــة عل ـــص إضافي إطـــالق خصائ
التوثيـــق اإللكترونـــي:

ُأضيفـــت تحســـينات وخصائـــص إضافيـــة 
اإللكترونـــي  التوثيـــق  خدمـــة  علـــى 
للشـــركات الشـــريكة والجهـــات الحكوميـــة 

الشـــركاء. لقـــرارات  والَوْقفيـــة 

للشـركات  اإللكترونيـة  الخدمـة  تحسـين 
المهنيـة:

وذلـــك بتطويـــر تجربـــة المســـتخِدم لخدمـــة 
الشـــركات المهنيـــة اإللكترونيـــة.

تحسين النظام الداخلي لعمليات الوزارة:
لعمليـات  الداخلـي  النظـام  تطويـر  تـمَّ 

"تاجـر". الـوزارة  خدمـات 

َعْقـــد 3 ُوَرش عمـــل للتعريـــف والتوعيـــة 
حـــول قطـــاع األعمـــال

ة للتعريف بنظام  َعْقد ُوَرش عمل عدَّ
الشركات المهنية:

ة للتعريـف بنظـام  ُعِقـَدت ورش عمـل عـدَّ
الشـركات المهنيـة مـع أصحـاب المصلحـة 
المشـِرفة  والجهـات  األعمـال،  )قطـاع 

المهنيـة(. األنشـطة  علـى 

لَرْفـع  ُبْعـد  عـن  ة  عـدَّ عمـل  ُوَرش  َعْقـد 
واللوائـح  باألنظمـة  والتعريـف  الَوْعـي 

المغَلقـة: المسـاهمة  للشـركات 
لَرْفـع  ُبْعـد  ة عـن  ُأقيمـت ورش عمـل عـدَّ
واللوائـح  باألنظمـة  والتعريـف  الَوْعـي 
الشـركات  إدارة  مجلـس  ألعضـاء 
والمسـاِهمين في الشـركات المساهمة 

. لمغَلقـة ا

حمـالت توعويـة وُوَرش عمـل للشـركات 
المسـاِهمة:

الحمـات  مـن  عـددًا  الـوزارة  أطلقـت 
َوْعـي  لَرْفـع  العمـل  وُوَرش  التوعويـة 
الشـركات المسـاهمة المغَلقـة باألنظمـة 

واللوائـح.
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ــركات،  ــي الشـ ــزام فـ ــة وااللتـ ــُبل للحوكمـ ــر 4 ُسـ ــى تطويـ ــل علـ العمـ
ــح: ــة واللوائـ ــى األنظمـ ــًة علـ ـ مبنيَّ

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال 
التجارية.

دراســـة تحديـــد الشـــركات كبيـــرة الحجـــم ذات 
الــــَمخاطر علـــى االقتصاد:

كبيــرة  الشــركات  تحديــد  دراســة  اكتملــت 
االقتصــاد،  علــى  الـــَمخاطر  ذات  الحجــم 
للحوكمــة  أعلــى  معاييــر  وُوضعــت 
وبيــن  بينهــا  الَفْجــوة  لتقليــل  واإلفصــاح؛ 

المدَرجــة. الشــركات 

اســـتقبال  إجـــراءات  وحوكمـــة  تطويـــر 
الشـــركات: نظـــام  مخاَلفـــات  شـــكاوى 

وذلك وفقًا لمخاَلفات نظام الشركات.

ـــة للتقييـــم الذاتـــي وبنـــاء معاييـــر  تطويـــر آليَّ
الحوكمـــة:

ة للتقييم الذاتي وبناء معايير  تمَّ تطوير آليَّ
ـن الشـركات مـن تقييـم  الحوكمـة بحيـث تمكِّ
الشـركات  لنظـام  وفقـًا  الحوكمـة  مسـتوى 

وأبـرز المماَرسـات العالميـة.

التقييم الذاتي لاللتزام وحوكمة 
الشركات:

تـمَّ تصميـم وإطـاق خدمـة التقييم الذاتي 
مسـتوى  قيـاس  مـن  الشـركات  لتمكيـن 
ُنْضـج  ومـدى  الشـركات،  بنظـام  االلتـزام 

فيهـا. الحوكمـة  إجـراءات 

اإلنجــــــازات

ـــر بـــدء النشـــاط  اســـتكمال العمـــل علـــى 3 مبـــاَدرات إصالحيـــة لمؤشِّ
التجـــاري التابـــع لتقريـــر البنـــك الدولـــي:

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

إصالحـــات  علـــى  العمـــل  اســـتكمال 
التابـــع  التجـــاري  النشـــاط  بـــدء  ـــر  مؤشِّ

الدولـــي: البنـــك  لتقريـــر 

الدولـــي 	  البنـــك  زيـــارة مقـــرِّ  ـــت  تمَّ
الفريـــق  مـــع  عمـــل  ُوَرش  وحضـــور 
وَعـــْرض  البنـــك،  فـــي  التنفيـــذي 
علـــى  قـــت  تحقَّ التـــي  المنَجـــزات 
األعمـــال. بيئـــة  إصاحـــات  مســـتوى 

ُعقـــدت ورش عمـــل مـــع فريـــق التقييـــم 	 
لمناَقشـــة  الدولـــي  البنـــك  مـــن 
والتوصيـــات  ـــذة  المنفَّ اإلصاحـــات 
المقَتَرحـــة لتحســـين رحلـــة المســـتثِمر  

ــاري. ــدء عملـــه التجـ لبـ

ـــرة اإلصالحـــات التـــي  إعـــداد تقريـــر مذكِّ
النشـــاط  بـــدء  مرحلـــة  علـــى  ـــت  تمَّ

التجـــاري:

ـــرة اإلصاحـــات  مذكِّ تقريـــر  إعـــداد  تـــمَّ 
ـــت علـــى مرحلـــة بـــدء النشـــاط  التـــي تمَّ
التجـــاري، وتقديـــم الوثائـــق الداعمـــة لهـــا، 

ــي. ــك الدولـ ــى البنـ ــت إلـ وُرفعـ

برحلـــة  المرتبطـــة  اإلصالحـــات 
التجـــاري  النشـــاط  لبـــدء  المســـتثِمر 

الدولـــي: البنـــك  مـــع 

اكتمـــال  وإثبـــات  مناَقشـــة  ـــت  تمَّ
برحلـــة  المرتبطـــة  اإلصاحـــات 
المســـتثِمر لبـــدء النشـــاط التجـــاري مـــع 
البنـــك الدولـــي، مـــع َعْقـــد ُوَرش عمـــل 
والوثائـــق  ـــرات  المذكِّ وإعـــداد  ة  عـــدَّ

بذلـــك. الخاصـــة  الداعمـــة 
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العمـــل علـــى 4 مبـــاَدرات لتحســـين 
اد األعمـــال: تجربـــة روَّ

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

البنكـــي  الحســـاب  َفْتـــح  مـــن  التمكيـــن 
التجـــاري: الســـجل  إصـــدار  مـــع  تزاُمنـــًا 

تـــمَّ تمكيـــن رائـــد األعمـــال )اختياريـــًا( مـــن 
َفْتـــح حســـابه البنكـــي تزاُمنـــًا مـــع إصـــدار 

الســـجل التجـــاري وبشـــكل فـــوري.

ــن  ــال والمحاميـ اد األعمـ ــع روَّ ــل مـ التواُصـ
ــت: ـ ــي تمَّ ــات التـ ــة باإلصالحـ للتوعيـ

اد األعمـــال  ـــوزارة التواُصـــل مـــع روَّ فـــت ال كثَّ
ــة  يـ ــائل النصِّ ــال الرسـ ــن خـ ــن مـ والمحاميـ
ـــك  ـــت، وذل ـــي تمَّ ـــات الت ـــة باإلصاح للتوعي

وفقـــًا لخطـــة التواُصـــل اإلعامـــي.

اد األعمال: قياس رضا روَّ
األعمـال  اد  روَّ رضـا  بقيـاس  الـوزارة  قامـت 
النشـاط  ببـدء  المرتبطـة  الخدمـات  حـول 

التجـاري.

اإلنجــــــازات

تحسـين تجربـة رائـد األعمـال عنـد تأسـيس 
الشـركة لبـدء نشـاطه التجـاري:

عنـد  األعمـال  رائـد  تجربـة  الـوزارة  ـنت  حسَّ
تناُزلـي  َعـّد  بإضافـة  شـركته،  تأسـيس 
ـات  ـح الوقـت المسـَتْغَرق لَفْتـح الملفَّ يوضِّ
المسـتثِمر  برحلـة  المرتبطـة  الجهـات  لـدى 
لبـدء نشـاطه التجـاري؛ وذلـك لمراَقبة جودة 

العمليـات.

توســـيع رقعـــة الـــدول العربيـــة التـــي تقَبـــل شـــهادات المنشـــأ الســـعودية 
بالتوقيـــع والختـــم اإللكتروني:

تمكيـــن الغرفـــة التجاريـــة مـــن إقامـــة الجمعيـــات العموميـــة والتصويـــت 
عـــن ُبْعـــد:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة 
المتعاملين.

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

لـــًة بـــوزارة التجـــارة بتوقيـــع  قامـــت المملكـــة ممثَّ
الـــدول  قاعـــدة  توســـيع  بشـــأن  تفاُهـــم  مذّكـــرة 
العربيـــة التـــي تقَبـــل الختـــم والتوقيـــع اإللكترونـــي 
ـــن لتصبـــح قائمـــة  لشـــهادات المنشـــأ )إضافـــة دولَتْي

الـــدول 19 دولـــة مـــن أصـــل 22(.

وذلـــك بتمكيـــن الغـــرف التجاريـــة من تفعيـــل العمل عن 
ُبْعـــد مـــن خـــال َعْقـــد جمعياتهـــا العموميـــة والتصويـــت 
علـــى جـــداول أعمالهـــا، وكذلـــك َعْقـــد اجتماعات مجالس 

إدارات الغـــرف التجاريـــة وتصويـــت أعضاء المجلس.

ــاري  ــجل التجـ ــهادة السـ ــة شـ ترجمـ
ــوري: ــكل فـ بشـ

َرْفع مستوى جودة 
مة  خدمات الوزارة المقدَّ
للمتعاملين وفق معايير 

سي. ز المؤسَّ التميُّ

تـــمَّ إطـــاق خدمـــة الترجمـــة الفوريـــة والتـــي مـــن شـــأنها 
ـــة؛  تســـهيل الحصـــول علـــى الســـجات باللغـــة اإلنجليزي

ـــوزارة. ل الرقمـــي فـــي ال َدْعمـــًا لمســـيرة التحـــوُّ

الهدف االستراتيجي : إطالق مباَدرة َوْضع المعايير الوطنية لالستدامة:

َضَمان استدامة 
المخزون االستراتيجي 
َلع األساسية. من السِّ

أطلقـــت الـــوزارة مبـــاَدرة َوْضـــع المعاييـــر الوطنيـــة 
واالســـتبيان  المعاييـــر  ونشـــرت  لاســـتدامة، 

الخـــاص بهـــا.
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ـــة  ر التجـــاري للهيئ ـــر قيـــاس نســـبة حـــاالت االشـــتباه بالتســـتُّ َنْقـــل مؤشِّ
ـــذكاء االصطناعـــي: ـــات وال الســـعودية للبيان

ث: ر المحدَّ صدور نظام مكافحة التستُّ

ر  ــتُّ ــة التسـ ــي لمكافحـ ــج الوطنـ ــى البرنامـ ــرافية علـ ــة إشـ ــكيل لجنـ تشـ
ـــة: ــة حكومي ـــاركة 11 جهـ ــاري بمش التجـ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

ـــر الـــذي اســـُتحِدَث فـــي البرنامـــج إلـــى  ـــَل المؤشِّ ُنِق
الهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء االصطناعـــي، 
ــه  ــمَّ توجيـ ــامي الكريـــم، وتـ ــر السـ ــاًء علـــى األمـ بنـ
الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة بتوفيـــر البيانـــات 

ـــر بشـــكل َدْوري. ـــاس دالالت المؤشِّ الازمـــة لقي

إذ  ث،  المحـــدَّ ر  التســـتُّ مكافحـــة  نظـــام  صـــدر 
الازمـــة  نـــات  الممكِّ جميـــع  علـــى  العمـــل  تـــمَّ 
إلنفـــاذ هـــذا النظـــام مثـــل: اإلجـــراءات، والفتـــرة 
والباغـــات،  والتقنيـــة،  والتدريـــب،  التصحيحيـــة، 

التنفيذيـــة. والائحـــة 

لجنة إشرافية بمشاركة 11 جهة حكومية

صـــدَر أمـــٌر ســـاٍم كريـــم بتشـــكيل لجنـــة إشـــرافية 
التجـــاري،  ر  التســـتُّ لمكافحـــة  الوطنـــي  للبرنامـــج 
وزراء  والســـعادة  المعالـــي  أصحـــاب  بمشـــاَركة 
إضافـــة  بعـــد  حكوميـــة،  جهـــة   11 ومحافظـــي 
ـــة  ـــة بمتابع ـــف اللجن ـــدة للبرنامـــج، وتكلي جهـــات جدي
ر  ـــة التســـتُّ ـــل َدْور الجهـــات فـــي مكافح ـــه وتفعي أدائ

التجـــاري.

الهدف االستراتيجي : 
االرتقاء بقطاع التجزئة 

وتعزيز المماَرسات 
التجارية السليمة.

ْفع بالئحة الفترة التصحيحية لنظام  الرَّ
ر: مكافحة التستُّ

إلزام جميع منافذ البيع بالتجزئة 
ْفع اإللكتروني: بتوفير وسائل الدَّ

ـــح أوضـــاع مخاِلفـــي  ـــوزارة الئحـــًة لتصحي رت ال طـــوَّ
ر، بالتعـــاُون مـــع جهـــات  نظـــام مكافحـــة التســـتُّ
ة، علـــى أن يبـــدأ تنفيـــذ الائحـــة بعـــد  حكوميـــة عـــدَّ

نفـــاذ النظـــام بـــــ180 يومـــًا.

ــة،  ــاع التجزئـ ــزام جميـــع أنشـــطة قطـ ــُتكِمل إلـ اسـ
والمطاعـــم والمقاهـــي، والخدمـــات الشـــخصية، 

بتوفيـــر حلـــول الدفـــع اإللكترونـــي.

مكافحة
ر التجاري التستُّ

86
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ح َدْور 14 جهة حكومية  حملة توعوية توضِّ
ر التجاري في مكافحة التستُّ

بتشـكيل  السـامي  األمـر  مـع صـدور  بالتزاُمـن  توعويـة  إطـالق حملـة 
ر التجـاري: اللجنـة اإلشـرافية علـى البرنامـج الوطنـي لمكافحـة التسـتُّ

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

 14 ـــح َدْور  أطلقـــت الـــوزارة حملـــة توعويـــة توضِّ
التجـــاري،  ر  التســـتُّ مكافحـــة  فـــي  حكوميـــة  جهـــة 
وتكاُتـــف جهودهـــا مـــن خـــال البرنامـــج الوطنـــي 

التجـــاري. ر  التســـتُّ لمكافحـــة 

ـــن مـــع صـــدور  ر التجـــاري، بالتزاُم ـــة بمخاطـــر التســـتُّ ـــة توعوي إطـــالق حمل
ث: ر المحـــدَّ نظـــام مكافحـــة التســـتُّ

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء 

ببيئة األعمال التجارية.

ر التجـــاري  تـــمَّ إطـــاق حملـــة توعويـــة حـــول التســـتُّ
قـــة ومحتـــوى  وآثـــاره مـــن خـــال تجربـــة اجتماعيـــة موثَّ

ث. ـــدَّ ـــروق الرئيســـة فـــي النظـــام المح ـــح الف يوضِّ

اعتمـــاد مخَرجـــات دراســـة تحديـــد المناطـــق لقطـــاع التجزئـــة مـــع وكالـــة 
تخطيـــط المـــدن فـــي وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة واإلســـكان:

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

التجاريـــة  المناطـــق  تحديـــد  دراســـة  اســـُتكملت 
بيئـــة  لبنـــاء   )Zoning( واألحيـــاء  المـــدن  فـــي 
يـــة فـــي قطـــاع التجزئـــة، وتوطيـــن  تناُفســـية صحِّ
ــودة  ــة وجـ بحيـ ــاظ علـــى الرِّ ــذه الوظائـــف، والحفـ هـ
المتاجـــر، مـــن خـــال تحديـــد مناطـــق ومســـافات 
ــز  ــارج المراكـ ــر خـ ــاح المتاجـ دة الفتتـ ــدَّ ــطة محـ وأنشـ

التجاريـــة فـــي األحيـــاء والشـــوارع العامـــة.

مـع  التجـاري  ر  التسـتُّ لمكاَفحـة  مبـادرة   47 تطويـر 
الجهات الشريكة: 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

ر  بـــدأ العمـــل علـــى 47 مبـــاَدرة لمكاَفحـــة التســـتُّ
التجـــارة،  )وزارة  الشـــريكة  الجهـــات  مـــع  التجـــاري 
وزارة الداخليـــة، وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة 
والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون  وزارة  االجتماعيـــة، 
ــة، وزارة  ــاه والزراعـ ــة والميـ ــكان، وزارة البيئـ واإلسـ
النقـــل، وزارة االســـتثمار، الهيئـــة العامـــة للـــزكاة 
الصغيـــرة  للمنشـــآت  العامـــة  الهيئـــة  والدخـــل، 
ـــطة، الهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء  والمتوسِّ
للمقاِوليـــن،  الســـعودية  الهيئـــة  االصطناعـــي، 
الغـــرف  مجلـــس  الســـعودي،  المركـــزي  البنـــك 
ـــزة(، ومتابعـــة  الســـعودية، مركـــز االقامـــة المميَّ
اإلشـــرافية  جـــان  اللِّ ِقَبـــل  مـــن  المبـــاَدرات  تلـــك 

للبرنامـــج. والتنفيذيـــة 

47
ر  مباَدرة لمكافحة التستُّ

التجاري

اإلنجــــــازات
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ثـــة للبرنامـــج الوطنـــي  تفعيـــل حوكمـــة محدَّ
ر التجـــاري: لمكاَفحـــة التســـتُّ

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال 
التجارية.

م المملكة العربية  تقدُّ
السعودية في تقرير 
الــكتـــاب الــسنــــوي 
للتناُفسية العاَلـمية 

2020م

فـــي  المملكـــة  ترتيـــب  ـــن  تحسَّ
تقريـــر الكتـــاب الســـنوي للتناُفســـية 
حيـــث   ،2020 للعـــام  العالميـــة 
ـــت المملكـــة فـــي المرتبـــة 24  حلَّ
ــًا بعـــد أن  فـــي عـــام 2020م عالميـ
كانـــت فـــي المرتبـــة 26 فـــي عـــام 
ل  تســـجِّ االنجـــاز  وبهـــذا  2019م، 
فـــي  الوحيـــد  م  التقـــدُّ المملكـــة 

األوســـط. الشـــرق 

تســـعى وزارة التجـــارة دومـــًا إلـــى تحقيـــق أعلـــى 
النمـــو  وزيـــادة  والعالميـــة،  يـــة  المحلِّ المراتـــب 
فـــي المجـــاالت كافـــة. وفـــي إطـــار تطويـــر بيئـــة 
ـــاء فـــي  ـــة التناُفســـية وتحســـينها، واالرتق المملك
ـــن ترتيـــب المملكـــة  التقاريـــر العالميـــة، فقـــد تحسَّ
للتناُفســـية  الســـنوي  الكتـــاب  تقريـــر  فـــي 
ـــت المملكـــة  العالميـــة للعـــام 2020م، حيـــث حلَّ
فـــي المرتبـــة 24 فـــي عـــام 2020م عالميـــًا بعـــد 
أن كانـــت فـــي المرتبـــة 26 فـــي عـــام 2019م، 
م الوحيـــد  ل المملكـــة التقـــدُّ وبهـــذا االنجـــاز تســـجِّ

ــرق األوســـط. فـــي الشـ

قامـــت الـــوزارة بتطويـــر وتفعيـــل حوكمـــة 
لمكافحـــة  الوطنـــي  للبرنامـــج  ثـــة  محدَّ
إيضـــاح  فيهـــا  يتـــمُّ  التجـــاري،  ر  التســـتُّ
األدوار والمســـؤوليات، وتحديـــد منهجيـــة 
وتعزيـــز  التقاريـــر،  وَرْفـــع  التصعيـــد 
االســـتفادة مـــن الجهـــات المشـــاِركة فـــي 
علـــى  وتنفيذهـــا،  المبـــاَدرات  تطويـــر 

ة: عـــدَّ مســـتوياٍت 

اللجنـــة اإلشـــرافية: لجنـــة وزاريـــة . 1
ْبعـــي. ُر تجتمـــع بشـــكل 

بمســـتوى . 2 لجنـــة  التنفيذيـــة:  اللجنـــة 
ـــة الخامســـة عشـــرة،  ـــل مـــن المرتب تمثي
ـــع تنفيـــذ المبـــاَدرات بشـــكل ِنْصـــف  ُتتاِب

شـــهري. 

اللجـــان الفرعيـــة ذات األولوية: . 3
ز على  وهـــي 5 لجـــان فرعيـــة تركِّ
د )تمكين  محـــور أو قطاع محـــدَّ

الرقابـــة، قطـــاع المقاَوالت، قطاع 
التجزئـــة، قطـــاع النقل، قطاع 

الزراعة(.

اإلنجــــــازات

ــد  ــة بعـ ــة علـــى هـــذه المرتبـ ــازت المملكـ وقـــد حـ
ـــرات  مـــة فـــي المؤشِّ قـــت مراتـــب متقدِّ أْن حقَّ
المســـتهِلك،  ـــر أســـعار  التاليـــة: مؤشِّ الفرعيـــة 
التجاريـــة،  الخدمـــات  صـــادرات  نمـــّو  ـــر  ومؤشِّ
الشـــركات،  فـــي  الرقمـــي  ل  التحـــوُّ ـــر  ومؤشِّ
ــاري، وذلـــك  ــل التجـ ــدء العمـ ــراءات بـ ــر إجـ ـ ومؤشِّ

كاآلتـــي:

قـت المملكـة المرتبـة 2 عالميـًا لعـام  حقَّ
ـر أسـعار المستهِلك،  2020م في مؤشِّ
بينمـا كانـت فـي المرتبـة 38 عالميـًا في 

عـام 2019م.
المرتبة 2 عالميًا في 2020م 

المرتبة 38 عالميًا في 2019م

1
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المرتبة 14 عالميًا في 2020م 

المرتبة 18 عالميًا في 2019م

المرتبة 3 عالميًا في 2020م 

المرتبة 51 عالميًا في 2019م

المرتبة 15 عالميًا في 2020م 

المرتبة 60 عالميًا في 2019م

قت المملكة المرتبة 14 عالميًا لعام  حقَّ
الرقمـي  ل  التحـوُّ ـر  فـي مؤشِّ 2020م 
في الشـركات، بينما كانت في المرتبة 

18 عالميـًا فـي عـام 2019م.

قـت المملكـة المرتبـة 3 عالميـًا لعـام  حقَّ
ـر النمـو فـي صادرات  2020م فـي مؤشِّ
فـي  كانـت  بينمـا  التجاريـة،  الخدمـات 

2019م. عـام  عالميـًا فـي   51 المرتبـة 

عالميـًا   15 المرتبـة  المملكـة  قـت  حقَّ
إجـراءات  ـر  مؤشِّ فـي  2020م  لعـام 
بـدء العمـل التجـاري، بينمـا كانـت فـي 
2019م. 60 عالميـًا فـي عـام  المرتبـة 

3

2

4

ـــرات  م في المؤشِّ وقـــد أتـــى هـــذا التقـــدُّ
نتيجـــًة للجهـــود الجبـــارة التـــي بذلتهـــا 

ـــا، إذ: ـــة كورون ـــالل أزم ـــوزارة خ ال

فـــت الـــوزارة عملهـــا الرقابـــي مـــن 	  كثَّ
ـــد مـــن  ـــة للتأكُّ خـــال الجـــوالت الرقابي

ـــَلع. اســـتقرار األســـعار ووفـــرة السِّ

تقديـــم 	  فـــي  الـــوزارة  ت  اســـتمرَّ
كالمعتـــاد،  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
إلنهـــاء  فيـــن  موظَّ تخصيـــص  مـــع 
الخدمـــات التـــي تحتـــاج إلـــى مراَجعـــة 

الفـــروع.

رفعـــت الـــوزارة الطاقـــة االســـتيعابية 	 
تســـخيرها  مـــع  االتصـــال،  لمراكـــز 
كقنـــوات الســـتقبال الباغـــات وتنفيـــذ 

العمليـــات.

عـــات :األهداف المنشودة : التطلُّ

م . 1 التقـــدُّ علـــى  المملكـــة  ِحـــْرص 
المســـتمر  والتحســـين  المتواصـــل 
فـــي جميـــع المجـــاالت التجاريـــة ومـــا 

بهـــا. ـــق  يتعلَّ

ســـعي المملكـــة ألْن تكـــون في مصافِّ . 2
مـــة، والتناُفـــس علـــى  المتقدِّ الـــدول 
اإلصاحـــات  فـــي  األولـــى  المراتـــب 
ــة. ــر العالميـ ــي التقاريـ ــينات فـ والتحسـ

مهـــا . 3 تقدِّ التـــي  بالخدمـــات  االرتقـــاء 
المجـــاالت  جميـــع  فـــي  المملكـــة 

العالميـــة  رات  التطـــوُّ لمواَكبـــة 

ـرات 	  المؤشِّ فـي  م  التقـدُّ مواَصلـة 
ـدارة. الصَّ علـى  والمحاَفظـة  المذكـورة، 

ـرات 	  م فـي المؤشِّ ـع الـوزارة للتقـدُّ تتطلَّ
مراتـب  وتحسـين  األخـرى،  العالميـة 

األخـرى. المجـاالت  فـي  المملكـة 
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إطالق خدمة إلكترونية 
للحصول على السجل 

التجاري باللغة اإلنجليزية

أطلقـــت وزارة التجـــارة خدمـــة 
الســـجل  لحاملـــي  جديـــدة 
نهـــم مـــن الحصول  التجـــاري تمكِّ
َفْوريـــًا علـــى الســـجل التجـــاري 
باللغـــة اإلنجليزيـــة، ســـواًء كان 

ســـات. المؤسَّ أو  للشـــركات 

نبذة عن الخدمة:

الَوْضع السابق:

أطلقـــت وزارة التجـــارة خدمـــة جديـــدة لحاملـــي 
نهـــم مـــن الحصـــول َفْوريـــًا  الســـجل التجـــاري تمكِّ
علـــى الســـجل التجـــاري باللغـــة اإلنجليزيـــة، ســـواًء 
هـــذه  وتأتـــي  ســـات،  المؤسَّ أو  للشـــركات  كان 
ــتثمار الخارجـــي  ــات االسـ ــيرًا لعمليـ الخطـــوة تيسـ
وتســـهيًا للعمـــل التجـــاري، باإلضافـــة إلـــى َدْعـــم 
ـــاَدرات  ـــز مب قطـــاع األعمـــال فـــي المملكـــة، وتعزي
الخـــاص،  القطـــاع  وتمكيـــن  الرقمـــي  ل  التحـــوُّ
ـــوزارة  مـــة مـــن ال ـــع مســـتوى الخدمـــات المقدَّ وَرْف

ــا. ــات عمائهـ عـ ــا يرتقـــي لتطلُّ بمـ

ــدة  ــل عديـ ــرُّ بمراحـ ــة تمـ ــجات التجاريـ ــت السـ كانـ
المكاتـــب  فـــي  اليدويـــة  الترجمـــة  طريـــق  عـــن 
تعميُدهـــا  وَيْلـــَزم  الـــوزارة،  خـــارج  المعَتَمـــدة 
مـــن الـــوزارة ليتـــمَّ العمـــل بهـــا، بينمـــا أتاحـــت 
ـــدة الحصـــول علـــى الســـجل باللغـــة  الخدمـــة الجدي

وَفـــْوري. إلكترونـــي  بشـــكل  اإلنجليزيـــة 

األهداف المنشودة:

يــــات: التحدِّ

عات: التطلُّ

الحصـــول على ترجمـــة معَتَمدة إلكترونيًا.
تمكيـــن أصحـــاب األعمـــال مـــن التواُصـــل مـــع 

ــة. ــارج المملكـ ــة خـ ــآت التجاريـ المنشـ
تشـــجيع المســـتثِمر األجنبـــي لاســـتثمار داخـــل 

المملكـــة.
ل الرقمي. تعزيـــز مباَدرات التحوُّ

َرْفـــع مســـتوى خدمـــات الـــوزارة بمـــا يرتقـــي 
عمائهـــا. عـــات  لتطلُّ

لتقديـــم  رة،  المتكـــرِّ التقنيـــة  األعطـــال  َتَفـــادي 
عـــات الـــوزارة وعمائهـــا. الخدمـــة بمـــا يرتقـــي لتطلُّ

ل  ــوُّ ــق التحـ ــوزارة لتحقيـ ــات الـ ــع خدمـ ــة جميـ أتمتـ
ـــر  ـــا ييسِّ الرقمـــي فـــي جميـــع تعاُماتهـــا؛ ممَّ
ل المماَرســـات التجاريـــة ويرتقـــي بهـــا. ويســـهِّ
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صـــدور نظام َضَمان الحقـــوق باألموال المنقولة 
التنفيذية والئحتـــــه 

ر صدور النظام الجديد لمكاَفحة التستُّ

صدور نظام الغرف التجارية

صدور تعديل نظام اإلفالس

ْهـــن التجـــاري والئحتـــه  صـــدور تعديـــل نظـــام الرَّ
التنفيذيـــة

دين ـَ ميـــن المعَتمـــ صـــدور تعديـــل نظــــام المقيِّ

صدور تنظيم هيئة التجارة الخارجية

إصدار الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية

إصدار الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية

إصدار الالئحــة التنفيذية لنظــام االمتياز التجـــاري

إصدار الالئحة التنفيذية لنظام الشركات المهنيـة

إصـــدار الالئحـــة التنظيميـــة لمجالـــس األعمـــال 
األجنبيـــة الســـعودية 

ة إصدار قواعد تنظيم الـِمَهــــــن الحرَّ

إصدار قواعد ترشيح اأُلَمناء والـُخَبراء

الهدف االستراتيجي : 
التحسين واالرتقاء ببيئة 

األعمال التجارية.

إصدار وتطوير وتحديث 

نظامًا والئحًة وقواعد 

 15
صــدور نظام َضَمــان الحقوق باألموال 

المنقولــة والئحتــه التنفيذية:

إصدار وتطوير وتحديث 15 نظامًا والئحًة وقواعد :  -1

َضَمـــان  تنظيـــم  إلـــى  النظـــام  يهـــدف 
الحقـــوق باألمـــوال المنقولـــة، مـــن ناحيـــة 
ـــة  انعقـــاد تلـــك الحقـــوق وَنَفاذهـــا واألولويَّ
إخـــال  عنـــد  والتنفيـــذ  بينهـــا،  فيمـــا 
ــا  ــة، كمـ ــات المضمونـ ــن بااللتزامـ المدينيـ
اســـتهَدَف النظـــام َوْضـــع إطـــار نظامـــي 
ــح  ــن المصالـ ــدِّ مـ ــِهم فـــي الحـ ــد ُيسـ ـ موحَّ
تلـــك  فـــي  تنشـــأ  قـــد  التـــي  ـــة  الخفيَّ
ــوق  ــة حقـ ــن حمايـ ــا يضَمـ المعاَمـــات، بمـ
مـــن  والحـــّد  عليهـــا،  والحفـــاظ  الدائنيـــن 
مخاطـــر دعـــاوى الغيـــر التـــي قـــد تنشـــأ فـــي 
ـــد. حـــال عـــدم وجـــود إطـــار نظامـــي موحَّ

مـــت الائحـــة التنفيذيـــة األحـــكام  وقـــد نظَّ
المحالـــة إليهـــا مـــن النظـــام، ومـــن ذلـــك مـــا 
ـــقُّ  ـــذ ح ـــي ال ُينفَّ ـــوال الت ـــد األم ـــق بتحدي يتعلَّ
بالحيـــازة،  إال  الغيـــر  تجـــاه  عليهـــا  الضمـــان 
ـــق بالتنفيـــذ خـــارج إطـــار المحكمـــة،  وأحـــكام تتعلَّ
ـــد  مـــت الائحـــة أحـــكام الســـجل الموحَّ كمـــا نظَّ
ومـــا  المنقولـــة،  األمـــوال  علـــى  للحقـــوق 
بـــات اإلشـــهار فـــي الســـجل  ـــق بمتطلَّ يتعلَّ
ـــه، إضافـــًة إلـــى ذلـــك  ـــه وإنهائ والتعديـــل علي
أتاحـــت الائحـــة للجميـــع البحـــث مـــن خـــال 
ـــد للحقـــوق علـــى األمـــوال  الســـجل الموحَّ

المنقولـــة.

ثـــت  رت وحدَّ أصـــدرت الـــوزارة وطـــوَّ
15 نظامـــًا والئحـــًة وقواعـــد.
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اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

ر إلـــى  يهـــدف النظـــام الجديـــد لمكاَفحـــة التســـتُّ
اإلســـهام فـــي تحفيـــز المنشـــآت الصغيـــرة 
مـــن  المســـتهِلكين  ـــطة، وحمايـــة  والمتوسِّ
ر، وتختـــصُّ وزارة التجـــارة  اآلثـــار الســـلبية للتســـتُّ
ـــي الباغـــات،  بالرقابـــة علـــى المنشـــآت، وَتَلقَّ
المنصـــوص  الجرائـــم والمخاَلفـــات  وَضْبـــط 

عليهـــا فـــي النظـــام.
ـــات لحمايـــة هويـــة وبيانـــات  وُيِقـــرُّ النظـــام آليَّ
بعـــدم  ر  التســـتُّ قضايـــا  عـــن  غيـــن  المبلِّ
تضمينهـــا فـــي ملـــفِّ القضيـــة، ويكاِفـــئ 
ر بنســـبٍة تصـــل  غيـــن عـــن حـــاالت التســـتُّ المبلِّ
بعـــد  لـــة  المحصَّ الغرامـــة  مـــن   30% إلـــى 
ــة. ــة النهائيـ ــابه الصفـ ــُحْكم واكتسـ ــدور الــ صـ
اســـتباقية  إجـــراءات  علـــى  النظـــام  ونـــصَّ 
ر لتضييـــق منابـــع  لــــَمْنع وقـــوع جرائـــم التســـتُّ
للمراحـــل  ي  التصـــدِّ عبـــر  الظاهـــرة،  هـــذه 
عقوبـــات  وإيقـــاع  الجريمـــة،  تســـِبق  التـــي 
هـــا َحْجـــز ومصـــاَدرة األمـــوال غيـــر  مـــن أهمِّ

ر: صــدور النظــام الجديد لمكاَفحة التســتُّ

ــدور  ــد صـ ــة بعـ ــي الجريمـ ــروعة لمرَتِكبـ المشـ
هـــم. أحـــكام قضائيـــة نهائيـــة فـــي حقِّ

ذات  الحكوميـــة  الجهـــاِت  النظـــاُم  ـــن  وُيمكِّ
ومخاَلفـــات  جرائـــم  َضْبـــط  ِمـــْن  العاقـــة 
ر إلـــى جانـــب وزارة التجـــارة، وُيلـــِزم كلَّ  التســـتُّ
جهـــة ُتصـــِدر تراخيـــص لمماَرســـة أيِّ نشـــاط 
صـــت  ـــي رخَّ اقتصـــادي بمتاَبعـــة المنشـــآت الت
لهـــا، وإبـــاغ الـــوزارة بمـــا َيْظَهـــر لهـــا مـــن 

ر. اشـــتباه فـــي وقـــوع جريمـــة تســـتُّ
ـــة للجهـــات  ـــد الصاحيَّ وُيعطـــي النظـــام الجدي
ذات العاقـــة باالســـتعانة بالتقنيـــة إلثبـــات 
ـــة  ر التجـــاري عبـــر األدلَّ جرائـــم ومخاَلفـــات التســـتُّ
اإلثبـــات  طـــرق  إلـــى  إضافـــًة  اإللكترونيـــة 

ــرى. األخـ
ــف  ــواز تخفيـ ــدَأ جـ ــام مبـ ــَتْحَدَث النظـ ــا اسـ كمـ
العقوبـــة أو اإلعفـــاء منهـــا لمـــن ُيبـــاِدر مـــن 
ـــًا  ـــغ عنهـــا وفق ـــكام النظـــام بالتبلي مخاِلفـــي أح

دة. ــدَّ ــط محـ لَضَوابـ

يهـــدف النظـــام إلى تســـهيل بدء ومماَرســـة 
الغـــرف  أداء  ر  ويطـــوِّ التجـــاري،  العمـــل 
األداء  لقيـــاس  ـــرات  مؤشِّ عبـــر  التجاريـــة 
وَرْفـــع الكفـــاءة وفـــق أفضـــل المماَرســـات 
ـــراكات االســـتراتيجية  ز الشَّ العالميـــة، ويعـــزِّ
ـــع  ـــة األنشـــطة االقتصاديـــة فـــي جمي لتنمي
المناطـــق، وَرْفـــع تناُفســـية قطـــاع األعمـــال.

ـــد النظـــاُم الجهـــوَد لخدمـــة القطـــاع  ويوحِّ
ـــادة تشـــكيل  ـــال إنشـــاء وإع ـــاص مـــن خ الخ
الغـــرف التجاريـــة بحســـب المناطـــق اإلداريـــة، 
دة مـــن  ـــن بنـــاًء علـــى معاييـــر محـــدَّ وُيمكِّ
فـــي  تجاريـــة  غرفـــة  مـــن  أكثـــر  إنشـــاء 
المنطقـــة اإلداريـــة الواحـــدة، أو مكاتـــب أو 
فـــروع فـــي المحافظـــات والمراكـــز التابعـــة 
ــتثِمر  ــًة إلـــى تمكيـــن المسـ ــة، إضافـ للغرفـ
إدارات  مجالـــس  عضويـــة  مـــن  األجنبـــي 
إلغـــاء  بعـــد  مـــرة  ل  ألوَّ التجاريـــة  الغـــرف 
اشـــتراط الجنســـية الســـعودية لعضويتهـــا، 
اإلدارة  د عضويـــة مجلـــس  ُتجـــدَّ أْن  علـــى 

لدورَتْيـــن متتاليَتْيـــن فقـــط.
ـــل  ــة العم ــدء ومماَرسـ ــام بـ ل النظـ ــهِّ ويسـ
الجـــدد  المشـــتركين  بإعفـــاء  التجـــاري 
رســـوم  مـــن  ســـات(  والمؤسَّ )الشـــركات 
االشـــتراك فـــي الغرفـــة لمـــدة 3 ســـنوات 
مـــن تاريـــخ القيـــد فـــي الســـجل التجـــاري، 
تجاريـــًا  نشـــاطًا  يـــزاول  لمـــن  وَيْســـَمح 
فـــي  بالقيـــد  ُملـــَزم  وغيـــر  بـــه  صـــًا  مرخَّ

صــدور نظــام الغرف التجارية:

الســـجل التجـــاري باالشـــتراك فـــي الغرفـــة 
َد  تعـــدُّ النظـــاُم  َيْشـــَتِرط  وال  التجاريـــة، 
ـــة  د فـــروع المنشـــأة التجاري االشـــتراك بتعـــدُّ
ــة،  ــاص اإلداري للغرفـ ــاق االختصـ ــي نطـ فـ
د  بخـــاف النظـــام الســـابق الـــذي كانـــت تتعـــدَّ

الفـــروع. د  بتعـــدُّ فيـــه االشـــتراكات 
تعديـــل  علـــى  الجديـــد  النظـــام  ونـــصَّ 
»اتحـــاد  إلـــى  الغـــرف  مجلـــس  تســـمية 
ــاد  ــة مجلـــس االتحـ ــادة هيكلـ ــرف«، وإعـ الغـ
ليصبـــح مـــن رؤســـاء الغـــرف، واســـَتْحَدَث 
»الجمعيـــة  بـــــ  ـــًا  ممثَّ إشـــرافيًا  جهـــازًا 
ـــل أدوار  ـــة التحـــاد الغـــرف«، وتفعي العمومي
التجاريـــة  للغـــرف  العموميـــة  الجمعيـــات 
ـــادئ  وَمْنحهـــا الصاحيـــات الازمـــة وفـــق مب
الحوكمـــة ومعاييرهـــا، كمـــا ُيجيـــز النظـــاُم 
علـــى  والتصويـــت  االجتماعـــات  َعْقـــَد 

اإللكترونيـــة. بالوســـائل  القـــرارات 
أداء  كفـــاءة  َرْفـــع  علـــى  النظـــام  ويعمـــل 
ـــم  ـــاس األداء والتقيي ـــال قي ـــرف مـــن خ الغ
درجـــة  انخفـــاض  حـــال  وفـــي  المســـتمر، 
ده  تحـــدِّ الـــذي  الحـــدِّ  عـــن  الغرفـــة  تقييـــم 
مجلـــس  َمْنـــح  التجـــارة  فلوزيـــر  الائحـــة، 
الَوْضـــع  لمعاَلــــجة  ســـنٍة  مهلـــَة  اإلدارة 
اســـتمرار  حـــال  وفـــي  األداء،  وتحســـين 
تشـــكيل  إعـــادة  فللوزيـــر  األداء  انخفـــاض 

الغرفـــة. إدارة  مجلـــس 
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يهـــدف التعديـــل إلـــى تحقيـــق أهـــداف نظـــام 
ة  ــادَّ ــي المـ ــا فـ ــوص عليهـ ــاس المنصـ اإلفـ
الخامســـة منـــه، وقـــد جـــاء بتقييـــد تعليـــق 
دة، ويضَمـــن  ة زمنيـــة محـــدَّ المطاَلبـــات بمـــدَّ
تعليـــق  مـــن  المديـــن  اســـتفادَة  ذلـــك 
ــه علـــى  ـ ة، وَحثَّ ــدَّ المطاَلبـــات فـــي هـــذه المـ
تنظيـــم أوضاعـــه الماليـــة وإعـــداد المقَتـــَرح 
وتقديمـــه للمحكمـــة وللدائنيـــن فـــي وقـــت 
د، وهـــذا بـــَدْوره يخِفـــض مـــن تكلفـــة  محـــدَّ
تـــه وُيراعـــي حقـــوق الدائنيـــن. اإلجـــراء ومدَّ

والثالثـــة 	  األولـــى،   : المـــوادُّ لـــت  ُعدِّ
عشـــرة، والثالثـــة والعشـــرون، والسادســـة 
ــن  ــرون، مـ ــابعة والعشـ ــرون، والسـ والعشـ
ميـــن المعَتَمديـــن، بمـــا يتوافق  نظـــام المقيِّ
مـــع أبـــرز المماَرســـات الدوليـــة وَعْكســـها 

يـــة. علـــى التطبيقـــات المحلِّ

ـــق هيئـــة الســـوق الماليـــة مـــع الهيئـــة 	  تنسِّ
المعَتَمديـــن  ميـــن  للمقيِّ الســـعودية 
ــال  ــات حيـ ــن مقَتَرحـ ــراه مـ ــا تـ ــا بمـ لتزويدهـ
ـــق بتقييـــم األوراق الماليـــة،  تطويـــر مـــا يتعلَّ
الماليـــة  الســـوق  هيئـــة  تـــدُرس  بحيـــث 
ـــق  باتهـــا فيمـــا يتعلَّ مناَســـبَة تعديـــل متطلَّ
فـــي  رهـــا  توفُّ الـــازم  باالشـــتراطات 
مماَرســـة تقييـــم األوراق الماليـــة بنـــاًء علـــى 

المقَتَرحـــات. هـــذه 
بـــات  متطلَّ تيســـير  مـــن  التعديـــل  ز  يعـــزِّ
الحصـــول علـــى االئتمـــان، وذلـــك مـــن خـــال 
توســـيع نطـــاق الديـــون التـــي يمكـــن تقديـــم 
ْهـــن َضَمانـــًا لهـــا، ومـــن خـــال إلغـــاء الســـجل  الرَّ
ـــد للرهـــون التجاريـــة وتســـجيل جميـــع  الموحَّ
َمـــان األخـــرى فـــي  الرهـــون وأنـــواع حقـــوق الضَّ
للحقـــوق علـــى األمـــوال  ـــد  الموحَّ الســـجل 
أحـــكام  الكامـــل مـــع  ســـاق  المنقولـــة، واالتِّ
نظـــام َضَمـــان الحقـــوق باألمـــوال المنقولـــة.

صدور تعديل
نظــــــام اإلفـــالس:

مين  صــدور تعديل نظــام المقيِّ
المعَتَمدين:

صــدور تعديل نظام
ْهــن التجاري والئحتــه التنفيذية: الرَّ

اإلنجــــــازات

يهـــدف تنظيـــم الهيئـــة إلـــى تعزيـــز المكاســـب 
التجاريـــة الدوليـــة للمملكـــة، والدفـــاع عـــن 
مصالحهـــا فـــي مجـــاالت التجـــارة الخارجيـــة، بما 
ــا الوطنـــي،  ــة اقتصادهـ ــِهم فـــي تنميـ ُيسـ
ة، ِمـــْن  إذ أولـــى الهيئـــَة اختصاصـــاٍت عـــدَّ

ِضْمنهـــا:

واالســـتراتيجيات 	  السياســـات  َوْضـــع 
لـــة بعملهـــا. والخطـــط والبرامـــج ذات الصِّ

ــارة 	  ــة التجـ مـ ــة فـــي منظَّ ــل المملكـ تمثيـ
ــة. العالميـ

القيـــام بمهـــام ومســـؤوليات المعاَلــــجات 	 
التجاريـــة.

 اإلشراف على الملَحقيات التجارية.	 

ـــخ  ـــه مـــن تاري ـــل ب ـــذي ُيعَم ـــم -ال ـــد التنظي وأكَّ
ـــع بالشـــخصية  َنْشـــره- علـــى أنَّ الهيئـــة تتمتَّ
االعتباريـــة العامـــة وباالســـتقال المالـــي 
واإلداري، وترتبـــط تنظيميـــًا بوزيـــر التجـــارة، 
ــِة الرئيـــُس فـــي مدينـــة  ــرُّ الهيئـ ويكـــون مقـ
الريـــاض، ويجـــوز لهـــا -بحســـب الحاجـــة- إنشـــاء 

فـــروع داخـــل المملكـــة.

تنظيم صدور 
هيئـــــة التجـــــارة الخارجيــــــة:

التجـــارة  َدْور  تعزيـــز  إلـــى  الائحـــة  تهـــدف 
اإللكترونيـــة، وَرْفـــع ِنْســـبتها فـــي قطـــاع 
ـــفافية  التجزئـــة، وَضَمـــان المصداقيـــة والشَّ

فـــي تعاُمـــات التجـــارة اإللكترونيـــة.

ــة  ــم عمليـ ــة تنظيـ ــح  الائحـ ــرز مامـ ــن أبـ ومـ
مماَرســـة التجـــارة اإللكترونيـــة مـــن خـــال 
َفْســـخ  حـــاالت  وتحديـــد  اإلقامـــة،  محـــلِّ 
المحـــالِّ  الَعْقـــد، وتنظيـــم نشـــاط توثيـــق 
ــتهِلك،  ــات المسـ ــة بيانـ ــة، وحمايـ اإللكترونيـ
ـــات  وتنظيـــم اإلعانـــات اإللكترونيـــة والمنصَّ

ي َدْور الوســـاطة. اإللكترونيـــة التـــي تـــؤدِّ

الخدمـــة  م  مقـــدِّ علـــى  الائحـــُة  وحظـــرت 
االحتفـــاَظ بالبيانـــات الشـــخصية للمســـتهِلك 
ـــر الخدمـــة،  إال لغـــرض الوفـــاء بالتزامـــات موفِّ
وَمَنَعـــت استعماَلــــها  أليِّ أغـــراض أخـــرى، 
كاإلعـــان أو التســـويق، دون الحصـــول علـــى 
مواَفقـــة صريحـــة مســـَبقة مـــن المســـتهِلك. 

ـــغ  دت الائحـــة علـــى ضـــرورة أْن يبلِّ وشـــدَّ
ُم الخدمـــة وزارَة التجـــارة خـــال 3 أيـــام فـــي  مقـــدِّ
ضـــت بيانـــات المســـتهِلك الشـــخصية  حـــال تعرَّ
َم الخدمة باالحتفاظ  لاختراق. كما ألزمت مقدِّ
ـــة  ـــا ُيبـــَرم بواســـطة المنصَّ ببيانـــات وافيـــة عمَّ
اإللكترونيـــة مـــن عقـــود، وتخزينهـــا بأســـلوٍب 
ة ال تقلُّ  يضَمـــن الحفـــاَظ علـــى ســـامتها لمـــدَّ

ـــرام. ـــخ اإلب ـــاث ســـنوات مـــن تاري ـــن ث ع

إصدار الالئحــة التنفيذية 
لنظام التجــارة اإللكترونية:
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تهـــدف الائحـــة إلـــى تشـــجيع أنشـــطة 
االمتيـــاز التجـــاري فـــي المملكـــة، وَوْضـــع 
ُأُســـس لهـــذه العاقـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ 
َضَمـــان  إلـــى  باإلضافـــة  ـــفافية،  الشَّ
والواجبـــات  الحقـــوق  عـــن  اإلفصـــاح 
قـــة بُفـــَرص االمتيـــاز؛  والــــَمخاطر المتعلِّ
لمســـاَعدة صاحـــب االمتيـــاز المحَتَمـــل علـــى 

خـــاذ قـــرارات اســـتثمارية صائبـــة. اتِّ

وِمـــْن أبـــرز مامـــح  الائحـــة تنظيـــم إجـــراءات 
بـــات القيـــد واإلفصـــاح لـــدى الـــوزارة،  ومتطلَّ
وإصـــدار نمـــوذج لوثيقـــة اإلفصـــاح، وتحديد 
ــي  ــن مانحـ ــة مـ مـ ــة المقدَّ ــوى الوثيقـ محتـ
ة القيـــد لـــدى الـــوزارة  االمتيـــاز، وتنظيـــم مـــدَّ
ـــة  وحـــاالت اإللغـــاء، وكذلـــك تنظيـــم آليَّ

ـــة والتســـويق. عاي ـــل أنشـــطة الدِّ تموي

نـــت الائحـــُة أحـــكاَم تحديـــد ماِلـــك  وقـــد بيَّ
فـــي  المســـَتْخَدمة  التجاريـــة  العامـــة 
أعمـــال االمتيـــاز، وعاقـــة مانـــح االمتيـــاز 
بهـــذه العامـــة إذا لـــم يكـــن هـــو مالكهـــا، 
ـــي  ـــى طرَف ـــود مفروضـــة عل وأيضـــًا أّي قي
أعمـــال  أيِّ  مماَرســـة  بشـــأن  االتفاقيـــة 
ة  مناِفســـة ألعمـــال االمتيـــاز خـــال مـــدَّ
أو  إنهائهـــا  بعـــد  أو  االتفاقيـــة  ســـريان 

انقضائهـــا.

لـــًة للنظـــام فـــي تحقيـــق  تأتـــي الائحـــة مكمِّ
وتطويـــر  َدْعـــم  إلـــى  الراميـــة  األهـــداف 
المهنيـــة، وتحفيـــز مماِرســـي  الشـــركات 
ة علـــى تأســـيس شـــركات  الحـــرَّ الــــِمَهن 
مهنيـــة، وَوْضـــع اأُلُطـــر لترتيـــب حقـــوق 
ــي  ــاِهمين فـ ــركاء أو المسـ ــات الشـ وواجبـ
مفاهيـــم  وتعزيـــز  المهنيـــة،  الشـــركات 
ـــق لهـــا النمـــوَّ  ســـي بمـــا يحقِّ العمـــل المؤسَّ

واالســـتمرار.

وِمـــْن أبـــرز مامـــح الائحـــة توضيـــُح إجـــراءات 
ــة  ــركات المهنيـ ــيس الشـ ــات تأسـ بـ ومتطلَّ
وَقْيدهـــا، والقواعـــد العامـــة إلدارة هـــذا 
ـــن مشـــروُع  النـــوع مـــن الشـــركات، وقـــد بيَّ
الائحـــة شـــروَط وضوابـــَط مماَرســـة المهنـــة 
أو الــــِمَهن مـــن خـــال شـــركة الشـــخص 
ـــم الشـــركة  ـــط تقدي ـــك َضَواب ـــد، وكذل الواح
المماِرســـة ألكثـــر مـــن مهنـــة لخدماتهـــا 

المهنيـــة.

ـــح الائحـــُة شـــروَط وضوابَط تأســـيس  وتوضِّ
غيـــر  مـــع شـــركة مهنيـــة  شـــركة مهنيـــة 
ســـعودية، باإلضافـــة إلـــى توضيـــح َضَوابـــط 
ـــص لـــه فـــي  مشـــاَركة شـــخص غيـــر مرخَّ
ــتقال  ــْون اسـ ــا يُصـ ــة بمـ ــركة المهنيـ الشـ
ــن فـــي  ــاِهمين المهنييـ ــركاء أو المسـ الشـ

ــم. ــة ِمَهنهـ مماَرسـ

إصــدار الالئحــة التنفيذية لنظام 
االمتيــاز التجاري:

إصــدار الالئحــة التنفيذية لنظام 
الشــركات المهنية:

اإلنجــــــازات

وتنميـــة  توطيـــد  إلـــى  الائحـــة  تهـــدف 
العاقـــات فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة 
المختلفـــة بيـــن مجَتَمـــع األعمـــال بالمملكـــة 
ــي  ــار منهجـ ــن إطـ ــرة، ِضْمـ ــدول النظيـ والـ
دة  ــدِّ ــة المحـ ــداف الموضوعيـ ــق األهـ ـ يحقِّ
كتعريـــف  الـــدول،  تلـــك  مـــع  للعاقـــة 
بمنـــاخ  الدولَتْيـــن  ومشـــتركي  لـــي  ممثِّ
وُفَرص االســـتثمار المباشـــر وغير المباشـــر 
فـــي الدولَتْيـــن، وتقويـــة َدْور المملكـــة 
وإبرازهـــا بَوْصفهـــا مركـــزًا تجاريـــًا عالميـــًا 
ـــع  ـــل م ـــة لاســـتثمار، والتواُص ـــة جاذب وبيئ
الجهـــات المســـؤولة لـــدى الدولَتْيـــن بهـــدف 
تحســـين منـــاخ التعـــاون، وتذليـــل العقبـــات 

ــًا منهمـــا. التـــي ُتصـــاِدف أيـ

تهـــدف القواعـــد إلـــى تشـــجيع مزاَولـــة 
ة فـــي المملكـــة  أنشـــطة الــــِمَهن الحـــرَّ
تهـــا  وَوْضـــع ُأُســـس لهـــا، وتعزيـــز فاعليَّ
بتذليـــل العقبـــات التـــي ُتواِجُههـــا؛ لَرْفـــع 
إســـهام القطـــاع الخـــاص فـــي التجـــارة 
وتحقيـــق أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030.

مـــة للــــِمَهن  نـــت القواعـــد المنظِّ وتضمَّ
شـــروط  تحديـــد  المملكـــة  فـــي  ة  الحـــرَّ
الترخيـــص، واعتمـــاد معاييـــر لاعتـــراف 
بالمجـــاالت المهنيـــة، إضافـــًة إلـــى َوْضـــع 
علمـــي،  ـــل  )مؤهِّ قياســـية  إجـــراءات 
ــدار  ــة إصـ ــي( لعمليـ ــم نقطـ ــرة، تنظيـ خبـ
حقـــوق  وتحديـــد  المهنـــي،  الترخيـــص 

لهـــم. ـــص  المرخَّ والتزامـــات 

ـــِمَهن  ـــة أيٍّ مـــن الـ ـــُد مزاَول ـــر القواع وتحُظ
ة إال بعـــد الحصـــول علـــى الترخيـــص،  الحـــرَّ
الـــوزارة  إعـــداَد  القواعـــُد  تشـــمل  كمـــا 
ـــص لهـــم بمزاَولـــة  ســـجًا لَقْيـــد المرخَّ

ة. الــــِمَهن الحـــرَّ

اأُلَمنـــاء  ترشـــيح  قواعـــد  إصـــدار  يأتـــي 
والــــُخَبراء اســـتكمااًل للمنظومة التشريعية 
الثقـــة  وتعزيـــز  اإلفـــاس،  لنظـــام 
واالرتقـــاء  إجراءاتـــه،  فـــي  ـــفافية  والشَّ
اإلجـــراءات  وحوكمـــة  األداء،  بجـــودة 
ـــم القواعـــُد  قـــة بالترشـــيح، وتنظِّ المتعلِّ
بترشـــيح  قـــة  المتعلِّ اإلجـــراءاِت والــــُمَدَد 
ـــات  بالمهمَّ للقيـــام  والــــُخَبراء  اأُلَمنـــاء 
الــــُمناطة بهـــم فـــي إجـــراءات اإلفـــاس، 

لـــة. الصِّ ذات  بـــات  المتطلَّ وتحديـــد 

إصــدار الالئحــة التنظيمية لمجالس 
األعمال الســعودية األجنبية:

إصــدار قواعد تنظيم الـــِمَهن 
ة: الحرَّ

إصدار قواعد ترشــيح اأُلَمناء والـــُخَبراء:

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء ببيئة 
األعمال التجارية.
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وشمَل ذلك:
مشروع تطوير نظام الشركات.	 
مشروع الائحة التنفيذية لنظام االمتياز التجاري.	 
مشروع الائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية.	 
ر.	  مشروع الائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستُّ
مشروع تنظيم مكاتب المحاماة األجنبية.	 
مشروع الائحة التنظيمية لمجالس األعمال السعودية األجنبية.	 
مة إلجراءات اإلفاس العابرة للحدود.	  مشروع القواعد المنظِّ
ة.	  مشروع قواعد تنظيم الـِمَهن الحرَّ

مخاَلفـــات  فـــي  النظـــر  لجنـــة  َأْصـــَدرت 
قـــرارًا.  128 الشـــركات  نظـــام 

قرارات لجنة النظر في مخاَلفات نظام الشركات:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

التحسين واالرتقاء 
ببيئة األعمال التجارية.

تعزيز وتعظيم ثقة 
المتعاملين

تعزيز وتعظيم ثقة 
المتعاملين

اإلنجــــــازات

-2

 -3

ات العموم حول مشروعات األنظمة واللوائح؛  استطالع مرئيَّ
دات المشروعات: لالستئناس بآرائهم ومقَتَرحاتهم حول مسوَّ

ـــة النظـــر فـــي مخاَلفـــات نظـــام  أصـــدرت لجن
ـــرارًا. ـــة 134 ق ـــارة اإللكتروني التج

العقوبـــات  تطبيـــق  هيئـــة  أصـــدرت 
ــوكاالت  ــام الـ ــا فـــي نظـ المنصـــوص عليهـ

قـــرارًا.  51 التجاريـــة 

مخاَلفـــات  فـــي  الفصـــل  لجنـــة  أصـــدرت 
نظـــام المعـــادن الثمينـــة واألحجـــار الكريمـــة 

118 قـــرارًا.

ــواردة  ــات الـ ــع العقوبـ ــة توقيـ ــدرت لجنـ أصـ
ــرار. ــاري 101 قـ ــام الســـجل التجـ فـــي نظـ

لجنة النظر في مخاَلفات نظام التجارة اإللكترونية:

قرارات هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكاالت التجارية:

قرارات لجنة الَفْصل في مخاَلفات نظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة:

قرارات لجنة توقيع العقوبات الواردة في نظام السجل التجاري:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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ـــة،  بلـــغ عـــدد القضايـــا الـــواردة 63 قضيَّ
ـــًا؛  ـــكام الصـــادرة 184 ُحْكم ـــدد األح ـــغ ع وبل
منهـــا 164 ُحكمـــًا صـــادرًا لصالـــح الـــوزارة، 

هـــا. ــًا صـــادرًا ضدَّ و20 ُحْكمـ

9- التمثيل القضائي:

الهدف االستراتيجي :  ـــة النظـــر فـــي شـــكاوى تشـــاُبه  أصـــدرت لجن
ـــة. ـــة 117 توصي األســـماء التجاري

توصيات لجنة التحقيق وتوقيع العقوبات في مخاَلفات نظام األسماء 
التجارية:

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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ـــة  تـــمَّ اســـتحداث وتحديـــث عـــدد مـــن األدلَّ
ــة  ــن الناحيـ ــال مـ ــذا المجـ ــي هـ ــة فـ اإلجرائيـ
مرجعـــًا  لتكـــون  والقانونيـــة  اإلجرائيـــة 

كاآلتـــي: للمراِقبيـــن، 
إجرائـــي 	  دليـــل  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 

الخاصـــة. المخَتَبـــرات  علـــى  قابـــة  للرِّ
ـــي 	  ـــل اإلجرائ ـــث الدلي ـــاء مـــن تحدي االنته

ـــات. ن ـــص العيِّ لَفْح

تنفيـــذ الخطـــة الرقابيـــة والتموينية للوزارة 
لموســـم رمضان والعيد:

قابيـــة والتموينيـــة  الرِّ الخطـــة  تـــمَّ تنفيـــذ 
علـــى األســـواق، والتركيـــز علـــى األســـواق 
ِشـــطة خـــال موســـم رمضـــان والعيـــد  النَّ

ــق المملكـــة. فـــي جميـــع مناطـ

إطالق الخدمة اإللكترونية لترشيح 
فين للمشاَركة في موسم الحج: الموظَّ

تـــمَّ االنتهـــاء مـــن تطويـــر هـــذه الخدمـــة 
ترشـــيح  إمكانيـــة  للمراِقـــب  ُتتيـــح  التـــي 
نفســـه للمشـــاَركة فـــي موســـم الحـــج وفـــق 

دة وعادلـــة بيـــن الجميـــع. معاييـــر محـــدَّ

نات: تطوير إجراءات َفْحص العيِّ

األعمال االستباقية على تطوير 
خطط 3 مواسم:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 
المماَرسات التجارية السليمة.

َضَمان استدامة المخزون 
َلع األساسية. االستراتيجي من السِّ
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ــي 	  ــل اإلجرائـ ــداد الدليـ ــن إعـ ــاء مـ االنتهـ
ــواق. ــن األسـ ــات مـ نـ ــْحب العيِّ لَسـ

110

َدْور  لتوضيـــح  توعويـــة  َحْملـــة  إطـــالق 
المعـــادن  علـــى  قابـــة  الرِّ فـــي  الـــوزارة 

الكريمـــة: واألحجـــار  الثمينـــة 

تـــم إصـــدار وَنْشـــر مقطـــع فيديـــو توعـــوي 
قابـــة  ـــح َدْور الـــوزارة فـــي مجـــال الرِّ يوضِّ
ـــار الكريمـــة.  ـــة واألحج ـــادن الثمين ـــى المع عل

المملكـــة  ســـمة  اختيـــار  مـــن  االنتهـــاء 
لســـبائك ومشـــغوالت المعـــادن الثمينـــة 

وإعـــداد القـــرار الـــوزاري الخـــاص بهـــا:

لة بهيئـــة  تـــمَّ تنفيـــذ توصيـــة اللجنـــة المشـــكَّ
الــــُخَبراء فـــي المحَضـــر رقـــم 153 وتاريـــخ 
الفقـــرة  فـــي  ـــن  المتضمِّ 1440/1/24هــــ 
رقـــم )2( مـــن توصياتـــه المواَفقـــة علـــى 
قيـــام وزارة التجـــارة بالتنســـيق مـــع َمـــْن تـــراه 
مـــن الجهـــات ذات العاقـــة بَحْصـــر أشـــكال 
الرســـمي  ـــعار  والشِّ الوطنـــي  الَعَلـــم 
ـــَرفية  الشَّ ـــعارات  الشِّ وكذلـــك  للدولـــة، 
والدمغـــات الرســـمية لهـــا، تمهيـــدًا لتبليـــغ 
مـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة بهـــا؛  المنظَّ
ــة  ــكام اتفاقيـ ــًا ألحـ ــا وفقـ ــراض حمايتهـ ألغـ

باريـــس لحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة.

ـــالت الالزمـــة  االنتهـــاء مـــن دراســـة التعدي
والئحتـــه  الثمينـــة  المعـــادن  لنظـــام 
المركـــز  توصيـــات  حســـب  التنفيذيـــة 

وَرْفعهـــا: للتناُفســـية،  الوطنـــي 

تهـــدف الدراســـة إلـــى تحســـين بـــدء العمـــل 
التجـــاري وفـــق أفضـــل المماَرســـات الدوليـــة.

ــي  ــل اإلجرائـ ــث الدليـ ــن تحديـ ــاء مـ االنتهـ
المعـــادن  نظـــام  مخاَلفـــات  لَضْبـــط 

الكريمـــة: واألحجـــار 

تـــم االنتهـــاء مـــن تحديـــث الدليـــل اإلجرائـــي 
ـــار  ـــادن واألحج ـــط مخاَلفـــات نظـــام المع لَضْب
الناحيـــة  مـــن  الثانيـــة(  )النســـخة  الكريمـــة 
مرجعـــًا  ليكـــون  والقانونيـــة؛  اإلجرائيـــة 

للمراِقبيـــن.

تطوير 4 إجراءات رقابية على المعادن الثمينة واألحجار الكريمة:

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 
المماَرسات التجارية السليمة.
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التموينيـــة  الخطـــة  وتحديـــث  تنفيـــذ 
ـــة  ـــة الطـــوارئ )جائح ـــة حال ـــوزارة لمواَجه لل

كورونـــا(:

قامـــت الـــوزارة بتنفيـــذ وتحديـــث الخطـــة 
األســـواق  علـــى  والرقابيـــة  التموينيـــة 
ــا(  ــة كورونـ ــوارئ )جائحـ ــة الطـ ــة حالـ لمواَجهـ
ــوزارة  ــابقة للـ ــرات السـ ــى الخبـ ــتنادًا علـ اسـ

الحاليـــة. ات  والمســـتجدَّ

ــة  ــَلع التموينيـ ـ ــعار السِّ ــة أسـ ــالق لوحـ إطـ
الضروريـــة واألساســـية:

ـــرات  انتهـــت الـــوزارة مـــن تطويـــر لوحـــة مؤشِّ
التموينيـــة  ـــَلع  السِّ أســـعار  لمتاَبعـــة 

وتحليلهـــا. والضروريـــة 

لَرْصـــد  اإللكترونيـــة  الخدمـــة  إطـــالق 
التموينيـــة: ـــَلع  السِّ مخـــزون 

تـــمَّ االنتهـــاء مـــن تطويـــر خدمـــة إلكترونيـــة 
ُتتيـــح لكبـــار تجـــار التجزئـــة والجملـــة إمكانيـــة 
التموينيـــة  ـــَلع  للسِّ المخـــزون  تســـجيل 
ـــا ُيســـِهم فـــي  ـــة واألساســـية؛ ممَّ الضروري
عمليـــة مراَقبـــة المخـــزون علـــى مســـتوى 

المملكـــة.

َلع األساسية والضرورية: ة لتواُفر وأسعار السِّ المتاَبعة المستمرَّ

الهدف االستراتيجي : 

َضَمان استدامة المخزون 
َلع األساسية. االستراتيجي من السِّ

-4

وتوثيـــق  أتمتـــة  علـــى  العمـــل  جـــرى 
ـــا  ـــا؛ ممَّ ـــمُّ علـــى القضاي اإلجـــراءات التـــي تت
ُيســـِهم فـــي متابعتهـــا بالشـــكل المطلـــوب، 
ة هـــي: قضايـــا  ويشـــمل ذلـــك مســـاراٍت عـــدَّ
ـــاري،  ـــا الغـــش التج َغْســـل األمـــوال، وقضاي

ــاري. ر التجـ ــتُّ ــا التسـ وقضايـ

العربيـــة  المملكـــة  تجربـــة  ُعرضـــْت  إذ 
الســـعودية فـــي تطبيـــق وتنفيـــذ المبـــادئ 
ـــة المســـتهِلك عـــن طريـــق  ـــة لحماي التوجيهي
لوائـــح  أو  أنظمـــة  فـــي  عليهـــا  النـــصِّ 
2015م  عـــام  أو تعليمـــات مـــن  تنفيذيـــة 

2020م. حتـــى 

إطالق الخدمة اإللكترونية إلدارة القضايا:

ة  ثين في الجلسة الخاصَّ المشاَركة في المؤتمر الثامن لألونكتاد كمتحدِّ
حدة التوجيهية لحماية المستهِلك: بتطبيق مبادئ األمم المتَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج 
والجاهزية الرقمية في الوزارة.

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 
المماَرسات التجارية السليمة.
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لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
مخاَلفـــات نظـــام مكاَفحـــة َغْســـل األمـــوال:

لَضْبـــط  إجرائـــي  دليـــل  اســـتحداث  تـــمَّ 
ــوال  ــل األمـ ــة َغْسـ ــام مكاَفحـ ــات نظـ مخاَلفـ
مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة والقانونيـــة؛ ليكـــون 

للمراِقبيـــن. مرجعـــًا 

للتعاُمـــل  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
مـــع القضايـــا:

تـــمَّ اســـتحداث الدليـــل اإلجرائـــي للتعاُمـــل 
ـــد  ـــى توحي ـــذي يســـعى إل ـــا، وال مـــع القضاي
قـــة بَضْبـــط المخاَلفـــات  اإلجـــراءات المتعلِّ
العامـــة؛  للنيابـــة  َرْفعهـــا  ـــة  وآليَّ التجاريـــة 

ليكـــون مرجعـــًا للمراِقبيـــن.

لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
الفوركـــس: مخاَلفـــات 

لَضْبـــط  إجرائـــي  دليـــل  اســـتحداث  تـــمَّ 
ـــة  ـــة اإلجرائي مخاَلفـــات الفوركـــس مـــن الناحي
للمراقبيـــن. مرِجعـــًا  ليكـــون  والقانونيـــة؛ 

لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
ـــة: العامَّ التموينيـــة  المخاَلفـــات 

لَضْبـــط  إجرائـــي  دليـــل  اســـتحداث  تـــمَّ 
ـــة مـــن الناحيـــة  المخاَلفـــات التموينيـــة العامَّ
مرجعـــًا  ليكـــون  والقانونيـــة؛  اإلجرائيـــة 

ِقبيـــن. ا للمر

لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
ر  التســـتُّ مكافحـــة  نظـــام  مخاَلفـــات 

ري: لتجـــا ا

لَضْبـــط  إجرائـــي  دليـــل  اســـتحداث  تـــمَّ 
ــاري  ر التجـ ــتُّ ــة التسـ مخاَلفـــات نظـــام مكافحـ
مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة والقانونيـــة؛ ليكـــون 

للمراِقبيـــن. مرجعـــًا 

لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
مخاَلفـــات نظـــام مكاَفحـــة الغـــشِّ التجـــاري:

لَضْبـــط  إجرائـــي  دليـــل  اســـتحداث  تـــمَّ 
ــاري  ــشِّ التجـ ــة الغـ ــام مكاَفحـ ــات نظـ مخاَلفـ
مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة والقانونيـــة؛ ليكـــون 

للمراِقبيـــن. مرجعـــًا 

استحداث وتحديث 13 دلياًل إجرائيًا لعدد من الخدمات واإلجراءات:

اإلنجــــــازات
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قابة  اســـتحداث الدليـــل اإلجرائي إلدارة الرِّ
على المتاجـــر اإللكترونية:

تـــمَّ اســـتحداث دليـــل إجرائـــي للرقابـــة علـــى 
المتاجـــر اإللكترونيـــة مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة 

ـــن. ـــًا للمراِقبي ـــة؛ ليكـــون مرجع والقانوني

لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
التجاريـــة: العالمـــات  نظـــام  مخاَلفـــات 

تـــمَّ اســـتحداث دليـــل إجرائـــي لَضْبـــط مخاَلفات 
نظـــام العامـــات التجارية من الناحيـــة اإلجرائية 

والقانونية؛ ليكـــون مرجعًا للمراِقبين.

اســـتحداث الدليـــل اإلجرائـــي لَضْبط مخاَلفات 
الالئحـــة التنظيمية لمهنة التعقيب:

تـــمَّ اســـتحداث دليـــل إجرائي لَضْبـــط مخاَلفات 
الائحـــة التنظيميـــة لمهنـــة التعقيـــب مـــن 
الناحيـــة اإلجرائيـــة والقانونيـــة؛ ليكـــون مرجعـــًا 

للمراقبيـــن.

لمعاَلجـــة  اإلجرائـــي  الدليـــل  اســـتحداث 
التجـــاري: الســـجل  نظـــام  مخاَلفـــات 

لمعاَلــــجة  إجرائـــي  دليـــل  اســـتحداث  تـــمَّ 
مـــن  التجـــاري  الســـجل  نظـــام  مخاَلفـــات 
الناحيـــة اإلجرائيـــة والقانونيـــة؛ ليكـــون مرجعـــًا 

للمراِقبيـــن.

لطلـــب  اإلرشـــادي  الدليـــل  اســـتحداث 
المنشـــآت: لـــي  ممثِّ حضـــور 

تـــمَّ اســـتحداث الدليـــل اإلرشـــادي لطلب حضور 
لـــي المنشـــآت مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة  ممثِّ

والقانونيـــة؛ ليكـــون مرجعـــًا للمراِقبيـــن.

لَضْبـــط  اإلجرائـــي  الدليـــل  تحديـــث 
والمعاَيـــرة: القيـــاس  نظـــام  مخاَلفـــات 

تـــمَّ االنتهـــاء مـــن تحديـــث الدليـــل اإلجرائـــي 
لَضْبـــط مخاَلفـــات نظـــام القيـــاس والمعاَيـــرة 
اإلجرائيـــة  الناحيـــة  مـــن  الثانيـــة(  )النســـخة 

والقانونيـــة؛ ليكـــون مرجعـــًا للمراِقبيـــن.

اســـتحداث دليـــل المراِقب التجاري:

تـــمَّ اســـتحداث دليـــل إجرائـــي عـــام للمراِقبين 
مـــن الناحيـــة اإلجرائيـــة والقانونيـــة؛ ليكـــون 

مرجعـــًا للمراِقبيـــن.

الهدف االستراتيجي : 

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 
المماَرسات التجارية السليمة.
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تـــمَّ بنـــاء خطـــة اســـتراتيجية وطنيـــة للقضـــاء 
المملكـــة  فـــي  التجـــاري  الغـــشِّ  علـــى 
الدوليـــة  المماَرســـات  أفضـــل  وفـــق 
بمشـــاَركة الجهـــات ذات العاقـــة، وقـــد 
نتـــَج عنهـــا 13 مبـــاَدرة، تحتـــوي علـــى 52 
ة هـــي:  مشـــروعًا فـــي مســـاراٍت عـــدَّ
ــوي  ــار التوعـ ــي، والمسـ ــار القانونـ المسـ

بـــدء  تحســـين  إلـــى  الدراســـة  تهـــدف 
العمـــل التجـــاري وفـــق أفضل المماَرســـات 

الدوليـــة.

تقديـــم  إلـــى  تهـــدف  مبـــاَدرة  وهـــي 
خصومـــات ألجهـــزة الحاســـب المحمولـــة 
للطـــاب بعـــد القـــرار الخـــاص باعتمـــاد 

ــد. ــن ُبْعـ ــة عـ الدراسـ

البدء في تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكاَفحة الغش التجاري:

ة حسب  االنتهاء من دراسة التعديالت الالزمة لنظام المخَتَبرات الخاصَّ
توصيات المركز الوطني للتناُفسية، وَرْفعها:

التنسيق والتواُصل مع 28 منشأة تجارية للمشاَركة في مباَدرة )َدْعم 
التعليم عن ُبْعد(: 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

االرتقـــاء بقطـــاع التجزئة وتعزيز 
المماَرســـات التجارية الســـليمة.

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال 
التجارية.

االرتقـــاء بقطـــاع التجزئة وتعزيز 
المماَرســـات التجارية الســـليمة.
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والتثقيفـــي، ومســـار الضبـــط والعمليـــات، 
قابـــة  ومســـار القـــدرات البشـــرية، ومســـار الرِّ

ـــة علـــى الــــَمخاطر. المبنيَّ

شـــركة  مـــع  والتنســـيق  العمـــل  تـــم 
المدفوعـــات الســـعودية وكبـــرى المتاجـــر 
يـــات التـــي ُتواِجـــه  اإللكترونيـــة لحـــلِّ التحدِّ
قطـــاع التجـــارة اإللكترونيـــة فـــي عمليـــات 

الماليـــة. المبالـــغ  اســـترجاع 

دة شـــروط  شـــاركت الـــوزارة فـــي العمـــل علـــى إعـــداد مســـوَّ
ـــا  ممَّ الطازجـــة؛  والخضـــار  الفاكهـــة  اســـتيراد  وضوابـــط 

ُيســـِهم فـــي َضْبـــط الســـوق وَرْفـــع جـــودة المســـتوَرد.

يات التي واجهت  َحّل التحدِّ
المتاجر اإللكترونية في 

مشاكل استرجاع المدفوعات 
المالية:

المشاَركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في 
دة شروط وضوابط استيراد الفاكهة  إعداد مسوَّ

والخضار الطازجة للمملكة:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز 
المماَرسات التجارية السليمة.
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اإلنجــــــازات
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المشــــاريع

نبذة عن التطبيق:

المناَفســـة  حمايـــة  مبـــدأ  مـــن  انطاقـــًا 
ـــاّل  ـــز والمح ـــاب المراك ـــة، وتشـــجيع أصح العادل
المتعامليـــن،  حقـــوق  وحمايـــة  التجاريـــة، 
ـــة الســـوق  ـــة المســـتهِلكين فـــي بيئ ـــع ثق وَرْف
ــًا  ــًا خاصـ ــوزارة تطبيقـ ــت الـ ــعودي، أطلقـ السـ
ـــن المســـتهِلك مـــن معرفـــة  بالتخفيضـــات يمكِّ
والخصومـــات  التخفيضـــات  أهـــم  ومتابعـــة 
ـــاع علـــى  ـــق منهـــا، وُيتيـــح لـــه االطِّ والتحقُّ
التجاريـــة  والتخفيضـــات  العـــروض  جميـــع 
ِقَبـــل  مـــن  صـــة  والمرخَّ المملكـــة  فـــي 
البحـــث  عليـــه  ل  يســـهِّ كمـــا  التجـــارة،  وزارة 
بتصنيفـــات  المرغوبـــة  التخفيضـــات  عـــن 
التصنيفـــات،  حســـب:  البحـــث  مثـــل  كثيـــرة 
البحـــث،  ونطـــاق  والتقييمـــات،  واألســـعار، 

تطبيق التخفيضات

ونســـبة التخفيـــض؛ باإلضافـــة إلـــى تقديـــم 
بـــاغ تجـــاري فـــي حـــال وجـــود مخاَلفـــة فـــي 

لتخفيـــض. ا
نظـــام  التجـــارة  وزارة  أطلقـــت  أن  فبعـــد 
ــص  ــدار تراخيـ ــي إلصـ ــات اإللكترونـ التخفيضـ
ترخيـــٌص  وهـــو  الموســـمية،  التخفيضـــات 
تمنحـــه وزارة التجـــارة للمحـــالِّ التي ترغب بإجراء 
تخفيضـــات، يأتـــي إطـــاق تطبيـــق التخفيضات 
ــح  ــات، لُيتيـ ــع التخفيضـ ــدة ًتجَمـ ـ ــة موحَّ ـ كمنصَّ
للتاجـــر تقديـــم التخفيضـــات للمســـتهِلكين، 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  للمســـتهِلكين  وُيتيـــح 
ـــاع علـــى جميـــع التخفيضـــات المعَتَمـــدة. االطِّ

أهداف التطبيق:
التســـهيل علـــى المســـتهِلك فـــي 
العثـــور علـــى الخصومـــات المعَتَمدة 

ـــوزارة واالســـتفادة منهـــا. مـــن ال
ـــفافية في البيئة التجارية  تعزيز الشَّ
بحيـــث يكـــون التطبيـــق حلقـــة َوْصـــل 

بيـــن التاجر والمســـتهِلك.
عـــن  التبليـــغ  عمليـــة  تســـهيل 
التخفيضـــات فـــي حـــال وجـــود أي 

. َلفـــة مخا
يأتـــي التطبيـــق ِضْمـــن إطـــار مبـــاَدرة 
ل الرقمـــي لجميـــع الخدمـــات  التحـــوُّ

ـــوزارة. ـــا ال مه ـــي تقدِّ الت

أطلقـــت الـــوزارة تطبيقـــًا خاصـــًا بالتخفيضـــات 
ـــن المســـتهِلك مـــن معرفـــة ومتابعـــة أهـــم  يمكِّ

التخفيضـــات والخصومـــات.
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اإلنجــــــازات

التكاُمـــل مـــع البنوك التجارية:
تـــمَّ التكاُمـــل مـــع اثنيـــن مـــن البنـــوك التجاريـــة 
ــح  ــة َفْتـ ــهيل عمليـ ــاد( لتسـ ــاء، والبـ )اإلنمـ
الحســـاب البنكـــي علـــى المســـتثِمر بعـــد 

إنشـــاء الســـجل التجـــاري.

عاوى من ديوان المظالم: أتمتة استالم الدَّ
تـــمَّ التكاُمـــل مـــع ديـــوان المظالـــم لتســـهيل 

وتســـريع عمليـــة اســـتام الدعـــاوى.

ـــق اآللـــي مـــن التـــزام المنشـــآت  التحقُّ
االجتماعيـــة: التأمينـــات  فـــي 

تـــمَّ التكاُمـــل مـــع وزارة المـــوارد البشـــرية 
ســـة العامـــة  والتنميـــة االجتماعيـــة، والمؤسَّ
ق  ة التحقُّ للتأمينـــات االجتماعيـــة؛ لتفعيـــل آليَّ

ـــزام المنشـــآت التجاريـــة. اآللـــي مـــن الت

النشـــاط  َرْمـــز  عبـــر  االســـتعالم  إتاحـــة 
التجاريـــة: للســـجالت  االقتصـــادي 

ُأتيحـــت خدمـــة االســـتعام عـــن الســـجات 
التجاريـــة بَرْمـــز النشـــاط االقتصـــادي عبـــر 

ـــة التكاُمـــل الحكوميـــة. منصَّ

عـــدد عمليات التكامل 
الخاص القطاع 

عـــدد عمليات التكامل 
القطـــاع الحكومي

ة المخاَلفات الوطنية:26 التكاُمل مع منصَّ

تـــمَّ َرْبـــط مخاَلفـــات المراِقـــب الموحـــد مـــع 
»إيفـــاء«،  الوطنيـــة  المخاَلفـــات  ـــة  منصَّ
والتـــي تهـــدف إلـــى تمكيـــن المواطنيـــن 
والمقيميـــن والزائريـــن وأصحـــاب األعمـــال 
مخاَلفاتهـــم  واســـتعراض  معرفـــة  مـــن 
ــر  ــكلِّ ُيْسـ ــة بـ ــات الحكوميـ ــة لـــدى الجهـ كافـ

وســـهولة.

قيـــاس  ـــر  مؤشِّ فـــي  التكاُمـــل  مرحلـــة 
الحكومـــي: الرقمـــي  ل  التحـــوُّ

قـــت وزارة التجـــارة مرحلـــة التكاُمـــل فـــي  حقَّ
ل الرقمـــي الحوكمـــي مـــن  ـــر التحـــوُّ مؤشِّ
ــة  ــة الحكوميـ ــات اإللكترونيـ ــج التعاُمـ برنامـ
إلـــى  يهـــدف  ـــر  المؤشِّ وهـــذا  ـــر(،  )يسِّ
ــة  ــة الرقميـ ــر الحكومـ اإلســـهام فـــي تطويـ

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية.

تعزيز التكاُمل مع الجهات ذات العالقة )جهات حكومية أو قطاع خاص(:

الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج 
والجاهزية الرقمية في الوزارة.
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الهدف االستراتيجي : 
تمكين أعلى مستويات 

النضج والجاهزية الرقمية 
في الوزارة.

الفئة البالتينية في ُنْضج 
الخدمات الحكومية الرقمية:

 ISO 27001 الحصول على شهادة
ة بأمن المعلومات: الخاصَّ

ل  التحـــوُّ فـــي  مـــًا  تقدُّ التجـــارة  وزارة  قـــت  حقَّ
الفئـــة  ِضْمـــن  ـــف  لُتصنَّ لتعاُماتهـــا  الرقمـــي 
ـــر ُنْضـــج الخدمـــات الحكوميـــة   الباتينيـــة فـــي مؤشِّ

ـــة  ـــات الحكومي ـــج الخدم ـــر ُنْض ـــة، فـــي تقري الرقمي
اإللكترونيـــة  التعاُمـــات  برنامـــج  مـــن  الرقميـــة 

ـــر(. الحكوميـــة )يسِّ

حصلـــت الـــوزارة علـــى شـــهادة ISO 27001 التـــي 
ومركـــز  المعلومـــات،  تقنيـــة  نطاُقهـــا  يشـــمل 
البيانـــات، وشـــبكات الـــوزارة، والبنيـــة التقنيـــة، 
ـــة تطويـــر التطبيقـــات،  ـــي، ومنهجيَّ والدعـــم الفنِّ

ــات. ــن المعلومـ ــات أمـ وخدمـ

ل التحـــوُّ
الرقـــمـــي
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ل الرقمي8 التحوُّ

ـــة إدارة عالقات العمالء: إطـــالق منصَّ

العمـــاء  تربـــط  عمـــل  منظومـــة  بنـــاء  تـــمَّ 

تفاُعليـــة. أكثـــر  بشـــكل  بالـــوزارة 

إطـــالق نظام »تجارتي«:

تهـــدف الخدمـــة إلـــى تســـهيل رحلـــة العميـــل 
للوصـــول إلـــى خدمـــات وزارة التجـــارة وَجْمعهـــا 

فـــي واجهـــة واحـــدة.

إطـــالق نظام إدارة قضايا المســـتهِلك:

وهـــو نظـــام تقنـــي متكامـــل يقـــوم بتســـجيل 
والقضايـــا  الباغـــات  ومتاَبعـــة  ومعاَلــــجة 

الميدانيـــة. الجـــوالت  مـــن  الـــواردة 

إطالق نظام إدارة مكاَفحة َغْسل األموال:

ــجيل  ــوم بتسـ ــل يقـ ــام تقنـــي متكامـ ــو نظـ وهـ
ـــة  ومعاَلــــجة ومتاَبعـــة الباغـــات والقضايـــا الخاصَّ
الجـــوالت  مـــن  والـــواردة  األمـــوال  بغســـيل 
الميدانية، ابتداًء من تسجيل الباغات والقضايا 
ْبـــط وحـــّل  ومباَشـــرتها، حتـــى انتهـــاء إجـــراءات الضَّ

ـــد. ـــُحْكم الصـــادر إْن ُوج ـــذ الـ الخـــاف، وتنفي

إطـــالق خدمـــة تقديـــم خدمـــات الـــوزارة 
عبـــر شـــركائها )متـــم(:

إلـــى  »ميّســـر«  مبـــاَدرة  تطبيـــق  يهـــدف 
ـــة  ـــارة علـــى منصَّ ـــم خدمـــات وزارة التج تقدي
ـــدة للعمـــاء الختيـــار أحـــد مستشـــاري  موحَّ
لـــدى  فيـــن  المعرَّ بيـــن(  )المعقِّ األعمـــال 
ـــة »ميّســـر« بحيـــث  وزارة التجـــارة عبـــر منصَّ
لون الحصـــول علـــى الخدمـــات الازمـــة  يســـهِّ
لبـــدء ومماَرســـة األنشـــطة التجاريـــة لعمـــاء 

وزارة التجـــارة.

فرعـــي  ســـجل  إصـــدار  خدمـــة  إطـــالق 
: ت كا للشـــر

لتمكيـــن الشـــركات مـــن إصـــدار الســـجات 
ــًا. ــة إلكترونيـ ــة الفرعيـ التجاريـ

ـــة االمتيـــاز التجاري: إطـــالق منصَّ

َقْيـــد  مـــن  التاجـــر  ـــن  تمكِّ خدمـــة  وهـــي 
ــوزارة. ــدى الـ ــاري لـ ــاز التجـ ــات االمتيـ اتفاقيـ

ل الرقمي من خالل إطالق  تعزيز التحوُّ
عدد من الخدمات وأتمتة عدد من 

اإلجراءات للخدمات الفرعية:

اإلنجــــــازات

-2

18 إطالقًا لخدمات وأتمتة 
إجراءات للخدمات الفرعية.

إطـــالق خدمـــة أوامر اإلركاب:

اإللكترونـــي  اإلجـــراء  بتطويـــر  وذلـــك 
ل  لانتدابـــات وأوامـــر اإلركاب بحيـــث يســـهِّ
ـــف الحصـــول علـــى الخدمـــة  علـــى الموظَّ
بشـــكل مباشـــر وعـــن طريـــق َرْفـــع طلـــب واحـــد.

إطالق »َسْهل بَلْس« لجهات المنظومة:

تـــم إطـــاق نظـــام »َســـْهل بَلـــْس« للمركـــز 
المعـــارض  ولهيئـــة  للتناُفســـية  الوطنـــي 

والمؤتمـــرات.

إطـــالق خدمـــة تأســـيس الشـــركات الخليجيـــة 
واألجنبية:

علـــى  ل  تســـهِّ إلكترونيـــة  خدمـــة  وهـــي 
العمـــاء األجانـــب تأســـيس شـــركة أجنبيـــة 
أو خليجيـــة، مـــن خـــال التكاُمـــل مـــع نظـــام 
التراخيـــص االســـتثمارية بـــوزارة االســـتثمار.

تطوير نظام الفوترة األساسي:

ـــام  وهـــو نظـــام إلكترونـــي ُيســـِهم فـــي القي
بأعمـــال الفوتـــرة المختلفة، كإصـــدار فاتورة أو 
إلغائهـــا أو تحديثهـــا، وكذلـــك إصـــدار الفواتيـــر 
عـــة وطلبـــات االســـترداد واإللغـــاء..  المجمَّ

ـــزات. وغيرهـــا مـــن المميِّ

تطبيـــق أتمتة اإلجـــراءات عبر الروبوتات:

الروبوتـــات  أتمتـــة  تقنيـــة  تطبيـــق  تـــمَّ 
لاســـتفادة منهـــا كحـــّل تقنـــي للعديـــد مـــن 
الحـــاالت التـــي ُتواِجـــه خدمـــات األعمـــال 

الـــوزارة وخارجهـــا. داخـــل 

ر: إطـــالق نظام إدارة مكافحة التســـتُّ

وهـــو نظـــام تقنـــي متكامـــل يقـــوم بتســـجيل 
والقضايـــا  الباغـــات  ومتاَبعـــة  ومعاَلــــجة 
الجـــوالت  مـــن  الـــواردة  ر  بالتســـتُّ الخاصـــة 
الميدانيـــة، ابتـــداًء مـــن تســـجيلها ومباشـــرتها، 
وانتهـــاًء بإجـــراءات الضبـــط وحـــّل الخـــاف، 

وتنفيـــذ الــــُحْكم الصـــادر إْن ُوجـــد.

للوصـــول  اإللكترونيـــة  الخدمـــة  إطـــالق 
إلـــى بيانـــات وكالء العالمـــات التجاريـــة:

وهـــي خدمـــة إلكترونيـــة ُتتيـــح بيانـــات تفصيلية 
ـــراكة  للشـــركات والـــوكاالت المســـَتْهَدفة بالشَّ

مـــع القطـــاع الخـــاص.

ـــة إدارة عالقـــات العمـــالء  إطـــالق منصَّ
الخارجيـــة: للتجـــارة 

ـــة إلكترونية لجميع بيانـــات البلدان  وهـــي منصَّ
التـــي لهـــا عاقـــة بـــوزارة التجـــارة.
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الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في الوزارة.

إطالق خدمة إجراءات إتالف المسَتَندات:

ـــة إجـــراءات إتـــاف المســـَتَندات؛  ـــَرْت أتمت َج
لَرْفـــع مســـتوى النضـــج الرقمـــي، وتســـهيل 

وحوكمـــة إجـــراءات إتـــاف المســـَتَندات.

إطـــالق خدمـــة التقييـــم الذاتـــي لمســـتوى 
حوكمـــة الشـــركات:

وهـــي خدمـــة إلكترونيـــة ُتســـِهم فـــي َرْفـــع 
ـــر تطبيـــق حوكمـــة الشـــركات، وتمكيـــن  مؤشِّ
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومجلـــس المديريـــن 

مـــن معرفـــة مســـتوى حوكمـــة شـــركاتهم.

ـــة أســـعار  إطـــالق نظـــام إلكترونـــي لمراَقب
ـــة: ـــَلع التمويني ـــر السِّ وتوفُّ

أطلقـــت الـــوزارة النظـــام اإللكترونـــي لــــَمْسح 
األســـعار ومتاَبعـــة المخـــزون التموينـــي، 
ـــن المراِقبيـــن التجارييـــن ِمـــْن  والـــذي يمكِّ
 217 مـــن  ألكثـــر  األســـعار  َمْســـح 
وَعْرضهـــا  وضروريـــة،  تموينيـــة  ســـلعة 
ـــرات  بشـــكل لحظـــي علـــى لوحـــة المؤشِّ

ـــم. فـــي مركـــز التحكُّ
وقـــد تـــمَّ خـــال الفتـــرة الماضيـــة عمـــل أكثـــر 
مـــن 46,500 زيـــارة، وتســـجيل أكثـــر مـــن 

860 ألـــف قـــراءة.

اإلنجــــــازات

لخدمـــة  تحســـينية  ُنَســـخ   3 إطـــالق 
التجاريـــة: األســـماء 

تطاُبـــق  معاَلــــجة  التحســـينات  شـــملت 
األســـماء التجاريـــة وتحســـين األداء العـــام 

للخدمـــة.

لخدمـــة  تحســـينية  ُنَســـخ   3 إطـــالق 
ســـات: للمؤسَّ التجـــاري  الســـجلِّ 

ـــق مـــن حالـــة  شـــملت التحســـينات التحقُّ
ــر. ــة أو المديـ سـ ــك المؤسَّ ــاة لماِلـ الوفـ

إطـــالق 3 ُنَســـخ تحســـينية لخدمـــة قـــرارات 
الشركاء:

خدمـــة  إطـــاق  التحســـينات  شـــملت 
ــركاء  ــرارات الشـ ــي لقـ ــق اإللكترونـ التوثيـ
)للشـــركات الشـــريكة والجهـــات الحكوميـــة 
ترتيـــب  إعـــادة  وكذلـــك  والَوْقفيـــة(، 
الصاحيـــات للمديريـــن فـــي الشـــركات 

الشـــريكة.

استمرار التحسينات على األنظمة الحالية وزيادة كفاءة أدائها:

إطالق نظـــام الحضور واالنصراف:

جـــرى تطويـــر نظـــام الحضـــور واالنصـــراف ِضْمن 
أنظمة تخطيـــط الموارد الحكومية »مســـار«.

ــام البالغـــات  ــينية لنظـ إطـــالق 3 ُنَســـخ تحسـ
ــد: ـ ــب الموحَّ ــة والمراِقـ التجاريـ

وذلـــك بتطويـــر نظـــام الباغـــات التجـــاري 
ـــد، وأتمتـــة إجراءاتـــه لتتـــمَّ  والمراِقـــب الموحَّ
مباشـــرُة ومتابعـــُة الباغات بشـــكل إلكتروني 
بالكامـــل ومـــن دون ورق، وكذلـــك المحاَدثـــات 
ـــة بيـــن المراِقـــب والمســـتهِلك؛ لتعزيـــز  الحيَّ

ثقـــة المســـتهِلك وزيـــادة كفـــاءة المراِقـــب.

التحســـينات علـــى  إطـــالق نســـخة مـــن 
التجاريـــة: الرهـــون  خدمـــة ســـجلِّ 

تـــمَّ تطويـــر نظـــام ســـجلِّ الرهـــون التجاريـــة 
طـــرأت  التـــي  ـــرات  التغيُّ مـــع  ليتـــواءم 
فـــي الائحـــة التنفيذيـــة، وذلـــك بإضافـــة 
سُتســـِهم  التـــي  الخصائـــص  مـــن  عـــدد 
فـــي تســـهيل اســـتخدام النظـــام وتعزيـــز 

منـــه. المثلـــى  االســـتفادة 

تحســـينًا لألنظمـــة الحالية
11

-3
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ل الرقمي8 التحوُّ

ــن  ــا المتعامليـ ــاس رضـ ــة قيـ ـ ــالق منصَّ إطـ
رة: بنســـختها المطـــوَّ

للـــوزارة  ُتتيـــح  إلكترونيـــة  ـــة  منصَّ وهـــي 
إنشـــاء االســـتبيانات بشـــكل آلـــي أو حســـب 

الطلـــب لقيـــاس رضـــا المتعامليـــن.

ـــنة مـــن نظـــام اللجـــان  إطـــالق نســـخة محسَّ
الشـــامل:

شـــملت التحســـيناُت العديـــَد مـــن الخصائـــص 
منهـــا: التصويـــت، والتفويـــض، واإلنابـــة 

فـــي الحضـــور.. وغيرهـــا.

تطوير شفرة المصَدر لألمن السيبراني:

تـــمَّ التطويـــر مـــن خـــال َرْفـــع الحمايـــة األمنيـــة 
فـــي تطبيقـــات الويـــب )Web( التـــي يتـــمُّ 
تطويرهـــا داخـــل وزارة التجـــارة بنـــاًء علـــى 
الكتشـــاف  األمنيـــة  المماَرســـات  أفضـــل 
ـــت مراَجعـــة  ْعـــف وحّلهـــا، وقـــد تمَّ نقـــاط الضَّ

أكثـــر مـــن 56 ألـــف ســـطر برمجـــي.

إطـــالق نســـخة تحســـينية لنظـــام الـــوكاالت 
التجارية:

خدمـــة  أتمتـــة  التحســـينات  شـــملت 

للعميـــل  الـــوكاالت  وظهـــور  الشـــطب 
التـــي تـــم تســـجيلها فقـــط، وتطويـــر خدمـــة 
البحـــث عـــن الـــوكاالت التجاريـــة والتقاريـــر 
قـــة بهـــا، وإلغـــاء الختـــم والتوقيـــع  المتعلِّ
علـــى شـــهادة القيـــد واالكتفـــاء بالباركـــود، 
باإلضافـــة إلـــى تحســـين تجربـــة العميـــل.

ــز  ــام مراكـ ــينية لنظـ ــخة تحسـ ــالق نسـ إطـ
االتصـــال:

شـــملت النســـخة التحســـينية عـــددًا مـــن 
ومراَقبـــة  توزيـــع  أبرُزهـــا:  ـــزات،  المميِّ
وإرســـال  فيـــن،  للموظَّ الراحـــة  أوقـــات 
َرْصـــد  عنـــد  للمســـؤولين  إشـــعارات 
فيـــن  الموظَّ أعـــداد  فـــي  انخفـــاض 
اليوميـــة، وإجـــراء تحليـــل إحصائـــي عنـــد 
ـــف، وعـــدد مـــن  عـــدم اســـتقرار أداء الموظَّ

واألداء. اإلنتاجيـــة  لمتاَبعـــة  التقاريـــر 

الهدف االستراتيجي : 
تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في الوزارة.

اإلنجــــــازات

ابـــة اإللكترونيـــة للـــوزارة  ارتفـــع تقييـــم البوَّ
حـــدة ليصـــل إلـــى  ـــر األمـــم المتَّ لـــدى مؤشِّ

.83%

اع  وهـــي خدمـــة ُتتيـــح للمســـتخِدمين االطِّ
علـــى البيانـــات التجاريـــة مـــن خـــال البحـــث 
برقـــم الســـجل التجـــاري أو اســـمه، كمـــا 
البحـــث  إمكانيـــة  للمســـتخِدمين  ُتتيـــح 
التجـــاري  الكيـــان  أو  التجـــاري  بالنشـــاط 
المدينـــة، ومـــن  تحديـــد  خـــال  مـــن  أو 
ــتخِدم  ـــن مسـ ك البحـــث يتمكَّ ــرِّ خـــال محـ
ــات  ــى معلومـ ــاع علـ ـ ــن االطِّ ــة مـ الخدمـ

حدة: ر األمم المتَّ ابة اإللكترونية للوزارة في مؤشِّ ارتفاع تقييم البوَّ

إتاحة البيانات التجارية:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكيـــن أعلـــى مســـتويات النضـــج 
ـــوزارة. ـــة فـــي ال ـــة الرقمي والجاهزي

تمكين أعلى مستويات النضج 
والجاهزية الرقمية في الوزارة.

-4

-5

ـــن حالـــة الســـجّل، ورأس  ـــاري م الســـجلِّ التج
ـــخ إصـــدار  ل، وتاري المـــال، والهاتـــف المســـجَّ
الســـجل وانتهائـــه، باإلضافـــة إلـــى تفاصيـــل 

ــة. ــجات الفرعيـ السـ
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الـــوزارة لتعزيـــز ثقـــة  فـــي ظـــلِّ ســـعي 
ـــان  ـــة لَضَم ـــاء آليَّ ـــمَّ بن المتعامليـــن معهـــا، ت
هـــم فـــي إمكانيـــة اســـترداد الرســـوم  حقِّ

ـــق مـــن اســـتحقاقهم لذلـــك. عنـــد التحقُّ

الخدمـــات  إضافـــة  خـــال  مـــن  وذلـــك 
غيـــر المضافـــة فـــي نظـــام االســـتبيان، 
بإضافـــة  الحالـــي  االســـتبيان  وتطويـــر 
أنـــواع أخـــرى مـــن االســـتبيانات، كإرســـال 
إكمالـــه  عـــدم  عنـــد  للعميـــل  اســـتبيان 
مـــن  الخدمـــة  َرْفـــض  عنـــد  أو  للخدمـــة 
الخـــاص  االســـتبيان  وإضافـــة  الـــوزارة، 
بزيـــارة كبـــار العمـــاء، وإضافـــة االســـتبيان 

ة السترداد رسوم المتعاملين: بناء آليَّ

تطوير نظام االستبيان:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

َرْفع مستوى جودة خدمات 
مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ

سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

-1

-2

اإلنجــــــازات

َرْفع نسبة رضا العمالء
عن خدمات الوزارة:

َرْفع نسبة رضا العمالء
عن خدمات الفروع:

َرْفع نسبة رضا العمالء
عن الخدمات  اإللكترونية للوزارة:

ــاء  ــا العمـ ــبة رضـ ــع نسـ ــوزارة علـــى َرْفـ عملـــت الـ
عـــن جميـــع خدماتهـــا، وقـــد وصلـــت إلـــى النســـبة 
عـــات  تطلُّ بتلبيـــة  وذلـــك  %90؛  المســـَتْهَدفة 
المتعامليـــن والرقـــّي بالخدمـــات لمســـتوى يعكـــس 

ــا. ــوزارة وإنجازاتهـ ــود الـ جهـ

ــا العمـــاء  ــبة رضـ ــع نسـ ــوزارة علـــى َرْفـ عملـــت الـ
مهـــا الفـــروع للوصـــول  عـــن الخدمـــات التـــي تقدِّ
بهـــا إلـــى نســـبة %96 وهـــي تتجـــاوز النســـبة 
ـــْرص الـــوزارة  المســـَتْهدفة %90، وهـــذا يعكـــس ِح

ــن ــا المتعامليـ علـــى رضـ

عملـــت الـــوزارة علـــى َرْفـــع نســـبة رضـــا العمـــاء عـــن 
الخدمـــات اإللكترونيـــة للوصـــول بهـــا إلـــى النســـبة 
المســـَتهَدفة %90؛ وهـــذا يعكـــس ِحـــْرص الـــوزارة 

علـــى رضـــا المتعامليـــن وتســـهيل الخدمـــات.

خدمة العمالء 
والفروع

الهدف االستراتيجي : 
َرْفع مستوى جودة خدمات 

مة للمتعاملين  الوزارة المقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

الخـــاص بالتواُصـــل اإللكترونـــي ومراكـــز 
ــة  ـ ــي منصَّ ــا فـ ــون جميعهـ ــال؛ لتكـ االتصـ

واحـــدة.

ـــز خدمـــة العمـــاء  ـــز مراك ـــم تأهيـــل وتجهي ت
ـــام وبريـــدة، وكذلـــك  فـــي كلٍّ مـــن الدمَّ
الجـــوف،  مـــن:  كلٍّ  فـــي  الـــوزارة  فـــروع 

والقنفـــذة، والُعـــا، والَوْجـــه.

دة: تأهيل وتجهيز مراكز خدمة العمالء وفروع الوزارة في مناطق متعدِّ

الهدف االستراتيجي : 
االرتقـــاء ببيئـــة عمل داخلية 

ـــزة وحاضنة لإلبداع. محفِّ

-3
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بعـــض  حاجـــة  كورونـــا  جائحـــة  أظهـــرت 
المتعامليـــن لزيـــارة الفـــروع بشـــأن عـــدد مـــن 
الخدمـــات التـــي ال تتجـــاوز %3 مـــن خدمـــات 
ـــاَدرة الفـــرع  ـــه ُأطلقـــت مب ـــاًء علي ـــوزارة، وبن ال
اإللكترونـــي التـــي ُتعنـــى بتســـهيل تقديـــم 

خدمـــات الفـــروع عـــن ُبْعـــد.

ـــَلف  ـــة لتســـديد السَّ تـــمَّ تطبيـــق وتطويـــر آليَّ
ى  بحيـــث تكـــون بشـــكل ُرْبـــع ســـنوي؛ ليتســـنَّ
لـــإلدارة  تســـليمها  ـــة  المختصَّ للوكالـــة 

ــنة. ــة السـ ــة بنهايـ الماليـ

إطالق الفرع اإللكتروني:

َلف: ة تسديد السَّ تطوير وتطبيق آليَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تحسين كفاءة استغال 
الموارد في الوزارة.

اإلنجــــــازات

-4
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ــاع الخـــاص  زت الـــوزارة التواُصـــل مـــع القطـ ــزَّ عـ
مـــن خـــال أكثـــر مـــن 30 لقـــاًء وزاريـــًا. وكذلـــك 
ـــراكة  عقـــدت أكثـــر مـــن 17 مؤتمـــرًا وزاريـــًا بالشَّ

مـــع مجلـــس الغـــرف التجاريـــة.

اتـــه فـــي  تـــمَّ إشـــراك القطـــاع الخـــاص وَأْخـــذ مرئيَّ
10 أنظمـــة ولوائـــح وتنظيمـــات قبـــل إقرارهـــا 

بشـــكل رســـمي.

ومشـــاركته  الخـــاص  القطـــاع  إْطـــاع  تـــمَّ 
وذلـــك  ـــة،  المهمَّ والقـــرارات  ات  بالمســـتجدَّ
رســـالة  مالييـــن   7 يقـــارب  مـــا  خـــال  مـــن 
ـــد  ـــون بري ـــة ُمرَســـلة، ومـــا يقـــارب 3.5 ملي ي نصِّ
ـــن تحســـينات قطـــاع  إلكترونـــي ُمرَســـل، تتضمَّ

األنظمـــة. وأحـــدث  األعمـــال 

1- تعزيز التواُصل مع القطاع الخاص:

الهدف االستراتيجي : 
َرْفــــــع مــســــــتوى جــودة 
مــة  خدمــات الــوزارة المقدَّ
للمتعامليــن وفــق معاييــر 

ســي. ــز المؤسَّ التميُّ

الهدف االستراتيجي : 
َرْفـــع مــســـتـوى جودة خدمات الوزارة 
مة للمتعاملــين وفـق مــعـاييــر  المقدَّ

سي. ز المؤسَّ ـُ الـــــتــمـــّيـــ

َعْقد ورشة عمل َرَقمية َضْخمة
لتطوير عمل الوزارة، على إثر

تغريدة معالي الوزير:

ـــر  ـــر فـــي آِخ ـــي الوزي ـــا معال ـــدٌة أطلقه ـــت تغري لقي
ــي  ــَل فـ ـ ــعًا َتَمثَّ ــدًى واسـ ــن 2019م صـ ــاعة مـ سـ
نـــت  ــاَركة وتفاُعـــل تضمَّ ــر  مـــن 12 ألـــف مشـ أكثـ
أقامـــت  وقـــد  تحســـينية،  ومقَتَرحـــاٍت  أفـــكارًا 
الـــوزارة ورشـــة عمـــل رقميـــة َضْخمـــة لتطويـــر 
التعاُمـــل مـــع تلـــك  الـــوزارة مـــن خـــال  عمـــل 
تطويريـــة  أفـــكار  إلـــى  وتحويلهـــا  المقَتَرحـــات 
مصالـــح  وحمايـــة  التجاريـــة،  البيئـــة  لتحســـين 
المقَتَرحـــاُت  تلـــك  وشـــملت  المســـتفيدين، 
تطويـــَر األنظمـــة، وَرْفـــَع كفـــاءة الخدمـــات، وِحْفـــَظ 
لَرْصـــد  التقنيـــة  وتعزيـــز  المســـتهِلك،  حقـــوق 

المجَتَمعيـــة. المشـــاركة  وزيـــادة  األســـعار 

12
ألف مشاركة 

وتفاُعل 

التوعية 
والتسويق
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زت الـــوزارة مـــن تواُصلهـــا اإلعامـــي  عـــزَّ
مـــن  والمســـموع  المرئـــي  بالظهـــور 
التلفازيـــة واإلذاعيـــة  القنـــوات  خـــال 
إلبـــراز جهـــود الـــوزارة، وتـــمَّ نشـــر األخبـــار 
الصحفيـــة عـــن أعمـــال الـــوزارة وخدماتهـــا 
وســـائل  عبـــر  المختلفـــة  وأنشـــطتها 
ــارات  ــى االستفسـ ــرّد علـ ــام، والـ اإلعـ
إلـــى  باإلضافـــة  منهـــا،  َتـــِرد  التـــي 
المشـــاَركة فـــي المؤتمـــرات الصحفيـــة 

قـــة بجائحـــة كورونـــا. المتعلِّ

الظهور اإلعالمي:

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

المحتوى البصري:

ُعنيـــت الـــوزارة بإثـــراء المحتـــوى البصـــري 
اإلعـــام  وســـائل  عبـــر  المنشـــور 
 969 بَنْشـــر  التواُصـــل  وقنـــوات 
لـــت المحتويـــات فـــي: محتـــوى، وتمثَّ

2- تعزيز التواُصل مع وسائل اإلعالم:

الهدف االستراتيجي : 

سي. ز المؤسَّ مة للمتعاملين وفق معايير التميُّ َرْفـع مسوى جودة خدمات الوزارة المقدَّ

الـــوزارة  محتـــوى  ظهـــور  عـــدد  ارتفـــع 
التواُصـــل  ـــات  منصَّ فـــي  اإلعامـــي 
ـــور. ـــون ظه ـــى 158,7 ملي االجتماعـــي إل

المحتـــوى  مـــع  الجمهـــور  تفاُعـــل  ازداد 
البصـــري المنشـــور فـــي قنـــوات التواُصـــل 
مليـــون   17,4 مـــن  بأكثـــر  االجتماعـــي 

تفاُعـــل.

ات التواُصل االجتماعي: 4- محتوى الوزارة في منصَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

خدمــات  جــودة  مــســــــتوى  َرْفــــــــع 
مــة للمتعامليــن وفــق  الــوزارة المقدَّ

ســي. المؤسَّ ــز  التميُّ معاييــر 

خدمــات  جــودة  مــســــــتوى  َرْفــــــــع 
مــة للمتعامليــن وفــق  الــوزارة المقدَّ

ســي. المؤسَّ ــز  التميُّ معاييــر 

ُنشر 87 ُحْكمًا قــــــــضـــــائــــيـــــًا بالتشهير 
ر التجاري. في قضايا جرائم الغش والتستُّ

ر التجاري: 3- َنْشر أحكام التشهير بجرائم الغش والتستُّ

الهدف االستراتيجي : 
خدمــات  جــــــودة  مــســتــــــوى  َرْفــــع 
مــة للمتعامليــن وفــق  الــوزارة المقدَّ

ســي. المؤسَّ ــز  التميُّ معاييــر 
تصميم إنفوجرافيك

فيديو

محتوى شاشة َعْرض

خبرًا صحفيًا منشورًا

ردود على استفسارات
وسائل اإلعام

لقاًء تلفزيونيًا وإذاعيًا.

مشاركة في المؤتمرات 
الصحفية المتعلقة 

بجائحة كورونا.

481

368

120

525

209

148

13

لمحتـــوى  الجمهـــور  مشـــاَهدات  وصلـــت 
ــل  ــات التواُصـ ـ ــوزارة المرئـــي فـــي منصَّ الـ
االجتماعـــي إلـــى أكثـــر مـــن 4,1 مليـــون 

مشـــاَهدة.

5- التكاُمل مع الجهات الحكومية أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة:

شـــاركت الـــوزارة فـــي الحملـــة التوعويـــة 
وتنفيـــذ الحملـــة المشـــَتَركة لزيـــادة ضريبـــة 

القيمـــة المضافـــة.
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ت الـــوزارة خططـــًا إعالميـــة لـــــ8 مشـــاريع  أعـــدَّ
للـــوزارة، أبرُزهـــا: نظـــام الغـــرف التجاريـــة، 
والمراَجعـــة،  المحاَســـبة  مهنـــة  ونظـــام 
ســـي، وأفضـــل  ـــز المؤسَّ ـــراف بالتميُّ واالعت

وزارة عربيـــة.

وهـــي خطـــة إعاميـــة عـــن تطبيـــق قـــرار 
ــب  ــن حليـ ــة عـ ــع اإلعانـ ــعار وَرْفـ ــر األسـ تحريـ
ر فـــي أبريـــل 2021م، وقـــد  األطفـــال المقـــرَّ
ــة  ــا مـــن اللجنـ ــة واعتمادهـ ــداد الخطـ تـــم إعـ
لة  ـــة مشـــكَّ ـــة لجن ـــا، وعضوي ـــة الُعلي اإلعامي

لدراســـة المشـــروع فـــي هيئـــة الخبـــراء.

إعداد الخطط اإلعالمية لـ8 مشاريع 
للوزارة:

ة اإلعالمية االستباقية لتحرير  إعداد الخطَّ
األسعار وَرْفع اإلعانة عن حليب األطفال:

ة العمل اليومي في  إنتاج فلم مرئي آلليَّ
الوزارة، وَنْشره عبر حساب مركز التواُصل 

الحكومي.

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

َرفــع مــــســتــــــوى جــودة خدمــات 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفــق معايير التميُّ

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

تنظيـــم حمـــالت تســـويقية وتوعويـــة عبـــر 
وســـائل اإلعـــالم وقنـــوات التواُصـــل:

تســـويقية  حملـــة   68 الـــوزارة  أطلقـــت 
ــوات  ــام وقنـ ــائل اإلعـ ــر وسـ ــة عبـ وتوعويـ
إلـــى  للوصـــول  االجتماعـــي؛  التواُصـــل 

المســـَتْهَدف. الجمهـــور 

6- إطالق حمالت تسويقية وتوعوية:
الهدف االستراتيجي : 

َرْفــــــع مـــســـــتوى جــودة خدمــات 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفــق معايير التميُّ

وهـــي رســـائل توعويـــة للعمـــاء؛ لتوثيـــق 
وإبـــراز خدمـــات الـــوزارة.

ــن  ــه مـ قـ ــا تحقِّ ــويق مـ ــوزارة بتسـ ــت الـ ُعنيـ
ــل:  ــة، مثـ ــة المرتبطـ ــام العالميـ خـــال األيـ
ع،  التطـــوُّ اإلعاقـــة،  ذوي  القهـــوة،  يـــوم 
اللغـــة العربيـــة، اليـــوم الوطنـــي اإلماراتـــي, 

ــا. ــي.. وغيرهـ ــي البحرينـ ــوم الوطنـ واليـ

ية للمستفيدين من خدمات الوزارة  إعداد أكثر من 80 رسالة نصِّ
)قطاع األعمال والمستهِلك(:

إعداد محتوى 8 فعاليات ِضْمن األيام 
العالمية:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تمَّ إعداد محتوى لــ 9 سيناريوهات 
هة  ألفالم توعوية قصيرة موجَّ

للمستهِلك.

إعداد محتوى لــ9 سيناريوهات لألفالم:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

َرْفــــــع مـــســـــتوى جــودة خدمــات 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفــق معايير التميُّ

َرْفــــــع مـــســـــتوى جــودة خدمــات 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفــق معايير التميُّ

7- إعداد تقرير منَجزات منظومة التجارة خالل الفترة 2016–2020م:
المنَجـــزات  عـــن  ـــل  مفصَّ تقريـــر  وهـــو 
قـــة فـــي منظومـــة التجـــارة خـــال  المتحقِّ
ط الضـــوء علـــى 13  خمـــس ســـنوات، يســـلِّ
ـــق  ـــى اإلســـهام فـــي تحقي ـــًا إل ـــورًا هادف مح

رؤيـــة المملكـــة 2030.
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8- تغطيات الحمالت الرقابية وعمليات حماية المستهِلك:

ة استرشادية: 9- استحداث وتطوير أدلَّ

إبراز جهود الوزارة في مراَقبة اإلجراءات 
االحترازية في المنشآت التجارية:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

التصوير الفوتوغرافي والتغطية 
اإلعالمية:

ت تغطية 8 جوالت مع ِفَرق  تمَّ
الرقابة التجارية، وتصوير 300 صورة 

فوتوغرافية.

ـــت الـــوزارة بتوعيـــة المنشـــآت التجاريـــة  اهتمَّ
االحترازيـــة،  باالجـــراءات  االلتـــزام  يـــة  بأهمِّ
ــة  ــر مـــن 35 ألـــف جولـ ــة أكثـ ـــت تغطيـ وتمَّ

رقابيـــة بمختلـــف المناطـــق.

 تحديث الدليل اإلرشادي للمتاجر 
اإللكترونية:

جـــرى تحديـــث الدليـــل اإلرشـــادي للمتاجـــر 
اإللكترونيـــة بعـــد صـــدور الائحـــة التنفيذية 
وإعـــادة  اإللكترونيـــة،  التجـــارة  لنظـــام 
إرســـال الدليـــل ألكثـــر مـــن 50 ألـــف متجـــر 
إلكترونـــي، وهـــي التـــي تملـــك ســـجات 

لة فـــي »معـــروف«. تجاريـــة ومســـجِّ

10- تسويق استراتيجية وزارة التجارة:
وهـــو مشـــروع ُيبـــِرز مرونـــة اســـتراتيجية الـــوزارة 
ما  الســـيَّ كافـــة،  ات  للمســـتجدَّ ومواءمتــــها 

ــا. ــة كورونـ جائحـ

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

إعداد الدليل اإلرشادي للظهور 
اإلعالمي لمراقبي الوزارة.
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تغريدة معالي الوزير.. 
ورشة عمل َضْخمة 

لنقاش تجاري وتنموي 
كبير

ـــه معالـــي وزيـــر التجـــارة الدكتـــور ماجـــد بـــن  وجَّ
يـــن  عبداللـــه القصبـــي دعـــوًة للمواطنيـــن والمهتمِّ
ـــة التواُصـــل  عبـــر حســـابه الرســـمي فـــي منصَّ
ـــر ســـاعة فـــي العـــام  ـــر« مـــع آِخ االجتماعـــي »تويت
2019م لتقديـــم أفـــكار وُرَؤى ُتســـِهم فـــي تطويـــر 
ــه:  ــب معاليـ ــا، وكتـ ــد خدماتهـ ــوزارة وتجويـ أداء الـ
ــرًا  ــتثمار أو وزيـ ــارة واالسـ ــرًا للتجـ ــَت وزيـ ــو كنـ »لـ
ـــرارات  ـــا هـــي الق ـــة، م ـــة والقروي للشـــؤون البلدي

خذها فـــي عـــام 2020؟«. التـــي ســـتتَّ

وتـــمَّ َرْصـــد أكثـــر مـــن 12 ألـــف مشـــاَركة وتفاُعـــل 
تلـــك  مـــع  التعاُمـــل  وجـــرى  يـــن،  المهتمِّ مـــن 
ــا  ــي وتحويلهـ ــكل علمـ ــا بشـ ــات وتحليلهـ التفاُعـ
إلـــى أفـــكار تطويريـــة لخدمـــات ومشـــاريع ُتســـِهم 

ــة. ــة التجاريـ ــين البيئـ ــي تحسـ فـ

 12 مـــن  أكثـــر  َرْصـــد  تـــمَّ 
ألـــف مشـــاَركة وتفاُعـــل مـــع 
الوزيـــر،  معالـــي  تغريـــدة 
تلـــك  مـــع  التعاُمـــل  وجـــرى 
التفاُعـــالت وتحليلهـــا بشـــكل 
ـــى أفـــكار  علمـــي وتحويلهـــا إل
تطويريـــة لخدمـــات ومشـــاريع 
ُتســـِهم فـــي تحســـين البيئـــة 

التجاريـــة.

ي المشاركة: تبنِّ
مـــن خـــال حـــثِّ الجمهـــور علـــى إبـــداء الـــرأي 
والماحظـــات التـــي تهـــدف إلـــى تطويـــر األعمـــال 
ــى  ــا إلـ ــكار وتحويلهـ ــي األفـ ـ ــوزارة، وتبنِّ ــي الـ فـ

ــاريع. مشـ

كيفية المشاَركة:
ـــون بشـــكل مباشـــر  تفاَعـــَل المواطنـــون والمهتمُّ
مـــع تغريـــدة معالـــي الوزيـــر بكتابـــة أفـــكار واقتـــراح 

مشـــاريع نوعيـــة.

النتائج:
ــا  ــن خالهـ ــت مـ ــي ُأطلقـ ــدة التـ ــت التغريـ القـ
ورشـــُة عمـــل َضْخمـــة لنقاش تجاري واســـتثماري 
وتنمـــوي كبيـــر علـــى »تويتـــر«، تفاُعـــًا غيـــر 
مســـبوق فـــي هـــذا المجـــال يتجـــاُوز 12 ألـــف 
خارطـــة  المتابعـــون  خالهـــا  مـــن  َرَســـَم  رد، 
مـــوا العديـــد  طريـــق لعمـــل وزارة التجـــارة، وقدَّ
ـــي ُتســـِهم فـــي  ـــات الت مـــن األفـــكار واالقتراح

ــل. ــة العمـ ــاء ببيئـ ــد األداء واالرتقـ تجويـ
وشـــملت خطـــة العمـــل التنفيذيـــة للـــوزارة 9 
محـــاور رئيســـة، شـــكَّل قطـــاع األعمـــال النســـبة 
ر  ـــة التســـتُّ ـــه مكافح ـــا بـــــ%60، تلي ـــرى منه الكب
ــة  ــات عامـ ــم مقَتَرحـ ــبة %19، ثـ ــاري بنسـ التجـ
كذلـــك  المســـتهِلك  وقطـــاع   ،5% بنســـبة 
بنســـبة %5، بعـــد ذلـــك قطـــاع االســـتثمار 

بنســـبة %4، والغـــرف التجاريـــة بنســـبة 3%، 
ـــطة  وتنميـــة المنشـــآت الصغيـــرة والمتوسِّ
المهندســـين  كفـــاءة  وَرْفـــع   ،2% بنســـبة 
كذلـــك  العمـــاء  وخدمـــات   ،1% بنســـبة 

.1% بنســـبة 
م  قـــدَّ والمقَتَرحـــات  األفـــكار  تقديـــم  وبعـــد 
ـــن قائـــًا:  معاليـــه الشـــكر لعمـــوم المهتميِّ
»شـــكرًا مـــن القلـــب علـــى هـــذا التفاُعـــل الـــذي 
كان بمثابـــة ورشـــة عمـــل رقميـــة كبـــرى، أنتجـــت 
أكثـــر مـــن 12 ألـــف مشـــاَركة، وســـنقوم بتحليـــل 
االقتراحـــات، وترتيـــب أولوياتهـــا، وتحويلهـــا 
ــتوى  ــة علـــى مسـ ــل تنفيذيـ ــة عمـ ـ ــورًا لخطَّ فـ
ــم  ــاَركتها معكـ ــمُّ مشـ ــوف تتـ ــن، وسـ الوزارَتْيـ
لَرْفـــع مســـتوى جـــودة خدماتنـــا؛ فلكـــم جزيـــل 

ل ألعمالنـــا«. ر األوَّ الشـــكر ألنكـــم المطـــوِّ
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خـــاذ اإلجـــراءات  ومـــع إجابـــة المواطنيـــن واتِّ
معاليـــه  كتـــب  مقَتَرحاتهـــم  حيـــال  الازمـــة 
»أنهينـــا  »تويتـــر«:  علـــى  حســـابه  عبـــر 
تحليـــل مقَتَرحاتكـــم فـــي منظومـــة التجـــارة 
واالســـتثمار، وبدأنـــا تنفيذهـــا، لتحســـين البيئة 
المســـتفيدين،  مصالـــح  وحمايـــة  التجاريـــة 
ـــه«. ـــإذن الل ـــمُّ مشـــاركتها معكـــم ب وســـوف تت

ْصـــد اإللكترونـــي  »أطلقنـــا اليـــوم نظامـــًا للرَّ
وســـيمكِّن  والمنَتجـــات،  ـــَلع  السِّ ألســـعار 
ميدانيـــًا  الوقـــوف  مـــن  الـــوزارَة  النظـــاُم 
ـــَلع األساســـية ومراَقبتهـــا  علـــى أســـعار السِّ
إلكترونيـــًا فـــي كافـــة مناطـــق المملكـــة، 

واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة«. 

ومنها على سبيل المثال:

بالـــردِّ  الـــوزارة  تفاَعـــَل حســـاب  ومباشـــرًة 
ـــمَّ  ـــا ت ـــر، وإباغهـــم بم ـــى شـــركاء التطوي عل
لـــت  بشـــأن آرائهـــم ومقَتَرحاتهـــم التـــي تحوَّ
إلـــى قـــرارات ومشـــاريع لتحســـين البيئـــة 
مهـــا الـــوزارة. التجاريـــة والخدمـــات التـــي تقدِّ

»تـــمَّ البـــدء بعمـــل تقييـــم َشـــْهري لَرْفـــع 
خصوصـــًا  فيـــن،  الموظَّ جميـــع  كفـــاءة 
وخدمـــة  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  موظَّ
صـــة؛ لتقديـــم  العمـــاء، عبـــر برامـــج متخصِّ

خدمـــة أفضـــل لكـــم«.

» تـــمَّ اعتمـــاد َأْخـــذ آراء العمـــوم والمواطنيـــن 
حـــول القـــرارات قبـــل َطْرحهـــا، ويشـــمل ذلـــك 
األنظمَة واللوائَح والتنظيماِت التي ُنصِدرها، 
ْينـــا  وَعَرْضنـــا خـــال عاَمْيـــن 38 تشـــريعًا، وتلقَّ

مـــة بشـــأنها«. مقَتَرحـــات وماَحظـــات قيِّ

»تـــمَّ اتخـــاذ القـــرار، بدأنـــا اليـــوم بإرســـال 
ـــة  ك المنشـــآت التجاري ـــُماَّ ـــة لـ ي رســـائل نصِّ
بعـــد زيـــارة المراِقبيـــن لهـــم لتقييـــم األداء 

ــن«. ــع المتعامليـ ــة جميـ ــي وخدمـ الرقابـ

»تـــمَّ اعتمـــاد تعميم »دليل التاجر« للمنشـــآت 
ـــذي  ـــوال، وال ـــق رســـائل الج ـــة عـــن طري التجاري
بُلَغـــة  واللوائـــح  األنظمـــة  كافـــة  ـــح  يوضِّ
بســـيطة. ومـــع إصـــدار الســـجل التجـــاري يتـــمُّ 
ـــًا للمنشـــأة«. إرســـال »دليـــل التاجـــر« إلكتروني
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ــرات  ـ ــن 10 مؤشِّ ــد عـ ــا يزيـ ــاد مـ ــمَّ اعتمـ »تـ
قيـــاس أداء لقطـــاع األعمـــال مـــن إجمالـــي 
ـــرًا لـــدى الـــوزارة تقيـــس العمليـــات  90 مؤشِّ
فـــي  تهـــا  وفاعليَّ واإلجـــراءات  والمهـــام 
القيـــاس  ويتـــمُّ  مســـَتْهَدفاتنا،  تحقيـــق 
للعمليـــات  وَشـــْهري  أســـبوعي  بشـــكل 
ُرْبـــع  وبشـــكل  التشـــغيلية،  ـــرات  والمؤشِّ

االســـتراتيجية«. ـــرات  للمؤشِّ ســـنوي 

»تطويـــر الغـــرف التجاريـــة أولويـــة للـــوزارة، 
وتـــمَّ َطـــْرح نظـــام الغـــرف التجاريـــة »الجديـــد« 
الســـتطاع آراء العمـــوم، وســـيكون -بـــإذن 
ـــج كافـــة  ـــًا للقطـــاع الخـــاص وُيعاِل ن اللـــه- ُممكِّ
ـــة والمعوقـــات، وهـــو اآلن  ـــات الحالي التحدي

ـــه«. ـــة لمراَجعت ـــدى الجهـــات المختصَّ ل

»يمكـــن اآلن عبـــر »مـــراس« ســـداد رســـوم 
المحـــات  وتراخيـــص  الكيانـــات  تأســـيس 

ـــدة«. التجاريـــة بفاتـــورة إلكترونيـــة موحَّ

»يمكنكم اآلن تجديد الســـجات الموقوفة، 
ك المنشآت التجارية«.  وذلك تسهيًا لــــُماَّ
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ـــَح تعديـــل الســـجل بحيـــث يشـــمل إضافـــة  ُأتي
خيـــار مماَرســـة التجـــارة اإللكترونيـــة لجميـــع 

ــطة. األنشـ

ـــار  للتجَّ توعويـــة  حمـــات  الـــوزارة  أقامـــت 
بخصـــوص  والمســـتهِلكين  والمماِرســـين 
ــى  ــل علـ ــة التعديـ ــروف« وإتاحـ ــة »معـ ـ منصَّ
ــار  ــار خيـ ــن اختيـ ــث يمكـ ــاري بحيـ ــجلِّ التجـ السـ
لجميـــع  اإللكترونيـــة  التجـــارة  مماَرســـة 

األنشـــطة.

ْبـــط مـــع الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت  تـــمَّ الرَّ
الصغيـــرة والمتوســـطة »منشـــآت« وهيئـــة 
)المركـــز  المعلومـــات  وتقنيـــة  االتصـــاالت 
 )NIC الشـــبكة  لمعلومـــات  الســـعودي 
بمزاَولـــة  الراغبيـــن  ـــار  التجَّ وَدْعـــم  لتمكيـــن 

اإللكترونيـــة. التجـــارة 

التعديل على السجل التجاري:

ار والمماِرسين  إقامة حمالت توعوية للتجَّ
والمستهِلكين بخصوص التجارة اإللكترونية:

ْبط مع »منشآت« وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات: الرَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

إنشاء لوحة تحكُّم لمتاَبعة سجالت التجارة اإللكترونية:
الهدف االستراتيجي : 

تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

ـــرات داخليـــة  ـــم لمؤشِّ  ُأنشـــئت لوحـــة تحكُّ
التجـــارة  ســـجات  لمتاَبعـــة   )Dashboard(

اإللكترونيـــة.

الهدف االستراتيجي : 
تمكين وتحفيز بيئة التجارة 
اإللكترونية في المملكة.

تسجيــل عــدد مــن 
المتاجر اإللكترونية

فـــي منـــصـــة 
»مــعروف«

تمَّ في عام 2020م:

تســـجيل 100,675 متجـــرًا إلكترونيـــًا 
ـــة »معـــروف« فـــي منصَّ

تأســـيس 55,675 متجـــرًا فـــي عـــام 
َقْدُرهـــا  زيـــادة  بنســـبة  2020م، 

2019م. بعـــام  مقارنـــًة   190%

100,675
متجرًا إلكترونيًا

190٪
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نطاق سعودي ومتَجر 
اني مع كلِّ  إلكتروني مجَّ
سجل تجاري لمماِرسي 

أنشطة التجارة 
اإللكترونية

ـــرة  ـــن المنشـــآت الصغي ـــم وتمكي ســـعيًا لَدْع
التجـــارة  وزارة  أطلقـــت  ـــطة،  والمتوسِّ
اإللكترونيـــة  التجـــارة  بمجلـــس  لـــًة  ممثَّ
وبالتعـــاُون  اإللكترونيـــة،  التجـــارة  ومركـــز 
مـــع الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة 
ـــطة »منشـــآت«، مبـــاَدرة متجـــر  والمتوسِّ
لـــكلِّ ســـجلٍّ يمـــارس  انـــي  إلكترونـــي مجَّ
ـــم  ـــك لَدْع ـــة؛ وذل ـــارة اإللكتروني أنشـــطة التج
ـــطة  وتمكيـــن المنشـــآت الصغيـــرة والمتوسِّ
متاجـــر  إنشـــاء  مـــن  األعمـــال  اد  وروَّ
ــات  ــن إدارة المنَتجـ ــوا مـ نـ ــة؛ ليتمكَّ إلكترونيـ
ـــط هـــذه المتاجـــر اإللكترونيـــة  والطلبـــات وَرْب
ْفـــع  الدَّ خدمـــات  وتوفيـــر  شـــركات،  مـــع 

والتوصيـــل. والشـــحن  اإللكترونـــي 

نبذة عن المباَدرة:

تســـهيل بدء ومماَرســـة األنشـــطة التجارية 
اإللكترونية.

الصغيـــرة  المنشـــآت  وتمكيـــن  َدْعـــم 
اد األعمـــال فـــي التجـــارة  ـــطة وروَّ والمتوسِّ

اإللكترونيـــة.

تخفيـــض التكاليـــف وتعزيـــز التناُفســـية 
ــار  ـــع واالنتشـ ــا، والتوسُّ وتوســـيع نطاقهـ

ــًا. ــًا وعالميـ يـ محلِّ

األهداف:

عات: التطلُّ

ية وانتشارها  توسيع نطاق المتاجر المحلِّ
يًا وعالميًا. محلِّ

تســـهيل عمليـــة َعـــْرض وطلـــب المنَتجـــات 
مـــن المنشـــآت الرائـــدة مـــن خـــال المتاجـــر 

اإللكترونية.

التعـــاُون مـــع الشـــركات الرائـــدة فـــي مجـــال 
تصميـــم المتاجـــر الرقميـــة وتفعيلهـــا.

هـــذه  مـــن  المســـَتْهَدفة  الفئـــة  تحديـــد 
الخدمـــة.

إضافـــة نشـــاط التجـــارة اإللكترونيـــة مـــن 
ِضْمـــن األنشـــطة التـــي يمكـــن َوْضُعهـــا 

ِضْمـــن بيانـــات الســـجلِّ التجـــاري.

ـــة  توفيـــر هـــذه الخدمـــة مـــن خـــال منصَّ
الموقـــع  فـــي  الموجـــودة  »مزايـــا« 
للمنشـــآت  ـــة  العامَّ للهيئـــة  اإللكترونـــي 

»منشـــآت«. ـــطة  والمتوسِّ الصغيـــرة 

المسار التنفيذي:

أطلقـــت وزارة التجـــارة مبـــاَدرة متجـــر 
ســـجلٍّ  لـــكلِّ  انـــي  مجَّ إلكترونـــي 
يمـــارس أنشـــطة التجـــارة اإللكترونية؛ 
لَدْعـــم وتمكيـــن المنشـــآت الصغيـــرة 
اد األعمـــال مـــن  ـــطة وروَّ والمتوسِّ

ــة. ــر إلكترونيـ ــاء متاجـ إنشـ
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اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

عملت الوزارة عـــلــــــى تفعـيــــل %63  من دليل 
الـــوزارة؛  فـــي  المعَتَمـــد  األداء  ـــرات  مؤشِّ
وذلـــك اســـتمرارًا لمتاَبعة وتحســـين أداء الخدمات، 
رًا أشـــمل ألصحـــاب  والتـــي بَدْورهـــا ُتعطـــي تصـــوُّ

ـــوزارة بشـــكل كامـــل. القـــرار عـــن أداء ال

عملـــت الـــوزارة علـــى إعـــداد 77 تقريـــرًا َدْوريـــًا، 
ـــن تقريـــر  ْبعيـــة التـــي تتضمَّ وتشـــمل: التقاريـــر الرُّ
نمـــو وَشـــْطب الســـجات التجاريـــة، وأداء خدمـــات 
الـــوزارة بشـــكل ُرْبعـــي؛ والتقاريـــر الشـــهرية التـــي 
بشـــكل  الـــوزارة  خدمـــات  أداء  تقريـــر  ـــن  تتضمَّ
ـــن  شـــهري؛ والتقاريـــر األســـبوعية التـــي تتضمَّ
تقريـــر أداء خدمـــات الـــوزارة بشـــكل أســـبوعي 

ــاءة«(. ــة »كفـ )لجنـ

رات األداء: تفعيل %63 من مؤشِّ

إنجاز 77 تقريرًا َدْوريًا لقياس أداء خدمات الوزارة:

الحصول على شهادة 
سي  ز المؤسَّ االعتراف بالتميُّ

:Recognized for Excellence

حصــــــــلــــــــت وزارة الـتــــجــــارة عــلــــــى شــهـــــــادة
ســــــــــــــي  ـــــــــز الــــمـؤسَّ االعــــــتــــراف بالــتـــمـــــيُّ

)Recognized for Excellence 4 Stars( مـــن 
 )EFQM( الجـــودة  إلدارة  األوروبيـــة  مـــة  المنظَّ
لتكـــون أول جهـــة حكوميـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 
لالتـــزام  نتيجـــًة  عليهـــا؛  تحصـــل  الســـعودية 
ـــي  ســـي األوروبـــي، وتبنِّ ـــز المؤسَّ ـــر التميُّ بمعايي

العديـــد مـــن المواَصفـــات العالميـــة.

حوكمة
الــــوزارة

الهدف االستراتيجي : 

َرْفــــع مـــــــــســـــتوى جودة خدمات 
مة للمتعاملين وفق  الوزارة المقدَّ

سي. ز المؤسَّ معايير التميُّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

َرْفــــــع مـــســـــتوى جــودة خدمــات 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفــق معايير التميُّ

َرْفــــــع مـــســـــتوى جــودة خدمــات 
للمتعامليــن  مــة  المقدَّ الــوزارة 
ســي. ز المؤسَّ وفــق معايير التميُّ

التحســين واالرتقــاء ببيئة األعمال 
التجارية.

والتي اشتملت على:
وسياســـة  إجـــراءات  حوكمـــة  علـــى  العمـــل 
تمثيـــل الـــوزارة فـــي لجـــان هيئـــة الــــُخَبراء.

حوكمة إجراءات عمل االتصاالت اإلدارية.

حوكمة السياسات واإلجراءات:

Recognised for
Excellence 4 star
Awarded to:

Ministry of Commerce

November 2020

This certificate remains valid for 3 years.

Russell Longmuir

CEO, EFQM

SN: 2011008408
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ن: لت الوزارة 11 لوحة أداء تتضمَّ فعَّ

فين.	  لوحة أداء حقوق الموظَّ
لوحة أداء عمليات خدمات الوزارة.	 
الــــِمَهن 	  تراخيـــص  أداء خدمـــة  لوحـــة 

االستشـــارية.
لوحة أداء خدمة شهادات المنشأ.	 
لوحة أداء خدمة الوكاالت التجارية.	 
لوحة اللجان ِشْبه القضائية.	 
ـــز االتصـــال )مســـتهِلك، شـــركات، 	  مراك

ســـات(. مؤسَّ

ــد آل  ــن راشـ ــد بـ ـ ــيخ محمَّ ــن الشـ ــٍة مـ برعايـ
الـــدول  جامعـــة  مـــن  وبتزكيـــٍة  مكتـــوم، 
ـــس شـــركتك«  ـــَن تطبيـــق »َأسِّ ـــة، ُأعِل العربي
ـــي  ـــق عرب ـــارة كأفضـــل تطبي فـــي وزارة التج

حكومـــي.

س شركتك(:تطوير وتفعيل 11 لوحة أداء: الحصول على جائزة أفضل تطبيق عربي حكومي عن تطبيق )َأسِّ

الهدف االستراتيجي : 
الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 
الهدف االستراتيجي : 

تمكين أعلى مستويات النضج 
والجاهزية الرقمية في الوزارة.

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

راشـــد  بـــن  ـــد  محمَّ الشـــيخ  مـــن  برعايـــٍة 
آل مكتـــوم، وبتزكيـــٍة مـــن جامعـــة الـــدول 
ـــزة  ـــى جائ ـــارة عل ـــت وزارة التج ـــة، حصل العربي
ـــز الحكومـــي العربـــي كأفضـــل وزارة  التميُّ
عربيـــة مـــن بيـــن أكثـــر مـــن 5,000 مشـــارَكة 
حكوميـــة عربيـــة فـــي عـــام 2020م، وذلـــك 
مـــت بـــه  ـــح الـــذي تقدَّ بنـــاًء علـــى طلـــب الترشُّ

ــام 2019م. فـــي عـ

توثيق وتحديث وتصميم إجراءات العمل لخدمات الوزارة:الحصول على جائزة أفضل وزارة عربية:

حصلـــت وزارة التجـــارة علـــى جائـــزة 
ـــز الحكومـــي العربـــي كأفضـــل  التميُّ
مـــن  أكثـــر  بيـــن  مـــن  عربيـــة  وزارة 
5,000 مشـــارَكة حكوميـــة عربيـــة فـــي 

2020م. عـــام 

لوحة أداء شكاوى قطاع األعمال.	 
وذلـــك 	  الســـيارات؛  وكالء  أداء  لوحـــة 

لتســـهيل عمليـــة التحليـــل والمتاَبعـــة 
ْوريـــة لهـــذه الخدمـــات. الدَّ

ـــس شـــركتك«  تـــمَّ إعـــالن  تطبيـــق »َأسِّ
فـــي وزارة التجـــارة كأفضـــل تطبيـــق 

ـــي حكومـــي. عرب

وشملت هذه العملية:

العمل على مشروع توثيق وتحديث 
اإلجراءات-المرحلة )1(.

االنتهاء من تصميم إجراءات خدمات نظام 
االمتياز التجاري.

االنتهاء من تصميم إجراءات خدمات نظام 
الشركات المهنية.
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بحوكمـــة  ـــة  الخاصَّ ـــة  المنهجيَّ الـــوزارة  رت  طـــوَّ
ــات التقنيـــة قبـــل إطاقهـــا،  ــص اإلطاقـ وَفْحـ
بمـــا يضَمـــن تحســـين المخَرجـــات وَرفـــع كفاءتهـــا، 
إنجازهـــا،  بعـــد  َتـــِرد  التـــي  األعطـــال  وتقليـــل 
لَضَمـــان  كافـــة  ـــة  المعنيَّ األطـــراف  وإشـــراك 

باتهـــم. متطلَّ تغطيـــة 

ــة  ْوريـ ــة الدَّ ــة إلـــى المتاَبعـ تهـــدف هـــذه العمليـ
مـــن  ـــد  للـــوزارة، والتأكُّ للخدمـــات اإللكترونيـــة 
لهـــا، وفـــي حـــال وجـــود  فاعليتهـــا وعـــدم تعطُّ
ُعْطـــل َيُعـــْوق اســـتخدام الخدمـــة يتـــمُّ التصعيـــد 
ـــة لمعاَلــــجة الُعْطـــل ومتابعتـــه  لـــإلدارة المعنيَّ

ــّل.  ــمَّ الحـ ــى أْن يتـ إلـ

2020م  العـــام  الثانـــي مـــن  النصـــف  وخـــال 
ـــذت 7,510 عمليـــات َفْحـــص، وبنـــاًء عليهـــا  ُنفِّ
ُرفعـــْت 45 تذكـــرة أعطـــال وتحســـين للخدمـــات 
ـــر  ـــع تذاك ـــوزارة، وقـــد ُأغلقـــت جمي ـــة لل اإللكتروني

ــز. ــٍت وجيـ ــال فـــي وقـ األعطـ

اســـُتحدثْت أداة تســـاعد فـــي عمليـــة متاَبعـــة 
ـــوزارة  رأي المتعامليـــن الخارجييـــن عـــن خدمـــات ال
ـــوات التواُصـــل االجتماعـــي  ـــر قن وشـــكاواهم عب
ـــوزارة فيهـــا، وســـاعدت تلـــك األداة  وحســـابات ال
ـــاء  ـــات الُعَم ـــات متاَبعـــة مرئيَّ فـــي تكثيـــف عملي
والصعوبـــات التـــي يواجهونهـــا فـــي خدمـــات 
ســـريع  بشـــكل  هـــا  حلِّ مـــن  د  والــــتأكُّ الـــوزارة، 

ــال. ـ وفعَّ

ــلة  ــتهِلك كسلسـ ــاغ المسـ ــة بـ ــق رحلـ ــم توثيـ تـ
منفعـــة كاملـــة، ابتـــداًء مـــن مرحلـــة اســـتقبال 
أو  التطبيـــق  أو  االتصـــال  مركـــز  فـــي  البـــاغ 
الموقـــع اإللكترونـــي، وِمـــْن َثـــمِّ مرحلـــة اســـتقبال 
وانتهـــاًء       المراِقبيـــن،  لـــدى  وتعميـــده  البـــاغ 
لـــت  بمرحلـــة معاَلــــجة البـــاغ وإغاقـــه، حيـــث ُفصِّ
ـــفات. ـــواع المخاَلـ ـــجات حســـب أن ـــراءات المعاَلـ إج

مـــة األوربيـــة إلدارة  بعـــد تحليـــل تقريـــر المنظَّ
الجـــودة، أطلقـــت الـــوزارة 16 مشـــروعًا تحســـينيًا، 
ـــة اإلدارة االســـتراتيجية،  ـــق بمنهجيَّ منهـــا مـــا يتعلَّ
ـــة المقاَرنـــات  ـــز علـــى تطويـــر منهجيَّ ومنهـــا مـــا يركِّ
ـــة متاَبعـــة األداء؛ وذلـــك بغيـــة  المعياريـــة ومنهجيَّ
ـــي وإحـــراز  ـــز المؤسسَّ م أكثـــر فـــي التميُّ التقـــدُّ

ـــى فـــي المســـتقبل. نقـــاط أعل

ْوري للخدمات:حوكمة وَفْحص اإلطالقات التقنية: الَفْحص الدَّ

ة له: َفْحص وسائل التواُصل االجتماعي واستحداث آليَّ

توثيق رحلة بالغ المستهِلك )سلسلة منفعة(:

العمل على إطالق مشاريع تحسينية منبثقة من
مة األوروبية إلدارة الجودة: تحليل تقرير المنظَّ

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

الهدف االستراتيجي : الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

َرْفـــــــع مســتوى جــــودة خدمـات 
مة للمتعـــاملــين  الـــوزارة المــقدَّ
سي. ز المؤسَّ وفق معايير التميُّ

اإلنجــــــازات
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اإلنجازاتاإلنجــــــازات

إطالق استبيان قياس مدى معرفة َنْشر االستراتيجية والتعريف بها:
فين باالستراتيجية: الموظَّ

فين  تعميم استراتيجية الوزارة للموظَّ
)مشروع تحسيني(:

تواُصـــل  قنـــوات  طريـــق  عـــن  وذلـــك 
تعريـــف  خالهـــا  مـــن  تـــمَّ  مختلفـــة 
فيـــن الجــــدد بالخطـــة االســـتراتيجية  الموظَّ
اجتماعـــات  ُعقـــدت  وكذلـــك  للـــوزارة، 
ـــــــة  مـــع الـــوكاالت واإلدارات الـــــــعـــــــامَّ

باالستـراتـيــــجية. للتعريـــف 

أطلقـــت الـــوزارة اســـتبيانًا )رقـــم 2( لقيـــاس 
فيـــن باالســـتراتيجية،  َوْعـــي ومعرفـــة الموظَّ
وذلـــك بعـــد أن أطلقـــت حملـــة توعويـــة 
مـــن خـــال قنـــوات تواُصـــل مختلفـــة لَرْفـــع 

الوعـــي بهـــا.

فــــين  جـــرى العمـــل على َرْفع َوْعي الموظَّ
الـــوزارة وأهدافهـــا، عبـــر  باســـتراتيجية 
ـــات  وآليَّ القنـــوات  جميـــع  اســـتغال 

ـــات إدارة التغييـــر. التواُصـــل ومنهجيَّ

َرْفع الَوْعي والثقافة باستراتيجية 
الوزارة:

ل االستراتيجي: التحوُّ

الهدف االستراتيجي : 

ــاءة اســتغال  تحســين كف
ــوزارة. المــوارد فــي ال

ـــذة حســـب  تـــم َرْفـــع نســـبة المشـــاريع المنفَّ
اإلطـــار الزمنـــي إلـــى 96%.

ذة  َرْفع نسبة المشاريع المنفَّ
حسب اإلطار الزمني:

الهدف االستراتيجي : 

ــاءة اســتغال  تحســين كف
ــوزارة. المــوارد فــي ال
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تطوير وتحديث الخطط التشغيلية 
للوكاالت واإلدارات العامة للعام 

2020م:

تحديث االستراتيجية:

ْبع األول  ْبعية ألداء الرُّ المراَجعة الـرُّ
لعام 2020م:

الخطـــط  وتحـــــديث  تطـــــوير  تـــمَّ 
التشـــغيلية للـــوكاالت واإلدارات العامـــة 
األهـــداف  تحديـــد  تشـــمل  بحيـــث 
قيـــاس  ـــرات  ومؤشِّ التشـــغيلية، 
والمشـــاريع  ومســـَتْهَدفاتها،  األداء 
المرتبطـــة، بنـــاًء علـــى مخَرجـــات تحديـــث 

. تيجية ا الســـتر ا

لمراَجعـــة  عمـــل  ورشـــة  ُعِقـــَدْت 
اســـتراتيجية الـــوزارة، حضَرهـــا معالـــي 
الســـعادة  وأصحـــاب  الوزيـــر  نائـــب 
وكانـــت  العمـــوم،  ومديـــرو  الـــوكاء 
ــة تحديـــث  ــات الورشـ مـــن أهـــم مخَرجـ
اســـتراتيجية الـــوزارة ومواءمتهـــا مـــع 
2020م،  لعـــام  التشـــغيلية  الخطـــط 
وتأتـــي هـــذه الورشـــة لَضَمـــان تحقيـــق 

الـــوزارة. اســـتراتيجية 
األهـــداف  مراجعـــة  ـــت  تمَّ وقـــد   
ـــرات  مؤشِّ وإضافـــة  االســـتراتيجية 
تشـــغيلية واســـتراتيجية علـــى الخطـــة 

2020م. لعـــام  ـــل التشـــغيلية  ـــج تحلي ـــْرض نتائ ـــة َع شـــملت المراَجع
األداء  قيـــاس  ـــرات  مؤشِّ بيـــــانات 
والتوصيـــات  واإلدارات،  للوكــــــــاالت 
ـــر، علـــى معالـــي  قـــة بـــكلِّ مؤشِّ المتعلِّ
خطـــط  علـــى  والعمـــل  النائـــب، 
تصحيحيـــة مـــع الجهـــات تضَمـــن تحقيـــق 

المســـتقَبلية. المســـَتْهَدفات 

ْورية  التحديث والمراَجعة الدَّ
الستراتيجية الوزارة:

رات  مراَجعة المؤشِّ
االستراتيجية:

مـــن  ـــد  للتأكُّ عمـــل  خطـــط  ت  ُأعـــدَّ
االســـتراتيجية  ـــرات  المؤشِّ تحقيـــق 
الـــوكاالت  بمــــــــشاَركة  السنويـــــــــة، 

العامـــة. الهدف االستراتيجي : واإلدارات 
تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 

فــي الــوزارة.

المســـتوفية  المشـــاريع  نســـبة  َرْفـــع  تـــمَّ 
إدارة  مكتـــب  ـــة  منهجيَّ حســـب  باتهـــا  متطلَّ
ــة  ــل وثيقـ ــى %99، مثـ ــاريع إلـــــــــ المشــــــــــ

الزمنيـــة. والخطـــة  المشـــروع 

باتها َرْفع نسبة المشاريع المستوفية متطلَّ
حسب نموذج حوكمة مكتب إدارة المشاريع:

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.

اإلنجازاتاإلنجــــــازات

ـــت أتمتـــة جميـــع عمليـــات وإجـــراءات مكتـــب  تمَّ
إدارة االســـتراتيجية ومكتـــب إدارة المشـــاريع، 
ـــة  الخاصَّ والمســـَتَندات  الوثائـــق  وأرشـــفة 

بجميـــع مشـــاريع الـــوزارة.

ـــة مكتـــب إدارة  وذلـــك مـــن خـــال اعتمـــاد منهجيَّ
ــادات الـــوزارة، واإلطـــاق  ــاريع مـــن قيـ المشـ
الرســـمي لهـــا، والبـــدء بتطبيقهـــا مـــن ِقَبـــل 
المشـــاريع،  ومديـــري  واإلدارات  الـــوكاالت 
ك  وُعقـــدت ُوَرش عمـــل توعويـــة لُرعـــاة وُمـــاَّ

ــاريع. ومديـــري المشـ

ات عمل مكتب  ل الرقمي آلليَّ التحوُّ
ل: التحوُّ

َرْفع مستوى النضج في مكتب 
إدارة المشاريع:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.
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حصول الوزارة على 
شهادة االعتراف 

سي ز المؤسَّ بالتميُّ

نبذة عن اإلنجاز: 

حصـــــلـــــت وزارة الــــــتـــجـــارة عــــلــــى 
ــــز  شـهــــادة االعــــــتــــراف بالــــــتــــمــــيُّ
ســــــــي ) 4 نـــــجــــــــــــــوم ( المــــــــؤسَّ
Recognized for Excellence )4 Stars( 
مـــة األوروبيـــة إلدارة الجـــودة  مـــن المنظَّ
)EFQM( فـــي حكوميـــة  جهـــة  ل   كأوَّ
ــل ــعودية تحصـ ــة السـ ــة العربيـ  المملكـ
ـــز ـــر التميُّ ـــزام بمعايي  عليهـــا؛ نتيجـــًة لالت
ـــي وتبنِّ األوروبـــي،  ســـي   المؤسَّ
 العديـــد مـــن المواَصفـــات العالميـــة،
 لتكـــون بذلـــك الـــوزارة ِضْمـــن 4 جهـــات
حكوميـــة حاصلـــة عليهـــا حـــول العاَلــــم

حصلـــت وزارة التجـــارة علـــى شـــهادة االعتراف 
سي )4 نــجــــوم ( ز المؤسَّ بالتميُّ

الجـــودة  إلدارة  األوروبيـــة  مـــة  المنظَّ مـــن 
ل جهـــة حكوميـــة فـــي المملكـــة  )EFQM( كأوَّ

تحصـــل عليهـــا.

)Recognized for Excellence 4 Stars(

ْتهـــا الـــوزارة وبنـــاًء  والمعاييـــر التـــي تبنَّ
االعتـــراف  علـــى  حصلـــت  عليهـــا 
ســـي هـــي: القيـــادة،  ـــز المؤسَّ بالتميُّ
االســـتراتيجية، المـــوارد البشـــرية، الموارد 
ـــج  ـــات، نتائ والشـــركاء، الخدمـــات والعملي
العمـــاء، نتائج العاملين، نتائج المجَتَمع، 

ــة. ــال الرئيسـ ــج األعمـ نتائـ

Recognised for
Excellence 4 star
Awarded to:

Ministry of Commerce

November 2020

This certificate remains valid for 3 years.

Russell Longmuir

CEO, EFQM

SN: 2011008408

                                1 / 1

170171
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المسار التنفيذي:

عملـــت الـــوزارة علـــى تحليـــل أعمالهـــا مـــن 
ـــل  خـــال تطبيـــق نمـــوذج »رادار« الـــذي يحلِّ

ة، هـــي: الَوْضـــع مـــن جوانـــب عـــدَّ

   التخطيط والتطوير.
ة.    التطبيق للمنهجيَّ

   التقييم والتحسين المستمر.
قة.    النتائج المحقَّ

أسباب الحصول على الشهادة:

مواَصلة رحلة تطوير العمليات 	 
وحوكمتها.

امتاك الوزارة لرؤية واضحة 	 
واستراتيجية ناجحة.

ي 	  التزام القيادة الُعليا بتبنِّ
ل  ز، وقيادة التحوُّ مفاهيم التميُّ

سي وتحقيقه على أرض  المؤسَّ
الواقع.

سي.	  تطبيق أنظمة العمل المؤسَّ
 تنفيذ مباَدرات استراتيجية 	 

ومشاريع تحسينية.

وزارة التجـــارة ِضْمـــن 4 جهـــات 
علـــى  حاصلـــة  حكوميـــة 

العاَلــــم. حـــول  الشـــهادة 

دت الـــوزارة عـــددًا مـــن ُفـــَرص التحســـين وتـــمَّ تنفيذهـــا  وبنـــاًء علـــى هـــذا التحليـــل حـــدَّ
ــا: ــام 2019-2020م، وكان أبرُزهـ ــال العـ خـ

إطاق مباَدرَتْين نوعيَتْين هما: 
مباَدرة إدارة المعرفة، ومباَدرة اإلبداع 

واالبتكار.

 تعزيز وتطبيق مفاهيم نوعية على 
مستوى البيئة الداخلية، هي: 

 المسؤولية المجَتَمعية، والمحاَفظة 
سية،  على البيئة، والثقافة المؤسَّ

والتثقيف بالِقَيم االستراتيجية.

ة على التقييم الخارجي، والتي سُتسِهم في التطوير  الخروج بنقاط تحسين مبنيَّ
المستمر في الوزارة، وسيتمُّ األخذ بها وإطاق برامج لقيادتها؛ لَضَمان استدامة 

ز في الوزارة. التميُّ

عات: التطلُّ

الحصول على 6 شهادات 
.ISO مواَصفات

دة  ات متعدِّ تطوير وتطبيق منهجيَّ
هي: المقاَرنة المعيارية، وتحليل 

أصحاب المصلحة، وتحديد 
المسَتْهَدفات االستراتيجية.

172173
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خدمة »حقوقي«:

معرفـــة  تســـهيل  إلـــى  الخدمـــة  هـــذه  تهـــدف 
ـــف بتفصيـــات حقوقـــه الماليـــة، مثـــل:  الموظَّ
ْفـــع، ومبلـــغ  تفصيـــات االســـتحقاق، وأمـــر الدَّ
دون  إلكترونـــي  بشـــكل  وذلـــك  االســـتحقاق، 
ـــة،  الحاجـــة مـــن التواُصـــل مـــع اإلدارات المعنيَّ
ـــف وجهـــده فـــي متابعـــة  ـــر وقـــت الموظَّ بمـــا يوفِّ
الماليـــة  بحقوقـــه  قـــة  المتعلِّ معاَماتـــه  َســـْير 

إلكترونـــي. بشـــكل 

البيئة
الداخلية

الهدف االستراتيجي : 

تمـكـيـن أعـــلى مستويـات النضج 
والجاهزية الرقمية في الوزارة.

اســـات التابعـــة للمشـــاريع مـــن ِقَبـــل اإلدارات  ـــت أتمتـــة طلبـــات الشـــراء )َرْفـــع الكرَّ تمَّ
ـــن اإلدارات ِمـــْن َرْفـــع طلبـــات الشـــراء بشـــكل إلكترونـــي، وُتحـــال  الطالبـــة(، وهـــي خدمـــة تمكِّ

بشـــكل تلقائـــي إلدارة المناَقصـــات والمشـــَتَريات إلكمـــال الـــازم.

العمـــل  إجـــراءات  تســـهيل  مـــن  ـــن  التمكُّ
ُبْعـــد. عـــن  المعاَمـــات  إنهـــاء  وســـرعة 

م َســـْير الطلبـــات المرفوعـــة  ـــد مـــن تقـــدُّ التأكُّ
طريـــق  عـــن  وذلـــك  اإلدارات،  ِقَبـــل  مـــن 

متابعتهـــا بشـــكل إلكترونـــي.

الشـــراء  طلبـــات  اســـتام  مـــن  ـــن  التمكُّ
الورقـــي. مـــن  بـــداًل  إلكترونـــي  بشـــكل 

اسات التابعة للمشاريع أتمتة طلبات الشراء )َرْفع الكرَّ
من ِقَبل اإلدارات الطالبة(، وأتمتة تقديم المطاَلبات المالية:

المعاَمـــات،  ِحْفـــظ  ِمـــْن  ـــن  التمكُّ
مـــع  فقدانهـــا،  عـــدم  مـــن  ـــد  والتأكُّ
إمكانيـــة الرجـــوع لهـــا فـــي أي وقـــت.

اإلجـــراءات  تحســـين  مـــن  ـــن  التمكُّ
مســـتقَبًا، وذلـــك مـــن خـــال متابعتهـــا 

إلكترونـــي. بشـــكل 

ــع  ــْن َرْفـ ــن اإلدارات ِمـ ـ ــة تمكِّ ــي خدمـ ــة، وهـ ــات الماليـ ــم المطاَلبـ ــة تقديـ ــت أتمتـ ـ ــا تمَّ كمـ
ــال  ــة إلكمـ ــإلدارة الماليـ ــكل تلقائـــي لـ ــال بشـ ــكل إلكترونـــي، وُتحـ ــة بشـ ــا الماليـ مطاَلباتهـ

الـــازم. 
ويساعد هذان اإلجراءان في: 

الهدف االستراتيجي : 
تمكين أعلى مستويات النضج 
والجاهزية الرقمية في الوزارة.

مشـــاريع  لجميـــع  د  محـــدَّ قالـــب  عمـــل  تـــمَّ 
المشـــاريع  جميـــع  تخـــُرج  بحيـــث  التأهيـــل، 
فـــي  وذلـــك  ثابتـــة،  وهيئـــة  بمواَصفـــات 
ـــة، ويتـــمُّ تحديثـــه باســـتمرار  صـــات كافَّ التخصُّ

المشـــاريع. ـــرات  متغيِّ َحْســـب 

:)Projects Template( عمل نموذج المشروع

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفاءة اســتغال الموارد 
في الــوزارة.
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اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

تـــمَّ العمـــل علـــى أتمتـــة إجـــراءات َأْمـــر االركاب 
ـــق نظـــام  ـــك عـــن طري قـــة بالســـفر، وذل المتعلِّ
»مســـار« بـــداًل مـــن العمـــل اليـــدوي والورقـــي، 
ـــن مـــن تطويـــر اإلجـــراء وتحســـينه. وهـــذا يمكِّ

يـــات االســـتهاكات للميـــاه  تـــمَّ َجْمـــع وتحليـــل كمِّ
ـــة بمبنـــى الـــوزارة الرئيـــس  والكهربـــاء الخاصَّ
بمدينـــة الريـــاض منـــذ بدايـــة ســـنة 2018م حتـــى 
تاريـــخ صـــدور آِخـــر فاتـــورة لســـنة 2020م، وســـيتمُّ 
ْبـــط اإللكترونـــي لمطاَبقـــة قواعـــد  تفعيـــل الرَّ
البيانـــات مـــع اإلدارة البيئيـــة فـــي وزارة التجـــارة.

ــات  ــن الدراسـ ــد مـ ــى العديـ ــوزارة علـ ــت الـ عملـ
قـــة بتصميـــم وتطويـــر الــــَمرافق داخـــل  المتعلِّ
الـــوزارة، منهـــا تطويـــر منبـــى تقنيـــة المعلومات، 
ومقـــر مركـــز التجـــارة اإللكترونيـــة، ومكتـــب تحقيـــق 
الرؤيـــة، ومخَتَبـــر اإلبـــداع واالبتـــكار فـــي المبنـــى 

الرئيـــس.

أتمتة إجراءات َأْمر اإلركاب:

إعداد دراسات وتصاميم لتطوير وتأهيل َمرافق الوزارة:تأسيس قاعدة بيانات الستهالكات المياه والكهرباء:

الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.

داخليــة  عمــل  ببيئــة  االرتـــــــــقـــــاء 
لإلبــداع. وحاضنــة  ــزة  محفِّ

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.

تـــمَّ تطبيـــق نظـــام نمذجـــة المبانـــي فـــي 
بشـــكل  المعمـــاري  التصميـــم  مرحلـــة 
إضافـــة  خالـــه  مـــن  يمكـــن  افتراضـــي 
المعلومـــات الحقيقيـــة للمشـــروع قبـــل 
التنفيـــذ، ويمكـــن مـــن خالـــه أيضـــًا مراَجعـــة 
المشـــكات  واستكشـــاف  المشـــروع 
البـــدء  قبـــل  الهندســـية  والتعاُرضـــات 

بتنفيـــذه.

:)BIM Implementation Plan( تطبيق نظام نمذجة المباني

واســـتخدام  المبانـــي  نمذجـــة  نـــْت  مكَّ
ـــَحابي مـــن إنجـــاز المشـــاريع عـــن  التخزيـــن السَّ
ُبْعـــد خـــال فتـــرة جائحـــة كورونـــا بمنتهـــى 
الســـهولة والُيْســـر مـــع كامـــل فريـــق العمـــل، 
بحيـــث إنَّ كلَّ عضـــو بالفريق يمكنه التعديل 

اتـــه. واإلضافـــة حســـب صاحيَّ

وشمل ذلك:

ـــدة،  هـــا الجدي ـــروع لمقارِّ ـــل 4 ف ـــل وَنْق تأهي
الطائـــف،  فـــي:  الـــوزارة  فـــروع  وهـــي 

وأبهـــا، والمخـــواة، واألحســـاء.

تأهيـــل مقـــر إلدارة المســـتوَدعات فـــي 
مبنـــى األعمـــال فـــي الجـــزء المقَتـــَرح لصالح 
الـــوزارة بعـــد َفْصـــل المبنـــى، وتســـليم 

ــا. وزارة الصناعـــة الجـــزء الخـــاص بهـ

اســـتبدال  مشـــروع  علـــى  العمـــل 
)الشـــيلرات( واللوحـــات الكهربائيـــة ولوحات 
ـــم القديمـــة وملَحقاتهـــا  التشـــغيل والتحكُّ
بأجهـــزة جديـــدة، وذلـــك حســـب المواَصفات 
المطلوبـــة، وعمـــل الفحـــوص الازمـــة، 

وتشـــغيل نظـــام التكييـــف بالمبنـــى.

العمل على عدد من التحسينات والتعديالت 
بمبنى الوزارة والمباني التابعة لها:

الهدف االستراتيجي : 

تحســين كفــاءة اســتغال المــوارد 
فــي الــوزارة.

واجهـــة  فـــي  الرخـــام  وتغييـــر  إصـــاح 
الرئيـــس. الـــوزارة  مبنـــى 

الجديـــدة  الفـــروع  مـــن  عـــدد  تأثيـــث 
ـــر،  ة، وعرع ـــدَّ ـــل فـــروع: ج والمســـتأَجرة مث

وأبهـــا. الباطـــن،  وَحْفـــر  والــــَمْجَمعة، 

تأثيـــث عـــدد مـــن َمرافـــق الـــوزارة بالمبنـــى 
الرئيـــس، مثـــل إدارة التســـويق واالتصـــال، 

ْور األول فـــي المبنـــى القديـــم. والـــدَّ
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الهدف االستراتيجي : 

الهدف االستراتيجي : 

االرتـــقاء ببيئة عمل داخلية 
ــزة وحاضنــة لإلبداع. محفِّ

االرتـــقاء ببيئة عمل داخلية 
ــزة وحاضنــة لإلبداع. محفِّ

ســـعيًا مـــن الـــوزارة لاســـتمرار فـــي تطويـــر 
الكفـــاءات وعـــدم تأثـــر ذلـــك بجائحـــة كورونـــا، فقـــد 
عملـــت علـــى بتســـهيل تســـجيل الـــدورات عـــن 

ُبْعـــد عـــن طريـــق نظـــام »مســـار«.

عملـــت الـــوزارة علـــى تطويـــر تقريـــر أوامـــر 
قيـــن فـــي  ل عمـــل المدقِّ ـــا يســـهِّ الصـــرف؛ ممَّ

ــتفيد. ــِرَف للمسـ ــا ُصـ ــة مـ معرفـ

نظـــام  علـــى  رات  المســـيَّ ُأضيفـــت  أيضـــًا 
UGP؛ وذلـــك لحوكمـــة إجـــراءات َصـــْرف حقـــوق 
»َصـــْرف«  منصـــة  طريـــق  عـــن  فيـــن  الموظَّ

التابعـــة لـــوزارة الماليـــة.

إضافة صالحية تسجيل الدورات التدريبية عن ُبْعد:

تطوير وتحسين إجراءات َعْرض وَطْرح المناَفسات 
الحكومية واإلجراءات المالية داخل الوزارة:

الهدف االستراتيجي : 
ــاءة اســتغال  تحســين كف

ــوزارة. المــوارد فــي ال

تـــمَّ تطويـــر وتوثيـــق دليـــل كلٍّ مـــن إجـــراءات 
المـــوارد  وإدارة  واإلداريـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
البشـــرية، وذلـــك فـــي إطـــار حوكمـــة اإلجـــراءات، 

ــينها. ــا وتحسـ ــى تطويرهـ ــل علـ ــم العمـ ثـ

تطوير وتوثيق دليل إجراءات وكالة الخدمات المشَتَركة:

كمـــا أتاحـــت الـــوزارة َعـــْرض المناَفســـات 
فـــي موقعهـــا  بهـــا  ـــة  الخاصَّ الحكوميـــة 
ــاد«. ــة »اعتمـ ـ ــال منصَّ ــن خـ ــمي مـ الرسـ

اإلنجــــــازاتاإلنجــــــازات

عملـــت الـــوزارة علـــى إطـــاق تطبيـــق »مزايا« 
الجديـــدة،  تـــه  بحلَّ فيـــن  بالموظَّ الخـــاص 

ـــزات عليـــه. وإضافـــة خصائـــص ومميِّ

وتـــمَّ اســـتبدال جميـــع اللوحـــات اإلرشـــادية 
اإلرشـــادية  اللوحـــات  بتركيـــب  للمقـــاّر، 

الجديَدْيـــن. والهويـــة  بالشـــعار 

تطوير وتحسين البيئة الداخلية من 
خالل عدد من المباَدرات:

الهدف االستراتيجي : 
ــزة  ــاء ببيئــة عمــل داخليــة محفِّ االرتـــقـــ

ــداع. ــة لإلب وحاضن

معـــرض »شـــركاء  الـــوزارة  أقامـــت  أيضـــًا 
ـــة  مزايـــا« لتقديـــم خصومـــات وعـــروض خاصَّ
ـــة  ـــة توعوي ـــك أقامـــت حمل ـــن، كذل في للموظَّ
لرفـــع  الزهايمـــر  بمـــرض  ـــة  خاصَّ داخليـــة 
فـــي الـــوزارة  مســـتوى الوعـــي لـــدى موظَّ

ــرض. ــذا المـ بهـ
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اإلنجازاتاإلنجــــــازات

ْبعيـــة علـــى مســـتوى المنظومـــة، مـــن خـــال  جـــرى العمـــل علـــى إصـــدار تقاريـــر »أداء« الرُّ
ة لمبـــاَدرات المنظومـــة للعـــام 2020م، ومتابعـــة تســـليم الِقَيـــم  متابعـــة المعالـــم المســـَتَحقَّ
ـــرات المنظومـــة خـــال العـــام، وذلـــك بمراَجعـــة وَرْفـــع الوثائـــق الداعمـــة علـــى  الِفْعليـــة لمؤشِّ
ـــة »أداء«، والعمـــل مـــع مركـــز »أداء« علـــى قبـــول تلـــك الوثائـــق ومعاَلجـــة الماحظـــات  منصَّ

إْن ُوجـــدت.

تقارير »أداء« الربعية:

1- إنجاز عدد من تقارير األداء 
الداخلية والخارجية لمنظومة التجارة:

ـــة  ـــة، وأيضـــًا بالمهـــام الموَكل ـــة بالرؤي ـــراً لألعمـــال الخاصَّ ـــر مـــن 20 تقري ـــوزارة أكث أصـــدرت ال
ـــة. ـــة والتنمي ـــر مـــن مجلـــس الشـــؤون االقتصادي ـــي الوزي لمعال

ة بالرؤية: تقارير األعمال الخاصَّ

جـــرى العمـــل علـــى إنشـــاء اســـتراتيجية للمنظومـــة لعاَمـــي 2020 و2021م والحصـــول 
ــذ  ــة التنفيـ ــاء خطـ ــرى العمـــل علـــى إنشـ ــا جـ ــا، كمـ ــر عليهـ ــة معالـــي الوزيـ علـــى مواَفقـ
الســـتراتيجية المنظومـــة، ومواءمـــة أهـــداف الرؤيـــة مـــع أهـــداف اســـتراتيجية المنظومـــة، 

والحصـــول علـــى مواَفقـــة معالـــي الوزيـــر عليهـــا.

2- إنشاء استراتيجية وخطة تنفيذية لمنظومة التجارة )2020-2021م(:

ـــر  ـــاَدرة غي ـــاَدرة مســـَتْحَدثة لجهـــات المنظومـــة، و25 مب ـــى دراســـة 35 مب جـــرى العمـــل عل
ـــة. َحْتمي

3- إجراء دراسات المباَدرات:
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ثـــة مـــن خـــال 6  جـــرى العمـــل مـــع مركـــز »أداء« علـــى اعتمـــاد 26 بطاقـــة أداء محدَّ
ك المبـــاَدرات. ُوَرش عمـــل مـــع المركـــز وُمـــاَّ

اعتماد بطاقات أداء المباَدرات:

ْعـــم المطلوب(  تـــمَّ َحْصـــر وإعـــداد وَرْفـــع البيانـــات النثريـــة )اإلنجـــازات، والــــَمخاطر، والدَّ
جنـــة  ـــة الرؤيـــة التابعـــة للَّ لجميـــع مبـــاَدرات برنامـــج تنميـــة القطـــاع الخـــاص علـــى منصَّ

االستراتيجية.

َحْصر وتسليم البيانات النثرية لمباَدرات برنامج تنمية القطاع الخاص:

ـــرًا  تـــمَّ العمـــل مـــع جهـــات المنظومـــة علـــى دراســـة أكثـــر مـــن 100 َمْعَلـــم،  و21 مؤشِّ
ـــا المســـَتَحّق،  ـــد مـــن تســـليمها فـــي تاريخه ـــام 2020م، والتأكُّ اً خـــال الع مســـَتَحقَّ
ـــرات  وِمـــْن َثـــمَّ العمـــل علـــى إعـــداد خطـــط تصحيحيـــة لجميـــع المبـــاَدرات والمؤشِّ

رهـــا، ومتابعـــة تنفيـــذ هـــذه الخطـــط مـــع قيـــادات المنظومـــة. ـــع تعثُّ المتوقَّ

رها خالل العام 2020 م: ع تعثُّ رات المتوقَّ خطط تصحيحية للمباَدرات والمؤشِّ

جـــرى العمـــل مـــع فريـــق العمـــل الدائـــم، ومركـــز »أداء«، ومركـــز تحقيـــق كفـــاءة 
اإلنفـــاق، علـــى مراَجعـــة البيانـــات األساســـية لـــــ 40 مبـــادرة َحْتميـــة، مـــن خـــال 5 
ـــع منهـــا، واعتمادهـــا مـــن  ُوَرش عمـــل تشـــمل نطـــاق المبـــاَدرات واألثـــر المتوقَّ

اللجنـــة االســـتراتيجية.

مراَجعة البيانات األساسية للمباَدرات:

4- دراسة وتطوير مباَدرات الرؤية في منظومة التجارة:

ــات  ــاَركة الماَحظـ ــال مشـ ــن خـ ــا مـ ــة واعتمادهـ اسـ ــج 29 كرَّ ــع ُنْضـ ــة وَرْفـ ــت مراَجعـ ـ تمَّ
ك المبـــاَدرات والمشـــاريع، ومواءمـــة نطـــاق  ْوريـــة مـــع ُمـــاَّ الجوهريـــة واالجتماعـــات الدَّ
اســـة مـــع نطـــاق المبـــاَدرة والــــَمعالم المرتبطـــة والمشـــاريع المعَتَمـــدة للمبـــاَدرة. الكرَّ

اسات الشروط والمواَصفات لمباَدرات الرؤية: مراَجعة واعتماد كرَّ

ـــرة والجاريـــة، وَرْفـــع أكثـــر مـــن 100 َمْعَلـــم  ة والمتأخِّ ـــت متابعـــة الــــَمعالم المســـَتَحقَّ تمَّ
ـــة »أداء«. مكتمـــل خـــال العـــام علـــى منصَّ

ة بمباَدرات منظومة التجارة: تسليم الـَمعالم والـُمخَرجات المكتملة الخاصَّ

اكتملت المباَدرات اآلتية خال العام 2020م:
سي. - توطين صناعة التحكيم المؤسَّ

- برامج التواُصل والتفاُعل المباشر مع الشرائح المسَتهَدفة.
طة. - إطاق تطبيقات وخدمات إلكترونية لَدْعم المنشآت الصغيرة والمتوسِّ

- َوْضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية لاستدامة.
- تطوير المماَرسات التجارية المناسبة.

إنجاز المباَدرات:

ــة  ــي، وتنميـ ل الوطنـ ــوُّ ــج )التحـ ــَتْحَدثة للبرامـ ــاَدرات المسـ ــم المبـ ــة وتقييـ ــت مراجعـ ـ تمَّ
التخطيـــط  إلدارة  بهـــا  ْفـــع  والرَّ »وندلـــب«(،  الحيـــاة،  وجـــودة  البشـــرية،  القـــدرات 

االســـتراتيجي.

المباَدرات المسَتْحَدثة:
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َطْرح مشاريع اللجنة اللوجستية 
لمجموعة العشرين:

ُطرحت 8 مشاريع تابعة ألعمال اللجنة 
اللوجستية لمجموعة العشرين.

الة في مجموعة   5- المشاَركة الفعَّ
العشرين من ِقَبل منظومة التجارة:

َرْفع كفاءة اإلنفاق على مشاريع 
اللجنة اللوجستية لمجموعة 

العشرين:

ـــمَّ إعـــداد دليـــل استرشـــادي لحوكمـــة  ت
طلبـــات التغييـــر علـــى مســـتوى برنامـــج 

تنميـــة القطـــاع الخـــاص.

8- حوكمة طلبات التغيير 
ة بالمباَدرات الخاصَّ

والمشاريع لمنظومة التجارة: ــز  ــة تحفيـ ــب خطـ ــع مكتـ ــل مـ ــرى العمـ جـ
ـــراكات  القطـــاع الخـــاص، وبرنامـــج الشَّ
االســـتراتيجية، وبرنامـــج ريـــادة الشـــركات، 
الخطـــة  واســـتكمال  دراســـة  علـــى 
االنتقاليـــة للمبـــاَدرات لبرنامـــج تنميـــة 
ـــك بالمواَءمـــة مـــع  القطـــاع الخـــاص، وذل
اللجنـــة االســـتراتيجية، وتحليـــل جميـــع 
ـــرات التابعـــة لهـــا. المبـــاَدرات والمؤشِّ

لبرنامــج  المبــاَدرات  انتقــال   -6
الخــاص: القطــاع  تنميــة 

بعـــد صـــدور قـــرار اللجنـــة االســـتراتيجية 
ومبـــاَدرات  أهـــداف  تعييـــن  بإعـــادة 
ـــرات برنامـــج تنميـــة القطـــاع  ومؤشِّ
ل  التحـــوُّ برنامـــج  إلـــى  الخـــاص 
علـــى  العمـــل  يجـــري  الوطنـــي، 
اســـتكمال عمليـــة االنتقـــال، إذ تـــمَّ 
يـــات  االنتهـــاء مـــن إعـــادة دراســـة التحدِّ
والُفـــَرص لـــكلِّ هـــدف رؤيـــة، وإعـــادة 
ــري  ــج، ويجـ ــرات البرنامـ ـ ــة مؤشِّ دراسـ
دراســـة  إعـــادة  علـــى  حاليـــًا  العمـــل 

المبـــاَدرات.

7- العمل على اســتكمال انتقال 
ــرات  ومؤشِّ ومبــاَدرات  أهــداف 
الخــاص  القطــاع  تنميــة  برنامــج 

ــي: ل الوطن ــوُّ ــى برنامــج التح إل
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