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2019م

خادم الحرمين الشريفين

أيــــده الله

صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه الله

رؤيـــــــتنـا
تحقـــــيق مــوقـــــع ريـــــــادي
لقطاعي التجارة واالســـتثمار
َ
الســـعودي فـــي بيئـــة عادلة
ومحفـــزة.
ِّ

رسالتنـــا
قطاعــي التجــارة
تعزيــز قــدرات
َ
واالس ــتثمار ،وحماي ــة مصال ــح
المســـتفيدين ،عبـــر تطويـــر
وو ْضـــع سياســـات وآليـــات
َ
ســـهم فـــي
فعالـــة ،تُ
تنفيـــذ َّ
ِ
تحقيـــق تنميـــة اقتصاديـــة
ُمســـتدامة.

سبب إعداد التقرير السنوي:
تـ َّـم إعــداد هــذا التقريــر تحقيقـ ًـا للمــادة رقــم  29مــن نظــام
مجلــس الــوزراء« :علــى جميع الــوزارات واألجهــزة الحكومية
األخــرى أن ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين
ً
ً
حققتــه مــن
عمــا َّ
كل ســنة ماليــة
يومــا مــن بدايــة ِّ
تقريــرا َّ
مقارنـ ًـة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــال
إنجــازات
َ
واج َههــا مــن صعوبــات،
الســنة الماليــة المنقضيــة ،ومــا َ
ومــا تــراه مــن مقتَ َرحــات لحســن َسـ ْـير العمــل فيهــا».
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فهرس
المحتويات
الملخص التنفيذي

16

التحول الرقمي

82

الهيكل التنظيمي والوضع الراهن

22

خدمة العمالء والفروع

94

استراتيجيــــة الـــــوزارة

32

التوعية والتسويق

110

البيئــة التجــارية واالستثمار

40

التجارة اإللكترونية

124

السياسات واألنظـمــة

56

حوكمة الوزارة

140

المستهلك

70

البيئة الداخلية

170

ِق َيمنــــــا

احترام الحقوق:
نعــي ونــدرك ونحتــرم حقــوق كافــة فئــات
المتعامليــن وفقـ ًـا ألنظمــة ولوائــح العمــل
المتَّ َبعــة.

سرعة االستجابة:
ــد لتلبيــة احتياجــات
بج ّ
نجتهــد ونعمــل ِ
وتوقعــات متعاملينــا بأســرع وقــت ممكــن،
ُّ
وممارســات
وفــق أفضل مســتويات األداء
َ
والتميــز.
الجــودة
ُّ

روح الفريق:
نعمــل بشــكل جماعــي وبــروح الفريــق
الواحــد إلنجــاز كافــة أنشــطتنا ومهامنــا؛ بما
ممارســات
ويرســخ
يعــزِّ ز مبــادئ التعــاون
َ
ِّ
المتبــادل.
االعتمــاد
َ

المبادرة:
َ
ـادرة ،واستشــعار معطيــات
َأ ْخــذ زمــام المبـ َ
البيئــة المحيطــة ،وتبنِّ ــي مبــادئ اإلدارة
الوقائيــة.

اإلبداع:
ونحفــز اإلبــداع فــي كافــة أعمالنــا
ِّ
نقــدر
ِّ
يلبــي
ممــا
لالرتقــاء بجــودة خدماتنــا؛
ِّ
َّ
توقعاتهــم.
ويتخطــى ُّ
احتياجــات متعاملينــا
َّ
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قــفـزت الـمـمـلـكة  103مراتب
في مؤشر بدء النشاط التجاري
ً
عالميا
لتكون في الـمرتـبـة 38

كلمة
وزير التجارة واالستثمار

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
ـه َد العــام 2019م
بحمــد اللــه تعالــى وتوفيقــهَ ،شـ ِ
ً
ـدودا لمنظومــة التجــارة واالســتثمار ،إذ
َد ْعمـ ًـا ال محـ
صــدرت موافقــة القيــادة الرشــيدة علــى تأســيس
كيانــات جديــدة تعــزِّ ز بيئــة األعمــال وتم ِّكــن القطــاع
الخــاص وتجــذب االســتثمارات ،فقــد ُأنشــئت
هيئــة للتجــارة الخارجيــة لتعظيــم مكاســب المملكــة
التجاريــة واالســتثمارية الدوليــة ،وترســيخ مكانتهــا
كمركــز إقليمــي وعالمــيُ ،
وأنشــئ المركــز
للتنافســية «تيســير» لتحســين وتطويــر
ُ
الوطنــي
التنافســية ،واالرتقــاء بترتيــب المملكــة
ُ
البيئــة
ِّ
المؤشــرات والتقاريــر العالميــة ،ومعالجــة
فــي
واجــه القطــاع الخــاص ،كمــا
التحديــات التــي تُ ِ
ِّ
صــدرت الموافقــة علــى تنظيــم المركــز الســعودي
المســتثمر عبــر
ِ
لألعمــال االقتصاديــة لخدمــة
وتــم إقــرار البرنامــج الوطنــي
موحــدة،
منصــة
َّ
َّ
َّ
لمكافحــة التســتُّ ر التجــاري لمعالجــة التســتُّ ر فــي
القطاعــات كافــة ،وتطويــر األنظمــة والتشــريعات،
وتحفيــز التجــارة اإللكترونيــة واســتخدام الحلــول
التقنيــة لتســهيل تجربــة المســتفيدين.
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وعزَّ زنــا خــال العــام 2019م منظومــة التشــريعات
ً
ً
وتنظيمــا ،أبرزُ هــا :نظــام
والئحــة
ً
نظامــا
بــــ20
التعامــات
التجــارة اإللكترونيــة لزيــادة موثوقيــة
ُ
التجاريــة ،وتحفيــز أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة
وتطورهــا ،وحمايــة المســتهلِ كين .ونظــام االمتيــاز
ُّ
التجــاري الــذي ُيم ِّكــن مــن اتخــاذ قــرارات اســتثمارية
الس َــلع والخدمــات .ونظــام
صائبــة ترفــع جــودة ِّ
الشــركات المهنيــة الــذي ُيتيــح تأســيس شــركات
ـأن تأخــذ
مهنيــة تمــا ِرس أكثــر مــن مهنــة ،ويســمح بـ ْ
مســتثمرين
ِ
متعــددة ،ويســمح بمشــاركة
أشــكاال
ً
ِّ
غيــر مهنييــن فــي الشــركات المهنيــة .وقمنــا أيضـ ًـا
بتعديــات علــى نظــام الرهــن التجــاري لتوســعة
فــرص الحصــول علــى القــروض.
كمــا صــدرت الموافقــة الكريمــة علــى الهيــكل
التنظيمــي الجديــد للــوزارة والــذي جــاء بعــد 15
عامـ ًـا مــن الهيــكل الســابق ،وســيمكِّننا -بعــون اللــه
تعالــى -مــن تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة وأهدافهــا
فــي ضــوء رؤيــة  ،2030ويعكــس اهتمامنــا بقطــاع
األعمــال ،والتجــارة اإللكترونيــة ،واالعتمــاد علــى
الحلول التقنية الســريعة وذكاء األعمال ،وتســهيل
والممارســة لألنشــطة التجاريــة.
اإلجــراءات
َ
ونتيجـ ًـة للجهــود المخلِ صــة لزمالئــي فــي مجلــس
التجــارة اإللكترونيــة ،وصــدور نظــام التجــارة
ِّ
مؤشــر
ـن ترتيــب المملكــة فــي
اإللكترونيــة،
تحسـ َ
َّ
األمــم المتحــدة للتجــارة اإللكترونيــة ()UNCTAD
َّ
واحتلــت المرتبــة  49عالميـ ًـا ،وجــاءت ِض ْمــن أفضل
ً
نمــوا فــي التجــارة اإللكترونيــة ،وبلغــت
 10دول
المســجلة فــي «معــروف»
المتاجــر اإللكترونيــة
َّ
بنهايــة 2019م أكثــر مــن  45ألفـ ًـا بنمــو  79%خــال
عــام.
ونفخــر فــي وزارة التجــارة واالســتثمار اليــوم
َ
بأننــا نخــدم أكثــر مــن  97%مــن عمالئنــا بشــكل
إلكترونــي دون الحاجــة لمراجعــة مراكــز األعمــال

بالــوزارة ،بزيــادة  27%عــن 2018م ،وذلــك نتيجــة
التحـ ُّـول الرقمــي وزيــادة الخدمــات اإللكترونيــة إلى
ـتمرون -بعــون اللــه تعالــى -فــي
 76خدمــة ،ومسـ ُّ
َر ْفــع جــودة الخدمــات وتســهيل عمليــة االســتفادة
منهــا.
وجــاء تصنيــف المملكــة هــذا العــام مــن ِق َبــل البنــك
تقدمـ ًـا واألولــى إصالحـ ًـا مــن
الدولــي كأكثــر الــدول ُّ
بيــن  190دولــة فــي العالــم ،ليعكــس تصميمنــا
مواصلــة مســيرة التنميــة
وإرادتنــا وعزيمتنــا علــى
َ
تنافســية
ُ
وتنفيــذ البرامــج اإلصالحيــة؛ لرفــع
مصــاف الــدول العشــر
المملكــة والوصــول إلــى
ِّ
ً
تحفيــزا لألعمــال فــي العالــم.
األكثــر
ليتحقــق لــوال توفيــق المولــى عــزَّ
َّ
كل ذلــك مــا كان
ُّ
ـل ،ثــم الدعــم الالمحــدود مــن قائــد التنميــة فــي
وجـ َّ
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين
مملكتنــا الغاليــة
ِّ
ود ْعــم
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــهَ ،
الط ُموحــة وقائــد
ومتابعــة مهنــدس رؤيــة المملكــة َّ
ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر
التغييــر
ِّ
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه،
َّ
والمملكــة -بعــون اللــه تعالــى -مســتمرةٌ فــي
ُ
مزيــد مــن اإلنجــازات عبــر رؤيــة
ٍ
طريقهــا لتحقيــق
ممارســة
ــذل جهــود كبيــرة فــي تســهيل
وب ْ
َ
َ ،2030
التقــدم
التنافســية ،ومواصلــة
ُ
األعمــال ،وتعزيــز
ُّ
وتحقيــق اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز.
وأضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لــوزارة التجــارة
يلخــص اإلنجــازات خــال العــام
واالســتثمار الــذي ِّ
تحققــت بفضــل الله
2019م (1441-1440هـــ) والتــي َّ
تعالــى ،ثــم بجهــود زمالئــي فــي الــوزارة بمختلــف
ً
تنفيــذا لتوجيهــات القيــادة
إداراتهــم وأعمالهــم؛
بمواصلــة العمــل علــى تعزيــز
الرشــيدة ،ونَ ِع ُدكــم
َ
قطاعــي التجــارة واالســتثمار،
قــدرات
َ
مزيــد مــن اإلنجــازات
ٍ
وتحقيــق
لتحقيــق رؤيــة المملكة .2030
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الملخص
َّ
التنفيذي

ِّ
المؤشرات
تقدم المملكة في
ُّ
الدولية :

ً
نظـــاما
تعـــزيز التشريعـــات بــ20
ً
وتنظيما :
والئحــــة
ً

نتيجة ألعمال الوزارة خالل العام 2018م وجهودها لتحسين بيئة
ً
ً
تحقيقا ألهداف رؤية
األعمال وتعزيز َج ْذب االستثمارات األجنبية
ً
تحسنا في
المملكة  ،2030فقد حققت المملكة خالل العام 2019م
المؤشرات الدولية:

واصلــت الــوزارة جهودهــا فــي تعزيــز اإلطــار القانونــي والتنظيمــي
ممارســة األعمــال
التنافســية وســهولة
ُ
لزيــادة تحســين القــدرة
َ
وتحفيــز نمــو القطــاع الخــاص ،فــقــــد صـــدر  20تـشـريـعــ ًـا أبـرزُ هــــا:

ً
عالميا
أصبحــت المملكــة األولــى
ً
وإصـالحــا بين  190دولة
تـقـدمــ ًـا

التقــدم  30مرتبــة فــي تقريــر
ُّ
«مــــمــــارسة األعـــمال »2020
َ
الــصــادر عـــــن الــــبـــنـك الدولي

ِّ
مؤشــر
وقفــزت  103مراتــب في
ـوال
«بــدء النشــاط التجــاري» وصـ ً
إلــى المرتبــة  38عالميـ ًـا.

وتقدمــت إلــى المرتبــة الثالثــة
َّ
ِّ
مؤشــر «حمايــة ِّ
أقليــة
عالميـ ًـا فــي
المســتثمرين».
ِ

كما أسهمت جهود مجلس التجارة اإللكترونية ،وصدور نظام التجارة
تحسن
اإللكترونية ،وتأسيس مركز للتجارة اإللكترونية بالوزارة ،في
ُّ
ِّ
مؤشر األمم المتحدة لــلــتــجــارة اإللكترونية
ترتيب المملكة في
( ،)UNCTADوجاءت المملكة
ً
نموا في التجارة اإللكترونية في 2019م.
ـمـن أفـضـل  10دول
ِض ْ

االستراتيجية الوطنية
لمكافحة الغش التجاري
انتهــت الــوزارة مــن إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الغــش
التجــاري بالمشــاركة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة مــن خــال
عقــد أكثــر مــن  30ورشــة عمــل ،كمــا تــم إشــراك كل مــن القطــاع
الخــاص والمســتهلكين فــي إعــداد هــذه االســتراتيجية ،وكانــت
المخرجــات علــى النحــو التالــي :

4
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نظام
التجارة اإللكترونية

نظام
االمتياز التجاري

نظام
الشركات المهنية

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

الهيكل الجديد للوزارة وفق رؤية : 2030
يعكــس الهيــكل والدليــل التنظيمــي الجديــد للــوزارة اهتمامهــا
قطاعــي التجــارة واالســتثمار ،وتحفيــز التجــارة اإللكترونيــة
بتطويــر
َ
وتطويرهــا ،واالعتمــاد علــى الحلــول التقنيــة الســريعة وذكاء
ِّ
مؤشــرات
األعمــال ،واهتـ َّـم الهيــكل الجديــد بخدمــة العمالء ،وقياس
ور ْفــع جــودة أداء الفــروع وخدماتهــا بإنشــاء وكالــة
األداء وتطويرهــاَ ،
مختصــة بخدمــة العمــاء والفــروع.
َّ
وتــم اســتحداث وكالــة للتخطيــط والتطويــر لتوفيــر أفضــل الحلــول
تضــم
المبتَ كَــرة والتقنيــة ،وإنشــاء وكالــة للخدمــات المشــتَ َركة
ُّ
الخدمــات الرئيســة فــي اإلدارات :الماليــة واإلداريــة والهندســية
والمــوارد البشــرية.
ُ
وأنشئ كل من :

أهداف استراتيجية.

39

7

برامج استراتيجية ،تحوي أكثر من

4

برامج ممكنة للبرامج االستراتيجية.
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مبادرة.

مركز
للتجارة اإللكترونية

مكتب
التحول االستراتيجي
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الملخص
َّ
التنفيذي

التحول الرقمي وخدمة العمالء :
ُّ
التحــول الرقمــي وخدمــة العمــاء
فــي إطــار ســعي الــوزارة إلــى
ُّ
وميســر ،فقــد عملــت علــى :
بشــكل ســهل
َّ
زيادة عدد الخدمات اإللكترونية

76

خدمة

ً
إلكترونيا
نسبة العمالء الذي تتم خدمتهم

97%

نسبة رضا العمالء عن الخدمات اإللكترونية

89%
زيــــادة الزيــــارات التفتيشيـــة
وانخفـــــاض البالغات التجـــاريـــة :
َّ
ونفــذت
كثفــت الــوزارة خــال العــام 2019م مــن جهودهــا الميدانيــةَّ ،
 622ألــف زيــارة تفتيشــية للمنشــآت التجاريــة ،وعزَّ زت جهود َّ
الشــراكة
ممــا أسـ َـه َم فــي انخفــاض البالغــات التجاريــة
مــع القطــاع الخــاص؛ َّ
بنســبة  13%مقارنـ ًـة بالعــام 2018م ،وسـ َّـجلت زيــادة فــي إجمالــي
تداولهــا باألســواق المحليــة) بنســبة 76%
المضبوطــات (قبــل
ُ
مقارنـ ًـة بالعــام 2018م.

622

ألف زيـــارة تـــفــتيشية

بنسبة زيادة  43%عن 2018م.
زيادة في إجمالي المضبوطات
تداولها باألسواق المحلية)
(قبل
ُ
مقارنة ب 2018م.
ً
بـنـســبة 76%
انخفاض البالغات التجارية بنسبة
مــــــــقــــــــــارنــــــة بــــ 2018م
ً
13%
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1

1

مكتب نائب الوزير

مركز التجارة اإللكترونية
مكتب التحول

اإلدارة العامة
للتسويق والتصال

الوكالة المساعدة
لألعمال الرقابية

اإلدارة العامة للتخطيط وتطوير األعمال

اإلدارة العامة لذكاء األعمال

مكتب تنفيذ المشاريع

إدارة أمن المعلومات

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة لمكافحة غسيل األموال

اإلدارة العامة للقضايا

اإلدارة العامة للمختبرات

اإلدارة العامة لمكافحة الغش التجاري

اإلدارة العامة للتموين

اإلدارة العامة لمكافحة التستُّ ر التجاري

اإلدارة العامة للرقابة التجارية

اإلدارة العامة للتسجيل التجاري

اإلدارة العامة لخدمات األعمال

اإلدارة العامة للحوكمة والتزام الشركات

اإلدارة العامة لشؤون الغرف التجارية

إدارة شؤون اللجان

اإلدارة العامة للدعم والتطوير التشريعي

اإلدارة العامة ألنظمة وسياسات المستهلك

اإلدارة العامة ألنظمة وسياسات الشركات

اإلدارة العامة ألنظمة وسياسات التجارة

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

اإلدارة العامة للتمثيل القضائي

اإلدارة العامة للفروع

اإلدارة العامة لخدمة العمالء

اإلدارة العامة للموارد البشرية

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

1441 1440ﻫـ

الوكالة المساعدة
لشؤون الشركات
والغرف التجارية

اإلدارة العامة لمركز المحفوظات والوثائق

وكالة مستحدثة

وكالة األعمال
التجارية واالستثمار

الوكالة المساعدة
للشؤون القانونية
الوكالة المساعدة
لشؤون الخدمات
التجارية

وكالة شؤون
السياسات واألنظمة
وكالة حماية
المستهلك

الوكالة المساعدة
لألنظمة واللوائح

وكالة الوزارة لخدمة
العمالء والفروع

اإلدارة العامة للشؤون الهندسية

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

الوحدات التنظيمية المستحدثة
وكالة مساعدة مستحدثة

مساعد الوزير
نائب الوزير

الوكالة المساعدة
للفروع
الوكالة المساعدة
ألعمال المساندة

اإلدارة العامة
لالستشارات القانوية
اإلدارة العامة للحوكمة

وكالة الخدمات
المشتركة
وكالة التخطيط
والتطوير

اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية
مكتب تحقيق الرؤية

الوكالة المساعدة
للخدمات المساندة
الوكالة المساعدة
للتطوير

الوزير
الهيكل التنظيمي
لوزارة التجارة واالستثمار
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فروع الوزارة
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الهيكل التنظيمي
والوضع الراهن

تحديث هيكل الوزارة التنظيمي
ـن شــأنه
اعتَ َمـ َـد مجلــس الــوزراء الهيــكل التنظيمــي الجديــد الــذي ِمـ ْ
ـهم فــي تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة وأهدافهــا ويتــواءم مــع
ْ
أن ُيسـ ِ
رؤيــة المملكــة .2030
وغ ِّيــرت
وقــد اســتُ حدثت فيــه بعــض الــوكاالت واإلدارات العامــةُ ،
تســميات بعــض الــوكاالت لتُ وائِ ــم احتياجــات الــوزارة.

الهيكل التنظيمي الجديد:

الوحدات التنظيمية المستحدثة
•مكتب النائب.
•مكتب مساعد الوزير.
•وكاالت مستَ ْح َدثة:

المسار التنفيذي :
آخــر اعتمــاد للهيــكل التنظيمــي كان فــي عــام 1425ه ،وتــم
• ِ
التعديــل عليــه فــي عــام 1436هـــ.
•بــدأ العمــل علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد فــي بدايــة عــام
ــع لالعتمــاد فــي نهايــة شــهر رمضــان 1439هـــ.
ور ِف َ
1439هـــُ ،
•اعتَ َمـ َـد مجلــس الــوزراء الهيــكل التنظيمــي الجديــد فــي  26رجــب
1440هـــ 2 /أبريل 2019م.

أهداف الهيكل التنظيمي الجديد :
•اإلســهام فــي تحقيــق اســتراتيجية الــوزارة وأهدافهــا ،وفــي
مواءمــة رؤيــة المملكــة .2030
•تمكيــن الــوزارة مــن مواكَبــة التطــورات فــي تقنيــة المعلومــات
وأنمــاط التجــارة الحديثــة.
•تعزيــز مفهــوم خدمــات العمــاء ،واالرتقــاء بنوعيــة وجــودة
المقدمــة لهــم.
الخدمــات
َّ
ســهم فــي
ممــا ُي
•تفعيــل أكبــر
للــد ْور الرقابــي والحوكمــة؛ َّ
َّ
ِ
تحســين جــودة إجــراءات العمــل.
•اإلســهام فــي االســتفادة القصــوى مــن المــوارد المتاحــة لتوفير
بيئــة عمل مناســبة لجميــع الوكاالت واإلدارات ومنســوبيها.

1 .وكالة الخدمات المشتَ َركة:
وتكامــل إدارات الوكالــة ،وتوفيــر خدمــات الدعــم والمســانَ دة ،وتمكيــن تلــك
لتوحيــد
ُ
بأقــل التكاليــف الممكنــة.
ِّ
اإلدارات َلر ْفــع اإلنتاجيــة وتحقيــق األداء األمثــل
2 .وكالة التخطيط والتطوير:
والمناســبة لتحســين وتعزيــز اإلمكانــات
ِ
تعمــل علــى توفيــر أفضــل الحلــول المبتَ َكــرة
ـوال إلــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتشــغيلية.
التقنيــة والرقميــة للــوزارة؛ وصـ ً
3 .وكالة خدمة العمالء والفروع:
ـكل ســهولة عبــر قنــوات متعـ ِّـددة؛ لتحســين تجربــة
لضمــان تقديــم خدمــات الــوزارة بـ ِّ
َ
العميــل واإلســهام فــي خدمــة فــروع الــوزارة علــى مســتوى المملكــة ،مــن خــال
التنســيق مــع وكاالت الــوزارة وإداراتهــا األخــرى ذلــك العالقــة.

مساعدة مستَ ْح َدثة:
ِ
•وكاالت
المساعدة للتطوير:
ِ
1 .الوكالة
تعمــل علــى َو ْضــع الخطــط التنفيذيــة قصيــرة وطويلــة المــدى وتنويــع مســاراتها
والممارســات المتَّ َبعــة عالميـ ًـا ،وقيــاس مــدى اســتخدام هــذه
وفــق أفضــل المعاييــر
َ
ـهم فــي تحقيــق
الخطــط،
والتعامــل مــع المسـ َّ
ُ
ـتجدات ،وتقييمهــا باســتمرار ،بمــا ُيسـ ِ
المرجــوة.
األهــداف
َّ
المساعدة لألعمال الرقابية:
ِ
2 .الوكالة
وتلقــي البالغــات ذات
ِّ
لضمــان تطبيــق األنظمــة ذات العالقــة بحمايــة المســتهلِ ك،
َ
السـ َـلع ومطابقتها
ُّ
ـتودعات،
والتحقق من ســامة ِّ
العالقة ،ومراقبة األســواق والمسـ َ
للمواصفــات والمقاييــس.
المساعدة للدعم والمسانَ دة:
ِ
3 .الوكالة
ِّ
المتعلقــة بحمايــة المســتهلِ ك
لد ْعــم أعمــال مكافحــة غســيل األمــوال والقضايــا
َ
والمختَ َبــرات.
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الهيكل التنظيمي الجديد:
المساعدة لشؤون الخدمات التجارية:
ِ
 .4الوكالة
لإلســهام فــي تنميــة التجــارة الداخليــة ،وزيــادة فاعليــة َد ْور القطــاع الخــاص وتشــجيعه
علــى َر ْفــع الكفــاءة االقتصاديــة ،وتوســيع مجــاالت األنشــطة التجاريــة فــي األســواق
المحليــة والعالميــة.
المساعدة لألنظمة واللوائح:
ِ
 .5الوكالة
تعمــل علــى تطويــر األنظمــة واللوائــح والمعاييــر فــي مجــاالت التجــارة واالســتثمار
نافــس
وم ِ
ِّ
والشــركات وحمايــة المســتهلِ ك؛ لتوفيــر منــاخ تجــاري واســتثماري
محفــز ُ
يحقــق رؤى الــوزارة وأهدافهــا.
وذي موثوقيــة عاليــة؛ بمــا ِّ
المساعدة للفروع:
ِ
 .6الوكالة
ـهم فــي قيــام الفــروع
تقـ ِّـدم الخدمــات الالزمــة لفــروع الــوزارة فــي المناطــق ،بمــا ُيسـ ِ
ـكل ســهولة مــن خــال التنســيق مــع وكاالت الــوزارة واإلدارات األخــرى ،بمــا
بأعمالهــا بـ ِّ
يضمــن تحقيــق الفــروع ألهدافهــا وتقديمهــا ألعمالهــا بالشــكل المطلــوب.
َ
المساعدة للخدمات المسانِدة:
ِ
 .7الوكالة
لضمــان توفيــر جميــع الخدمــات اإلداريــة والفنيــة لجميــع الوحــدات التنظيميــة بالــوزارة،
َ
ـاعدة هــذه الوحــدات علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال تقديــم الدعــم اللوجســتي
ومسـ َ
للخدمــات الرئيســة للــوزارة.

•وحدات تنظيمية مستَ ْح َدثة
1 .مكتب التحول اإلستراتيجي:
يســهم مكتــب التحــول االســتراتيجي فــي تطويــر إدارة اســتراتيجية الــوزارة وضمــان
تحقيــق أهدافهــا ،كمــا يقــوم بدعــم وتمكيــن ومتابعــة الــوكاالت واإلدارات العامــة
لتنفيــذ مشــاريعها وفقـ ًـا لمنهجيــات محــددة ،وضمــان التكامــل بيــن المشــاريع المنجــزة
واســتراتيجية الــوزارة.
2 .مركز التجارة اإللكترونية :
ً
ســعيا مــن وزارة التجــارة واالســتثمار إلــى توفيــر البيئــة والمنــاخ األمثــل لألعمــال
التجاريــة واالســتثمارية وتحفيــز التجــارة اإللكترونيــة فــي المملكــة ,وكإحــدى مبــادرات
برنامــج التحــول الوطنــي ،فقــد تــم إنشــاء مركــز التجــارة اإللكترونيــة لبــدء وتســهيل
ممارســة التجــارة إلكترونيـ ًـا لألفــراد والشــركات ،مــن خــال طــرح التشــريعات واألنظمــة
ودراســة مؤشــرات األداء وتفعيــل الخطــط المعنيــة لتحقيقهــا.
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•تغيير تسميات:
(1 .وكالــة الــوزارة للتجــارة الداخليــة) أصبحــت (وكالــة األعمــال التجاريــة واالســتثمار):
لتعزيــز طابــع التشــريع واإلشــراف ،وتهيئــة البيئــة المناســبة ،وتوســيع مجــاالت
األنشــطة التجاريــة فــي األســواق المحليــة.
( 2 .وكالة الوزارة للشؤون الفنية) أصبحت (وكالة شؤون السياسات واألنظمة):
لتطويــر وتحســين البيئــة التشــريعية والتجاريــة واالســتثمارية؛ بهــدف زيــادة ثقــة
وضمــان عدالــة األعمــال التشــريعية وســامتها.
المســتفيدين َ

إحصائيات الهيكل التنظيمي الجديد :
الوكالة /اإلدارة

العدد

مكتب النائب

1

مكتب مساعد الوزير

1

وكاالت مستَ ْح َدثة

3

مساعدة مستَ ْح َدثة
ِ
وكاالت

7

إدارات مستَ ْح َدثة

15

وحدات تنظيمية مستحدثة

2

تغيرت تسمياتها
وكاالت َّ

2

ُّ
التطلعات
سهم الهيكل في تحقيق استراتيجية الوزارة وأهدافها.
• ْ
أن ُي ِ
•أن يمكِّن الوزارةَ من مواكَبة التطورات التقنية وأنماط التجارة الحديثة.
المقدمة لهم.
•أن يعزِّ ز مفهوم خدمات العمالء ،واالرتقاء بجودة الخدمات
َّ
الد ْور الرقابي والحوكمة.
•أن يرفع من مستوى َّ
سهم في توفير بيئة عمل مناسبة لجميع منسوبي الوزارة.
•أن ُي ِ

29

1

الهيكل التنظيمي
والوضع الراهن

فروع الوزارة
المنطقة

عدد الفروع

الرياض

16

المكرمة
مكة
َّ

6

المدينة
المنورة
َّ

3

عسير

4

جازان

1

الفرع

المنطقة

عدد الفروع

نجران

الرياض ،مخرج 6
الرياض ،مخرج 26

نجران

3

الخرج
الدوادمي
القويعية

الباحة

2

الباحة
المخواة

األفالج

عنيزة

شقراء
حوطة بني تميم

القصيم

6

الرس
البكيرية

عفيف

البدائع

المزاحمية

المذنب

رماح

الدمام
َّ

ساجر

األحساء

الجمش

القطيف

الشرقية

7

الـخ َبر
ُ
الجبيل

جدة
َّ

الخفجي

المكرمة
مكة
َّ

حفر الباطن

الطائف (المبنى
الجديد)

حائل

2

القنفذة
رابغ
رنية

عرعر

3

المنورة
المدينة
َّ
ينبع
العال
بيشة
النماص
القحمة

حائل
الشنان
عرعر
طريف
رفحاء
الجوف

الجوف

3

أبها

30

حبونا

وادي الدواسر

الزلفي
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بريدة

المجمعة
َ
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الفرع

القريات
طبرجل
تبوك

تبوك

3

ضباء
الوجه

جازان
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استراتيجيــــة
الـــــوزارة

الركائز االستراتيجية :

البناء
االستراتيجي

تجارة مزدهرة :
تحقيــق معـ َّـدالت نمــو مرتفعــة ومتزايــدة للقطــاع
التجــاري؛ بمــا يرفــع مســاهمته فــي دعــم
ً
تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة
االقتصــاد الوطنــي؛
 2030مــن حيــث تنويــع مصــادر الدخــل للناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وذلــك مــن خــال االرتقــاء
والتحســين المســتمر فــي بيئــة األعمــال التجاريــة،
الممارســات التجاريــة الســليمة؛ بمــا يعــزِّ ز
وترســيخ
َ
ويضمــن ِح ْفــظ حقــوق
ثقــة منشــآت األعمــال،
َ
المســتهلِ ك.

لقطاعي
تحقيق موقع ريادي
َ
ومحفزة.
ِّ
التجارة واالستثمار السعودي في بيئة عادلة
وو ْضع
تعزيز قدرات
قطاعي التجارة واالستثمار ،وحماية مصالح المستفيدين ،عبر تطوير َ
َ
سهم في تحقيق تنمية اقتصادية ُمستدامة.
فعالة تُ
سياسات وآليات تنفيذ َّ
ِ
احترام الحقوق

روح الفريق

تجارة مزدهرة
أصحاب
المصلحة
•تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين

استثمار راسخ :
التركيــز علــى االرتقــاء والتحســين المســتمر فــي
بيئــة األعمــال التجاريــة لتغــدو الوجهــة االســتثمارية
األولــى فــي الشــرق األوســط ،وذلــك مــن خــال
ـاوب فــي تحديــث وإنفــاذ التشــريعات
ســرعة التجـ ُ
واألنظمــة التجاريــة واالســتثمارية المواكِ بــة
َ
عالــم األعمــال،
للمتغيــرات المتســا ِرعة فــي
ِّ
ـتثمر.
وضمان العدالة والشــفافية في رحلة المسـ ِ
َ

سرعة االستجابة

• َضمان استدامة المخزون
الس َلع األساسية
االستراتيجي من ِّ

أصحاب
المصلحة

مالي
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أصحاب
المصلحة

عمليات

عمليات

مالي
•تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة

•تمكين وتحفيز بيئة التجارة
اإللكترونية في المملكة

عمليات
•رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
المقدمة للمتعاملين وفق معايير
َّ
المؤسسي
التميز
َّ
ًّ
•تمكين أعلى مستويات النضج
والجاهزية الرقمية في الوزارة

مؤسسي :
تفوق
َّ
ُّ
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مؤسسي
تفوق
َّ
ُّ

•التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال
التجارية

مالي

•االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
الممارسات التجارية السليمة
َ

التميــز
وممارســات
ترســيخ أفضــل معاييــر
ُّ
َ
المؤسســي ،وتبنِّ ــي أحــدث التقنيــات والحلــول
َّ
الرقميــة؛ لتقديــم باقــة ُمســتدامة مــن الخدمــات
المتميــزة ،وفــق أعلــى معاييــر الجــودة وبمــا َي ُفـ ْـوق
ِّ
توقعــات المتعامليــن.
ُّ

المبادرة

استثمار راسخ

اإلبداع

قدرات
مؤسسية
َّ

قدرات
مؤسسية
َّ

قدرات
مؤسسية
َّ
محفزة
ِّ
•االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع
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مبــــادرات وزارة التجارة واالستثمار في رؤية المملكة : 2030
إنفاذ حقوق المستهلِ ك
التحول الرقمي لمنظومة التجارة واالستثمار
ُّ
الوصــف

الوصــف

تهــدف المبــادرة إلــى تطويــر القــدرات التقنيــة لمنظومــة التجــارة
يشــمل تطويــر وبنــاء البنيــة التحتيــة لتقنيــة
واالســتثمار بمــا
َ
المعلومــات ومنصــات الخدمــات التقنيــة المشــتَ َركة ،وأتمتــة
ور ْفــع
األنظمــة والعمليــات التقنيــة؛ للتحـ ُّـول إلــى التقنيــة الرقميــةَ ،
مســتوى أمــن المعلومــات فــي المنظومــة.

التحقــق مــن تنفيــذ حقــوق المســتهلِ ك بتأميــن الوكيــل والمــوزِّ ع
ُّ
•
لق َطــع الغيــار خــال مـ َّـدة معقولــة،
والمســتو ِرد ومحتـ ِرف التجــارة ِ
وضمــان جــودة الصنــع
وتأميــن الصيانــة الالزمــة للمنتَ جــاتَ ،
ـتمرة.
والشــروط التــي يضعهــا المنتِ جــون عــادةً  ،وذلــك بصفــة مسـ َّ
نسبة اإلنجــــــاز

نسبة اإلنجــــــاز

إطالق وتشغيل مركز استدعاء المنتَ جات المعيبة

إنشاء برنامج لتطوير التجارة اإللكترونية
الوصــف

ِّ
المؤثــرة
العمــل علــى تنســيق جهــود جميــع األطــراف ذات العالقــة
وو ْضــع الحلــول للقضــاء
فــي تطويــر صناعــة التجــارة اإللكترونيــةَ ،
علــى عوائــق التقـ ُّـدم لــدى كافــة أطــراف عمليــة التجــارة اإللكترونيــة
مــن مســتهلِ كين وباعــة وجهــات حكوميــة مشـ ِّـرعة.

الوصــف

نسبة اإلنجــــــاز

الوصــف

نسبة اإلنجــــــاز
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موظفو
َّ
•إنشــاء موقــع إلكترونــي لمركــز االســتدعاء يســتفيد منــه
الــوزارة والشــركات والمســتهلِ ك فــي مجــال اســتدعاء المنتَ جــات
المعيبة.
َّ
ومتطلبات المركز.
يلبي احتياجات
•تجهيز مقر مناسب ِّ
•إطالق حملة توعية عن خدمة االستدعاء.
•توقيع اتفاقيات َ
وشراكات مع الجهات ذات العالقة.
نسبة اإلنجــــــاز

الممارسات التجارية
تطوير
َ
الممارســات التجاريــة مــن خــال تطويــر
تعمــل المبــادرة علــى تطويــر
َ
آليــات الرقابــة علــى المســتو ِردين ،وإنشــاء تصنيــف للمســتو ِردين
الـــخ ِطرين .كمــا تســعى المبــادرة إلــى اســتحداث وتطويــر آليــات
َ
الس َــلع الضروريــة ،وتحديــد مخــزون المملكــة
عمــل للرقابــة علــى ِّ
تغيــر فــي األســعار أو الوفــرة.
منهــا ،واإلنــذار المبكِّــر ألي ُّ

التحقــق مــن تنفيــذ حقــوق المســتهلِ ك بعــدم وجــود منتَ جــات
ُّ
•
َّ
مــزورة.
مقلــدة أو
معروضــة للبيــع تحمــل عالمــة تجاريــة
َّ

تمكين الموارد البشرية وتعزيز االرتباط المهني
الوصــف

توافــر الكوادر البشــرية ،وتطويــر مهاراتهم
ُ
َضمــان إمــداد واســتدامة
وإثــراء معارفهــم ،مــن خــال مبــادرة التحـ ُّـول إلــى مفهــوم المــوارد
البشــرية والتــي تمكِّنهــم مــن تحقيــق األهــداف المناطــة بهــم
ً
أفــرادا ومجموعــات.
بفاعليــة،
نسبة اإلنجــــــاز
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استراتيجيــــة
الـــــوزارة

مبــــادرات وزارة التجارة واالستثمار في رؤية المملكة : 2030
َد ْعم احتياجات
مجتمع األعمال التجارية

معالجة التستُّ ر التجاري
الوصــف

مكافحــة التســتُّ ر التجــاري فــي مختلــف القطاعــات فــي الســوق
كل قطــاع وتحديــد
الســعودي ،مــن خــال العمــل علــى دراســة ِّ
مســببات التســتُّ ر التجــاري وإيجــاد الحلــول الجذريــة لهــا.
ِّ
ويشــمل ذلــك :العمــل علــى تطويــر األنظمــة والمعاييــر لجميــع
ـهم فــي
القطاعــات ،وإلــزام المنشــآت باســتخدام أنظمــة تقنيــة تُ سـ ِ
التنافســية
ُ
َر ْفــع مســتوى الشــفافية ،وتهيئــة البيئــة االســتثمارية
ور ْفــع الوعــي بمخاطــر التســتُّ ر التجــاري.
والجاذبــةَ ،

الوصــف

نسبة اإلنجــــــاز

َد ْعــم احتياجــات األعمــال التجاريــة مــن خــال تمكيــن السياســات
وفعالــة وقابلــة للتطبيــق،
والقوانيــن بحيــث تكــون واضحــة
َّ
واالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة فــي تطويــر األنظمــة واللوائــح
فــي المملكــة ،وتيســير تطبيــق األنظمــة واللوائــح والحصــول عليهــا
الفعالــة للقطــاع الخــاص
ـاركة
َّ
بمختلــف الوســائل ،وتعزيــز َد ْور المشـ َ
وضمــان وضــوح اإلجــراءات وأتمتتهــا
فــي صناعــة تلــك األنظمــةَ ،
يحقــق ســرعة اإلنجــاز واختصــار اإلجــراءات ،وتوفيــر
بالشــكل الــذي ِّ
المســاعدة لتطويــر البيئــة النظاميــة للجوانــب
ِ
األدوات القانونيــة
التجاريــة واالســتثمارية.
نسبة اإلنجــــــاز

ور ْفع جودة المتاجر في قطاع التجزئة
تطوير َ
الوصــف

تطويــر االشــتراطات والمواصفــات الفنيــة والمعايير لمتاجــر التجزئة،
لمواصفــات القطاعــات المســتَ ْه َدفة
ســيتم تطويــر أدلــة
حيــث
َ
ُّ
يضمــن تحســين مســتوى الخدمــة
ـا
ـ
بم
ـغيلية؛
ـ
التش
ـر
ـ
للمعايي
ـل
ودليـ
َ
وضمــان المعــروض وحمايــة المســتهلِ ك.
َ
القطاعــات المســتَ ْه َدفة :األغذيــة والمشــروبات ،األجهزة اإللكترونية
(محــال الحالقــة ومراكــز التجميــل النســائية
ّ
/الكهربائيــة ،الخدمــات
والمغاســل).
نسبة اإلنجــــــاز

تطبيق الحلول التقنية في متاجر التجزئة
الوصــف

أنظمة ولوائح لقطاعات التجارة واالستثمار
الوصــف

مراجعــة عــدد مــن أنظمــة ولوائــح الــوزارة وتقييــم كفاءتهــا،
الممارســات الدوليــة الرائــدة،
وتطويرهــا بمــا يتَّ فــق مــع أفضــل
َ
يحقــق رؤى الــوزارة
ِّ
واقتــراح التعديــات الالزمــة عليهــا ،بمــا
وتوجهاتهــا ،مــن خــال إعــداد الدراســات التشــريعية
وأهدافهــا
ُّ
المقارنــة والدراســات التشــخيصية ودراســات السياســات العامــة؛
لتطويــر المنظومــة التشــريعية ،وإعــداد مشــروعات بمــا يتناســب
َّ
متطلبــات البيئــة التجاريــة واالســتثمارية.
مــع
نسبة اإلنجــــــاز

العمــل علــى تطويــر متاجــر التجزئــة مــن خــال َد ْعــم تطبيــق الحلــول
التقنيــة فــي القطــاع ،عبــر تطبيــق حلــول نقــاط البيــع وخدمــات الدفــع
والـــمحافظ اإللكترونيــة ،والربــط مــع مختلــف الجهــات
اإللكترونــي
َ
ذات العالقــة مــن خــال األنظمــة التقنيــة.
نسبة اإلنجــــــاز
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البيئــة التجارية
واالستثمــــــار

اإلنجــــــازات
تسهيل نقل ملكية السجل التجاري:

مؤشرات الوزارة في تقرير الـبـنك
الـدولـي لـسـهـولة األعمال 2020م:

َّ
متطلبات نقل الملكية عبر:
إذ تم تعديل
َّ
متطلب تصديق الغرف التجارية.
•إلغاء
َّ
متطلب عبارة االلتزامات في َع ْقد المبايعة.
•إلغاء
الهدف االستراتيجي :

ً
تقدما في مؤشر بدء النشاط التجاري
حققت مؤشرات الوزارة
َّ

بمقدار 103

مراتب

موظف الوزارة للعقود:
َّ
اعتماد توثيق

( من المرتبة  141إلى المرتبة ) 38

حققت المرتبة 3

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بعد أن

كانت في عام 2019م في المرتبة 7

مؤسس ــة النق ــد للتعمي ــم عل ــى البن ــوك كإح ــدى
ت ــم التنس ــيق م ــع
َّ
الجهــات ذات العالقــة العتمــاد توثيــق العقــود والقــرارات مــن ِق َبــل
موظـــف الـــوزارة ،دون الحاجـــة لزيـــارة كاتـــب العـــدل ،مـــع تطويـــر
َّ
التوثي ــق ليك ــون إلكتروني ـ ًـا.
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

الهدف االستراتيجي :

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

إحصائي.

تقييد الديون في السجل اإللكتروني
الموحد للرهون:
َّ
الموح ــد
المقي ــدة ف ــي الس ــجل
وصل ــت قيم ــة الدي ــون المضمون ــة
َّ
َّ
للره ــون التجاري ــة إل ــى أكث ــر م ــن أربع ــة ملي ــارات ري ــال.
الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.
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البيئــة التجارية
واالستثمــــــار

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
التأكد من تطبيق إصالح " تَ َساوي عدد
اإلجراءات بين الرجال والنساء":

َّ
متطلب الشهادة البنكية
إلغاء
عند زيادة رأس المال:

التواصـــل م ــع الجمعي ــات النســـائية ،والتعمي ــم
وذل ــك مـــن خ ــال
ُ
علـــى الجهـــات الحكوميـــة بتأكيـــد عـــدم وجـــود أي متطلبـــات فـــي
تختـــص بالمـــرأة فقـــط.
األنظمـــة التشـــريعية التجاريـــة
ُّ

ـهيال لعمــاء الــوزارة مــن الراغبيــن فــي رفــع رأس مــال الســجل
تسـ ً
التجــاري ,وقــد تــم إلغــاء متطلــب الشــهادة البنكيــة.

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

والمؤسسات مع
آلية إبالغ الشركات
َّ
اعتماد َّ
وزارة العدل:
تــم اعتمــاد اآلليــة وتطويــر الخدمــة اإللكترونيــة لذلــك؛ تنفيـ ً
ـذا للبنــد
ً
حققـــت هـــذه الخدمـــة
(ثالثـــا) مـــن األمـــر الســـامي  .48655وقـــد َّ
للمؤسســـات و
نســـبة نجـــاح فـــي وصـــول التبليـــغ إلـــى 100%
َّ
 95%للشـــركات.

وصول التبليغ إلى 100%

للمؤسسات
َّ

 95%للشركات

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

العمل على دراسات لألنظمة والخدمات:
ـا لألنظمــة واللوائــح والخدمــات،
تــم العمــل علــى  12دراسـ ًـة وتحليـ ً
المقدمــة مــن ِق َبــل الــوزارة ،وأبرزهــا:
مــن شــأنها تطويــر الخدمــات
َّ
•دراسة نظام الشركات المهنية.
•دراسة نظام الشركات.
•تحديث نظام الغرف التجارية والصناعية.
•تطوير خدمة األسماء التجارية.

12

وتحليال
دراسة
ً
ً

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية

الربط اإللكتروني مع جمهورية مصر العربية
لشهادات المنشأ:
ئ بالتنس ــيق م ــع الجان ــب المص ــري للرب ــط اإللكترون ــي إلرس ــال
ُب ـ ِـد َ
ش ــهادات المنش ــأ الص ــادرة م ــن المملك ــة.
الهدف االستراتيجي :
تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية
الرقمية في الوزارة.
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البيئــة التجارية
واالستثمــــــار

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
وصول نسبة التزام الغرف التجارية بخطة َع ْقد
الجمعيات العمومية إلى :100%

تطوير آلية التصويت في انتخابات الغرفة
التجارية والصناعية:

بحي ــث التزم ــت جمي ــع الغ ــرف التجاري ــة (والبال ــغ عدده ــا  28غرف ــة)
بخط ــة َع ْق ــد جمعياته ــا العمومي ــة.

اإلشــراف علــى فتــح بــاب الترشــيح النتخابــات عضويــة مجلــس إدارة
العديــد مــن الغــرف التجاريــة والصناعيــة .وقــد تــم بنجــاح تطبيــق
التصويــت اإللكترونــي فــي الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بمنطقــة
أســه َم بزيــادة عــدد الناخبيــن
الحــدود الشــمالية (عرعــر) ،والــذي
َ
آخــر انتخابــات بالمنطقــة.
بنســبة  396%عــن ِ

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

التواصل مع العمالء حيال بدء النشاط
تعزيز
ُ
التجاري :

تقويم نطاق إشراف الوزارة على أعمال الهيئة
السعودية للمهندسين:

عميـــا للتأكُّـــد مـــن جـــودة الخدمـــات
التواصـــل مـــع 1,424
تـــم
ً
ُ
المرتبطـــة بمرحلـــة بـــدء النشـــاط التجـــاري ،كمـــا تـــم التواصـــل مـــع
العم ــاء م ــن خ ــال ع ــدة ورش عم ــل توعوي ــة ،وحم ــات إعالمي ــة
تســـتهدف رفـــع الوعـــي لـــدى عمـــاء الـــوزارة.

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

عميال
1,424
ً

.الهدف االستراتيجي :

28

غرفة تجارية التزمت بخطة َع ْقد جمعياتها العمومية

بنسبة 100%

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

معالجة طلبات الجمعيات العادية وغير العادية
للشركات:
تمــت معالجــة طلبــات  265جمعيــة للشــركات ،منهــا  135جمعيــة
َّ
عاديــة ،و 130جمعيــة غيــر عاديــة للشــركات.

265

جمعيـــة للشــــركـات

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.
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التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

طبقت
ارتفاع نسبة الغرف التجارية التي َّ
التصديق اإللكتروني:
طبق ــت التصدي ــق اإللكترون ــي
بلغ ــت نس ــبة الغ ــرف التجاري ــة الت ــي َّ
علـــى الوثائـــق  ،50%بينمـــا كانـــت النســـبة فـــي الربـــع األول
ووف ــر الوق ــت عل ــى
َّ
 ،18%وارتف ــاع تل ــك النس ــبة س ـ َّـه َل الخدم ــة
المتعامليـــن دون الحاجـــة إلـــى الرجـــوع للغرفـــة.

50%

نسبة تطبيق التصديق اإللكتروني على الوثائق

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.
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اإلحصـــائيــات

اإلحصـــائيــات

الوكاالت التجارية

السجالت التجارية
ـجال ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن
بل ــغ ع ــدد الس ــجالت التجاري ــة المص ـ َـدرة  244,032س ـ ً
قدرهــا.36,9% :
كان عددهــا  154,004ســجالت فــي عــام 2018م ،بنســبة زيــادة
ُ

154,004
2018

م

244,032
2019

م

36,9%
نسبة الزيادة

بل ــغ ع ــدد ال ــوكاالت التجاري ــة المص ـ َـدرة  1,276وكال ــة ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن كان
قدره ــا.28.1% :
عدده ــا  917وكال ــة ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة زي ــادة
ُ

917
2018

م

التراخيص المهنية

بل ــغ ع ــدد األس ــماء التجاري ــة  684,300اس ــم ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن كان عدده ــا
 602,017اس ـ ً
قدره ــا.12% :
ـما ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة زي ــادة
ُ

998
2018

602,017
2018

م

684,300
2019

م

12%
نسبة الزيادة

بلــغ عــدد طلبــات تأســيس عقــود الشــركات المصـ َـدرة  11,435طلبـ ًـا فــي عــام 2019م،
قدرهــا.29.4% :
فــي حيــن كان عددهــا  8,071طلبـ ًـا فــي عــام 2018م ،بنســبة زيــادة
ُ

8,071
2018

م

م

11,435
2019

م

29.4%

2019

نسبة الزيادة

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

المساهمة
ِ
الشركات
تأسس ــت  102ش ــركة ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي
بل ــغ ع ــدد الش ــركات المس ـ ِ
ـاهمة الت ــي َّ
قدره ــا.17.6% :
حي ــن كان عدده ــا  84ش ــركة ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة زي ــادة
ُ

نسبة الزيادة
84
2018
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2,895
م

65.5%

شهادات المنشأ

2019م

طلبات تأسيس عقود الشركات
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2019

نسبة الزيادة

بل ــغ ع ــدد التراخي ــص المهني ــة المص ـ َـدرة  2,895ترخيص ـ ًـا ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن
قدره ــا.65.5% :
كان عدده ــا  998ترخيص ـ ًـا ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة زي ــادة
ُ

األسماء التجارية
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1,276
م

28.1%

م

102
2019

م

17.6%
نسبة الزيادة
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اإلنجــــــازات

خفض نسبة االشتباه
بالتستر التجاري
أسهمت جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر
التجاري من خالل الحمالت التوعوية حول مخاطر التستر
الـتجـاري في خفض نسبة التستر في المملكة

بنسبة 3%

اإللزام بالدفع اإللكتروني في منافذ البيع
بشكل تدريجي:
بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العالقـــةُ ،ط ِّبـــق إلـــزام توفيـــر الدفـــع
ـداء بمحط ــات
اإللكترون ــي ف ــي مناف ــذ البي ــع بش ــكل تدريج ــي ،ابت ـ ً
الوقـــود ثـــم ورش الســـيارات واألنشـــطة ذات العالقـــة بخدمـــات
الســـيارات ،علـــى أن يكتمـــل التطبيـــق فـــي جميـــع المتاجـــر فـــي
أغس ــطس 2020م ،ويش ــمل المش ــروع توعي ــة أصح ــاب المنش ــآت
باإللـــزام بتوفيـــر حلـــول الدفـــع اإللكترونـــي ،وتوعيـــة المســـتهلِ ك
بحقـــه فـــي اســـتخدام وســـائل الدفـــع اإللكترونـــي.
ِّ
الهدف االستراتيجي :

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

الهدف االستراتيجي :

االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
الممارسات التجارية السليمة

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

إجرائي.

الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

تطوير وتنفيذ آلية لقياس مستوى
التستُّ ر التجاري:
ِّ
مؤش ــرات لش ــبهة التس ــتُّ ر التج ــاري ،وبن ــاء آلي ــة لقي ــاس
ت ــم تحدي ــد
وج ْم ــع البيان ــات وتحليله ــا؛ للوص ــول إل ــى قي ــاس خ ــط
مس ــتواها َ
أســاس لمســتوى التســتُّ ر التجــاري حســب القطــاع والمدينــة وحجــم
المنش ــأة.
الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

إطالق حملة توعوية حول مخاطر
الــتســـتُّ ر التجاري:

تطوير استراتيجية مكافحة التستُّ ر التجاري:

تـــم تصميـــم واعتمـــاد هويـــة لبرنامـــج مكافحـــة التســـتُّ ر التجـــاري،
وإطـــاق حملـــة تعريفيـــة عنـــه وعـــن مخاطـــره ،ونَ ْشـــر محتـــوى
إعالمـــي بوســـائل مختلفـــة.

التحديــات
ُأ ِعـ َّـدت االســتراتيجية الخاصــة بالتســتُّ ر التجــاري عبــر دراســة
ِّ
والمســـببة لـــه ،ودراســـة الجهـــود القائمـــة لمكافحتـــه
الناتجـــة عنـــه
ِّ
لتحديــد الفجــوات وتصميــم مبــادرات مناســبة لسـ ِّـد هــذه الفجــوات،
م ــع تطوي ــر حوكم ــة للبرنام ــج وخط ــة لتنفي ــذ األولوي ــات.

الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

السماح باستثمار المقيمين
إعداد دراسة جدوى َّ
في القطاعات التي ينتشر فيها التستُّ ر التجاري:
عـــدت دراســـة جـــدوى لتوظيـــف اســـتثمارات المقيميـــن بمـــا
ُأ َّ
يحق ــق عوائ ــد اقتصادي ــة مس ــتدامة ،ويعال ــج التس ــتُّ ر التج ــاري ف ــي
ِّ
القطاعـــات المســـتَ ْه َدفة.
الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

محال
ّ
محدث الشتراطات
تطوير دليل
َّ
التموينات واألسواق المركزية:
م ــن خ ــال التع ــاون م ــع وزارة الش ــؤون البلدي ــة والقروي ــة والقط ــاع
لمحـــال التموينـــات
ّ
الخـــاص تـــم تحديـــث االشـــتراطات البلديـــة
واألســـواق المركزيـــة ،والعمـــل علـــى الممكِّنـــات الالزمـــة لنجـــاح
تطبيـــق الالئحـــة الخاصـــة بذلـــك.

تحديث نظام مكافحة التستُّ ر:
ت ــم االنته ــاء م ــن إع ــداد مش ــروع النظ ــام المح ـ َّـدث لمكافح ــة التس ــتُّ ر
تـــم االنتهـــاء مـــن إعـــداد
ور ْفعـــه ألخـــذ الموافقـــات الالزمـــة ،إذ َّ
َ
ـاء عل ــى دراس ــة تش ــخيصية للوض ــع الراه ــن ودراس ــة
المس ـ َّـودة بن ـ ً
الممارســـات العالميـــة ،باإلضافـــة إلـــى العمـــل مـــع
ألفضـــل
َ
المعني ــة ِض ْم ــن لجن ــة ته ــدف إل ــى تطوي ــر النظ ــام
جمي ــع الجه ــات
َّ
تم ــت مراجع ــة النظ ــام
ـا
ـ
كم
ـام.
ـ
النظ
ـث
ـ
لتحدي
ـات
ـ
ح
ر
المقتَ
ومراجع ــة
َّ
َ
ِّ
وط ْرح ــه للعم ــوم بع ــد ذل ــك ألخ ــذ
م ــع
ممثلي ــن م ــن القط ــاع الخ ــاص َ
المرئيـــات.
َّ
الهدف االستراتيجي :
الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

الهدف االستراتيجي :
الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.
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مؤشرات الوزارة في تقرير
البنك الدولي 2020م

ِّ
المحليـــة والعالميـــة وزيـــادة
نتيجـــة لســـعي الـــوزارة إلـــى تحقيـــق أعلـــى المراتـــب
ً
التنافســـية
ُ
النمـــو فـــي المجـــاالت كافـــة ،وفـــي إطـــار تطويـــر بيئـــة المملكـــة
تحس ــن ترتي ــب المملك ــة ف ــي
وتحس ــينها واالرتق ــاء ف ــي التقاري ــر العالمي ــة؛ فق ــد
َّ
تقري ــر ممارس ــة األعم ــال الص ــادر ع ــن البن ــك الدول ــي لع ــام 2020م؛ فق ــد ح ــازت
ً
مـــت  30مرتبـــة،
وتقد ْ
عالميـــا فـــي إصالحـــات بيئـــة األعمـــال،
علـــى المركـــز األول
َّ
ِّ
وتقدمـــت فـــي  9مؤشـــرات مـــن أصـــل  10فـــي التقريـــر.
َّ

أبرز اإلنجازات لعام 2019م:
النشاط التجاري:
حـــازت المملكـــة لعـــام 2020م علـــى المرتبـــة  38علـــى مســـتوى
أن كانـــت فـــي المرتبـــة  141لعـــام 2019م.
العالـــم بعـــد ْ
2019م:

المرتبة 141

قـــــفــــزت الـمـمـلـكة 103

مــراتــب فـــي مـــؤشـر بدء
النشاط التجاري لتكون في

ً
عـــــالميا
الــــمــرتــــبـــــة 38
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2020م:

المرتبة 38

حماية ِّ
المستثمرين:
ِ
أقلية
حصل ــت المملك ــة لع ــام  2020عل ــى المرتب ــة  3بع ــد أن كان ــت ف ــي
ع ــام 2019م ف ــي المرتب ــة  7عالمي ـ ًـا.
2019م:

المرتبة 7

2020م:

المرتبة 3
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السياسات
واألنظـمــة

4

4

السياسات
واألنظـمــة

اإلنجــــــازات

 - 1األنظمة:
نظام التجارة اإللكترونية:

أ -األنظمة واللوائح:

يهــدف النظــام إلــى دعــم أنشــطة التجــارة اإللكترونيــة وتطويرهــا ،وتعزيــز الثقــة فــي
تعام ــات التج ــارة اإللكتروني ــة وس ــامتها ،وكذل ــك توفي ــر الحماي ــة الالزم ــة لتعام ــات
التج ــارة اإللكتروني ــة م ــن الغ ــش والخ ــداع والتضلي ــل واالحتي ــال.

صدور أكثر من

20
ً
تشريــعـــا

في عام 2019م مقارنة

ً
تشريعا
بـ 18
لعام 2018م.
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ـــن النظـــام تحديـــد نطـــاق تطبيقـــه ،ومعالجـــة الخطـــأ اإللكترونـــي ،وحمايـــة
وتضم َ
َّ
ـاو َل النظ ــام جوان ــب
البيان ــات ،وبي ــان التزام ــات مم ــا ِرس التج ــارة اإللكتروني ــة .كم ــا تن ـ َ
ور ّد المبي ــع .وكذل ــك األح ــكام
الضم ــان َ
اإلع ــان اإللكترون ــي ،وأح ــكام َّ
وف ْس ــخ العق ــدَ ،
ـال اإللكتروني ــة وجه ــات توثيقه ــا ،ع ــاوةً عل ــى
بالع ْق ــد اإللكترون ــي والمح ـ ّ
المتعلق ــة َ
المســـائل المتعلقـــة بالشـــراء عـــن طريـــق المنصـــات اإللكترونيـــة وتنظيمهـــا ،ومـــا
التعاق ــد أو الش ــراء.
ُ
يتعل ــق بحق ــوق المس ــتهلِ ك عن ــد

نظام الشركات المهنية:
يهـــدف النظـــام إلـــى تحفيـــز مما ِرســـي المهـــن الحـــرة علـــى تأســـيس شـــركات
مهني ــة ،وتحفي ــز الش ــركاء ف ــي الش ــركات المهني ــة القائم ــة عل ــى التكتُّ ــل والتنظي ــم
المؤسســي ،بمــا يخــدم نمــو هــذا القطــاع االقتصــادي المهــم ونمــو فــرص العمــل
َّ
المتاح ــة م ــن خالل ــه للمواطني ــن ،وإع ــادة هيكل ــة بيئ ــة عم ــل الش ــركات المهني ــة بم ــا
يم ِّكــن أصحــاب المهــن الحــرة مــن قيــادة شــركات مهنيــة مؤثــرة وفاعلــة وقــادرة علــى
الســـماح بتأســـيس شـــركات
المنافســـة ،داخـــل المملكـــة وخارجهـــا ،باإلضافـــة إلـــى َّ
ممارس ــة
ـل ب ــآداب وس ــلوكيات
مهني ــة متع ـ ِّـددة االختصاص ــات وف ــق ضواب ــط ال تُ ِخ ـ ُّ
َ
الممارســـة
وتضمـــن -فـــي الوقـــت نفســـه -تجانُ ـــس المهـــن الحـــرة
المهـــن الحـــرة،
َ
َ
م ــن ِق َب ــل الش ــركات المهني ــة ،وذل ــك م ــن أج ــل أن يك ــون قط ــاع الش ــركات المهني ــة
ـدا أساس ـ ً
الس ــعودي راف ـ ً
ـيا م ــن رواف ــد االقتص ــاد الوطن ــي.

نظام االمتياز التجاري
يس ــعى النظ ــام إل ــى تنظي ــم أنش ــطة االمتي ــاز التج ــاري ف ــي المملك ــة بم ــا يتماش ــى
التعاقديــة
ُ
المتقدمــة ،بهــدف َو ْضــع األطــرالعامــة للعالقــة
مــع أبــرز التجــارب الدوليــة
ِّ
لطرف ــي العالق ــة؛ للمواءم ــة بي ــن طرف ــي َع ْقــد االمتي ــاز؛
َ
وحماي ــةالمراك ــز الش ــخصية
لطرف ْي ــه ف ــي مفاوض ــات اتفاقي ــات االمتي ــاز .ويه ــدف
َ
يحق ــق الت ــوازُ ن والعدال ــة
بم ــا ِّ
ه ــذا النظ ــام بصف ــة خاص ــة إل ــى تحقي ــق م ــا يأت ــي:
1.توفيــر حمايــة قانونيــة ألصحــاب االمتيــاز ومانحيــه ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الحقــوق
والواجبــات األساســية لهــم.
التعاقد».
ُ
«حرية
2.ترسيخ مبدأ
ِّ
إطـــاع مانحـــي االمتيـــاز وأصحـــاب االمتيـــاز المحتَ َمليـــن فـــي المملكـــة علـــى
ْ 3.
الممارســـات الدوليـــة.
أفضـــل
َ
َ
وضم ــان
الس ــلع والخدم ــات المعروض ــة ف ــي المملك ــة َ
4.تحس ــين مس ــتوى ج ــودة ِّ
اس ــتمرارها.
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 - 1األنظمة:
تعديل نظام الرهن التجاري:
َّ
متطلبــات الحصــول علــى االئتمــان ،وذلــك من خــال إجراء
يعــزِّ ز التعديــل تيســير
تعدي ــات تتعل ــق بإتاح ــة الفرص ــة ألط ــراف العق ــد لوص ــف األم ــوال المرهون ــة
ً
ً
ً
مانـــا لفئـــة أوســـع مـــن االلتزامـــات
عامـــا ،وتقديـــم تلـــك األمـــوال َض
وصفـــا
تش ــمل الدي ــون وااللتزام ــات ب ــأداء عم ــل ،س ــواء الحالي ــة أو المس ــتقبلية ،بم ــا
َّ
المعلق ــة عل ــى ش ــرط ،والنقدي ــة وغي ــر النقدي ــة.
ف ــي ذل ــك الثابت ــة أو

تعديل أنظمة (األسماء التجارية ،والمعادن الثمينة
واألحجار الكريمة ،واستيراد المواد الكيميائية وإدارتها)
َّ
يتعلق بعقوبة التشهير:
فيما
ـإن للمحكمــة المختصــة
بموجــب التعديــات التــي جــرت علــى هــذه األنظمــة ،فـ َّ
إمـــا فـــي إحـــدى الصحـــف المحليـــة،
تحديـــد طريقـــة نَ ْشـــر عقوبـــة التشـــهيرَّ ،
َ
المخالفـــة المرتَ كَبـــة
أو فـــي أي وســـيلة أخـــرى مناســـبة ،وذلـــك بحســـب نـــوع
وجســـامتها وتأثيرهـــا علـــى المجتمـــع ،علـــى أن يكـــون النشـــر بعـــد اكتســـاب
الحك ــم الصف ــة النهائي ــة ،وعل ــى نفق ــة المخالِ ــف.
واتســـاع نطـــاق عقوبـــة التشـــهير ليشـــمل وســـائل إلكترونيـــة حديثـــة ومؤثـــرة
ُ
ِّ
يحقــق الغايــات والمقاصــد المرجـ َّـوة مــن العقوبــة والمتمثلــة فــي الــردع والزجــر
ِّ
يحق ــق المصلح ــة
المهتمي ــن ،بم ــا ِّ
ويضم ــن إع ــام أكب ــر َق ـ ْـدر م ــن
للمخالِ في ــن،
ِّ
َ
العام ــة.
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 - 2التنظيمات:
للتنافسية:
ُ
تنظيم المركز الوطني

تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري:

التنافس ــية ف ــي المملك ــة
ُ
يه ــدف المرك ــز الوطن ــي للتنافس ــية إل ــى تطوي ــر البيئ ــة
ِّ
المؤشـــرات والتقاريـــر العالميـــة ذات
وتحســـينها ،واالرتقـــاء بترتيـــب المملكـــة فـــي
واج ــه القط ــاع الع ــام
العالق ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال دراس ــة العوائ ــق
والتحدي ــات الت ــي تُ ِ
ِّ
والخ ــاص وتحديده ــا وتحليله ــا ،واقت ــراح الحل ــول والمب ــادرات والتوصي ــات ومتابع ــة
تـــؤدي إلـــى تعزيـــز
والممارســـات التـــي
تنفيذهـــا ،وذلـــك باتبـــاع أفضـــل األســـاليب
ِّ
َ
تنافس ــية المملك ــة محلي ـ ًـا ودولي ـ ًـا.
ُ

يوضـــح التنظيـــم دور المركـــز فـــي اإلشـــراف علـــى إجـــراءات التحكيـــم التـــي يتفـــق
ِّ
األط ــراف عل ــى تس ــويتها ف ــي إط ــار المرك ــز ووف ــق قواع ــده ،ول ــه عل ــى وج ــه خ ــاص
م ــا يأت ــي:
1.إدارة إجراءات التحكيم.
2.إعــداد قائمــة بأســماء المحكِّميــن فــي مجــال اختصــاص المركــز ،يمكــن لألطــراف
االطــاع عليهــا واالختيــار منهــا أو مــن غيرهــا.
المعنيــة
ِّ
3.نَ ْشر ثقافة التحكيم ،ودعم األنشطة البحثية فيها.
ً
ً
ودوليا.
محليا
4.المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري

تنظيم المركز السعودي لألعمال االقتصادية:
يعم ــل المرك ــز الس ــعودي لألعم ــال االقتصادي ــة عل ــى تيس ــير إج ــراءات ب ــدء األعم ــال
الصل ــة به ــا ،وفق ـ ًـا
االقتصادي ــة ومزاولته ــا ،وتقدي ــم جمي ــع الخدم ــات واألعم ــال ذات ِّ
ألفض ــل الممارس ــات الدولي ــة ،ويس ــعى بصف ــة خاص ــة إل ــى تحقي ــق م ــا يأت ــي:
1.اتخــاذ مــا يلــزم -بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة -إلصــدار التراخيــص
أو الموافقـــات أو التصاريـــح الالزمـــة لبـــدء األعمـــال االقتصاديـــة ومزاولتهـــا ،أو
تعديله ــا ،أو تجديده ــا ،أو إيقافه ــا ،أو إلغائه ــا.
موح ــدة وش ــاملة ف ــي ش ــأن تقدي ــم الخدم ــات
2.إنش ــاء وإدارة منص ــات إلكتروني ــة
َّ
ومزاولته ــا.
ـة
ـ
االقتصادي
ـال
ـ
األعم
الصل ــة بب ــدء
َ
واألعم ــال ذات ِّ

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
تهـــدف الهيئـــة إلـــى االرتقـــاء بقطـــاع المعـــارض والمؤتمـــرات بجميـــع عناصـــره
ومقوماتـــه وإمكاناتـــه ،وتنظيمـــه ،وتنميتـــه ،وتطويـــره ،والعمـــل علـــى تعزيـــز دوره
ِّ
ف ــي االقتص ــاد الوطن ــي ،وزي ــادة فاعليت ــه ،وتذلي ــل عوائ ــق نم ــوه ،وفق ـ ًـا ألفض ــل
الممارســـات العالميـــة ،وتســـعى بصفـــة خاصـــة إلـــى تحقيـــق مـــا يأتـــي:
َ
1.وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات.
2.إصــدار الموافقــات الالزمــة إلقامــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للمعــارض
والمؤتمرات.
3.التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة فيمــا يتَّ صــل بتشــجيع االســتثمار فــي قطــاع
المحفــزات والمعلومــات ذات الصلــة بهــا.
ِّ
المعــارض والمؤتمــرات ،وتوفيــر

تعديل تنظيم "منشآت":
لضم ــان مخاط ــر تموي ــل مش ــروعات المنش ــآت
يه ــدف التعدي ــل إل ــى إنش ــاء برنام ــج َ
ود ْعمه ــا وتعزي ــز
ـآت
ـ
المنش
ـذه
ـ
ه
ـة
ـ
تنمي
ـي
ـ
ـهم ف
َ
الصغي ــرة والمتوس ــطة؛ بم ــا ُيس ـ ِ
نموهـــا ومشـــاركتها فـــي زيـــادة الناتـــج المحلـــي فـــي المملكـــة ،مـــن خـــال دراســـة
وإب ــرام عق ــود واتفاقي ــات كفال ــة تموي ــل أو ره ــن أو َضم ــان مخاط ــر المش ــروعات أو
المنش ــآت الت ــي تُ صنَّ ــف عل ــى أنه ــا صغي ــرة أو متوس ــطة.
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 - 3اللوائح:
الئحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية:
قي ــد في ــه عق ــود الره ــون
ته ــدف الالئح ــة إل ــى تنظي ــم أعم ــال الس ــجل اإللكترون ــي ال ــذي تُ َّ
التجاريـــة ،وتضمنـــت إجـــراءات القيـــد فـــي الســـجل والتعديـــل عليـــه وإلغائـــه واإلجـــراءات
المتصل ــة باالط ــاع عل ــى الس ــجل ،وبين ــت إج ــراءات الحص ــول عل ــى المس ــتندات التنفيذي ــة
عنـــد نشـــوء الحـــق فـــي التنفيـــذ ،كمـــا أوضحـــت مســـؤولية الســـجل والمســـتفيدين منـــه
والمقابـــل المالـــي للخدمـــات التـــي يوفرهـــا.

قواعد ولوائح نظام اإلفالس:
تنظـــم هـــذه القواعـــد واللوائـــح األحـــكام المحالـــة إليهـــا بموجـــب نظـــام اإلفـــاس والئحتـــه
ِّ
التنفيذي ــة ،وتتر َّك ــز ه ــذه األح ــكام ف ــي ع ــدد م ــن الموضوع ــات المهم ــة والداعم ــة لألح ــكام
األساس ــية ف ــي النظ ــام ،ويتمث ــل ذل ــك ف ــي تحدي ــد الوثائ ــق والمعلوم ــات ال ــازم تس ــليمها
وتضمينه ــا ف ــي اإلج ــراءات التفصيلي ــة لنظ ــام اإلف ــاس ،إضاف ـ ًـة إل ــى األح ــكام المتعلق ــة
باإلي ــداع ف ــي س ــجل اإلف ــاس تعزي ـ ً
ـزا للش ــفافية.
كم ــا تش ــمل قواع ـ َـد إدارة االجتماع ــات ف ــي إج ــراءات اإلف ــاس ،الهادف ــة إل ــى تيس ــير َع ْق ــد
آلي ــات واضح ــة ومح ـ َّـددة ،ف ــي حي ــن ته ــدف
االجتماع ــات والتصوي ــت عليه ــا وإدارته ــا وف ــق َّ
يتعيــن علــى
ـي
ـ
الت
ـلوكية
ـ
الس
ـادئ
ـ
المب
ـان
ـ
بي
قواعــد الســلوك المهنــي لألمنــاء والخبــراء إلــى
َّ
األمي ــن والخبي ــر االلت ــزام به ــا عن ــد أداء أعم ــال إج ــراء اإلف ــاس ومهمات ــه.

دليل تراخيص االستيراد:
َّ
للمتطلب ــات والمس ــتَ نَ دات واإلج ــراءات الالزم ــة
ـا
ـن دلي ــل تراخي ــص االس ــتيراد تفصي ـ ً
تضم ـ َ
َّ
إلص ــدار تراخي ــص االس ــتيراد م ــن الجه ــات المختص ــة ف ــي المملك ــة.
ـي فــي صياغــة هــذا الدليــل االلتزامــات المنبثقــة مــن اآلتــي )1( :اتفاقيــة إجــراءات
وقــد ُروعـ َ
لمنظم ــةالتج ــارة
َّ
تراخي ــص االس ــتيراد ال ــواردة بالملح ــق (أ) م ــن اتفاقي ــة مراك ــش المنش ــئة
العالمي ــة )2( .إج ــراءات تراخي ــص االس ــتيراد )3( .نظ ــام اس ــتيراد الم ــواد الكيميائي ــة وإدارته ــا
الص ــادر بالمرس ــوم الملك ــي رق ــم (م )38/بتاري ــخ 1427/6 /16هـــ والئحت ــه التنفيذي ــة.

إجراءات تراخيص االستيراد:
َّ
متطلبـــات وإجـــراءات عامـــة تعكـــس مـــا جـــاء فـــي
تضمنـــت إجـــراءات تراخيـــص االســـتيراد
َّ
التزام ــات المملك ــة النابع ــة م ــن اتفاقي ــة إج ــراءات تراخي ــص االس ــتيراد ال ــواردة بالملح ــق (أ)
لمنظمـــةالتجـــارة العالميـــة.
ِّ
مـــن اتفاقيـــة مراكـــش المنشـــئة
وته ــدف ه ــذه اإلج ــراءات إل ــى َد ْع ــم قط ــاع األعم ــال وإزال ــة العوائ ــق ع ــن ال ــواردات الخارجي ــة
ـهم ف ــي تعزي ــز نش ــاط
م ــن خ ــال رف ــع مس ــتوى ش ــفافية إج ــراءات االس ــتيراد .كم ــا ستُ س ـ ِ
ينظ ــم إج ــراءات الحص ــول
المش ــاريع الصغي ــرة والمتوس ــطة م ــن خ ــال إيج ــاد مرج ــع واض ــح ِّ
عل ــى تراخي ــص االس ــتيراد واالش ــتراطات الت ــي يج ــب أن تُ س ــتوفى إلصداره ــا.
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قواعد الترخيص لخدمات الزكاة والضريبة:
للس ــماح لألش ــخاص الطبيعيي ــن بالترخي ــص ل ــدى ال ــوزارة
تؤس ــس ه ــذه القواع ــد َّ
ِّ
مـــن أجـــل تقديـــم خدمـــات الـــزكاة وضريبـــة الدخـــل وضريبـــة القيمـــة المضافـــة.
توض ــح مس ــؤولية
ِّ
توافره ــا ف ــي طال ــب الترخي ــص ،كم ــا
ُ
ـروط الواج ــب
وتبي ــن الش ـ َ
ِّ
صاح ــب الترخي ــص أثن ــاء مزاول ــة عمل ــه م ــن ض ــرورة توقي ــع التقاري ــر بنفس ــه وع ــدم
ـاق الترخي ــص ،كم ــا ته ــدف القواع ــد إل ــى َمنْ ــح
ـاوز أعمال ــه نط ـ َ
إناب ــة غي ــره وع ــدم تج ـ ُ
صالحي ــات للهيئ ــة الس ــعودية للمحاس ــبين القانونيي ــن ف ــي مراقب ــة ج ــودة األداء
المرخ ــص ل ــه.
َّ
يقدمه ــا
الممارس ــة المهني ــة الت ــي
ومتابع ــة نوعي ــة
ِّ
َ

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

رفع  3مشروعات للجهات التنظيمية:
ُرفعت مشروعات األنظمة اآلتية للجهات التنظيمية:
•نظام مكافحة التستُّ ر.
•نظام الغرف التجارية.

•نظام االستثمار.

َر ْفع  3مشروعات للجهات التنظيمية
الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

المرئيات حيال المشروعات:
استطالع
َّ
القطاع ْيــن العــام والخــاص
والمهتميــن وذوي العالقــة مــن
اســتُ طلعت آراء العمــوم
َ
ِّ
لالســتئناس بمرئياتهــم ومقتَ َرحاتهــم حيــال مشــروعات األنظمــة واللوائــح اآلتيــة:
•نظام مكافحة التستُّ ر.
•نظام االستثمار.
•الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية.
•إجراءات تراخيص االستيراد.
•دليل تراخيص االستيراد.
•قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضريبة.
•قواعد االجتماعات في إجراءات اإلفالس.

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

ب -االستشارات القانونية:

د -لجان النظر في المخالفات:

تــم إعــداد  666استشــارة قانونيــة فــي عــام  2019مقارنـ ًـة بـــ 600
فــي عــام .2018

 666استشارة قانونية
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

ج -اللجان الحكومية:
نُ ِّظم ــت مش ــاركة ال ــوزارة ف ــي اللج ــان المش ـكَّلة ف ــي هيئ ــة الخب ــراء
بمجلـــس الـــوزراء ،إذ ُأنشـــئت  405لجـــان جديـــدة ،وانتهـــت أعمـــال
 170لجن ــة.

إنشاء  405لجان جديدة
إنجاز  170لجنة
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

ُّ
تظلمات العالمات التجارية:
لجنة النظر في
ً
قرارا.
أصدرت لجنة النظر في تظلمات العالمات التجارية 614

إصدار 614

ُّ
ً
التظلمات الخاصة بالعالمات التجارية
قرارا بشأن

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات:
ً
قرارا.
أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات 289

إصدار 289

ً
قرارا بشأن مخالفات نظام الشركات

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تشابه األسماء التجارية:
لجنة
ُ
تشابه األسماء التجارية  58توصية.
أصدرت لجنة النظر في شكاوى
ُ

إصدار 58

تشابه األسماء التجارية
توصية بشأن
ُ

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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اإلنجــــــازات

هـ -لجان النظر في المخالفات:

هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكاالت التجارية:
أص ــدرت هيئ ــة تطبي ــق العقوب ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي نظ ــام ال ــوكاالت التجاري ــة
 83ق ـ ً
ـرارا.

ً
قرارا
إصدار 83

ِّ
المتعلقة بمخالفات نظام الوكاالت التجارية
بشأن القضايا

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة واألحجار
الكريمة:
أص ــدرت لجن ــة الفص ــل ف ــي مخالف ــات نظ ــام المع ــادن الثمين ــة واألحج ــار الكريم ــة
 82ق ـ ً
ـرارا.

ً
قرارا
82

ِّ
المتعلقة بنظام المعادن الثمينة واألحجار الكريمة
في القضايا

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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االستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري

الخارطة لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش
التجاري:

قـــادت الـــوزارة بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة وضـــع االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة
الغ ــش التج ــاري والت ــي ُرع ــي فيه ــا جمي ــع الجوان ــب الخاص ــة بالتكام ــل بي ــن ه ــذه الجه ــات،
كم ــا خرج ــت االس ــتراتيجية بع ــدد م ــن المب ــادرات الت ــي م ــن ش ــأنها توحي ــد جه ــود الجه ــات
ـص تنفي ــذي الب ــرز
ف ــي محارب ــة الغ ــش التج ــاري وتطوي ــر س ــبل مكافحت ــه وفيم ــا يلي ــه ملخ ـ ٌ
معال ــم ه ــذه االس ــتراتيجية

ً
والمقارنـــة المعياريـــة
اســـتنادا علـــى الدراســـات
َ
المعني ــة والقط ــاع
والجه ــود المش ــتَ َركة بي ــن الجه ــات
َّ
الخاصـــة بمختلـــف مجاالتـــه ،تـــم الخـــروج بخارطـــة
لالســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة الغـــش التجـــاري
(البيـــت االســـتراتيجي) والتـــي تحـــوي:

التقييم االستراتيجي:
تم من خالله العمل على:
•تحليل الوضع الحالي.
مقارنات معيارية.
•إجراء دراسة
َ
المنظمات الدولية.
َّ
المعاهدات الدولية وتوجيهات
•مراجعة
َ
•إجراء التحليل الرباعي.

تعزيز التوعية بمظاهر الغش
التجاري ومخاطره

 22ورشة عمل شملت
الوكاالت واإلدارات:

عقد  30ورشة عمل مع الجهات
المعنية:
الحكومية
َّ

عقد  20ورشة عمل مع
شركات القطاع الخاص في
القطاعات اآلتية:
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محاربة الغش التجاري في قطاعي
الخدمات و التجارة اإللكترونية

محاربة الغش التجاري على المستوى الوطني
تكامل جهود
تعزيز
َ
ُ

تحليل الوضع الراهن:

حماية المستهلِ ك.األمور القانونية.الرقابة التجارية.األمن /الضبط.المختَ َبرات.التجارة اإللكترونية.تقنية المعلومات/“بينة”.
مركز اتصال ِّ
مكافحة غسلاألموال.
التستُّ ر التجاري.التوريد.-منصة “معروف”

زيادة فاعلية كشف و معاقبة
حاالت الغش التجاري

التوعية

ورش العمل داخل وزارة
التجارة واالستثمار

برامج ممكّنة للبرامج االستراتيجية.

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

• َو ْضع االستراتيجية (تشمل الرؤية واألهداف االستراتيجية).
•تصميم نموذج الحوكمة وعوامل التمكين.
•تحديد المبادرات الالزمة لتفعيل التصميم.
ِّ
مؤشرات األداء الرئيسة والمستَ ْه َدفات.
• َو ْضع

ورش العمل مع الجهات الحكومية
المعنية
َّ

برامج استراتيجية ،تحوي  39مبادرة.

خال من الغش التجاري
وطن
ٌ
ٍ

تصميم االستراتيجية والحوكمة:

ورش العمل مع القطاع
الخاص

4
7
4

أهداف استراتيجية

5
المستهلِ ك
ُع ِق َد اجتماع
مع جمعية
حماية
المستهلِ ك

وزارة الداخلية.وزارة الشؤون البلدية والقروية .العالمات التجارية ومنها:وتم العمل
َّ
وزارة الصناعة والثروة المعدنية- .نونعلى
العيسى لإللكترونياتوزارة الصحة.استبيان رضا
المراعيوزارة اإلعالم.المستهلِ ك.
الفنارالهيئة العامة للجمارك.للملكية
الهيئة السعوديةقطاع الخدمات اللوجستية:
الفكرية.
DHLللمواصفات
العامة
الهيئةأرامكسوالمقاييس.
ناقلالهيئة العامة للغذاء والدواء.قطاع الموزِّ عين والتجزئة:
الهيئة العامة لإلعالم المرئيالشايعوالمسموع.
التميميمجلس الغرف التجارية.-الركن السويسري للساعات

تعزيز
التوعية

تغطية القنوات
الجديدة

اإلنفاذ
3

تحسين
قنوات
البالغات

6

المبنية
الرقابة
َّ
على المخاطر

11

تحسين العمليات
وتوحيدها

6

اإلصالحات القانونية

4

الحوكمة الشاملة

3

إدارة األداء

4

القدرات البشرية

6

تتبع سالسل
ُّ
اإلمداد

4

الخدمات
التجارة
اإللكترونية

الرؤية

 4أهداف استراتيجية

 7برامج استراتيجية

الرسالة

 4برامج ممكنة

عدد المبادرات في كل برنامج
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اإلنجــــــازات
إعداد وتنفيذ الخطط الرقابية والتموينية
للمواسم:
تـــم إعـــداد خطـــط لمراقبـــة األســـواق والوضـــع التموينـــي فـــي
المواســـم مثـــل رمضـــان والعيـــد والحـــج.
الهدف االستراتيجي :
َضمان استدامة المخزون االستراتيجي
الس َلع األساسية.
من ِّ

َع ْقد ورش للمستهلكين وللتجار لرفع الثقة في
السوق المحلي:
تــم َع ْقــد  4ورش للمســتهلكين و 4ورش للتجــار لتعزيــز وتعظيــم ثقــة
المس ــتهلِ ك والتاج ــر بال ــوزارة ،بم ــا يرف ــع مس ــتوى ثق ــة المس ــتهلِ ك
المقدمــة مــن التاجــر
بالســوق المحلــي ،ومســتوى جــودة الخدمــات
َّ
للمســتهلِ ك.

4

ورش للمستهلكين

4

ورش للتجار

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تنظيم برامج وورش العمل لرفع كفاءة أداء
الموظفين في مختلف المجاالت:
َّ
ـات لتدريــب
تــم تنظيــم  8برامــج وورش عمــل بالتعــاون مــع عــدة جهـ ٍ
الموظفيـــن فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت ،منهـــا التجـــارة اإللكترونيـــة،
َّ
ومكافح ــة َغ ْس ــل األم ــوال ،وتموي ــل اإلره ــاب ،وتأهي ــل المراقبي ــن.

8

الموظفين
َّ
برامج وورش عمل لتدريب

الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

إعداد أدلة خاصة بمهام حماية المستهلِ ك:

االنتهاء من مشروع دراسة تطوير أنظمة
وممارسات حماية المستهلِ ك:
َ

ـا ألعمــال متعلقــة بحمايــة المســتهلِ ك،
تـ َّـم إعــداد وتحديــث  13دليـ ً
وهــي:
َ
الـمتاجر اإللكترونية.
1.الدليل اإلجرائي لرقابة َ
وض ْبط مخالفات َ
المســـتثمر فـــي نشـــاط المعـــادن الثمينـــة والمختبـــرات
ِ
2.دليـــل
الخاصـــة.
3.دليل وإجراءات تراخيص االستيراد.
4.الدليل اإلجرائي للمراقبين.
5.الدليل اإلجرائي للغش التجاري.
6.الدليل اإلجرائي للعالمات التجارية.
7.الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات غسل األموال.
8.الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات المعادن واألحجار الكريمة.
9.الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات التموين.
	10.الدليل اإلجرائي لضبط مخالفات الوكاالت التجارية.
العينات.
	11.الدليل اإلجرائي لسحب
ِّ
	12.دليل إجراءات الفسح الكيميائي.
	13.الدليل االجرائي لضبط مخالفات القياس والمعايرة.

تمـــت دراســـة األنظمـــة الســـارية فـــي مجـــال حمايـــة المســـتهلِ ك
وم ــدى الحاج ــة إل ــى إع ــداد نظ ــام ع ــام وش ــامل لحماي ــة المس ــتهلِ ك
يحـــدد المبـــادئ ُ
واأل ُســـس العامـــة ،باإلضافـــة إلـــى دراســـة
بمـــا
ِّ
وضمـــان حمايـــة
تطويـــر اآلليـــات والسياســـات المتَّ َبعـــة لتفعيـــل َ
المس ــتهلِ ك بدق ــة واحترافي ــة عالي ــة ،ومراع ــاة موافقته ــا ألفض ــل
للمســـتجدات االقتصاديـــة
الممارســـات العالميـــة ومالءمتهـــا
َّ
َ
واالجتماعيـــة والتحديثـــات الجديـــدة علـــى األنظمـــة التشـــريعية
االقتصاديـــة.
وذلك من خالل:
الممارســـات الحاليـــة واألنظمـــة الخاصـــة بالـــوزارة فـــي
1.تقييـــم
َ
مجـــال حمايـــة المســـتهلِ ك.
2.دراس ــة إمكاني ــة َس ـ ّـد النق ــص التش ــريعي الحال ــي (ع ــدم وج ــود
نظ ــام لحماي ــة المس ــتهلِ ك).
3.إعــداد مقتَ َرحــات تطويــر األنظمــة واإلجــراءات لألنظمــة المتَّ َبعــة
العليــا لتســريع نمــو األعمــال
والتوجيهــات الصــادرة مــن القيــادة ُ
المقدم ــة للمس ــتهلِ ك م ــن القط ــاع
وتحس ــين مس ــتوى الخدم ــة
َّ
الخــاص.
َ
وفعال ــة ف ــي َض ْب ــط وإيق ــاع المخالف ــات
آلي ــات جدي ــدة
َّ
4.تطوي ــر َّ
والعقوبـــات علـــى مخالِ فـــي النظـــام.

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ

الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

إعداد وتحديث 13

ً
خاصا بمهام حماية المستهلِ ك
دليال
ً

االنتهاء من مشروع إعادة هندسة اإلجراءات
لمركز االستدعاء:
ت ـ َّـم توثي ــق اإلج ــراءات الخاص ــة بمرك ــز االس ــتدعاء وتطويره ــا وف ــق
الممارس ــات الدولي ــة.
أفض ــل
َ
الهدف االستراتيجي :
المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

إحاالت القضايا للنيابة العامة:

مكافحة َغ ْسل األموال:

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

تم العمل على ما يزيد عن  119قضية مكافحة َغ ْسل األموال.

1,835

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

1,427

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

59

قضية أخرى

119

قضية مكافحة َغ ْسل األموال

الهدف االستراتيجي :
الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

الهدف االستراتيجي :
الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.

الحمالت الرقابية والزيارات التفتيشية:
•بلغ عدد الحمالت الرقابية  24حملة.
•بلـــغ عـــدد الزيـــارات الخاصـــة بالحمـــات الرقابيـــة 112,503
زيـــارات.
•إجمالي عدد الزيارات التفتيشية  622,227زيارة.
َ
المخالفـــات الخاصـــة بالحمـــات الرقابيـــة 25,649
•بلـــغ عـــدد
َ
مخالفـــة.

24
112,503
622,227
25,649

حملة رقابية
زيارات خاصة بالحمالت الرقابية

زيارة تفتيشية بنسبة زيادة 55%
َ
مخالفة خاصة بالحمالت الرقابية

الهدف االستراتيجي :
الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.
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مكافحة التستُّ ر التجاري:
•بلـــغ عـــدد األحـــكام الـــواردة للـــوزارة مـــن قضايـــا التســـتُّ ر 321
ً
حكمـــا.
التحـــري والتفتيـــش
•بلـــغ عـــدد المنشـــآت التـــي تـــم عليهـــا
ِّ
والضبـــط  9,065منشـــأة.
•بلغ عدد الجوالت والحمالت التفتيشية  7,417جولة وحملة.
•بلغ عدد إحاالت القضايا لوزارة العمل  514إحالة.

321
9,065
7,417
514

ً
ً
واردا للوزارة من قضايا التستُّ ر
حكما
التحري والتفتيش والضبط
تم عليها
ِّ
منشأة َّ
جولة وحملة تفتيشية
إحالة للقضايا إلى وزارة العمل

الهدف االستراتيجي :
الممارسات
االرتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز
َ
التجارية السليمة.
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اإلحصـــائيــات

اإلحصـــائيــات

ُر َخص التخفيضات

البالغات الواردة من المستهلِ كين
ً
بالغا في عام 2019م ،في
بلغ عدد البالغات الواردة من المستهلِ كين 374,695
ً
بالغا في عام 2018م ،بنسبة انخفاض قدرها .13%
حين كان عددها 432,789

432,789
2018

م

374,695
2019

13%
بنسبة انخفاض

م

المرخـــص تصديرهـــا لألســـمنت  3,055,900طـــن ،وللحديـــد
َّ
بلـــغ إجمالـــي الكميـــات
 19,150,000طـــن.

3,055,900

35,088
2018

19,150,000

طن حديد

المنتَ جات المشمولة في التخفيضات

م

ً
ترخيصا.
المصدرة 119
بلغ عدد تراخيص المختبرات
َ

119

2018
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ً
ترخيصا للمختَ َبرات

ً
ترخيصا.
المصدرة 113
محال المعادن الثمينة
ّ
بلغ عدد ُرخص
َ

113
م

2019

م

نسبة االرتفاع

محال المعادن الثمينة
ّ
ُر َخص

بلـــغ عـــدد المنتَ جـــات المشـــمولة فـــي التخفيضـــات  410,436,443منتَ ً
جـــا فـــي عـــام
2019م ،مقابــل  128,041,076منتَ جـ ًـا فــي عــام 2018م ،بنســبة ارتفــاع قدرهــا .220%

128,041,076

82,402

135%

تراخيص المختبرات

المرخص تصديرها لألسمنت وللحديد
َّ
الكميات

طن أسمنت

المصـــدرة  82,402رخصـــة فـــي عـــام 2019م ،مقابـــل
بلـــغ عـــدد ُر َخـــص التخفيضـــات
َ
 35,088رخصـــة فـــي عـــام 2018م ،بنســـبة ارتفـــاع قدرهـــا .135%

410,436,443
2019

م

لمحال المعادن الثمينة
ّ
رخصة

220%
نسبة االرتفاع
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

زيادة عدد
خدمات الوزارة المؤتمتة:
سـ ً
ـعيا للتحــول الرقمــي وتقديــم الخدمــات بشــكل ســهل
ويســير للمتعامليــن فــي الــوزارة ،فقــد وصــل عــدد
خدمــات الــوزارة المؤتمتــة إلــى  76خدمــة.

76

زيادة نطــــاق
ً
إلكترونيا:
من ُيخدمون
معــدل قــدرة الــوزارة علــى تلبيــة احتياجــات
تــم رفــع
َّ
َّ
العمــاء مــن خــال تقديــم الخدمــات عبــر بوابــة الــوزارة
اإللكترونيــة حيــث وصلــت نســبة العمــاء ممــن تمــت
ً
إلكترونيــا:
خدمتهــم

97%

خدمة مؤتمتة
الهدف االستراتيجي :

رفع مستوى جودة خدمات
المقدمة للمتعاملين
الوزارة
َّ
التميز
وفق معايير
ُّ
المؤسسي.
َّ

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز:

تقني.

الهدف االستراتيجي :

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز:
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رفع مستوى جودة خدمات
المقدمة للمتعاملين
الوزارة
َّ
التميز
وفق معايير
ُّ
المؤسسي.
َّ
تقني.
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

تطوير أنظمة تقنية جديدة:

استكمال تطوير األنظمة التقنية:

ً
ً
ً
جديـــدا ،فـــي إطـــار ســـعيها إلـــى
تقنيـــا
نظامـــا
طـــورت الـــوزارة 24
َّ
وضمـــان وصولهـــا للمتعامليـــن ،وأبـــرز هـــذه
تســـهيل الخدمـــات َ
األنظمـــة:
•قرارات الشركاء اإللكترونية.
•توثيق عقود الشركات اإللكترونية.
•التصويت اإللكتروني النتخابات الغرف التجارية.
•رم ــزك التج ــاري م ــن خ ــال تقني ــة ( )QR Codeوإلغ ــاء الس ــجل
الورقـــي.
المساهمة وسجل المساهمين.
ِ
•تأسيس الشركات
•تجديد السجل التجاري برسالة نصية.

الس ــتكمال منظوم ــة األتمت ــة لجمي ــع الخدم ــات ،اس ــتكملت ال ــوزارة
تطوي ــر  18نظام ـ ًـا تقني ـ ًـا عب ــر أتمت ــة ع ــدد م ــن الخدم ــات ،وأبرزه ــا:
•نظام تأسيس عقود الشركات باللغة اإلنجليزية.
•نقـــل مهـــام توثيـــق عقـــود تأســـيس الشـــركات لـــوزارة التجـــارة
واالســـتثمار.
•تطوير نظام االتصاالت اإلدارية.
•تحسينات نظام "معروف" (تسجيل المتاجر اإللكترونية).

24

ً
ً
ً
جديدا
تقنيا
نظاما

الهدف االستراتيجي :

استكمال تطوير 18

ً
ً
تقنيا
نظاما

الهدف االستراتيجي :
المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ

المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ

إدخال تحسينات وتحديثات
على األنظمة التقنية الحالية:
ف ــي إط ــار الس ــعي نح ــو َضم ــان التحس ــين المس ــتمر عل ــى خدم ــات
أجـــر ْت
المقدمـــة للعميـــل الداخلـــي والخارجـــي ،فقـــد
الـــوزارة
َ
َّ
ً
ً
ً
تحســـينات علـــى  17نظامـــا تقنيـــا حاليـــا ،وأبـــرز هـــذه التحســـينات:
•تحسينات نظام شهادة المنشأ.
•تحسينات األسماء التجارية.
•تحسينات السجل التجاري.
•تحسينات نظام «معروف».
المساهمة.
ِ
•تحسينات نظام جمعيات الشركات
•تحسينات خدمة تأسيس الشركات.

تحسين 17

ً
ً
ً
حاليا
تقنيا
نظاما

الهدف االستراتيجي :
المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ
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تطوير وتحديث وتنقيح قواعد البيانات:
منقح ــة وصحيح ــة
حرص ـ ًـا عل ــى أن تك ــون البيان ــات الخاص ــة بال ــوزارة َّ
وتعكـــس المعلومـــات الخاصـــة بهـــا ويتـــم تحديثهـــا والتأكُّـــد مـــن
ســـامتها بشـــكل دوري ،فقـــد تـــم تطويـــر وتحديـــث وتنقيـــح 3
قواعـــد للبيانـــات ،وهـــي:
•تنقيح قواعد بيانات السجل التجاري.
•تنقيح بيانات خدمات الوزارة.
•تنقيح بيانات التقارير الدورية للوزارة.

تطوير وتحديث وتنقيح 3

قواعد للبيانات

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

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
التكامل مع الجهات الحكومية ذات العالقة:
ُ
التكام ــل والتع ــاون م ــع الجه ــات الت ــي تتقاط ــع ال ــوزارة
حرص ـ ًـا عل ــى
ُ
نفــذت الــوزارة عـ ً
التكامــل
ـددا مــن أعمــال
معهــا فــي األعمــال ،فقــد َّ
ُ
م ــع  7م ــن تل ــك الجه ــات ،ومنه ــا:
«ف ْســـح» لتقديـــم خدمـــات الفســـح
التكامـــل مـــع منصـــة َ
•
ُ
ا لكيميا ئـــي .
التكامـــل مـــع منصـــة «صناعـــي» لتقديـــم الخدمـــات الخاصـــة
•
ُ
بشـــهادة المنشـــأ.
للمسيرات المالية اإللكترونية.
التكامل مع وزارة المالية
•
َّ
ُ
التكام ــل م ــع وزارة الخدم ــة المدني ــة لمنص ــة «الت ــزام» الخاص ــة
•
ُ
بالموظفي ــن.
التكامـــل مـــع وزارة الماليـــة لنظـــام الفوتـــرة األساســـي عبـــر
•
ُ
منصـــة «تحصيـــل»

التكامل مع 7
ُ

جهات حكومية

الهدف االستراتيجي :
المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ

تطوير لوحات األداء:
اســـتغالال ألفضـــل وأحـــدث التقنيـــات فـــي مجـــال ذكاء األعمـــال،
ً
ً
ً
تصـــورا واضحـــا لحالـــة خدمـــات الـــوزارة
وإعطـــاء متَّ خـــذي القـــرار
ُّ
المقدمـــة للمتعامليـــن ،فقـــد تـــم تطويـــر  10لوحـــات أداء.
َّ
من هذه اللوحات:
ِّ
مؤشرات قرارات الشركاء اإللكترونية.
•لوحة
ِّ
المساهمة.
ِ
•لوحة مؤشرات جمعيات الشركات
ِّ
مؤشرات حقوق الموظفين.
•لوحة
ِّ
مؤشرات اإلفادة اإللكترونية.
•لوحة

تطوير 10

تطبيق معايير وسياسات شاملة لتقنية
المعلومات
ً
والممارســـات الدوليـــة ،فقـــد
ســـعيا لتطبيـــق أفضـــل المعاييـــر
َ
(يســـر) علـــى الموقـــع
ُط ِّبقـــت معاييـــر األمـــم المتحـــدة وبرنامـــج ِّ
صـــر شـــامل للسياســـات
اإللكترونـــي فـــي الـــوزارة ،وجـــرى َح ْ
المخصصـــة لتقنيـــة المعلومـــات.
والمعاييـــر
َّ
الهدف االستراتيجي :
تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية
الرقمية في الوزارة.

تطوير نظام إدارة
خدمات تقنية المعلومات:
ً
تطبيقـــا للوضـــع المســـتقبلي لإلجـــراءات حســـب منهجيـــة
وذلـــك
مكتبـــة البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات ،وشـــمل التطويـــر:
لموظف ــي
َّ
•تس ــهيل الوص ــول إل ــى الخدم ــات التقني ــة المتاح ــة
ال ــوزارة.
•تحســـين ســـرعة االســـتجابة للبالغـــات والطلبـــات عـــن طريـــق
تطبيـــق اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة.
•تقليـــل الوقـــت والجهـــد والعمـــل اليـــدوي ألخـــذ الموافقـــات،
عـــن طريـــق أتمتـــة النمـــاذج.
الهدف االستراتيجي :
تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية
الرقمية في الوزارة.

لوحات أداء

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

عن الخدمة:

خدمة الرمز التجاري
QR code

سـ ً
ـعيا مــن الــوزارة إلــى تطويــر خدماتهــا وتســهيلها للمســتفيدين ،واســتمرار النمــو
ف ــي المج ــاالت كاف ــة ،وف ــي إط ــار رف ــع ج ــودة الخدم ــات ،وتعزي ــز موثوقي ــة وإتاح ــة
البيان ــات والرب ــط بي ــن الجه ــات الحكومي ــة؛ فق ــد أتاح ــت ال ــوزارة خدم ــة الرم ــز التج ــاري
( )QR Codeللمنشـــآت والمتاجـــر اإللكترونيـــة لجمـــع معلومـــات الســـجل التجـــاري
ـتقبال ف ــي
ـهم مس ـ
ً
مم ــا ُ
وبيان ــات الجه ــات المرتبط ــة ب ــه ف ــي م ــكان واح ــد؛ َّ
سيس ـ ِ
إلغـــاء الحاجـــة لمراجعـــة ُم َّ
ـــاك المنشـــأة لعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة الســـتخراج
ش ــهادات مختلف ــة الس ــتخدامها.

أثر الخدمة:
جم ــع بيان ــات الس ــجل التج ــاري كاف ـ ًـة ف ــي م ــكان واح ــد م ــن خ ــال
الرمـــز التجـــاري.
سهولة معرفة بيانات المنشأة التجارية أو المتجر اإللكتروني.
التحقـــق المباشـــر مـــن بيانـــات الســـجل التجـــاري
ُّ
تســـهيل عمليـــة
ـــعودة.
الس ْ
ورخصـــة البلديـــة وشـــهادة الـــزكاة وشـــهادة َّ

أتاحـــت الـــوزارة خدمـــة الرمـــز
التجــاري ( )QR Codeللمنشــآت
والمتاجـــر اإللكترونيـــة لجمـــع
معلومـــات الســـجل التجـــاري
وبيان ــات الجه ــات المرتبط ــة ب ــه
فـــي مـــكان واحـــد.
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إلغ ــاء الطباع ــة الورقي ــة للس ــجل وتقلي ــل التش ـ ُّـوه البص ــري ال ــذي
وض ــع
يس ـ ِّـببه تع ـ ُّـدد الش ــهادات والتراخي ــص واالش ــتراكات الت ــي تُ َ
ف ــي م ــكان ب ــارز ف ــي مدخ ــل المنش ــأة.
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الرقمي

عن الخدمة:

خدمة التصويت اإللكتروني في
انتخابات الغرف التجارية والصناعية

أعلنــت الــوزارة البــدء فــي تطبيــق التصويــت النتخابــات الغــرف التجاريــة والصناعيــة
ُّ
التوثـــق اإللكترونـــي ،فـــي خطـــوةٍ مـــن شـــأنها تســـهيل اإلجـــراءات
عـــن طريـــق
للناخبي ــن وتطوي ــر التصوي ــت م ــن ي ــدوي إل ــى إلكترون ــي دون الحاج ــة إل ــى حض ــور
االنتخابـــات.
وفـــرت الـــوزارة خدمـــة التصويـــت علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للـــوزارة عبـــر
وقـــد َّ
موح ــد لجمي ــع الغ ــرف ه ــو ،Voting.mci.gov.sa :حي ــث يمك ــن للناخ ــب م ــن
راب ــط
َّ
ً
إلكترونيـــا
التصويـــت بانتخابـــات الغرفـــة التجاريـــة والصناعيـــة الخاصـــة بمناطقهـــم
دون عنـــاء أو انتظـــار.

أثر الخدمة:
تم ِّكــن الخدمــة الجديــدة الناخبيــن مــن التجــار والصنَّ ــاع مــن المشــاركة فــي انتخابــات
الغ ــرف التجاري ــة والصناعي ــة إلكتروني ـ ًـا وخ ــال دقائ ــق ،بع ــد أن كان الوق ــت المق ـ َّـدر
له ــا ف ــي الس ــابق يص ــل لس ــاعات بالنظ ــر إل ــى ض ــرورة قي ــام الناخبي ــن بالتصوي ــت
مم ــا ِّ
يقل ــل م ــن أع ــداد الناخبي ــن المش ــاركين
ـار الغ ــرف التجاري ــة والصناعي ــة َّ
ف ــي مق ـ ّ
ف ــي التصوي ــت.
وتهـــدف الخدمـــة إلـــى تســـهيل وتيســـير اإلجـــراءات ،وتوفيـــر الوقـــت والجهـــد،
يضمــن َّ
الشــفافية والمصداقيــة.
واالعتمــاد علــى توفيــر الخدمــات اإللكترونيــة بمــا
َ

خدمـــة التصويـــت اإللكترونـــي
ف ــي انتخاب ــات الغ ــرف التجاري ــة
والصناعيـــة تمكِّـــن الناخبيـــن
ـاركة فــي االنتخابــات
مــن المشـ َ
ً
إلكترونيـــا وخـــال دقائـــق.
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وتأتـــي هـــذه الخدمـــة ِض ْمـــن سلســـلة مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة للـــوزارة لزيـــادة
المصوتيـــن فـــي الغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة ،وتطويـــر أعمـــال وإجـــراءات
أعـــداد
ِّ
توســـع القطـــاع التجـــاري فـــي المملكـــة،
القطـــاع ،وإزالـــة عوائـــق قـــد تقـــف أمـــام
ُّ
وتوظيـــف التقنيـــة فـــي خدمـــة االقتصـــاد المحلـــي.
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خدمة العمالء
والفروع

7

7

خدمة العمالء
والفروع

اإلنجــــــازات

رفــع نسبـــة رضـــا العمـــالء
عن خدمات الوزارة:
عملــت الــوزارة علــى رفــع نســبة رضــا العمــاء عــن جميــع
خدماتهــا ،وقــد وصلــت إلــى النســبة المســتَ ْه َدفة 90%؛
ُّ
تطلعــات المتعامليــن والرقــي بالخدمــات
وذلــك بتلبيــة
لمســتوى يعكــس جهــود الــوزارة وإنجازاتهــا.

90%
الهدف االستراتيجي :

المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

إجرائي.

رفع نسبة رضا العمالء عن خدمات الوزارة
اإللكترونية:
عملــت الــوزارة على رفع نســبة رضــا العمالء عن الخدمات
هدفة
اإللكترونيــة للوصــول بهــا إلــى النســبة المســتَ َ
 ،90%وقــد بلغــت فــي نهايــة العــام 89%؛ بمــا يعكــس
ِحـ ْـرص الــوزارة علــى رضــا المتعاملين وتســهيل الخدمات.

89%
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الهدف االستراتيجي :

المقدمة
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
للمتعاملين وفق معايير
َّ
ُّ

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

تقني.

إتاحة خدمة 97%
ً
إلكترونيا:
من عمالء الوزارة
ت ـ َّـم رف ــع مع ـ َّـدل ق ــدرة ال ــوزارة عل ــى تلبي ــة احتياج ــات العم ــاء م ــن
خ ــال تقدي ــم الخدم ــات عب ــر بواب ــة ال ــوزارة اإللكتروني ــة.
ً
إلكترونيا
خدمة  97%من عمالء الوزارة
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

إنشاء دليل الخدمات اإللكتروني:
المقدمـــة
يوضـــح كيفيـــة الحصـــول علـــى الخدمـــات
ِّ
هـــو دليـــل
َّ
للعمـــاء مـــن ِق َبـــل وزارة التجـــارة واالســـتثمار.
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

تطوير استبيان رضا العمالء عن الفروع
ِّ
مؤشرات
والخدمات اإللكترونية ،وإنشاء لوحة
رضا العمالء (:)Dashboard
ت ـ َّـم اس ــتبيان رض ــا العم ــاء م ــن خ ــال رس ــالة إل ــى ج ــوال العمي ــل
المقدمـــة لقيـــاس رضـــاه عنهـــا،
بعـــد حصولـــه علـــى الخدمـــة
َّ
ِّ
مؤش ــرات تَ ْع ــرض نتائ ــج اس ــتبيان رض ــا العم ــاء.
خدم لوح ــة
وتُ س ــتَ َ
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ
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اإلنجــــــازات
تواصل مع كبار عمالء
االنتهاء من بناء خطة
ُ
الوزارة مع تحديد جدول زيارات معالي الوزير
ومعالي نائبه لكبرى الشركات:
ـتكماال لمش ــروع تصني ــف العم ــاء وبن ــاء الخدم ــات والمنتَ ج ــات،
اس ـ
ً
تواص ــل م ــع أه ــم وكب ــرى الش ــركات ف ــي المملك ــة،
ـة
ـ
خط
ـاء
ـ
بن
ت ــم
ُ
وتوزي ــع ه ــذه الزي ــارات بي ــن معال ــي الوزي ــر ومعال ــي نائب ــه ومدي ــري
المناط ــق.
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

استبيان لقياس رضا الشركات بعد زيارة مديري
الفروع لها:
التواصــل تـ َّـم بنــاء اســتبيان لقيــاس رضــا الشــركات عــن
تبعـ ًـا لخطــة
ُ
المخرج ــات
ـهم ف ــي تحس ــين
َ
زي ــارات مدي ــري الف ــروع له ــا؛ َّ
مم ــا ُي ْس ـ ِ
م ــن الزي ــارات.
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

ارتفاع نسبة رضا العمالء عن أداء مركز االتصال:
ـواء م ــا
ارتفع ــت نس ــبة رض ــا العم ــاء ع ــن أداء مرك ــز االتص ــال ،س ـ ً
يتعلــق بمركــز اتصــال قطــاع األعمــال ( )9200إذ بلغــت  ،95%أو مــا
يتعل ــق بمرك ــز اتص ــال المس ــتهلِ ك ( )1900إذ بلغ ــت .86%
بلغت نسبة رضا العمالء عن أداء مركز اتصال قطاع األعمال
( ،95% )9200وفيما يتعلق بأداء مركز اتصال المستهلِ ك
( )1900بلغت النسبة .86%
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إطالق نظام إدارة عالقات العمالء ()CRM
بمراحله الثالث:
موحـــدة الســـتقبال شـــكاوى واستفســـارات العمـــاء
هـــو منصـــة
َّ
الخاصــة بالــوزارة والجهــات ذات العالقــة ،ويتــم مــن خاللهــا تفعيــل
موح ــد ،م ــع
وتوثي ــق تل ــك الش ــكاوى واالستفس ــارات بآلي ــة ونظ ــام
َّ
إمكانيـــة تســـجيل ومتابعـــة الشـــكاوى .ويتـــم توفيـــر رؤيـــة شـــاملة
والتكام ــل م ــع جمي ــع أنظم ــة ال ــوزارة.
لمل ــف العمي ــل،
ُ
ُ
ـت بالكام ــل
وق ِّس ــم ه ــذا المش ــروع إل ــى ث ــاث مراح ــل ،وق ــد أطلق ـ ْ
ُ
ف ــي ع ــام 2019م.
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

رفع نسبة رضا العمالء عن معالجة
شكاوى خدمات قطاع األعمال:
والتواصـــل معهـــم
ُأجريـــت خطـــة عمـــل لتحليـــل شـــكاوى العمـــاء
ُ
وتحســين آليــة العمــل؛ بهــدف رفــع نســبة رضــا العمــاء عــن معالجــة
الشـــكاوى.
الهدف االستراتيجي :
المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

تصنيف العمالء وبناء الخدمات والمنتَ جات :
المقدمــة للعميــل وأهمية
ـاء علــى الخدمــات
َّ
تـ َّـم تصنيــف العمــاء بنـ ً
العمي ــل واألولوي ــة الخاص ــة م ــن العم ــاء ،وذل ــك به ــدف تحس ــين
وإعـــادة هندســـة اإلجـــراءات ،وبنـــاء حزمـــة مـــن البرامـــج والخدمـــات
كل فئـــة مـــن العمـــاء ،باإلضافـــة إلـــى
ناســـب احتياجـــات ِّ
التـــي تُ ِ
كل فئـــة مـــن
بنـــاء علـــى تصنيـــف ِّ
للتواصـــل
إعـــداد وبنـــاء خطـــة
ً
ُ
ـهم ف ــي تلبي ــة طموح ــات الفئ ــة المس ــتَ ْه َدفة.
العم ــاء؛ َّ
مم ــا ُيس ـ ِ

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ

المقدمة للمتعاملين وفق
رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
معايير
َّ
ُّ
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اإلحصـــائيــات

اإلحصـــائيــات

تمت خدمتهم
عدد العمالء الذين َّ
عبر البريد اإللكتروني

عدد المكالمــــات واالستفســــارات الهاتفيــــة
(الخاصة بقطاع األعمال)
بل ــغ ع ــدد المكالم ــات واالستفس ــارات الهاتفي ــة (الخاص ــة بقط ــاع األعم ــال) الت ــي ت ــم
اســـتقبالها  769,805مكالمـــات فـــي عـــام 2019م ،فـــي حيـــن كان عددهـــا 640,322
قدره ــا .17%
مكالم ــة ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة زي ــادة
ُ

640,322
2018

م

769,805
2019

م

17 %
نسبة الزيادة

ـا ف ــي
تم ــت خدمته ــم عب ــر البري ــد اإللكترون ــي  18,665عمي ـ ً
بل ــغ ع ــدد العم ــاء الذي ــن َّ
ـا ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة زي ــادة
ـ
عمي
6,838
ـم
ـ
عدده
كان
ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن
ً
قدره ــا .64%
ُ

6,838
2018

م

بلـــغ عـــدد المكالمـــات واالستفســـارات الهاتفيـــة (الخاصـــة بمركـــز اتصـــال حمايـــة
المســتهلِ ك) التــي تــم اســتقبالها  884,156مكالمــة فــي عــام 2019م ،فــي حيــن كان
قدرهـــا .2%
عددهـــا  862,609مكالمـــات فـــي عـــام 2018م ،بنســـبة زيـــادة
ُ

ـا
المحادث ــات
تم ــت خدمته ــم ف ــي قن ــاة
الحي ــة  53,797عمي ـ ً
َّ
َ
بل ــغ ع ــدد العم ــاء الذي ــن َّ
ـا ف ــي ع ــام 2018م ،بنس ــبة
ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن كان عدده ــم  48,244عمي ـ ً
قدره ــا .12%
زي ــادة
ُ

48,244
862,609
2018

م

2019

م

2019

م

نسبة الزيادة

تمت خدمتهم
عدد العمالء الذين َّ
الحية
المحادثات
في قناة
َّ
َ

عدد المكالمــــات واالستفســــارات الهاتفيــــة
(الخاصة بمركز اتصال حماية المستهلِ ك)

884,156

18,665

64 %

2%

2018

م

53,797
2019

م

12 %
نسبة الزيادة

نسبة الزيادة

تمت خدمتهم في قنوات
عدد العمالء الذين َّ
التواصل االجتماعي
ُ
التواصــل االجتماعــي 429,485
تمــت خدمتهــم فــي قنــوات
ُ
بلــغ عــدد العمــاء الذيــن َّ
ـا ف ــي ع ــام 2018م،
ـا ف ــي ع ــام 2019م ،ف ــي حي ــن كان عدده ــم  307,522عمي ـ ً
عمي ـ ً
قدرهــا .32%
بنســبة زيــادة
ُ

307,522
2018
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م

429,485
2019

م

32 %
نسبة الزيادة
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اإلنجــــــازات
تفعيل َّ
الشراكة مع القطاع الحكومي:

رفع نسبة رضا العمالء عن خدمات الفروع:
عملــت الــوزارة علــى رفــع نســبة رضــا العمــاء
عــن خدمــات الفــروع ،وقــد بلغــت النســبة فــي
نهايــة الســنة  ،98%وهــو مــا يتجــاوز النســبة
يعبــر عــن ارتقــاء الــوزارة
المســتَ ْه َدفة 90%؛ ممــا ِّ
المقدمــة فــي الفــروع.
بخدماتهــا
َّ

98%
الهدف االستراتيجي :

رفع مستوى جودة خدمات الوزارة
التميز
المقدمة للمتعاملين وفق معايير
ُّ
َّ
المؤسسي.
َّ

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

إجرائي.

جــرى العمــل علــى تفعيــل َّ
كل
الشــراكة مــع القطــاع الحكومــي فــي ِّ
منطق ــة ع ــن طري ــق مدي ــر ع ــام المنطق ــة؛ وذل ــك لتس ــهيل وتيس ــير
األعم ــال المش ــتَ َركة داخ ــل المنطق ــة.
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين

تفعيل َّ
الشراكة مع القطاع الخاص
جــرى العمــل علــى تفعيــل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص عــن طريــق
ِّ
المؤثري ــن
الزي ــارات لش ــريحة مح ـ َّـددة م ــن الش ــركات ورج ــال األعم ــال
واالط ــاع عل ــى المقتَ َرح ــات التطويري ــة.
لتذلي ــل الصعوب ــات
ِّ
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تطوير وتفعيل فريق التنسيق بين منظومة
التجارة واالستثمار وبين فروع الوزارة
ج ــرى العم ــل عل ــى تطوي ــر وتفعي ــل الفري ــق التنس ــيقي بي ــن جه ــات
المنظومـــة والتـــي لهـــا أعمـــال فـــي مناطـــق المملكـــة مـــع إدارات
وضم ــان
التواص ــل فيم ــا بينه ــا َ
المناط ــق بال ــوزارة؛ لرف ــع مس ــتوى
ُ
ـــرض الفـــرص
لع ْ
التنســـيق المســـتمر لألعمـــال المشـــتَ َركة ،وذلـــك َ
االســـتثمارية والمشـــاريع المتوســـطة والصغيـــرة فـــي المناطـــق
تمـــت تســـمية ضبـــاط اتصـــال بيـــن فريـــق عمـــل
والفـــروع .كمـــا َّ
ال ــوزارة وبي ــن فري ــق عم ــل الهيئ ــة العام ــة لالس ــتثمار وفري ــق عم ــل
والتواصـــل فيمـــا بينهـــم،
"منشـــآت" لفتـــح مجـــال أكبـــر للتنســـيق
ُ
ـرد علــى جميــع استفســارات إمــارات المناطــق والمناطــق
وكذلــك للـ ّ
يخـــص مشـــاريع المنشـــآت المتوســـطة والصغيـــرة.
فيمـــا
ُّ
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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خدمة العمالء
والفروع

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
موحدة لخدمات الوزارة
إنشاء بوابة
َّ

موظفي الصفوف
َّ
تطوير ورفع كفاءة
األمامية بالفروع:

موح ــدة لجمي ــع خدم ــات ال ــوزارة ()Single Sign On
ُأنش ــئت بواب ــة
َّ
موظف ــي الصف ــوف األمامي ــة تقدي ــم الخدم ــات ع ــن
َّ
لتس ـ ِّـهل عل ــى
التنق ــل بي ــن الرواب ــط
ُّ
ـدال م ــن
طري ــق الدخ ــول عل ــى بواب ــة واح ــدة ب ـ ً
مم ــا ِّ
يؤث ــر إيجابي ـ ًـا ف ــي س ــرعة تقدي ــم الخدم ــة.
المتع ــددة؛ َّ

موظفــي الصفــوف األماميــة لتكــون بيئــة عمــل
َّ
تــم تحفيــز وتطويــر
جاذبــة للكفــاءات المتمكِّنــة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم حوافــز ماليــة
متلق ــي الخدم ــات،
ِّ
له ــم بع ــد قي ــاس أدائه ــم ومس ــتوى الرض ــا م ــن
وذلــك بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية.

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في الوزارة.

محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية

َع ْقد اتفاقية مستوى الخدمة مع وكاالت
وإدارات الوزارة (:)SLA

المقار
تطوير وتطبيق آلية تجهيز واستالم
ّ
والمطورة من اإلدارة الهندسية:
الجديدة
َّ

المســـاعدة
ِ
ُعقـــدت اتفاقيـــة مســـتوى الخدمـــة بيـــن الوكالـــة
لشـــؤون الفـــروع وبيـــن الـــوكاالت واإلدارات ذات العالقـــة بأعمـــال
ـهم ف ــي توفي ــر االحتياج ــات واإلجاب ــة عل ــى
الف ــروع ،والت ــي ستُ س ـ ِ
االستفســـارات مـــن ِق َبـــل الطرفيـــن بشـــكل أكثـــر فاعليـــة.

المقـــار
قامـــت الـــوزارة بتطويـــر وتطبيـــق آليـــة لتجهيـــز واســـتالم
ّ
الجديــدة والمطـ َّـورة مــن اإلدارة الهندســية ،وذلــك عــن طريــق زيــارة
توف ــر االحتياج ــات كاف ــة لتَ َف ــادي وج ــود أي
الموق ــع وتعبئ ــة نم ــوذج ُّ
وط ِّبق ــت ه ــذه اآللي ــة ف ــي مش ــروع
تحدي ــات بع ــد اس ــتالم المق ــرُ ،
ِّ
الدم ــام وبري ــدة ،وف ــي
ـي
ـ
ف
ـاء
ـ
العم
ـة
ـ
خدم
ـز
ـ
مرك
ـر
ـ
وتطوي
ـل
ـ
تأهي
َّ
ـتأجر الجدي ــد بالقنف ــذة
مش ــروع تأهي ــل وتجهي ــز ف ــرع ال ــوزارة المس ـ َ
والع ــا.

(:)Single Sign On

الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية

الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية

تطوير آلية رفع ومتابعة الطلبات الخاصة بالفروع:
ت ــم العم ــل عل ــى إعط ــاء صالحي ــة رف ــع ومتابع ــة الطلب ــات الخاص ــة
بالفـــروع علـــى نظـــام "مســـار" لمديـــري الخدمـــات المشـــتَ َركة
بالمناط ــق؛ ليتس ــنَّ ى له ــم رف ــع االحتياج ــات مباش ــرةً بع ــد التنس ــيق
ـاعدة لش ــؤون الف ــروع؛ وذل ــك لتمكي ــن المناط ــق
م ــع الوكال ــة المس ـ ِ
م ــن العم ــل ب ــا مركزي ــة.
الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
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التوجهات االستراتيجية للفروع:
تحديد
ُّ
التوجهـــات االســـتراتيجية للفـــروع
جـــرى العمـــل علـــى تحديـــد
ُّ
والمتوائمـــة مـــع األهـــداف االســـتراتيجية للـــوزارة .2021
الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.
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والفروع

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

تحديد مديري عالقات العمالء
بالمناطق الكبرى:

تجهيز خطة استمرارية األعمال وإدارة
األزمات بالمناطق:

ت ـ َّـم تحدي ــد مدي ــري عالق ــات العم ــاء بالمناط ــق الكب ــرى (الري ــاض،
المكرم ــة ،المنطق ــة الش ــرقية) ليكون ــوا مس ــؤولين ع ــن ع ــدد
مك ــة
َّ
ـل مش ــكالتها إن
وح ـ ّ
مح ـ َّـدد م ــن الش ــركات الكب ــرى لتيس ــير أعماله ــا َ
ـدت.
ُوج ـ ْ

جـــرى التنســـيق بيـــن إدارة المخاطـــر وإدارة التمويـــن بالـــوزارة
لـــكل منطقـــة فيمـــا يتعلـــق
ِّ
وبيـــن الفـــروع لتجهيـــز خطـــة الطـــوارئ
التعام ــل
باحتياج ــات األم ــن والس ــامة ،وتطوي ــر وتطبي ــق إج ــراءات
ُ
ـؤدي إل ــى ع ــدم الق ــدرة عل ــى تقدي ــم الخدم ــة
م ــع
التحدي ــات الت ــي ت ـ ِّ
ِّ
ســـواء كان بشـــكل نهائـــي أو بالشـــكل المطلـــوب.
ً

الهدف االستراتيجي :
التحسين واالرتقاء ببيئة األعمال التجارية.

الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد في الوزارة.

إنشاء البوابة المعرفية:

موظفي الفروع:
َّ
تدريب

موظف ــي ال ــوزارة ف ــي جمي ــع
َّ
ُأنش ــئت بواب ــة معرفي ــة لتك ــون مرج ــع
ممـــا
األنظمـــة والتعميمـــات والمعرفـــة الخاصـــة بأعمـــال الـــوزارة؛ َّ
ـاركة ه ــذه المعرف ــة.
ـهم ف ــي نَ ْش ــر ومش ـ َ
ُيس ـ ِ

لموظفـــي المناطـــق والفـــروع
َّ
تـــم توفيـــر التدريـــب والتطويـــر
لالســـتفادة مـــن جميـــع الجـــدارات الوظيفيـــة والســـلوكية لـــدى
الموظــف وتعزيزهــا وتطويرهــا بالشــكل األمثــل ،وذلــك بالتنســيق
َّ
مـــع اإلدارة العامـــة للمـــوارد البشـــرية.

الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية

الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية

تطوير القيادات بالمناطق:
تـــم توفيـــر التدريـــب والتطويـــر الـــازم لمديـــري عمـــوم المناطـــق،
ً
وأيضـــا العمـــل علـــى االجتماعـــات األحاديـــة للتوجيـــه والتطويـــر
للكفـــاءات.
الهدف االستراتيجي :
محفزة وحاضنة لإلبداع.
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
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خدمة العمالء
والفروع

الرضا عن خدمات الوزارة
إحصائيات عام 2019م:
ً
(تجـــارا
تقـــدم وزارة التجـــارة واالســـتثمار مجموعـــة مـــن الخدمـــات للمتعامليـــن
ِّ
والتقـــدم التقنـــي،
توقعـــات عمـــاء الـــوزارة
ومســـتهلِ كين) ،ومـــع ارتفـــاع ســـقف ُّ
ُّ
َ
ـــم رفـــع مســـتوى الرضـــا
ث
ومـــن
الخدمـــات،
حرصـــت الـــوزارة علـــى رفـــع مســـتوى
َّ
لع ْك ــس وجه ــة نظ ــر متعامليه ــا م ــن
عنه ــا ،إذ ر َّك ــزت ال ــوزارة عل ــى تطوي ــر الخدم ــات َ
معـــدالت
تجـــار ومســـتهلِ كين ،والســـعي إلـــى تحقيـــق طمـــوح الـــوزارة فـــي رفـــع
َّ
الرضـــا.

بلغ ــت نس ــبة الرض ــا الع ــام ع ــن إجمال ــي خدم ــات ال ــوزارة ف ــي نهاي ــة الس ــنة
يحق ــق مس ــتَ ْه َدف ال ــوزارة االس ــتراتيجي.
 90%وه ــو م ــا ِّ
أم ــا نس ــبة الرض ــا ع ــن خدم ــات الف ــروع فق ــد بلغ ــت ف ــي نهاي ــة الس ــنة 98%
وه ــو م ــا يتج ــاوز مس ــتَ ْه َدف ال ــوزارة االس ــتراتيجي.
أم ــا نس ــبة الرض ــا ع ــن الخدم ــات اإللكتروني ــة فق ــد بلغ ــت ف ــي نهاي ــة الس ــنة
 ،89%وتطم ــح ال ــوزارة إل ــى رفعه ــا إل ــى .90%

رحلة التقييم:
تتمحـــور رحلـــة تقييـــم خدمـــات الـــوزارة حـــول اســـتخدام الخدمـــة ثـــم تقييمهـــا مـــن
ـم
دون أي ُّ
تدخ ــل بش ــري ،فف ــي البداي ــة يق ــوم العمي ــل باس ــتخدام الخدم ــة وم ــن َث ـ َّ
المقدم ــة وإعط ــاء المالحظ ــات عليه ــا أي ــاً
رس ــل رس ــالة إلي ــه بطل ــب تقيي ــم الخدم ــة
َّ
تُ َ
ِّ
مؤش ــرات أداء ل ــدى ال ــوزارة َلي ْظ َه ــر
كان ــت ،ث ــم ُيع َك ــس ه ــذا التقيي ــم ف ــي لوح ــات
مس ــتوى الرض ــا الع ــام ع ــن الخدم ــة.

آلية التحسين:
بع ــد انته ــاء رحل ــة التقيي ــم يق ــوم الفري ــق المخت ــص بتحلي ــل التقيي ــم والمالحظ ــات
ـاء عل ــى التقيي ــم.
ـم العم ــل عل ــى تحس ــين الخدم ــة بن ـ ً
وم ــن َث ـ َّ
المكونـــة مـــن القيـــادات علـــى
وقـــد عملـــت الـــوزارة مـــن خـــال عـــدد مـــن اللجـــان
َّ
تحســين الخدمــات ورفــع جودتهــا ،وذلــك عبــر مراقبــة أداء الخدمــات بشــكل أســبوعي
لضم ــان تحس ــين وتعدي ــل أدائه ــا م ــن االنحراف ــات الن ــي تط ــرأ عليه ــا.
َ
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90%

نسبة الرضا عن إجمالي خدمات الوزارة

98%

نسبة الرضا عن خدمات الفروع

89%

نسبة الرضا عن الخدمات اإللكترونية

ُّ
التطلعات:
ُّ
َّ
تطلع ــات المتعاملي ــن م ــن
تتطل ــع ال ــوزارة إل ــى الرق ــي بخدماته ــا كاف ــة إل ــى مس ــتوى
مس ــتهلِ كين وتج ــار.

التحديات:
ِّ
َّ
تحد ً
يتمثـــل فـــي رفـــع مســـتوى الرضـــا عـــن خدمـــة الشـــكاوى
يـــا
واجهـــت الـــوزارة ِّ
ـب رف ــع مع ـ َّـدالت
ـ
يصع
ـتكي
ـ
المش
ـل
ـ
المتعام
أن
ـي
ـ
ف
ـدي
ـ
التح
ـن
للمتعاملي ــن،
ُ ُ
َّ
ويكم ـ ُ
ُ
التحـــدي بتأســـيس فريـــق مختـــص بمتابعـــة كل شـــكوى
تجـــاوز هـــذا
وتـــم
رضـــاه.
ِّ
ُ
َّ
ـل ش ــكواه؛ وذل ــك لرف ــع مس ــتوى الرض ــا
والتواص ــل م ــع العمي ــل غي ــر الراض ــي لح ـ ِّ
ُ
ـــل الشـــكاوى.
عـــن َح ّ
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ً
وزاريا لمعالي الوزير مع منسوبي
لقاء
َع ْقد 31
ً
القطاع الخاص:

الفوز بجوائز عالمية ومحلية عن حملة
(#سلمني_واسلم):
«»The Creative Floor Awards

هــي الجائــزة التــي حــازت عليهــا الــوزارة
ومقرهــا لنــدن ،عــن الحملــة التســويقية
التوعويــة الســتدعاء المنتَ جــات المعيبــة

المكرمــة ،والمدينــة المنـ َّـورة،
وذلــك فــي مناطــق :الريــاض ،ومكــة
َّ
والشـــرقية ،والحـــدود الشـــمالية ،وحائـــل ،نجـــران ،باإلضافـــة إلـــى
رواد ورائـــدات األعمـــال
زيـــارات ميدانيـــة لمنشـــآت تجاريـــة لتحفيـــز َّ
وتلبي ــة احتياجاته ــم.

31

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

(#ســـلمنـي_واسلـــــم)

وذلــك فــي  3فــروع للجائــزة ،وهــيجائــزة
األكثــر جـــــرأة ،وأفضــل حملـــــة في قســم
التواصــل االجتماعــي ،وأفضــل
شبكـــــات
ُ
حملــة فــي قســم الحمــات المتكاملــة.
الهدف االستراتيجي :
نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تسويقي توعوي (خارجي).

ً
وزاريا
لقاء
ً

التواصـــل مع
تعزيــــز
ُ
القطاع الخاص:
ـتجدات م ــن خ ــال  44ملي ــون رس ــالة نصي ــة،
وذل ــك بإرس ــال المس ـ َّ
و 1.4ملي ــون رس ــالة بري ــد إلكترون ــي.

44

1.4

مليون رسالة نصية
مليون رسالة بريد إلكتروني
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تفاعل الجمهور مع المحتوى المنشور في
ُ
التواصل االجتماعي:
قنوات
ُ

إشراك القطاع الخاص:

تفاعــات الجمهــور مــع المحتــوى المنشــور فــي قنــوات
وصــل عــدد
ُ
تفاعــل.
ـن
ـ
ماليي
5.8
ـى
ـ
إل
ـي
ـ
االجتماع
التواصــل
ُ
ُ

مرئيات ــه ف ــي  20نظام ـ ًـا والئح ـ ًـة
ت ــم إش ــراك القط ــاع الخ ــاص وأخ ــذ
َّ
وتنظيم ـ ًـا قب ــل إقراره ــا بش ــكل رس ــمي

5.8

تفاعل على المحتوى المنشور في قنوات
ماليين
ُ
التواصل االجتماعي
ُ

الهدف االستراتيجي :

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز  :تسويقي توعوي (خارجي).
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ً
ً
وتنظيما
والئحة
ً
نظاما
إشراك القطاع الخاص في 20
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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اإلنجــــــازات

تنظيم المؤتمرات الوزارية:

تحديث األدلـــة التوعويـــة:

ُعقـــدت  8مؤتمـــرات وزاريـــة ِض ْمـــن مبـــادرة المؤتمـــرات الوزاريـــة
َّ
بالشـــراكة مـــع مجلـــس الغـــرف الســـعودية.

تم تحديث دليلين توعويين هما:

8

مؤتمرات وزارية

•دليل حقوق المستهلِ ك.
•دليل التاجر.
الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تنظيم اللجان المشتَ َركة:
مت  7اجتماعات لجان مشتَ َركة داخل الوزارة وخارجها.
نُ ِّظ ْ

7

اجتماعات لجان مشتَ َركة
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

التواصل من خالل َّ
الشراكات التوعوية:
تعزيز
ُ
ُعقــدت َ 66شــراكة توعويــة وإعالميــة مــع جهــات حكوميــة ومنشــآت
مــن القطــاع الخــاص.

66

شراكة توعوية وإعالمية
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تنظيم بروتوكوالت
استقبال ضيوف الوزارة:

إصدار الدليل اإلرشادي للمتاجر اإللكترونية:

نُ ِّفذت مهام البروتوكوالت بترتيب زيارة  105ضيوف للوزارة.

تزام ً
نـــا مـــع صـــدور نظـــام التجـــارة
ِ
ُأ
صـــد َر هـــذا الدليـــل التوعـــوي ُ
اإللكترونيـــةُ ،
ـــل ألكثـــر مـــن  40ألـــف متجـــر إلكترونـــي.
رس َ
وأ ِ

105

ضيوف للوزارة

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

رس َل الدليل اإلرشادي للمتاجر اإللكترونية ألكثر
ُأ ِ

من 40

ألف متجر إلكتروني.

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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ارتفاع في ظهور محتوى الوزارة اإلعالمي في
التواصل االجتماعي
منصات
ُ

تنظيم الفعاليات:
نظمته ــا ال ــوزارة أو ش ــاركت فيه ــا م ــن
ارتف ــع ع ــدد الفعالي ــات الت ــي َّ
 37فعالي ــة ف ــي ع ــام 2018م إل ــى  101فعالي ــة ف ــي ع ــام 2019م.

2018

 37فعالية

2019

 101فعالية

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

ارتفـــع عـــدد ظهـــور محتـــوى الـــوزارة اإلعالمـــي فـــي منصـــات
التواصـــل االجتماعـــي مـــن  252مليـــون ظهـــور فـــي عـــام 2018م
ُ
إلـــى  279مليـــون ظهـــور فـــي عـــام 2019م.

252 2018

مليون
ظهور

279 2019

مليون
ظهور

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تنظيم الحمالت التسويقية والتوعوية:
التواصـــل
ُأطلقـــت  52حملـــة تســـويقية وتوعويـــة فـــي قنـــوات
ُ
االجتماعـــي.

52

حملة تسويقية وتوعوية
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

التواصل من خالل المحتوى البصري:
تعزيز
ُ
ص ــري م ــن  905ف ــي ع ــام 2018م
الب َ
ارتف ــع ع ــدد منتَ ج ــات المحت ــوى َ
متنوعـ ًـا فــي عــام 2019م ،مــا بيــن إنفوجرافيــك
إلــى  1,515منتَ جـ ًـا
ِّ
وفيديــو وموشــن غرافيــك.

905 2018
1,515 2019

صري
الب َ
منتَ جات للمحتوى َ
منتَ ً
صري
الب َ
جا للمحتــــوى َ

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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زيادة األخبار الصحفية المنشورة حول الوزارة:
ارتفـــع عـــدد األخبـــار الصحفيـــة المنشـــورة حـــول الـــوزارة مـــن 210
أخب ــار ف ــي ع ــام 2018م إل ــى  267خب ـ ً
ـرا صحفي ـ ًـا ف ــي ع ــام 2019م.

210 2018

267 2019

أخبار صحفية
ً
ً
صحفـــيا
خبرا

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

التواصل مع الصحافة واإلعالم:
تعزيز
ُ
التواص ــل وال ــردود الصحفي ــة الت ــي وصل ــت إل ــى 212
وذل ــك عب ــر
ُ
ً
ً
صحفيـــا.
ردا

212

ً
ً
صحفيا
ردا

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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نَ ْشر قضايا الغش والتستُّ ر التجاري:
نُ شرت  154قضية تشهير بجرائم الغش والتستُّ ر التجاري.

نَ ْشر  154قضية تشهير
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

التواصل اإلعالمي المرئي والمسموع:
تعزيز
ُ
تواصلهـــا إعالمي ـ ًـا إلب ــراز أعمـــال وتحســـينات قط ــاع
ع ــزَّ زت الـــوزارة
ُ
ومنجـــزات الـــوزارة مـــن خـــال اللقـــاءات
األعمـــال والمســـتهلِ ك
َ
التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة بالظهـــور فـــي  101لقـــاء.

 101لقاء تلفزيوني وإذاعي
الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.

تغطية أعمال الوزارة:
تنوع ــت بي ــن تغطي ــة أنش ــطة ال ــوزارة
نُ ِّف ــذت  267تغطي ــة إعالمي ــة َّ
وتغطي ــة األعم ــال الرقابي ــة لحماي ــة المس ــتهلِ ك.

267

تغطية إعالمية ألعمال الوزارة

الهدف االستراتيجي :
تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
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أهداف الخدمة:

خدمة تراخيص
التخفيضات الموسمية

خصــم مــن
1.الـــــــتقديم علــى تراخيــص التخفيضــــــات المــــوسميــــة دون أن ُي َ
رصيــد التخفيضــات المتاحة سـ ً
ـنويا للمســتفيدين.
آخر العروض والتخفيضات المضمونة والمعتَ َمدة
متجددة عن ِ
2.توفير قائمة
ِّ
للمستهلِ كين.
3.تسهيل عملية التبليغ عن التخفيضات غير المعتَ َمدة.

مميزات الخدمة:
ِّ
ً
إلكترونيا.
لمرة واحدة
السماح بتمديد وتجديد ترخيص التخفيضات َّ
َّ 1.
ً
2.إصدار وطباعة الترخيص إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الغرف التجارية.
ـال التجاري ــة عل ــى مس ــتوى مناط ــق
3.إمكاني ــة اس ــتخراج الترخي ــص لجمي ــع المح ـ ّ
المملك ــة.
4.إمكاني ــة الوص ــول إل ــى بيان ــات أي منتَ ــج ت ــم إدراج ــه ف ــي قائم ــة المنتَ ج ــات
المخفضـــة.
َّ
5.رفـــع ثقـــة المســـتهلِ كين فـــي التخفيضـــات الخاصـــة بالمحـــل ،أو بالمتجـــر
اإللكترونـــي.

عن الخدمة:
ـال
انطالق ـ ًـا م ــن مب ــدأ حماي ــة المنافس ــة العادل ــة ،وتش ــجيع أصح ــاب المراك ــز والمح ـ ّ
التجاري ــة ،وحماي ــة حق ــوق المتعاملي ــن ،ورف ــع ثق ــة المس ــتهلِ كين ف ــي بيئ ــة الس ــوق
الســعودي ،فقــد أطلقــت وزارة التجــارة واالســتثمار نظــام التخفيضــات اإللكترونــي
ـال
إلص ــدار تراخي ــص التخفيض ــات الموس ــمية ،وه ــو ترخي ــص تمنح ــه ال ــوزارة للمح ـ ِّ
التـــي ترغـــب بإجـــراء تخفيضـــات دون فقـــدان أي يـــوم مـــن رصيـــد التخفيضـــات
محـــددة بأســـبوع ،مثـــل موســـم مـــا
المتوفـــر لديهـــا ،وذلـــك قبـــل بدايـــة مواســـم
ِّ
َّ
قب ــل ش ــهر رمض ــان المب ــارك ،وموس ــم إج ــازة منتص ــف الع ــام ،واالحتف ــاء بالي ــوم
الوطن ــي ،ومهرج ــان الري ــاض للتس ـ ُّـوق والترفي ــه.

ُّ
التطلعات:
1.حماية المستهلِ ك من االستغالل.
المطابقة للمواصفات.
غبر
والخدمات
الس َلع
ِ
َ 2.منْ ع وإيقاف تسويق ِّ
ِّ
والمضللة للمستهلِ ك.
3.القضاء على التخفيضات الوهمية
4.توفير الجهد والوقت.

ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ

تــم إصــدار نحــو  130ألــف

ترخيـــص تخفيضـــات
إطـــاق الخدمـــة.

اﻵن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ وﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

منـــذ

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل

sales.mci.gov.sa
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اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ

ﺗﻌﺒﺌﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﺒﺮ
ﻧﻈﺎم ﺳﺪاد

ﻃﺒﺎﻋﺔ

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
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التوعية
والتسويق

ملحق الحمالت التسويقية والتوعوية

خدمة التصويت اإللكتروني
في الغرف التجارية

المحتوى
المرئي
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نظام الشركات
المهنية

الرمز التجاري
QR Code
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التجارة
اإللكترونية

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

ِّ
مؤشر التجارة
تحسن ترتيب المملكة في
ُّ
اإللكترونية:
تُ َع ُّد المملكة من أعلى

10
ً
نموا
دول
من ( االقتصادات النامية ) في مجال التجارة
ِّ
مؤشر التجارة
اإللكترونية ،حيث تَ َح َّسن ترتيبها في
اإللكترونية في تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية ( )UNCTADبمقدار  3مراتب.
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الهدف االستراتيجي :

تمكين وتحفيز بيئة التجارة اإللكترونية
في المملكة.

نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

تسويقي توعوي (خارجي).

إصـــدار الدليــــل اإلرشــــادي
للمتاجر اإللكترونية:
يوضــح هــذا الدليــل االشــتراطات الالزمــة التــي
ِّ
يجــب العمــل عليهــا مــن ِق َبــل المتاجــر اإللكترونيــة
لمســايرة أحــكام نظــام التجــارة اإللكترونيــة،
ويوضــح البيانــات األساســية التــي َيلــزَ م إبرازهــا
ِّ
تتضمنــه
فــي المتاجــر اإللكترونيــة ،ومــا يجــب أن
َّ
بيانــات العقــود اإللكترونيــة مــع المســتهلِ كين،
التعامــل مــع بيانــات المســتهلِ كين
إضافــة إلــى
ً
ُ
ــبل ِح ْفظهــا وحمايتهــا.
وس ُ
ُ
الهدف االستراتيجي :
نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

تمكين وتحفيز بيئة التجارة اإللكترونية
في المملكة.
تسويقي توعوي (خارجي).
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
صدور الالئحة التنفيذية
لنظــــام التجــــارة اإللكترونيــــة:

ارتفاع تسجيل المتاجر اإللكترونية في منصة
"معروف":

تهـــدف هـــذه الالئحـــة إلـــى توضيـــح نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة،
وذلـــك مـــن خـــال َد ْعـــم أنشـــطة التجـــارة اإللكترونيـــة وتعزيـــز ثقـــة
تعامالتهـــا
المتعامليـــن بهـــا ،كمـــا تهـــدف الالئحـــة إلـــى تســـهيل
ُ
وحمايـــة حقـــوق التاجـــر والمســـتهلِ ك.

ت ــم تس ــجيل أكث ــر م ــن  45أل ــف متج ــر إلكترون ــي بنس ــبة نم ــو 45%
فـــي منصـــة «معـــروف» التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز الثقـــة بيـــن
المش ــتري والبائ ــع ،وتم ِّك ــن البائ ــع م ــن الوص ــول بس ــهولة لش ــريحة
أكبـــر ،كمـــا تُ عطـــي صـــورة واضحـــة عـــن جـــودة خدمـــات المتاجـــر
اإللكترونيـــة.

الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

إطالق خدمة إصدار
سجل التجارة اإللكترونية:
ُأطلق ــت ه ــذه الخدم ــة اإللكتروني ــة إلص ــدار وتجدي ــد س ــجل تج ــاري
للتج ــارة اإللكتروني ــة ،لقي ــد مزاول ــي التج ــارة اإللكتروني ــة ف ــي نظ ــام
الســـجل التجـــاري بـــوزارة التجـــارة واالســـتثمار ،وتمكينهـــم مـــن
َّ
ـجال تجاري ـ ًـا ،كم ــا
التقدي ــم عل ــى الجه ــات األخ ــرى الت ــي
تتطل ــب س ـ ً
تُ تيـــح الخدمـــة بنـــاء إحصائيـــات وأرقـــام دقيقـــة حـــول التجـــار الذيـــن
يزاولـــون أعمالهـــم بشـــكل إلكترونـــي.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.
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تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

نَ ْشر "إرشادات األمن السيبراني للتجارة
لموفري الخدمة والمتسوقين":
ِّ
اإللكترونية
وق ــد نُ ش ــرت ه ــذه اإلرش ــادات م ــن ِق َب ــل الهيئ ــة الوطني ــة لألم ــن
الس ــيبراني به ــدف رف ــع الوع ــي ف ــي ه ــذا الجان ــب.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

تأسيس مركز
التجارة اإللكترونية في الوزارة:
ً
تحقيقـــا إلحـــدى مبـــادرات برنامـــج التحـــول الوطنـــي ،فقـــد ُأنشـــئ
ممارس ــة التج ــارة إلكتروني ـ ًـا
مرك ــز التج ــارة اإللكتروني ــة لب ــدء وتس ــهيل
َ
لألف ــراد والش ــركات.

ـي ع ــدد م ــن االش ــتراطات ف ــي قواع ــد فت ــح الحس ــابات البنكي ــة
ُألغ ـ َ
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
للمتاجــر اإللكترونيــة مــن ِق َبــل
َّ

تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

1441 1440ﻫـ

الهدف االستراتيجي :

التكامل مع الجهات ذات العالقة وتسهيل
ُ
اإلجراءات للمتاجر اإللكترونية:

الهدف االستراتيجي :

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

		
 45ألف متجر إلكتروني

بنسبة 45%

الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.
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اإللكترونية

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
َع ْقد ملتقى
التجارة اإللكترونية األول:
تـــم مـــن خـــال هـــذا الملتقـــى العمـــل علـــى زيـــادة الوعـــي حـــول
َّ
التجـــارة اإللكترونيـــة وممكِّناتهـــا فـــي المملكـــة.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

الفعال مع البالغات الواردة
التعامل
َّ
ُ
عن المتاجر اإللكترونية:
ارتف ــع ع ــدد البالغ ــات ال ــواردة ع ــن المتاج ــر اإللكتروني ــة ليص ــل إل ــى
 38,020بالغ ـ ًـا ،ووصل ــت نس ــبة االس ــتجابة للبالغ ــات إل ــى .88%

38,020

ً
		
بالغا

نسبة االستجابة

88%

الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

الموحد
إطالق مركز االتصاالت
َّ
(:)19966
ـــق هـــذا المركـــز الســـتقبال بالغـــات شـــركات توصيـــل التجـــارة
ُأطلِ َ
اإللكترونيــة مــن ِق َبــل هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات عضــو
مجل ــس التج ــارة اإللكتروني ــة.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.

إصدار وثيقة
ضوابط وإرشادات التوصيل:
صـــدرت وثيقـــة ضوابـــط وإرشـــادات التوصيـــل عبـــر المنصـــات
ْ
ُأ
اإللكترونيـــة مـــن ِق َبـــل هيئـــة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن وتحفيـــز بيئــــة التجــــــارة
اإللكترونية في المملكة.
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مركز التجارة
اإللكترونية

موفـــر الخدمـــة
ِّ
التجـــارة اإللكترونيـــة هـــي نشـــاط ذو طابـــع اقتصـــادي يباشـــره
والمس ــتهلِ ك -بص ــورة كلي ــة أو جزئي ــة -بوس ــيلة إلكتروني ــة؛ م ــن أج ــل َب ْي ــع منتَ ج ــات
تبـــادل البيانـــات الخاصـــة بهـــا.
أو تقديـــم خدمـــات أو اإلعـــان عنهـــا أو
ُ
وح ْف ــظ
وتس ــعى ال ــوزارة إل ــى تعزي ــز ثق ــة المس ــتهلِ كين ف ــي التج ــارة اإللكتروني ــةِ ،
ومحفـــزة للمســـتثمرين،
ِّ
وضمـــان حقوقهـــم ،واإلســـهام فـــي إيجـــاد بيئـــة جاذبـــة
وتنمي ــة وتعزي ــز منظوم ــة أعم ــال التج ــارة اإللكتروني ــة ،ومواكَب ــة تطوراته ــا عالمي ـ ًـا؛
تحقيق ـ ًـا أله ــداف برنام ــج التح ــول الوطن ــي الداعم ــة لتحقي ــق رؤي ــة المملك ــة .2030
ولهـــذا فـــإن مـــن األهـــداف االســـتراتيجية للـــوزارة «تمكيـــن وتحفيـــز التجـــارة
اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة».

عن المركـــز:
ُيعنـــى مركـــز التجـــارة اإللكترونيـــة بتطويـــر البيئـــة وتوفيـــر المنـــاخ األمثـــل لبـــدء
ِّ
المؤش ــرات ،وتفعي ــل
وممارس ــة التج ــارة إلكتروني ـ ًـا عب ــر ط ــرح التش ــريعات ،ودراس ــة
َ
ـم ِع ْينة عل ــى تحقيقه ــا.
الخط ــط الـ ـ ُ

أهداف المركـــز:
ـادرات الداعمــة
• َو ْضــع االســتراتيجيات الخاصــة بالتشــغيل األمثــل ،وتطبيــق المبـ َ
لتحقيــق ذلــك.
تعام ــات التج ــارة
•إقام ــة الش ــراكات الناجح ــة م ــع الجه ــات ذات العالق ــة لتحقي ــق
ُ
ومحف ــزة.
ِّ
اإللكتروني ــة عب ــر بيئ ــة آمن ــة
ِّ
ـتجد مــن أحــداث وتقنيــات وسياســات محليــة وإقليميــة وعالميــة
•متابعــة مــا يسـ ُّ
فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة.
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مهام المركـــز :

المهام االستراتيجية:
•إع ــداد الخط ــة التنفيذي ــة ،والعم ــل عل ــى متابع ــة تنفيذه ــا بع ــد
اعتماده ــا.
•المشـــاركة فـــي تطويـــر التشـــريعات والقـــرارات واللوائـــح
ِّ
المتعلقـــة بالتجـــارة اإللكترونيـــة.
واألنظمـــة والمعاييـــر
•القيـــام بإدارة أعمـــال مجــلــس التجــــارة اإللكتــرونــية ،وتــوفيـــر
َّ
َّ
تتطلب أعماله من تسهيالت.
متطلبات اجتماعاته وجميع ما

المهام التنفيذية:
•تطبيـــق نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع أفضـــل
والممارســـات العالميـــة.
المعاييـــر
َ
المحفزة للتجارة اإللكترونية عبر تشريعات وأنظمة
ِّ
•إيجاد البيئات
التداول التجاري اإللكتروني للمملكة.
تحفز
ميسرة ِّ
ُ
ِّ
•حمايـــة المســـتهلِ ك بتطبيـــق األنظمـــة التـــي تحفـــظ الحقـــوق
َّ
الممارســـات التجاريـــة الرقميـــة والماليـــة.
مظلـــة
تحـــت
َ

مبادرات المركــــز:
•تنفيذ الئحة نظام التجارة اإللكترونية.
•إطالق حملة التعريف بالالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية.
•العمل على استراتيجية الوزارة للتجارة اإللكترونية.
•إطالق حملة التعريف بمنصة توثيق المتاجر اإللكترونية "معروف".
•تطوير منصة توثيق المتاجر اإللكترونية "معروف" (النسخة .)2,0
•إطالق حملة سجل التجارة اإللكترونية.
َّ
الشـــراكات اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي حمايـــة المســـتهلِ ك للتجـــارة
•تعزيـــز
اإللكترونيـــة.

إنجازات المركــــز :
والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
•إنشاء مجلس التجارة اإللكترونية
َّ
• َد ْعم نظام «معروف».
•تفعيل وتعزيز الشكاوى اإللكترونية للمشترين.

المهام التشغيلية:
ـاعدة لتحقي ــق عم ــل التج ــارة اإللكتروني ــة،
•إنش ــاء األدوات المس ـ ِ
ورف ــع التقاري ــر والتوصي ــات بش ــكل دوري.
ـاعدة عل ــى تحفي ــز
•إقام ــة البرام ــج والفعالي ــات واألنش ــطة المس ـ ِ
التج ــارة اإللكتروني ــة وحماي ــة المس ــتهلِ ك.
ِّ
ور ْفـــع
•مراقبـــة األســـواق اإللكترونيـــة
المحليـــة والعالميـــةَ ،
الممارس ــات م ــن
التناف ــس وحماي ــة
ُ
ـل َر ْف ــع
التوصي ــات ف ــي ظ ـ ِّ
َ
الغـــش التجـــاري.
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التحديات:
ِّ
تداخـــل العمـــل فـــي تطبيـــق نظـــام التجـــارة اإللكترونيـــة مـــع جهـــات أخـــرى
• ُ
كالخدمـــات اللوجســـتية والمدفوعـــات الرقميـــة.
• َر ْفع مستوى الثقة في مجاالت التجارة اإللكترونية لدى التاجر والمستهلِ ك.
•توحي ــد الجه ــود ف ــي إع ــداد تقاري ــر التج ــارة اإللكتروني ــة لرف ــع تصاني ــف المملك ــة
ِّ
المؤش ــرات العالمي ــة.
ف ــي
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عن النظام:

نظام التجارة
اإللكترونية

أص ــدر مجل ــس ال ــوزراء نظ ــام التج ــارة اإللكتروني ــة ف ــي 2019/7/9م ،وه ــو إح ــدى
التعامـــات ذات الطابـــع
كل
ينظـــم َّ
مبـــادرات مجلـــس التجـــارة اإللكترونيـــة الـــذي ِّ
ُ
موف ــر الخدم ــة والمس ــتهلِ ك بوس ــيلة إلكتروني ــة؛ م ــن
ِّ
االقتص ــادي الت ــي يباش ــرها
ـادل البيانــات الخاصــة بهــا.
أجــل بيــع منتَ جــات أو تقديــم خدمــات أو اإلعــان عنهــا أو تبـ ُ
أحكام ــه عل ــى :التاج ــر ،والمم ــا ِرس عب ــر الوس ــائل اإللكتروني ــة،
ـام تس ــري
ُ
وه ــو نظ ـ ٌ
والمتس ـ ِّـوق اإللكترون ــي.

أهداف النظام:
المعامالت التجارية اإللكترونية.
•تعزيز الثقة في
َ
المتسوق اإللكتروني.
•حماية
ِّ
•تحفيز أنشطة التجارة اإللكترونية وتطويرها.
والمتسوق اإللكتروني.
•تنظيم العالقة بين المما ِرس للتجارة اإللكترونية
ِّ

ُّ
والتطلعات:
التحديات
ِّ
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التحديات :
ِّ

ال ت ــزال ط ــرق الدف ــع المعتَ ِم ــدة عل ــى النق ــد ه ــي األوس ــع انتش ـ ً
ـارا
ً
نســـبيا لبطاقـــات
ويـــؤدي االنتشـــار المحـــدود
فـــي المملكـــة،
ِّ
االئتم ــان ،والقي ــود عل ــى اس ــتخدام بطاق ــات الص ـ َّـراف اآلل ــي ف ــي
الدفــع عبــر اإلنترنــت ،إلــى كبــح نمــو التجــارة اإللكترونيــة ،وكثيــر مــن
المتس ـ ِّـوقين عب ــر اإلنترن ــت الذي ــن عنده ــم بطاق ــات ائتم ــان لديه ــم
ِّ
متعلق ــة بأم ــن بياناته ــم.
مخ ــاوف

ُّ
التطلعات :

زي ــادة اإلس ــهام ف ــي االقتص ــاد الوطن ــي لتحقي ــق أه ــداف "رؤي ــة
المملك ــة  "2030وتحفي ــز وتطوي ــر أنش ــطة التج ــارة اإللكتروني ــة ف ــي
المملك ــة.
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عن المنصة:

منصة
"معروف"

ً
ـــرص وزارة التجـــارة واالســـتثمار علـــى تحفيـــز أنشـــطة التجـــارة
انطالقـــا مـــن ِح ْ
التعامـــات
اإللكترونيـــة وتطويرهـــا ،وتعزيـــز موثوقيتهـــا مـــن خـــال حمايـــة
ُ
يحف ــظ حق ــوق
اإللكتروني ــة م ــن الغ ــش والخ ــداع والتضلي ــل واالحتي ــال ،وتوفي ــر م ــا َ
آن واح ــد ،وه ــو م ــا يع ــزِّ ز نم ــو ه ــذا القط ــاع ويدع ــم َر ْف ــع
التاج ــر والمس ــتهلِ ك ف ــي ٍ
الشـــفافية ،فقـــد بـــادرت الـــوزارة بإنشـــاء منصـــة «معـــروف» لخدمـــة المتعامليـــن
كافـــة ،ســـواء كانـــوا بائعيـــن أو مشـــترين ،بهـــدف رفـــع الثقـــة بينهـــم ،وتمكيـــن
ـمتاجر اإللكترونيــة والتســويق لهــا.
وتســهيل وصــول العمــاء للبائعيــن ،وتقييــم الــ َ
ـــد الهـــدف األساســـي مـــن «معـــروف» هـــو زيـــادة فـــرص نجـــاح المتاجـــر
وي َع ُّ
ُ
والــــمتاجر.
التواصـــل بيـــن المشـــترين
اإللكترونيـــة وتســـهيل
َ
ُ

أهداف المنصة:
ً
(تجارا ومستهلِ كين).
•زيادة الثقة بين المتعاملين
الـمتاجر من خالل التقييمات التي يضعها المتعاملين معها.
• َر ْفع موثوقية َ
المسجلة.
•أن تكون المنصة خدمة تسويقية مجانية للمتاجر
َّ
•تســـهيل عمليـــة التســـجيل فـــي المنصـــة مـــن خـــال االســـتغناء عـــن شـــرط
بـــأن وجـــود الســـجل التجـــاري يزيـــد
وجـــود ســـجل تجـــاري للتســـجيل ،مـــع العلـــم
َّ
مـــن تصنيـــف المتجـــر.

أبرز إنجازات المنصة:
•تس ــجيل أكث ــر م ــن  45أل ــف متج ــر إلكترون ــي بنس ــبة نم ــو 45%
ف ــي المنص ــة.

45

ألف متجر إلكتروني

بنسبة

45%

•تطويــر المنصــة لتشــمل ممارســي الخدمــة مــن داخــل المملكــة
وخارجها.
الــــمتاجر اإللكترونيـــة عـــن طريـــق
•إمكانيـــة رفـــع بـــاغ علـــى
َ
ا لمنصـــة .
•توفير تطبيق لمنصة «معروف» للهواتف الذكية.

138

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1441 1440ﻫـ

139

حوكمة الوزارة

10

10

حوكمة
الوزارة

اإلنجــــــازات

الحصول على  6اعتمادات لمواصفات قياسية
عالمية (:)ISO & BSI
يضم ــن
طبق ــت ال ــوزارة  6مواصف ــات قياس ــية ف ــي برنام ــج واح ــد
َ
َّ
التكام ــل بي ــن المواصف ــات والحص ــول عل ــى االعتم ــادات الرس ــمية،
ُ
وه ــي:

ISO9001

نظام إدارة الجودة

ISO45001

نظام الصحة والسالمة المهنية

ISO14001

نظام اإلدارة البيئية

ISO26000

نظام المسؤولية المجتمعية

ISO30401

نظام إدارة المعرفة

BS16000

نظام اإلدارة األمنية

َّ
ويتمثـــل أثـــر اإلنجـــاز فـــي تأميـــن أنظمـــة إداريـــة متكاملـــة حســـب
الممارســـات.
أفضـــل
َ
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

الــوزارة هــي أول جهــة تحصــل علــى
مواصفـــة نظـــام إدارة المعرفـــة
( ،)ISO30401وكذلـــك مواصفـــة
نظ ــام اإلدارة األمني ــة (.)BS16000
وهـــي أول جهـــة حكوميـــة تحصـــل
عل ــى مواصف ــة نظ ــام المس ــؤولية
المجتمعيـــة (.)ISO26000
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َضمان جودة
خدمات الوزارة قبل إطالقها:
التحق ــق م ــن ج ــودة خدم ــات ال ــوزارة قب ــل إطالقه ــا ،ومتابع ــة
ُّ
يت ــم
إصـــاح المالحظـــات لضمـــان عـــدم وجـــود مشـــاكل فـــي الخدمـــة
تؤث ــر عل ــى تجرب ــة عمي ــل ال ــوزارة.
وقد تمت مراجعة إطالق  13خدمة جديدة للوزارة ،وهي:
1.تطوير البوابة اإللكترونية لشؤون الفروع.
2.إطالق نظام التصويت للغرف التجارية.
3.إطالق نظام الفسح الكيميائي.
4.إطـــاق نظـــام «باشـــر-قطاع األعمـــال» بعـــد التحســـينات
(مشـــروع تحســـينات «باشـــر»).
5.مشروع تطوير البوابة الخارجية لموقع الوزارة اإللكتروني.
6.مش ــروع تطوي ــر نظ ــام إلكترون ــي لتراخي ــص المختب ــرات وربطه ــا
م ــع منص ــة «م ــراس».
الموحد للرهون.
7.نظام السجل
َّ
8.الرمز التجاري .QR code
للمراسالت اإلدارية.
9.نظام «سهل بلس»
َ
	10.إطالق نظام إدارة عالقات العمالء (.)CRM
	11.إطالق بوابة اللوائح واألنظمة.
المطورة من الموقع الرسمي للوزارة.
	12.إطالق النسخة
َّ
	13.فحص دليل الخدمات للوزارة.

مراجعة إطالق  13خدمة جديدة للوزارة
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
ز
التمي
معايير
وفق
َّ
ُّ
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ِّ
مؤشرات
تفعيل
أداء لقياس أداء الوزارة:

تطوير آلية التصعيد
وو ْضع اتفاقية مستوى الخدمة:
َ

ِّ
مؤشـــرات أداء لتكـــون ِض ْمـــن مجموعـــة مـــن
تـــم تفعيـــل 103
ِّ
المؤش ــرات العدي ــدة الت ــي تعك ــس أداء ال ــوزارة؛ ولتس ــاعد بش ــكل
أكب ــر عل ــى إعط ــاء تص ـ ُّـور أكم ــل وأش ــمل ألصح ــاب الق ــرار ع ــن أداء
الـــوزارة بشـــكل كامـــل.

تنفيـ ً
ـذا لألمــر الســامي رقــم  20223بتاريــخ 1440/4/13هـــ تم العمل
علــى تحديــد اتفاقيــة مســتوى الخدمــة لخدمــات الــوزارة اإللكترونيــة
المقدم ــة ف ــي الف ــروع ،وكذل ــك تطوي ــر آلي ــة الس ــتقبال ش ــكاوى
أو
َّ
ً
ـتويات ع ـ َّـدة إلكتروني ــا ،بحي ــث
ٍ
العم ــاء وآلي ــة لتصعيده ــا عل ــى مس ـ
تُ تي ــح للعمي ــل التصعي ــد عل ــى الخدم ــات ف ــي ح ــال ع ــدم تقديمه ــا
ل ــه ف ــي الوق ــت المح ـ َّـدد ،أو ع ــدم تقديمه ــا بالش ــكل المناس ــب.

ِّ
مؤشرات أداء
تفعيل 103
الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

فحص الخدمات:
يتـــم فحـــص الخدمـــات اإللكترونيـــة للـــوزارة بشـــكل دوري؛ للتأكُّـــد
تعطلهـــا ،وســـرعة
مـــن اســـتدامة هـــذه الخدمـــاتَ ،
وضمـــان عـــدم ُّ
إصالحه ــا ومعالجته ــا ف ــي حال ــة وج ــود عط ــل فيه ــا ،وق ــد نُ ِّف ــذت
للتحق ــق م ــن اس ــتدامة  45خدم ــة إلكتروني ــة
ُّ
 2,264عملي ــة فح ــص
بش ــكل دوري ،والعمـــل بش ــكل س ــريع عل ــى معالج ــة المالحظ ــات
الت ــي تط ــرأ عل ــى الخدم ــات.

 2,264عملية فحص للخدمات اإللكترونية للوزارة
التحقق من استدامة  45خدمة إلكترونية
ُّ
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ
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تطوير حوكمة أعمال الوزارة:
تـ َّـم العمــل علــى تطويــر الحوكمــة لبعــض أعمــال الــوزارة بمــا يخــدم
وينظــم هــذه األعمــال ،كاآلتــي:
ِّ
1.حوكمة آلية إصدار التقارير لتقنية المعلومات.
2.حوكمة آلية صرف المحروقات للوزارة.
3.جودة إغالق البيانات.
4.حوكمة إيقاف الخدمات عن طريق وزارة العدل.
5.حوكمة المعامالت الواردة والصادرة من الوزارة وإليها.
6.حوكمة إلغاء طلب األختام بالوزارة.
المقيدة.
7.الصالحيات
َّ
8.البوابة الخارجية لموقع الوزارة اإللكتروني.
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ
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الوزارة

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
الحصول على عضوية في منصتين عالميتين
والمقارنات المعيارية (EFQM
في إدارة المعرفة
َ
و:)APQC
موظف ــي ال ــوزارة ف ــي هاتي ــن
َّ
وق ــد ُأتيح ــت عضوي ــة رس ــمية ل ــكل
المنصتي ــن الرائدتي ــن ف ــي ه ــذا المج ــال.
ويوفـــر الحصـــول علـــى هـــذه العضويـــة ســـهولة الحصـــول علـــى
ِّ
كل القطاعـــات.
الممارســـات فـــي ِّ
الدراســـات وأفضـــل
َ

تطوير تقارير
المؤسسية:
إلدارة المخاطر
َّ
المؤسســـية ،وتهـــدف هـــذه
تـــم تطويـــر  4تقاريـــر إلدارة المخاطـــر
َّ
ً
ً
ملخص ــا دوري ــا ع ــن تقيي ــم
التقاري ــر إل ــى إعط ــاء أصح ــاب الصالحي ــة َّ
وتوض ــح م ــدى االس ــتجابة ف ــي
ِّ
المخاط ــر التش ــغيلية ف ــي ال ــوزارة،
تطبي ــق خط ــط المعالج ــة م ــن ِق َب ــل ُم ـ َّـاك الـ ـ َـمخاطر ف ــي ال ــوزارة.

المؤسسية
تطوير  4تقارير إلدارة المخاطر
َّ

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

حصلت الوزارة على عضوية في منصتين عالميتين في
والمقارنات المعيارية ( EFQMو،)APQC
إدارة المعرفة
َ
موظفي الوزارة في هاتين
َّ
وأتاحت عضوية رسمية لكل
المنصتين الرائدتين في هذا المجال.

المؤسسي
للتميز
مفصل
إجراء تقييم داخلي
َّ
ُّ
َّ
في الوزارة حسب نموذج ( EFQMالمنظمة
األوروبية إلدارة الجودة):
كل اإلدارات
مقاب ــات م ــع ِّ
وذل ــك عب ــر تش ــكيل ِ 5ف ـ َـرق عم ــل إلج ــراء
َ
المعني ــة ،ومراجع ــة األدل ــة وكتاب ــة التقاري ــر الالزم ــة؛ به ــدف معرف ــة
َّ
المؤسس ــي حس ــب نم ــوذج .EFQM
التمي ــز
حال ــة ال ــوزارة ف ــي
َّ
ُّ

التميز
تشكيل ِ 5ف َرق عمل لمعرفة حالة الوزارة في
ُّ
المؤسسي حسب نموذج EFQM
َّ
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ
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تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

الزيارات الميدانية لفروع الوزارة من خالل منهجية
"المتسوق الخفي":
يت ــم تنفي ــذ زي ــارات «المتس ــوق الخف ــي» كج ــزء م ــن عملي ــة فح ــص
المقدمـــة للمتعامليـــن فـــي فـــروع الـــوزارة ،مـــن
جـــودة الخدمـــات
َّ
خـــال تقييـــم كيفيـــة حصـــول العمـــاء عليهـــا مـــن منظورهـــم،
والخـــروج بتوصيـــات ومقتَ َرحـــات تحســـينية.
بمعـــدل 3
وقـــد نُ ِّفـــذت  45زيـــارة فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة،
َّ
زيـــارات خـــال  6أشـــهر لـــكل فـــرع فـــي منطقـــة.

45

للمتسوق الخفي لفروع الوزارة
زيارة
ِّ

بمعدل  3زيارات خالل  6أشهر لكل فرع
َّ
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ
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حوكمة
الوزارة

اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
فحص جودة مراكز االتصال:
يتــم إجــراء مكالمــات لمراكــز االتصــال كجــزء مــن عمليــة فحــص جــودة
المقدمــة للمتعامليــن مــن خــال هــذه المراكــز ،مــن خــال
الخدمــات
َّ
تقيي ــم كيفي ــة التج ــاوب م ــع العم ــاء واإلجاب ــة عل ــى استفس ــاراتهم
واســتقبال شــكاواهم ،والخــروج بتوصيــات ومقتَ َرحــات تحســينية.
وق ــد نُ ِّف ــذت  147مكالم ــة لمراك ــز االتص ــال (مرك ــز االتص ــال الخ ــاص
بشـــكاوى المســـتهلِ ك  ،1900ومركـــز االتصـــال الخـــاص بقطـــاع
األعمـــال .)9200

 147مكالمة لمراكز االتصال لفحص جودة الخدمات
تقدمها للمتعاملين
التي
ِّ
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

ِّ
مؤشرات وعي ورضا وثقة
إعداد وقياس
المستهلِ ك والتاجر:
وذل ــك م ــن خ ــال إع ــداد اس ــتبيانات وقياس ــها ع ــن طري ــق مقابل ــة
ِّ
ممثلـــة لعمـــوم المســـتهلِ كين والتجـــار لمعرفـــة
عينـــة عشـــوائية
ِّ
ِّ
مؤشـــرات
انطباعاتهـــم ووعيهـــم ،ويقيـــس هـــذا المشـــروع 3
لـــكل مـــن المســـتهلِ ك والتاجـــر.
ٍّ
اســـتراتيجية
واله ــدف م ــن ذل ــك ه ــو التع ـ ُّـرف عل ــى م ــدى وع ــي ورض ــا وثق ــة
المســـتهلِ كين؛ إلجـــراء تحســـينات فعليـــة علـــى نقـــاط التحســـين.
تناغـــم جهـــود منســـوبي الـــوزارة مـــن خـــال
وكذلـــك التأكُّـــد مـــن ُ
عمليـــة قيـــاس وعـــي ورضـــا وثقـــة التاجـــر ،بحيـــث تُ قـــاس جميـــع
بغـــض النظـــر عـــن اإلدارة المســـؤولة.
ِّ
الــــمحاور ذات العالقـــة
َ

ِّ
لكل من المستهلِ ك والتاجر
ٍّ
مؤشرات استراتيجية
قياس 3
الهدف االستراتيجي :

منهجية
إنجاز مشروعات تحسينية مبنية على
َّ
المقارنات المعيارية:
َ
نجـــز فـــي هـــذا اإلطـــار  5مشـــروعات تحســـينية لتطويـــر:
وقـــد ُأ ِ
والمنصـــات التقنيـــة،
مراكـــز االتصـــال ،والسياســـات واألنظمـــة،
َّ
للموظفيــن .وتتبنَّ ــى كل هــذه
َّ
وإجــراءات العمــل ،واالنتفــاع األمثــل
الممارس ــات
للمقارن ــة م ــع أفض ــل
المش ــروعات منهجي ــة TRADE
َ
َ
العالميـــة ثـــم مواءمـــة التحســـينات فـــي الـــوزارة معهـــا.

المقارنات
منهجية
 5مشاريع تحسينية مبنية على
َ
َّ
المعيارية
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

تدريب قياديين في الوزارة على تبنِّ ي ثقافة
المؤسسي:
التميز
َّ
ُّ
ت ــم تدري ــب  150قيادي ـ ًـا م ــن مختل ــف مناط ــق المملك ــة م ــن خ ــال
التميــز
تنفيــذ ُ 6و َرش تدريبيــة فــي  5مناطــق مختلفــة؛ لنشــر ثقافــة
ُّ
الموظفي ــن ف ــي ال ــوزارة والمناط ــق.
َّ
المؤسس ــي ل ــدى عم ــوم
َّ

ً
قياديا
تدريب 150

من خالل ُ 6و َرش تدريبية في  5مناطق
الهدف االستراتيجي :
محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.

رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

تطوير
ِّ
مؤشرات أداء:
لوحات

تطوير "دليل تصميم وتطوير المنهجيات"
موظفي الوزارة عليه:
َّ
وتدريب

تم في هذا المجال:
وقد َّ

َّ
متطلبـــات المنهجيـــة الناجحـــة بشـــكل
يوضـــح
ِّ
موحـــد
وهـــو دليـــل
َّ
مفصــل ،ويهــدف إلــى االرتقــاء بمســتوى األداء الحالــي للمنهجيــات
َّ
الممارس ــات العالمي ــة.
إل ــى مس ــتوى مبن ــي عل ــى أفض ــل
َ

•تطوي ــر لوح ــة أداء تعك ــس تقاري ــر (ش ــطب الس ــجالت التجاري ــة)؛
لتســـهيل عمليـــة التحليـــل والمتابعـــة الدوريـــة للســـجالت
التجاريـــة.
•تطويـــر لوحـــة أداء تعكـــس أداء خدمتَ ـــي (تحديـــث الشـــركات)
و(قـــرارات الشـــركاء)؛ لتســـهيل عمليـــة التحليـــل والمتابعـــة
الدوريـــة لهاتيـــن الخدمتيـــن.
•تطويـــر لوحـــة أداء تعكـــس أداء (شـــكاوى األعمـــال الخاصـــة
موظفـــي الـــوزارة)؛ لتحســـين متابعـــة أداء
َّ
بالتاجـــر) و(خدمـــات
متميـــزة.
الخدمـــات وإيجـــاد بيئـــة عمـــل
ِّ
•تطويـــر لوحـــة أداء تعكـــس تقاريـــر خدمـــة (اإلفـــادة التجاريـــة)؛
وذلـــك للمتابعـــة الدوريـــة لهـــذه الخدمـــة.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن أعلــى مســتويات النضــج
والجاهزيــة الرقميــة فــي الــوزارة.

إيجاد منهجية لتحديد
ِّ
مؤشرات أداء الوزارة:
مستَ ْه َدفات
التميـــز
تـــم العمـــل علـــى إيجـــاد منهجيـــة متوافقـــة مـــع معاييـــر
ُّ
الممارس ــات العالمي ــة لتحدي ــد
المؤسس ــي ومبني ــة عل ــى أفض ــل
َ
َّ
ِّ
ـكل الخدمــات فــي الــوزارة
لمؤشــرات األداء لـ ِّ
مســتَ ْه َدفات مناســبة
لتكـــون الطريقـــة المثلـــى المتَّ َخـــذة لتحديـــد كل مســـتَ ْه َدف.
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
ز
التمي
معايير
وفق
َّ
ُّ

رفع عدد من التحسينات على لوحات األداء
الحالية لمؤشرات الوزارة:
ت ـ َّـم رف ــع تحس ــينات عل ــى لوح ــات األداء الحالي ــة لخدم ــات ال ــوزارة؛
ِّ
المؤش ــرات الت ــي ق ــد تَ ْظ َه ــر أهميته ــا أثن ــاء قي ــاس
إلب ــراز بع ــض
ِّ
المؤشـــر ،ولتســـهيل إيجـــاد بعـــض المعلومـــات التـــي تُ فيـــد فـــي
ِّ
تحليـــل المؤشـــر وأدائـــه.
الهدف االستراتيجي :
تمكيــن أعلــى مســتويات النضــج
والجاهزيــة الرقميــة فــي الــوزارة.

تطوير مصفوفة الصالحيات اإلدارية والمالية:
تهـــدف مصفوفـــة الصالحيـــات إلـــى تحديـــد وتوثيـــق الصالحيـــات
اإلداريـــة والماليـــة والفنيـــة للـــوزارة ،وتوضيـــح المســـؤوليات
والصالحيـــات عنـــد اتخـــاذ القـــرارات.
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.
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تطويـــــر
سياسة تفويض الصالحيات في الوزارة:
تهــدف هــذه السياســة إلــى شــرح وتحديــد آليــة وضوابــط تفويــض
الصالحيــات بيــن مختلــف المســتويات اإلداريــة فــي الــوزارة.
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

التخطيط والبدء بإنشاء وحوكمة برنامج استمرارية
األعمال وإدارة األزمات (المرحلة األولى):
ت ـ َّـم التخطي ــط والب ــدء بإنش ــاء وتطوي ــر برنام ــج اس ــتمرارية األعم ــال
طبق فـــي خطـــط
فـــي الـــوزارة ،وتحديـــد الحوكمـــة التـــي ســـتُ َّ
اســـتمرارية األعمـــال واســـتراتيجياتها.
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

تطوير موسوعة االلتزام
وضمـــان التـــزام الـــوزارة
تهـــدف موســـوعة االلتـــزام إلـــى ضبـــط َ
بجميـــع األنظمـــة الصـــادرة واللوائـــح وتطبيقهـــا بشـــكل صحيـــح
وفعـــال؛ لتحســـين البيئـــة التجاريـــة ولحمايـــة الـــوزارة مـــن الوقـــوع
َّ
فـــي مخاطـــر نتيجـــة عـــدم التزامهـــا باألنظمـــة ذات العالقـــة.
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.
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التحول االستراتيجي
إنشاء الخطة االستراتيجية المعتَ َمدة للوزارة
(2021–2019م):
وتتضمن هذه الخطة:
َّ
محدثة للوزارة.
•بناء ِق َيم
َّ
• 3ركائز استراتيجية تندرج ِض ْمنها األهداف االستراتيجية.
• 9أهـــداف اســـتراتيجية للـــوزارة ِّ
توجهاتهـــا االســـتراتيجية
تمثـــل ُّ
الرئيســـة.
ِّ
مؤشرات األداء الرئيسة.
•
•مواءمـــة األهـــداف االســـتراتيجية مـــع الـــوكاالت واإلدارات
المعنيـــة فـــي الـــوزارة.
وتكم ــن أهمي ــة ه ــذه الخط ــة ف ــي تحدي ــد أولوي ــات ال ــوزارة والعم ــل
ُ
علــى تحقيقهــا عــن طريــق تطبيــق منهجيــة بطاقــة األداء المتــوازن،
ومواءمــة االســتراتيجية علــى مســتوى الــوكاالت واإلدارات العامــة،
والتحســين المســتمر لتحقيــق رؤيــة الــوزارة.

		
 3ركائز لالستراتيجية

 9أهداف استراتيجية

الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

المراجعة الربعية لألداء:
َ
ِّ
مؤشـــرات قيـــاس األداء
وذلـــك مـــن خـــال جمـــع وتحليـــل بيانـــات
ِّ
للمؤشـــرات
وو ْضـــع التوصيـــات التصحيحيـــة
للخطـــط التشـــغيليةَ ،
يضمــن
لــكل ربــع ،ومناقشــتها مــع الــوكالء ومديــري العمــوم؛ بمــا
َ
َس ـ ْـير أداء ال ــوزارة بالخ ــط الصحي ــح لتحقي ــق اس ــتراتيجيتها.
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

154

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1441 1440ﻫـ

َر ْفع مستوى جودة تنفيذ المشاريع
حسب اإلطار الزمني:
وذلك من خالل:
ً
مشروعا.
•إطالق 53
المخطط لها.
•البدء بــ  85%من المشاريع
َّ
المخطــط طرحهــا فــي
•مراجعــة ورفــع جميــع كراســات المشــاريع
َّ
الربــع الثالــث ( 31كراســة).
ـهم ذل ــك ف ــي رف ــع نس ــبة نج ــاح مش ــاريع ال ــوكاالت واإلدارات
ُ
ويس ـ ِ
العام ــة.

إطالق 53
المخطط لها
 85%نسبة البدء بالمشاريع
َّ
 31كراسة للمشاريع
ً
مشروعا

الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

َو ْضع خطة
التغيير الخاصة بأنظمة الوزارة:
ـت خــال العــام
ُوضعــت خطــة تنفيــذ وتطبيــق األنظمــة التــي ُأطلقـ ْ
2019م ،وهــي:
1.نظام االمتياز التجاري.
2.نظام الشركات المهنية.
3.نظام التجارة اإللكترونية.
لضم ــان جاهزي ــة ال ــوكاالت واإلدارات لتنفي ــذ األنظم ــة الت ــي
وذل ــك َ
ـت بالش ــكل المطل ــوب.
طلق ـ ْ
ُأ َ
الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
ز
التمي
معايير
وفق
َّ
ُّ
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إطالق مشروع بناء إطار إدارة العالقة مع
المتعاملين والشركاء (مشروع تحسيني):

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

وذلـــك بتصميـــم إطـــار لتصنيـــف فئـــات المتعامليـــن والشـــركاء
محـــددة ،وتقســـيم أصحـــاب المصلحـــة
حســـب معاييـــر وعوامـــل
َّ
ومحايديـــن،
ومقاوميـــن
الداخلييـــن والخارجييـــن إلـــى داعميـــن
ِ
ِ
الفعـــال المباشـــر وغيـــر المباشـــر.
للتواصـــل
وو ْضـــع آليـــات
َّ
ُ
َ

حقق ــت ال ــوزارة موقع ـ ًـا ريادي ـ ًـا ف ــي تقيي ــم مس ــتوى النض ــج ف ــي
َّ
إدارة وقي ــاس األداء ،إذ ت ـ َّـم التقيي ــم م ــن مرك ــز «أداء» م ــع الجه ــات
ذات العالق ــة ،وحصل ــت ال ــوزارة عل ــى المس ــتوى الراب ــع للنض ــج.

وشمل المشروع:
•معرفة نطاق تأثير أصحاب المصلحة على الوزارة.
•دع ــم نج ــاح تطبي ــق االس ــتراتيجية والمب ــادرات م ــن خ ــال تحوي ــل
أصحــاب المصلح ــة لداعمي ــن.
•تحديد المخاطر الممكنة وأسباب سوء الفهم.
للتواصل اإليجابي مع أصحاب العالقة.
•إيجاد آلية
ُ
الهدف االستراتيجي :
َر ْفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

َّ
متطلباتها
رفع نسبة المشاريع المستوفية
حسب نموذج حوكمة مكتب إدارة المشاريع:
لإلســـهام فـــي رفـــع نســـبة نجـــاح مشـــاريع الـــوكاالت واإلدارات
العامـــة ،قامـــت الـــوزارة باآلتـــي:
صر المشاريع لجميع الوكاالت واإلدارات ( 107مشاريع).
• َح ْ
•تحليل قائمة المشاريع وجميع البيانات الخاصة بها.
ً
مشروعا له ميثاق.
•تحديد 61
ً
مشروعا له خطة زمنية.
•تحديد 85

 107مشاريع لجميع الوكاالت واإلدارات

ً
مشروعا له ميثاق
61

ً
مشروعا له خطة زمنية
85
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الهدف االستراتيجي :
رفــع مســتوى جــودة خدمــات
المقدمــة للمتعامليــن
الــوزارة
َّ
المؤسســي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

ً
ً
رياديا في تقييم مستوى النضج في
موقعا
حققت الوزارة
َّ

تم التقييم من مركز «أداء» مع الجهات
إدارة وقياس األداء ،إذ َّ

ذات العالقة ،وحصلت الوزارة على المستوى الرابع للنضج.

ِّ
المؤشرات االستراتيجية
مراجعة
وذل ــك بالعم ــل م ــع ال ــوكاالت واإلدارات العام ــة ف ــي إع ــداد خط ــط
ِّ
المؤشـــرات االســـتراتيجية الســـنوية،
عمـــل للتأكُّـــد مـــن تحقيـــق
ـــير الـــوزارة بالخـــط الصحيـــح لتحقيـــق اســـتراتيجيتها.
وضمـــان َس ْ
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

نَ ْشر االستراتيجية والتعريف بها:
تواصــل مختلفــة ،تــم مــن خاللهــا تعريــف
وذلــك عــن طريــق قنــوات
ُ
الموظفي ــن الج ــدد بالخط ــة االس ــتراتيجية لل ــوزارة ،وكذل ــك ُعق ــدت
َّ
اجتماعــات مــع الــوكاالت واإلدارات العامــة للتعريــف باالســتراتيجية؛
موظفــي الــوزارة فــي تحقيــق اســتراتيجيتها.
َّ
بهــدف ضمــان إشــراك

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.
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إنشاء اإلدارة العامة للحوكمة:
ـتجابة
ً
مــن منطلــق إيمــان الــوزارة بــدور الحوكمــة فــي تطويــر أدائهــا وخدماتهــا ،واسـ
الماســة إلــى إيجــاد وحــدة تنظيميــة داخــل الــوزارة تُ َح ْوكِ ــم أعمالهــا وعملياتهــا،
للحاجــة
َّ
صــدر القــرار الــوزاري رقــم ( )13389بإنشــاء اإلدارة العامــة للحوكمــة.

تتبع اإلدارةَ العامة للحوكمة ،وآثار عملها:
اإلدارات التي َ
تتكون اإلدارة العامة للحوكمة من أربع إدارات هي:
َّ

المؤسسي:
 - 1إدارة األداء
َّ
تُ عنى بالجوانب اآلتية:
ِّ
مؤشــرات األداء الخاصــة بالــوزارة فــي لوحــة أداء ،وتحليــل جميــع
•تطويــر ومتابعــة
ِّ
المؤش ــرات ،ودراس ــة إمكاني ــة تحس ــينها ،وذل ــك م ــن خ ــال لجن ــة «كف ــاءة».
ه ــذه
وكذلـــك إعـــداد األدلـــة الخاصـــة بـــكل وكالـــة وإدارة عامـــة ،والتـــي تســـاعد اإلدارة
ِّ
وتســـهل عمليـــة قيـــاس
مؤشـــرات األداء لـــدى الـــوزارة،
فـــي تعميـــم مفهـــوم
ِّ
الوكال ــة أو اإلدارة العام ــة ألدائه ــا.
المقدمــة للمتعامليــن الداخلييــن والخارجييــن ،وذلــك
•متابعــة أداء خدمــات الــوزارة
َّ
م ــن خ ــال إص ــدار تقاري ــر دوري ــة (أس ــبوعية ،ش ــهرية ،ربعي ــة ،س ــنوية) ،ومتابع ــة
ِّ
مؤش ــر يط ــرأ علي ــه انحراف ــات ف ــي األداء.
ـكل
خط ــط التصحي ــح ل ـ ِّ
ِّ
مؤش ــرات النم ــو االقتص ــادي ألع ــداد الس ــجالت التجاري ــة ،وإعط ــاء تص ـ ُّـور
•متابع ــة
واض ــح لمتَّ خ ــذي الق ــرار ف ــي ال ــوزارة ح ــول حال ــة النم ــو.
ـهيال
وج ْم ــع إنج ــازات ال ــوزارة عل ــى م ــدار الس ــنة بش ــكل ربع ــي؛ وذل ــك تس ـ ً
ص ــر َ
• َح ْ
إلع ــداد أي تقاري ــر إنج ــاز تُ َ
ـهيال إلع ــداد تقري ــر اإلنج ــاز الس ــنوي
طل ــب ،وكذل ــك تس ـ ً
لل ــوزارة.
المقدم ــة للمتعاملي ــن الداخليي ــن
ـات
ـ
الخدم
ـتوى
ـ
مس
ـع
ـ
رف
ـة
ـ
لجن
ـى
ـ
عل
ـراف
•اإلش ـ
َّ
َّ
والخارجييـــن للـــوزارة «كفـــاءة» التـــي يترأســـها معالـــي نائـــب وزيـــر التجـــارة
واالســـتثمار.
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حوكمة
الوزارة

تتبع اإلدارةَ العامة للحوكمة:
تابع اإلدارات التي َ

تتبع اإلدارةَ العامة للحوكمة:
تابع اإلدارات التي َ

تتكون اإلدارة العامة للحوكمة من أربع إدارات هي:
َّ

 - 2إدارة الجودة:

المؤسسي:
التميز
 .4إدارة
َّ
ُّ

تُ عنى إدارة الجودة بمهمتين رئيستين هما:

المؤسســـي فـــي
التميـــز
المؤسســـي َر ْفـــع وتعزيـــز مفهـــوم
التميـــز
ُينـــاط بـــإدارة
َّ
ُّ
َّ
ُّ
للتمي ــز ،ونَ تَ ـ َـج ع ــن ذل ــك
ال ــوزارة .وق ــد عمل ــت اإلدارة عل ــى تقيي ــم الوض ــع الحال ــي
ُّ
ســـهم فـــي َضمـــان التحســـين المســـتمر
عـــدد مـــن المشـــاريع التحســـينية التـــي تُ
ٌ
ِ
ف ــي البيئ ــة الداخلي ــة والخارجي ــة ،وم ــن خ ــال ه ــذه المش ــاريع حصل ــت ال ــوزارة عل ــى
وطبق ــت
المنظم ــة األوروبي ــة للج ــودة (،)EFQM
َّ
بالتمي ــز ( )C2Eم ــن
ش ــهادة االلت ــزام
َّ
ُّ
التكام ــل بي ــن
يضم ــن
ال ــوزارة  6مواصف ــات قياس ــية ( )ISO & BSIف ــي برنام ــج واح ــد
ُ
َ
المواصف ــات والحص ــول عل ــى االعتم ــادات الرس ــمية.

أ-

رفع جودة الخدمات والعمليات في الوزارة:
المهم ــة عل ــى متابع ــة الخدم ــات بش ــكل دوري ،والرف ــع ب ــأي ُف ـ َـرص
وتتر َّك ــز ه ــذه
َّ
تحســـين أو مشـــكالت قـــد تطـــرأ علـــى هـــذه الخدمـــات ،مـــن خـــال آليـــة عمـــل
المعنيــة داخــل الــوزارة (تقنيــة المعلومــات ،خدمــة العمــاء،
متكاملــة مــع الجهــات
َّ
الف ــروع).

ب -توثيق وحوكمة إجراءات أعمال الوزارة:
وذل ــك م ــن خ ــال توثي ــق إج ــراءات العم ــل الخاص ــة بال ــوكاالت وإدارات العم ــوم،
يغط ــي جمي ــع اإلج ــراءات
ـكل وكال ــة وإدارة
بإص ــدار دلي ــل إج ــراءات عم ــل خ ــاص ب ـ ِّ
ِّ
ـكل إج ــراء له ــا؛ لدع ــم
وض ــع اتفاقي ــات مس ــتوى الخدم ــة ل ـ ِّ
الداخلي ــة والخارجي ــة ،وتُ َ
توجههـــا العـــام فـــي رفـــع جـــودة الخدمـــات .وبذلـــك تـــم إيجـــاد مرجعيـــة لجميـــع
ُّ
موحــدة؛ لســهولة الوصــول إليهــا
إجــراءات العمــل وتوثيقهــا فــي قاعــدة بيانــات
َّ
والعم ــل عل ــى التطوي ــر المس ــتمر.
يحصر جميع الخدمات الخارجية للوزارة.
كما عملت اإلدارة على إصدار دليل
ُ

المنظمة األوروبية
َّ
بالتميز ( )C2Eمن
حصلت الوزارة على شهادة االلتزام
ُّ
للجودة ( ،)EFQMكما حصلت على  6اعتمادات لمواصفات قياسية
(.)ISO & BSI
ِّ
المؤشـــرات االســـتراتيجية (رضـــا ،وعـــي ،ثقـــة
كمـــا عملـــت علـــى إعـــداد اســـتطالع
المتعامليــن) والخــروج بعــدد مــن التوصيــات التحســينية التــي أفضــى إليهــا التحليــل
ـكل اس ــتطالع.
ل ـ ِّ

 --3إدارة المخاطر وااللتزام:
تتكون إدارة المخاطر وااللتزام من ثالثة أقسام ،هي:
أ -المخاطــر :تُ عنــى اإلدارة بتوثيــق وتقييــم المخاطــر التشــغيلية واالســتراتيجية،
والتعامــل معهــا مــن خــال إيجــاد خطــط المعالجــة لهــا ،والتأ ُّكــد مــن فاعليــة هــذه
ُ
الخط ــط ،ومتابع ــة تنفيذه ــا م ــع وكاالت وإدارات ال ــوزارة ،وتعزي ــز مفه ــوم إدارة
المخاطــر لديهــا .وكذلــك التعامــل مــع أي مخاطــر مســتقبلية بشــكل اســتباقي.
بر ْف ــع مس ــتوى االلت ــزام بأنظم ــة ولوائ ــح ال ــوزارة وتوحي ــد
ب -االلت ــزام :وذل ــك َ
موحـــدة
موســـوعة
وهـــي
االلتـــزام»
«موســـوعة
إعـــداد
مرجعيتهـــا مـــن خـــال
َّ
أن الـــوكاالت واإلدارات
متكاملـــة مـــن السياســـات واألنظمـــة؛ والتأكُّـــد مـــن َّ
نصـــت عليـــه الموســـوعة .وعملـــت اإلدارة كذلـــك علـــى
المعنيـــة تلتـــزم بمـــا َّ
َّ
وج ْمـــع الصالحيـــات المناطـــة بمســـتويات اإلدارة فـــي الـــوزارة.
توثيـــق َ
التكامـــل مـــع تقنيـــة المعلومـــات لتنفيـــذ خطـــط
ج -اســـتمرارية األعمـــال :تـــم
ُ
لضم ــان ع ــدم ُّ
ي
اس ــتمرارية األعم ــال َ
ي م ــن الخدم ــات الخاص ــة بال ــوزارة ب ــأ ِّ
تأث ــر أ ٍّ
ور ْبطه ــا بخط ــط التَّ عاف ــي.
ظـ ٍ
ـرف ط ــارئَ ،
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إدارة اﻷداء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

إدارة اﻟﺠﻮدة

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻻﻟﺘﺰام

إدارة اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺠﻮدة

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﻟﺘﺰام

ُّ
التطلعات

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت

مثـــاال
تســـعى الـــوزارة مـــن خـــال تعزيـــز الحوكمـــة إلـــى أن تكـــون
ً
ُيحت ــذى ب ــه ف ــي تطوي ــر إط ــار َع َمل ــي ألنظم ــة الحوكم ــة وتأس ــيس
مفهومهـــا علـــى مســـتوى الـــوزارة بشـــكل خـــاص ،والقطـــاع
بشـــكل عـــام.
الحكومـــي
ٍ
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الوزارة

أعضاء اللجنة:

اللجنة التوجيهية
للمشاريع

كل يـــوم خميـــس برئاســـة معالـــي نائـــب وزيـــر التجـــارة واالســـتثمار
تنعقـــد اللجنـــة َّ
وبعضويـــة أصحـــاب الســـعادة وكالء الـــوزارة ومديـــري العمـــوم.

أثر اللجنة:

ص ــر ومتابع ــة جمي ــع مش ــاريع ال ــوزارة؛
تس ــعى اللجن ــة التوجيهي ــة للمش ــاريع إل ــى َح ْ
ومؤسس ــي وف ــق منهجي ــة
ـي
ـ
ل
تكام
لضم ــان تمكي ــن ال ــوزارة م ــن التخطي ــط بش ــكل
َ
َّ
ُ
عمـــل احترافيـــة مبنيـــة علـــى َر ْبـــط الخطـــط التشـــغيلية باألهـــداف االســـتراتيجية
ً
تصـــور شـــامل عـــن
وأيضـــا إعطـــاء
لتكـــون قابلـــة للقيـــاس والتعديـــل والمتابعـــة،
ُّ
جمي ــع المش ــاريع القائم ــة ف ــي ال ــوزارة ،وم ــدى الت ــزام المش ــاريع بالخط ــة الزمني ــة،
تع ـ ْـوق المش ــاريع ،وتقدي ــم الدع ــم ال ــازم
ومناقش ــة ِّ
كل العوائ ــق والقضاي ــا الت ــي ُ
ـواء راعــي المشــاريع أو مالكهــا أو مديرهــا؛ وذلــك لتمكينهــم
ألصحــاب المصلحــة سـ ً
خرج ــات ذات ج ــودة عالي ــة.
م ــن إنج ــاز مش ــاريعهم وتس ــليم ُم َ
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متابعــة اللجنــة لجميــع المشــاريع بشــكل َد ْوري ُيعطــي تصـ ُّـو ًرا أوضــح وأكثــر شــمولية
ألصحـــاب القـــرار عـــن مـــدى ارتبـــاط الخطـــط التشـــغيلية باألهـــداف االســـتراتيجية،
ـؤدي إل ــى إنجازه ــا
مم ــا ي ـ ِّ
وذل ــك ع ــن طري ــق معرف ــة َو ْض ــع المش ــاريع ف ــي ال ــوزارة؛ َّ
واجــه مديــري المشــاريع بشــكل مباشــر
بشــكل مباشــر ،وحــل جميــع القضايــا التــي تُ ِ
مبـــرر ومعـــروف لـــدى رئيـــس
تأخـــر أي مشـــروع إال بســـبب
وضمـــان عـــدم ُّ
ود ْوريَ ،
َّ
َ
اللجن ــة واألعض ــاء.

ُّ
والتطلعات:
التحديات
ِّ
التحديات :
ِّ

يصع ــب عل ــى اللجن ــة متابع ــة بع ــض المش ــاريع الت ــي فيه ــا
•ق ــد
ُ
ـؤدي
مم ــا ي ـ ِّ
بع ــض أصح ــاب مصلح ــة خ ــارج نط ــاق عم ــل ال ــوزارة؛ َّ
التأخ ــر ع ــن الخط ــة الزمني ــة.
ُّ
ف ــي بع ــض األحي ــان إل ــى
ـؤدي إل ــى
•كث ــرة المش ــاريع
المتابع ــة باخت ــاف تصنيفه ــا ق ــد ت ـ ِّ
َ
إعطـــاء أولويـــة لبعـــض المشـــاريع األقـــل أهميـــة ،وإغفـــال
المشـــاريع األكثـــر أهميـــة.

ُّ
التطلعات :

•ارتبـــاط الخطـــط التشـــغيلية بالخطـــط االســـتراتيجية؛ لتتمكَّـــن
قطاعـــي التجـــارة
الـــوزارة مـــن تحقيـــق موقـــع ريـــادي فـــي
َ
واالســـتثمار.
المخطـــط لهـــا،
حســـب
الـــوزارة
فـــي
المشـــاريع
•إنجـــاز جميـــع
َّ
خرجـــات ذات جـــودة
وانعـــكاس األثـــر
بم َ
المرجـــو مـــن المشـــروع ُ
ّ
عاليـــة.
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مشروع َضمان استدامة جودة
خدمات وزارة التجارة واالستثمار
المتسوق الخفي)
(وفق منهجية
ِّ

عن المشروع:
اســتخدمت الــوزارة منهجيــة المتسـ ِّـوق الخفــي كإحــدى الوســائل لتحقيــق هــذه الغايــة،
كميـــة ونوعيـــة عـــن
فاعليـــة لكونهـــا ِّ
ً
ـــد إحـــدى أكثـــر األدوات
توفـــر بيانـــات ِّ
وهـــي تُ َع ُّ
مم ــا يتي ــح
تجرب ــة عم ــاء ال ــوزارة م ــن تج ــار ومس ــتهلِ كين خ ــال جمي ــع مراح ــل الخدم ــة؛ َّ
لل ــوزارة التع ـ ُّـرف عل ــى مكام ــن الق ــوة والضع ــف ف ــي خدماته ــا م ــن وجه ــة نظره ــم.
ود ْوريــة وسـ ِّـرية
راجعــة وتقييــم موضوعيــة َ
ومشــروع المتسـ ِّـوق الخفــي ُي َعـ ُّـد عمليــة ُم َ
المؤهــل ليقــوم
قيم
َّ
رســل فيهــا الــ ُـم ِّ
للخدمــات واإلجــراءات ومســتوى أدائهــا ،حيــث ُي َ
ب ـ َـد ْور العمي ــل للحص ــول عل ــى الخدم ــات م ــن مختل ــف القن ــوات المتاح ــة ،وم ــن َث ـ َّـم
تقيي ــم كيفي ــة حصول ــه عليه ــا م ــن منظ ــور العم ــاء ،والخ ــروج بتوصي ــات ومقتَ َرح ــات
تحس ــينية لتطويره ــا.

أهداف المشروع:
التحقق من مدى مناسبة طريقة تقديم الخدمة حسب منظور العمالء.
ُّ
•
الـم َع َّدة لها.
التحقق من مدى االلتزام بتقديم الخدمة حسب
ُّ
•
المواصفات ُ
َ
الموظــف المســؤول علــى تقديــم الخدمــة حســب المواصفــات
َّ
التحقــق مــن قــدرة
ُّ
•
الـم َع َّدة لها.
ُ
َّ
متطلبات تقديم الخدمة.
بتصور عن مدى كفاية
•الخروج
ُّ
بتحسينات من شأنها تطوير خدمات الوزارة.
ٍ
•الخروج
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آلية التنفيذ:
َّ
عدة كاآلتي:
ُط ِّبقت منهجية
المتسوق الخفي على مراحل َّ
ِّ
وو ْضـــع خطـــة
قيمَ ،
•المرحلـــة األولـــى :تحديـــد الخدمـــات والقنـــوات التـــي ســـتُ َّ
ود ْوريتهـــا.
التقييـــم َ
•المرحل ــة الثاني ــةَ :و ْض ــع معايي ــر للتقيي ــم حس ــب القن ــاة ،بحي ــث يت ــم تغطي ــة رحل ــة
العمي ــل ف ــي حصول ــه عل ــى الخدم ــة.
صر نقاط التحسين.
•المرحلة الثالثة :تنفيذ عمليات
وح ْ
المتسوق الخفيَ ،
ِّ
وو ْضع التوصيات.
• المرحلة الرابعة :تحليل النتائج َ
• المرحلة الخامسة :مشاركة النتائج مع أصحاب العالقة ،والعمل عليها.
التحقق من معالجة نقاط التحسين في الزيارات التالية.
ُّ
• المرحلة السادسة:
المتســـوق الخفـــي جميـــع قنـــوات تقديـــم الخدمـــة للعمـــاء
وقـــد شـــمل نطـــاق
ِّ
كاآلتـــي:
•فروع الوزارة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
•مراكز االتصال.
التواصل االجتماعي.
•حسابات الوزارة في وسائل
ُ
•الخدمات اإللكترونية للوزارة ( 45خدمة).

ُّ
التطلعات:
تقدمهـــا الـــوزارة
•تنويـــع طـــرق َف ْحـــص جـــودة الخدمـــات التـــي ِّ
تج ً
ـــارا أو مســـتهلِ كين؛ لضمـــان
للمســـتفيدين
ســـواء كانـــوا َّ
ً
الدقـــة علـــى
َّ
تغطيتهـــا مـــن منظـــورات مختلفـــة ،وإضفـــاء
والتحقـــق منهـــا.
ُّ
الف ْحـــص
عمليـــات َ
ِّ
الخاص ــة بالخدم ــات ونتائجه ــا م ــن
مؤش ــرات األداء
•تأكي ــد ج ــودة
َّ
مقارن ــة نتائ ــج التقيي ــم الخاص ــة بالمتس ـ ِّـوق الخف ــي م ــع
خ ــال
َ
ِّ
ـــرص تحســـينية
نتائـــج مؤشـــرات األداء للخدمـــات ،والخـــروج ُ
بف َ
لج ــودة القي ــاس.
العليـــا عـــن تجربـــة المســـتفيدين فـــي
•تقديـــم
تصـــور لـــإدارة ُ
ُّ
الحص ــول عل ــى خدم ــات ال ــوزارة ف ــي جمي ــع مراحله ــا؛ به ــدف
واج ُه ُهـــم.
تســـهيل وتذليـــل
التحديـــات التـــي تُ ِ
ِّ
•تقديم حلول إبداعية ومبتَ كَرة لتطوير أعمال الوزارة.
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نتائـج المشروع:
الربع ْيـــن الثالـــث والرابـــع) نُ ِّفـــذت
مـــدة المشـــروع البالغـــة  3أشـــهر (خـــال
خـــال
َ
َّ
1,659عملي ــة َف ْح ــص لخدم ــات ال ــوزارة عل ــى مختل ــف القن ــوات بش ــكل َد ْوري ،موزَّ ع ــة
كاآلتـــي:

1,659

عملية َف ْحص لخدمات الوزارة

45

للمتسوق الخفي
زيارة
ِّ
بمعدل  3زيارات
للفروع،
َّ
لكل فرع.
ِّ

1,170

عملية َف ْحص لــ 45خدمة
إلكترونية

147

للتحقق من جودة
ُّ
مكالمة
التعامل مع المكالمات
ُ

268
29

ً
لف ْحص
إلكترونيا َ
تفاع ًال
ُ
التواصل مع
جودة
ُ
العمالء على مواقع
التواصل االجتماعي
ُ
ً
ً
تجاريا
بالغا
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أهداف اللجنة:

لجنة كفاءة أداء
الوزارة "كفاءة"

ِّ
مؤشرات أداء خدمات الوزارة بشكل أسبوعي.
1.متابعة
ســـهم فـــي تحســـين األداء فـــي حـــال ظهـــور أي
تُ
التـــي
التوصيـــات
اعتمـــاد
2.
ِ
انحرافـــات فيـــه.
يحق ــق
وضم ــان ثب ــات أدائه ــا؛ بم ــا ِّ
3.متابع ــة إط ــاق الخدم ــات الجدي ــدة وتحس ــينها َ
ُّ
تطلع ــات ال ــوزارة ومتعامليه ــا.

إطار عمل اللجنة:
ِّ
مؤشرات األداء لخدمات الوزارة.
1.إعداد تقارير ومتابعة
2.متابعة الخطط التطويرية والمشاريع التحسينية المعتَ َمدة من خالل اللجنة.
َ 3.ضمان التطوير والتحسين المستمر على خدمات الوزارة.

أبرز اإلنجازات:

عن اللجنة:
سـ ً
المقدمــة فــي المجــاالت كافــة للمتعامليــن،
ـعيا مــن الــوزارة إلــى تطويــر خدماتهــا
َّ
وف ــي إط ــار رف ــع ج ــودة الخدم ــات والمتابع ــة والتحس ــين المس ــتمر؛ فق ــد ت ــم تش ــكيل
لجن ــة كف ــاءة أداء ال ــوزارة «كف ــاءة» م ــن خ ــال إنش ــاء غرف ــة عملي ــات مش ــتَ َركة بقي ــادة
معالـــي نائـــب الوزيـــر وبعضويـــة عـــدد مـــن الـــوكالء ومديـــري العمـــوم؛ لمعالجـــة
االنحراف ــات الت ــي ق ــد تط ــرأ عل ــى خدم ــات ال ــوزارة الخارجي ــة والداخلي ــة.

المقدمــة للمتعامليــن؛ لتحقيــق مســتَ ْه َدفات
ِســب الرضــا عــن الخدمــات
َّ
•تحســين ن َ
الــوزارة.
•تنفيذ الخطط التصحيحية على إجراءات الخدمات لتسهيلها وتحسين أدائها.
وضمــان تنفيذهــا بالتعــاون مــع
•إطــاق المشــاريع التحســينية الداخليــة والخارجيــة َ
مكتــب إدارة المشــاريع فــي الــوزارة.

أثر لجنة كفاءة على مؤشرات الرضا عن خدمات الوزارة:
مــن خــال مراجعــة مؤشــرات األداء بشــكل أســبوعي واتخــاذ القــرارات بشــكل عاجــل
لتفـــادي أي انحرافـــات فـــي أداء المؤشـــرات ،عملـــت اللجنـــة علـــى الخـــروج بخطـــط
ومش ــاريع تصحيحي ــة أثم ــرت ع ــن تحقي ــق ع ــدد م ــن مؤش ــرات الرض ــا لمس ــتهدفاتها
بنهاي ــة الع ــام ،وكان ــت كالتال ــي:
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الداخلية

اإلنجــــــازات
إنجاز أكبر محضر ترقيات في تاريخ الوزارة
إذ وصل عدد الترقيات إلى  400ترقية.

تحقيق نسبة ارتباط مهني

			
إنجاز أكبر محضر ترقيات في تاريخ الوزارة

 400ترقية

الهدف االستراتيجي :

80%

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

تسكين جميع موظفي الوزارة على الهيكل
الجديد
بشــكل َســلِ س وســليم ،وذلــك بعــد إعــادة الهيكلــة واعتمــاد الهيــكل
الجديــد.

تُ قاس النسبة من ِق َبل وزارة الخدمة المدنية.
الهدف االستراتيجي :
نــــــــــوع اإلنــجــــــــــــاز :

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.
إجـــرائـــــي.

الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

إنشاء وحدات الموارد البشرية في الفروع
ِّ
ممثل للموارد البشرية بجميع الصالحيات الالزمة.
مع وجود
الهدف االستراتيجي :
محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات

إعداد دليل لتوحيد هوية التجهيزات
ً
الموحدة على جميع مباني الوزارة.
تطبيقا لمبدأ الهوية
وذلك
َّ
الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد في الوزارة.

ً
تطبيقا لالئحة الموارد البشرية
أول وزارة
بشكل مباشر بعد اعتمادها من ِق َبل وزارة الخدمة المدنية.

تطبق الئحة
وزارة التجارة واالستثمار أول وزارة في المملكة
ِّ
الموارد البشرية.
الهدف االستراتيجي :

رفع نسبة العنصر النسائي من إجمالي
موظفي الوزارة
لتصل إلى .10%

نسبة العنصر النسائي 10%
الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.

وضع خطة لتطوير القيادات
تســـتهدف  80مـــن قيـــادات الـــوزارة ،واعتمادهـــا مـــن خـــال لجنـــة
قيـــادات الـــوزارة برئاســـة معالـــي نائـــب الوزيـــر.

 80قـيــادة
الهدف االستراتيجي :
محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.

ً
برنامجا من برامج التواصل الداخلي
تنفيذ 90
لموظفي الوزارة
َّ
الموظفين.
َّ
والشراكة مع
لتعزيز البيئة الداخلية للوزارة

ً
برنامجا
90
الهدف االستراتيجي :
محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.
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اإلنجــــــازات

اإلنجــــــازات
صر عدد الموظفين العاملين
َح ْ
تخصصاتهم في الوزارة
بغير
ُّ
وه ــم يشــكِّلون  53%م ــن الع ــدد اإلجمال ــي للموظفي ــنُ ،
وأ ِع ـ َّـدت
خط ــة لالس ــتفادة المثل ــى منه ــم م ــن خ ــال نَ ْقله ــم إل ــى وظائ ــف
تخصصاتهـــم وإمكاناتهـــم ،ورفـــع الوعـــي لـــدى
تتناســـب أكثـــر مـــع
ُّ
كل وظيف ــة.
الموظفي ــن باأله ــداف الوظيفي ــة المطلوب ــة م ــن ِّ

تخصصاتهم
صر  53%من الموظفين العاملين بغير
ُّ
َح ْ
وو ْضع خطة لالستفادة المثلى منهم
َ

إعادة هيكلة فروع الوزارة
ً
فرعا.
في المناطق والمحافظات ،وهي  13منطقة و60

		
 13منطقة

ً
فرعا
60

الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

الهدف االستراتيجي :
محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.

ً
ً
تدريبيا
برنامجا
تنفيذ 187

إذ عملــت علــى تحقيــق مســتَ ْه َدفها الموضــوع حــول خطــة التوظيــف
ـاوز المســتَ ْه َدف فــي نهايــة العــام.
الوطنيــة وتــم تجـ ُ

موظـــف ،بنســـبة 93%
َّ
المتدربيـــن فيهـــا إلـــى 2000
وصـــل عـــدد
ِّ
موظفـــي الـــوزارة.
َّ
مـــن إجمالـــي

ً
ً
187
تدريبيا
برنامجا
متــــــــــدرب
2000
ِّ

بنسبة 92%

محفزة
ِّ
االرتقاء ببيئة عمل داخلية
وحاضنة لإلبداع.

صرف الرواتب من خالل منصة "صرف"
وه ــي منص ــة خاص ــة لص ــرف الروات ــب م ــن خ ــال مؤسس ــة النق ــد
مباش ــرةً .
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تجاوزت الوزارة الهدف السنوي للخطة الوطنية للتوظيف
الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

تجاوزت الوزارة الهدف السنوي للخطة الوطنية
للتوظيف

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

تحقيق االلتزام الكامل (بنسبة )100%
بخطط القوى العاملة
وذل ــك بع ــد حص ــر االحتي ــاج الوظيف ــي لل ــوكاالت واإلدارات العام ــة
للع ــام 2019م.

االلتزام بنسبة  100%بخطط القوى العاملة

الهدف االستراتيجي :

الهدف االستراتيجي :

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.
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رفع كفاءة إدارة الميزانية
من خالل تنفيذ المناقالت

إطالق برنامج إصدار تصاريح دخول السيارات
ً
إلكترونيا

إذ تم ــت إدارة الميزاني ــة بكف ــاءة م ــن خ ــال العم ــل عل ــى ع ــدد م ــن
المناق ــات الت ــي م ــن ش ــأنها تس ــهيل عملي ــة تموي ــل المش ــاريع
التطويريـــة.

لتحقي ــق أعل ــى مس ــتويات األم ــن والس ــامة ف ــي مراف ــق ال ــوزارة
م ــن خ ــال أتمت ــة عملي ــة تس ــجيل المركب ــات بش ــكل كام ــل.

الهدف االستراتيجي :

تمكيــن أعلــى مســتويات النضــج
والجاهزيــة الرقميــة فــي الــوزارة.

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

إدارة صرف الميزانية

تعزيز مفهوم العمل بال ورق

بالعم ــل عل ــى االس ــتغالل األمث ــل للم ــوارد م ــن خ ــال َص ـ ْـرف م ــا
نس ــبته  % 95م ــن الميزاني ــة وإص ــدار أكث ــر م ــن  420تعمي ـ ً
ـدا.

َص ْرف  95%من الميزانية

الهدف االستراتيجي :

ً
تعميدا
أكثر من 420

الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

عمل لوحة بيانات ()Dashboard
لبيانات الموظفين وحقوقهم
ِّ
مؤشـــرات الموظفيـــن تـــم العمـــل علـــى
فتســـهيال لمتابعـــة أداء
ً
تصميـــم  4لوحـــات متابعـــة األداء.

تصميم  4لوحات متابعة األداء
الهدف االستراتيجي :

ـق االكتف ــاء بإحال ــة المعام ــات إل ــى ال ــوكاالت واإلدارات
تحق ـ َ
فق ــد َّ
ً
إلكترونيـــا عـــن طريـــق نظـــام "ســـهل بلـــس" بنســـبة  ،70%حيـــث
ت ــم تأمي ــن أجه ــزة ماس ــح ضوئ ــي وكذل ــك أجه ــزة كهربائي ــة لحف ــظ
المعامـــات.

ً
إلكترونيا بنسبة 70%
إحالة المعامالت
الهدف االستراتيجي :
تحســين كفــاءة اســتغالل الموارد
في الــوزارة.

إعداد دليل لضبط معايير التشغيل والصيانة.
الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.
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للمقار قبل التأهيل وبعده
إعداد نموذج استبيان
ّ
لقياس رضا الموظفين عن مدى جاهزية الفروع.
الهدف االستراتيجي :
االرتقـــاء ببيئـــة عمـــل داخليـــة
محفـــزة وحاضنـــة لإلبـــداع.
ِّ

إعداد وتوزيع اللوحات التوعوية للسالمة الخاصة
بمشاريع التطوير
ـص س ــامة الموظفي ــن وتعت ــذر منه ــم
وه ــي
تتضم ــن عب ــارات تخ ـ ُّ
َّ
عل ــى اإلزع ــاج.
الهدف االستراتيجي :
االرتقـــاء ببيئـــة عمـــل داخليـــة
محفـــزة وحاضنـــة لإلبـــداع.
ِّ

عمل مسابقة (هل لديك موهبة؟) لمشاركة
الموظفين ُ
وأ َسرهم بمواهب الرسم
ـــرض اللوحـــات فـــي الـــوزارة ،واللوحـــات عبـــارة عـــن رســـومات
وع ْ
َ
محف ــزة أو وطني ــة؛ وذل ــك لتحفي ــز الش ــعور باالنتم ــاء
ِّ
فني ــة أو جم ــل
لل ــوزارة ل ــدى الموظفي ــن.
الهدف االستراتيجي :
االرتقـــاء ببيئـــة عمـــل داخليـــة
محفـــزة وحاضنـــة لإلبـــداع.
ِّ

للتحقق
ُّ
إعداد دراسات ألنظمة المباني القائمة
من تطبيق معايير السالمة وتقليل المخاطر:
موظفيه ــا وعمالئه ــا م ــن
َّ
وذل ــك حرص ـ ًـا م ــن ال ــوزارة عل ــى س ــامة
أي مش ــكالت متعلق ــة بالس ــامة.
الهدف االستراتيجي :
توفير بيئة آمنة وصحية.

تطوير دليل لمنهجية الـ 5Sوبدء التقييم
وذلك من خالل:
1.التع ــاون م ــع التواص ــل الداخل ــي عل ــى إرس ــال بري ــد إلكترون ــي
توع ــوي ع ــن المنهجي ــة.
2.تقديم ورش عمل لشرح أهمية تطبيق المنهجية.
3.تقديم منشورات لشرح معايير تقييم المنهجية.
4.تطوير المنشورات الورقية لنتائج التقييم.
الهدف االستراتيجي :
رفع مستوى جودة خدمات
المقدمة للمتعاملين
الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

180

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1441 1440ﻫـ

ً
موظفا على برنامج
عقد دورة تدريبية لـ40
 MS Projectوتدريب  8على شهادة PMP
فمـــن أساســـيات العمـــل علـــى المشـــاريع اإللمـــام وفهـــم هـــذا
تتبـــع األعمـــال.
َّ
البرنامـــج؛ لســـهولة
ودقـــة ُّ

متدر ًبا على برنامج MS Project
40
ِّ
متدربين على شهادة PMP
8
ِّ
الهدف االستراتيجي :
تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.
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ً
مقرا واكتمال تصميم
تأهيل وتطوير 18
ً
الموحدة
موقعا وفق الهوية
13
َّ
وتوفيـــر مرافـــق ِض ْمـــن أفضـــل وأحـــدث المواصفـــات؛ لالرتقـــاء
ببيئـــة عمـــل حاضنـــة لإلبـــداع.

ً
موقعا
تصميم 13

ً
		
مقرا
تأهيل وتطوير 18
الهدف االستراتيجي :

رفع مستوى جودة خدمات
المقدمة للمتعاملين
الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ

عقد ورشة عمل بعنوان
«السالمة في المواقع اإلنشائية »
لتوعيـــة الموظفيـــن عـــن أهميـــة ومعاييـــر الســـامة العامـــة فـــي
المواقـــع اإلنشـــائية.
الهدف االستراتيجي :

تحسين كفاءة استغالل الموارد
في الوزارة.

إعداد قائمة لتقييم المقاولين
لمعرفة حالة المشاريع والدروس المستفادة.
الهدف االستراتيجي :
رفع مستوى جودة خدمات
المقدمة للمتعاملين
الوزارة
َّ
المؤسسي.
التميز
وفق معايير
َّ
ُّ
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تحسين
بيئة األعمال

184

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

1441 1440ﻫـ

