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تــم إعــداد هــذا التقريــر تحقيقــاً للمــادة رقــم  29مــن نظــام مجلــس الــوزراء“ :علــى جميــع الــوزارات
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أن ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء خــال تســعين يومــاً مــن بدايــة
كل ســنة ماليــة تقريــراً عمــا حققتــه مــن إنجــازات مقارنــة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة
خــال الســنة الماليــة المنقضيــة ،ومــا واجههــا مــن صعوبــات ،ومــا تــراه مــن مقترحــات لحســن ســير
العمــل فيهــا”.
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كلمة معالي
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية

بحمــد اللــه تعالــى وتوفيقــهَ ،شـ ِـه َد العــام  2019م َد ْعمــاً كبيــراً للتجــارة الخارجيــة بالمملكــة مــن خــال رؤيتهــا االســتراتيجية ،حيــث صــدرت
موافقــة القيــادة الرشــيدة علــى إنشــاء الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة لتعظيــم مكاســب المملكــة التجاريــة الدوليــة ،وتنميــة العالقــات
التجاريــة مــع الشــركاء الدولييــن ،وترســيخ مكانتهــا التجاريــة واالســتثمارية كمركــز إقليمــي وعالمــي ،وتعزيــز تواجدهــا فــي المنظمــات
واالتفاقيــات والتعهــدات الدوليــة التجاريــة ،وتعزيــز اقتصادهــا الوطنــي.
ومنــذ إطالقهــا؛ عملــت الهيئــة علــى تمكيــن القطــاع الخــاص مــن المشــاركة الفاعلــة فــي التجــارة الخارجيــة ،وتفعيــل منظومــة
المفاوضــات التجاريــة فــي المعاهــدات واالتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة المختلفــة ومنهــا اتفاقيــات التجــارة الحــرة،
ـدة لتمكيــن وتعزيــز العالقــات
والدفــاع عــن مصالحهــا فــي قضايــا التجــارة الدوليــة ،كمــا عملــت الملحقيــات التجاريــة فــي الخــارج جاهـ ً
التجاريــة مــع الــدول.
وبفضــل اللــه ،عملــت الهيئــة فــي هــذا العــام علــى عــدة مبــادرات ومشــروعات مهمــة ،منهــا مشــروع النظــام الســعودي للمعالجــات
التجاريــة فــي التجــارة الدوليــة ،حيــث يهــدف إلــى حمايــة الصناعــة فــي المملكــة مــن الضــرر الناتــج عــن الممارســات الضــارة فــي التجــارة
الدوليــة ،ودخــول اتفاقيــة تحريــر التجــارة فــي الخدمــات بيــن الــدول العربيــة حيــز النفــاذ ،ودراســة كافــة االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة
واإلقليميــة والدوليــة التــي تُ عـ ُّـد المملكــة طرفــاً فيهــا أو المســتهدف إبرامهــا لتعظيــم االســتفادة منهــا علــى مســتوى القطاعيــن
الموجهــة للقطــاع الخــاص بهــذا الشــأن.
الحكومــي والخــاص ،وعقــد عــدد مــن ورش العمــل
ّ
ليتحقــق لــوال توفيــق المولــى عــزَّ وجـ َّـل ،ثــم الدعــم الالمحــدود مــن مقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
َّ
كل ذلــك مــا كان
ُّ
ســلمان بــن عبــد العزيــز وســيدي ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظهمــا اللــه ،-كمــا أتقــدم
بجزيــل الشــكر لمعالــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس اإلدارة د .ماجــد بــن عبداللــه القصبــي وأعضــاء مجلــس اإلدارة الموقريــن ،وكافــة
منســوبي الهيئــة علــى عملهــم المســتمر فــي ســبيل تحقيــق اإلنجــازات بمــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030

معالي األستاذ/عبدالرحمن بن أحمد الحربي
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية
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يلخــص أبــرز اإلنجــازات خــال العــام (1441 - 1440ه ـ /
وأضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة الــذي ِّ
تحققــت بفضــل اللــه تعالــى ،ثــم بجهــود زمالئــي فــي الهيئــة بمختلــف إداراتهــم وأعمالهــم؛ تنفيــذاً لتوجيهــات القيــادة
2019م) والتــي َّ
بمواصلــة العمــل علــى تعظيــم مكاســب المملكــة فــي التجــارة الخارجيــة وحمايــة صناعاتهــا ومنتجاتهــا الوطنيــة مــن
الرشــيدة ،ونَ ِع ُدكــم
َ
الممارســات الضــارة بالتجــارة الدوليــة ،وتعزيــز تنافســيتها ،وتمكيــن نفاذهــا لألســواق الخارجيــة ،وتحقيــق مزيـ ٍـد مــن اإلنجــازات لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030راجيــن المولــى عــز وجــل أن يوفقنــا ويســدد خطانــا لمــا فيــه خيــر البــاد والعبــاد.
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02
إنشاء الهيئة
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األوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء
واألوامر السامية الصادرة بشأن إنشاء الهيئة
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )211بتاريــخ 1440/4/25ه ـ
القاضــي بإنشــاء الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة علــى النحــو
الــوارد بالقــرار ،والمتضمــن علــى عــدد ( )10بنــود ومنهــا مــا يلــي:
أوال
ً
تُ نشــأ هيئــة عامــة للتجــارة الخارجيــة ذات شــخصية اعتباريــة تســمى (الهيئــة العامــة للتجــارة
الخارجيــة) ،تتمتــع باالســتقالل المالــي واإلداري.

ثانياً

(أوال) من هذا القرار ما يلي:
ينقل إلى الهيئة المشار إليها في البند
ً
•جميــع المهمــات واألعمــال والصالحيــات الموكولــة إلــى وكالــة التجــارة الخارجيــة
فــي وزارة التجــارة واالســتثمار ،ومــا يتصــل بهــا ،وكذلــك اإلشــراف علــى الملحقيــات
التجاريــة فــي الخــارج.
•جميــع المهمــات واألعمــال المتعلقــة بالسياســة واالســتراتيجية الخارجيــة ذات الصلة
بالتجــارة واالســتثمار ،وتمثيــل المملكــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة والمحافــل
الدوليــة األخــرى ،ومــا يتصــل بالعالقــة التجاريــة الدوليــة والمفاوضــات وتســوية
المنازعــات المتعلقــة بهــا ،وكذلــك المعالجــات التجاريــة التــي تشــمل مكافحــة
اإلغــراق والدعــم والتدابيــر الحمائيــة الوقائيــة”.

األوامر الملكية:
صــدر األمــر الملكــي رقــم (أ )265/بتاريــخ 1440/07/16ه القاضــي بتعييــن األســتاذ/
عبدالرحمــن بــن أحمــد الحربــي محافظــاً للهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة بالمرتبــة الممتــازة.

األوامر السامية:
•صــدر األمــر الســامي رقــم  40882بتاريــخ 1440/07/21ه المتضمــن الموافقــة
علــى مباشــرة مجلــس اإلدارة أعمالــه بعضويــة معالــي محافــظ الهيئــة وممثلــي
ـتثناء – مــع مراعــاة النصــاب الــازم لالنعقــاد وفقــاً لمــا
الجهــات الحكوميــة – اسـ ً
ورد فــي البنــد (ثالثــاً) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )211ســالف الذكــر إلــى حيــن
اكتمــال تشــكيل مجلــس اإلدارة.
•صــدر األمــر الســامي رقــم  52155بتاريــخ  1440/09/15ه المتضمــن الموافقــة
علــى تعييــن األعضــاء المســتقلين فــي مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة.
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الرؤية
تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية ،بما يسهم
في تعزيز االقتصاد الوطني.
المهام الرئيسية

األهداف االستراتيجية

تمكين النفاذ إلى األسواق المستهدفة
للصادرات غير النفطية والحد من
العوائق التي تواجهها.

تعزيز مكاسب المملكة التجارية
في المنظمات الدولية ،وخاصة
منظمة التجارة العالمية ،واالتفاقيات
والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

ترسيخ المكانة التجارية للمملكة كمركز
إقليمي وعالمي.

حماية المنتجات الوطنية من الممارسات
الضارة بالتجارة الدولية ،والتي تشمل
مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية
والوقائية.

التفاوض وإبرام االتفاقيات التجارية
لتمكين النفاذ إلى األسواق وتعظيم
مكاسب المملكة الدولية.

الحد من المعوقات التي تواجه
المصدرين والمستثمرين السعوديين في
الخارج ،وتقديم الخدمات والدعم الالزم
من خالل الملحقيات التجارية.

توفير الحماية للمنتجات الوطنية من
الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

رفع مساهمة القطاع الخاص
في التجارة الخارجية.

متابعة التزامات المملكة باالتفاقيات
والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة
العالمية والمنظمات الدولية في
الشؤون التجارية الخارجية.

التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن
تنفيذ التزامات المملكة التجارية
واالستثمارية باالتفاقيات والتعهدات
الدولية ،وكذلك العمل على التزام
تطبيق الدول التزاماتها باالتفاقيات
والتعهدات الدولية.

وضع السياسات التجارية للمملكة
بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
والقطاع الخاص.

تنمية العالقات التجارية واالستثمارية
الدولية للمملكة.

تمكين تحقيق التنوع في التجارة
الخارجية في السلع والخدمات.
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تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص
في التجارة الخارجية.

الهيئة العامة للتجارة الخارجية | 21

مجلس اإلدارة
قرارات مجلس إدارة الهيئة خالل (مرحلة التأسيس) لعام 2019م

معالي الدكتور/ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية

معالي األستاذ/عبدالرحمن بن أحمد الحربي
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية

معالي المهندس/أسامة بن عبد العزيز الزامل
ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

سعادة األستاذ/عبد العزيز بن متعب الرشيد
ممثل وزارة المالية

سعادة الدكتور/نايف بن عبيد العتيبي
ممثل وزارة الطاقة

سعادة الدكتور/سعد بن عبدالله خليل
ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة

سعادة الدكتور/عبد الرحمن بن مؤيد القرطاس
ممثل وزارة االقتصاد والتخطيط

سعادة األستاذ/أحمد بن سليمان العقيل
ممثل وزارة الخارجية

سعادة الدكتور/سامي بن سعد الصقر
ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء

سعادة الدكتور/بدر بن صالح الصقري
ممثل وزارة النقل

سعادة األستاذ/يوسف بن عبدالله البنيان
عضو مستقل

سعادة األستاذ/فريد بن سعيد العسلي
عضو مستقل

سعادة األستاذ/عبد الكريم بن ابراهيم النافع
عضو مستقل

سعادة األستاذ/عبدالله بن صالح الحقباني
عضو مستقل
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قــام مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة فــي العــام 2019م بعقــد ثالثــة
اجتماعــات للمجلــس وثالثــة اجتماعــات للجنــة التنفيذيــة للمجلــس تضمنــت إصــدار
عــدد مــن القــرارات تهــدف إلــى وضــع األســس التنظيميــة والخطــط التنفيذيــة
والمشــاريع لتمكيــن الهيئــة مــن أداء مهماتهــا وتحقيــق التطلعــات ،وتضمنــت أبــرز
تلــك قــرارات المجلــس اآلتــي:

•اعتماد مشروع تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والرفع به للمقام السامي الكريم.
•اعتماد الهيكل التنظيمي وتخطيط القوى العاملة للهيئة.
•اعتماد مصفوفة الصالحيات المالية واإلدارية المؤقتة.
•اعتمــاد مشــروع النظــام الوطنــي للمعالجــات التجاريــة فــي التجــارة الدوليــة والرفــع بــه
للمقــام الســامي الكريــم.
•اعتماد هوية الهيئة.
•اعتماد استئجار المقر الرئيس للهيئة.
•اعتماد حوكمة منظومة الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه.
•اعتمــاد الخطــة التنفيذيــة لحمايــة المنتجــات الوطنيــة مــن الممارســات غيــر العادلــة لعــام
2019م.
•اعتمــاد مخرجــات دراســة جــدوى إبــرام اتفاقيــات تجــارة حرة مع عدد مــن الدول والتجمعات
االقتصادية ( 8دول و 4تكتالت اقتصادية).
•الموافقــة علــى انضمــام المملكــة للبيانــات الوزاريــة المشــتركة والمبــادرات والمقترحــات
فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة التاليــة:
•مبادرة التجارة اإللكترونية.
•مبادرة تيسير االستثمار.
•مبادرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
•مبادرة القواعد المحلية لتجارة الخدمات.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية | 23

الهيكل التنظيمي
وفيما يلي ،بيانات موظفي الهيئة العامة للتجارة الخارجية لعام 2019م
األمانة العامة لمجلس اإلدارة
االستراتيجية والدراسات االقتصادية

مجلس اإلدارة

وكيل المحافظ
للعالقات الدولية
والملحقيات التجارية

اإلدارة القانونية

العالقات الدولية
عالقات القطاع
الخاص ومجالس
األعمال

اللجنة االستشارية

وكيل المحافظ
للمنظمات واالتفاقيات الدولية
مكتب الممثل
الدائم لدى منظمة
التجارة العالمية

مكتب معالي المحافظ

إدارة التواصل واإلعالم

المفاوضات
ومنظمة التجارة
العالمية

وكيل المحافظ
للمعالجات التجارية
إدارة الشكاوى

مجموعة العشرين

إدارة التحقيقات
في الضرر

الوثائق
والمحفوظات

إدارة السياسات
والجودة

الهندسية
والخدمات
المشتريات
والعقود
تقنية
المعلومات

المنظمات الدولية

الشؤون
المالية
واإلدارية
مستشارو
التجارة

السلع

مجلس التعاون
الخليجي

الخدمات واالستثمار

جامعة الدول العربية
ومنظمة التعاون
اإلسالمي

إدارة التحقيق في
اإلغراق والدعم

مكتب مقاطعة
إسرائيل

إدارة الدفاع عن
الصادرات في
المعالجات التجارية

المجاالت األخرى:
النصوص واألحكام
العامة
التجارة اإللكترونية
قواعد المنشأ
المشتريات الحكومية

وكيل المحافظ
للخدمات المشتركة
اإلدارة
المالية

االتفاقيات
والسياسات التجارية

الملحقيات
التجارية

عدد الموظفين

لجنة المراجعة
معالي المحافظ

إدارة المراجعة الداخلية

اللجنة التنفيذية

المنظمات األخرى

نسبة الموظفات اإلناث

نسبة التوطين

المقر الرئيسي

92

%19

%93

الملحقيات بالخارج

81

%9

%59

173

إجمالي عدد الموظفين

القوى العاملة وبرامج التدريب والتطوير
فــي إطــار حــرص وتوجــه الهيئــة العامــة
للتجارة الخارجية لتوفير األدوات األساسية
لمنســوبيها للقيــام بالمهــام واألعمــال
المكلفيــن بهــا علــى أكمــل وجــه ،وأيضــاً
لتطويــر مهاراتهــم الفنيــة واإلداريــة؛ فقــد
تــم االتفــاق مــع مجموعــة البنــك الدولــي

( )WBGبالشــراكة مــع معهــد التجــارة
الدولي ( )WTIالنتداب  15موظفاً لحضور
دورات تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال
القانــون التجــاري ،واالقتصــاد ،والسياســات
التجاريــة.

األمن السيبراني
الموارد
البشرية

 | 24التقرير السنوي 1441 - 1440هـ (2019م)

الهيئة العامة للتجارة الخارجية | 25

03

الوضع الراهن للتجارة
الخارجية للمملكة
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نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

حجم التجارة والميزان التجاري

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

الصادرات والواردات والميزان التجاري وحجم التجارة (مليون ريال)

الصادرات السلعية غير البترولية

السنة

الصادرات السلعية

الواردات السلعية

حجم التجارة

الميزان التجاري

2009

721,109

358,290

1,079,400

362,819

2010

941,785

400,736

1,342,521

541,050

2009

2011

1,367,620

493,449

1,861,069

874,171

2010

134,610

2012

1,456,502

583,473

2,039,975

873,029

2011

176,568

31.2

2013

1,409,523

630,582

2,040,106

778,941

2012

190,952

8.1

583,473

2014

1,284,122

651,876

1,935,997

632,246

2013

202,443

6.0

630,582

8.1

2015

763,313

655,033

1,418,346

108,280

2014

217,030

7.2

651,876

3.4

33.3

2016

688,423

525,636

1,214,059

162,787

2015

189,901

12.5

655,033

0.5

29.0

2017

831,881

504,447

1,336,328

327,435

2016

177,694

6.4

525,636

19.8

33.8

2018

1,103,900

513,993

1,617,893

589,908

2017

193,479

8.9

504,447

4.0

38.4

2018

235,458

21.7

513,993

1.9

45.8

حجم التجارة والميزان التجاري (مليار ريال)
الميزان التجاري

2500

1000

2000

800

900

2250

700

1750

600

1500

500

1250

400

1000

300

750

200

500

100

250
2018

2017

2016

حجم التجارة

2015

2014

2013

الميزان التجاري

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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السنة

(مليون ريال)

التغير السنوي ()%

(مليون ريال)

التغير السنوي ()%

109,619

9.9

358,290

17.0

30.6

22.8

400,736

11.8

33.6

493,449

23.1

35.8

18.2

32.7
32.1

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات

حجم التجارة

0

الواردات السلعية

نسبة الصادرات غير
البترولية للواردات
()%

2012

2011

2010

2009

0

مليار ريال

%55
%50
%45

700

%45.8

600
%38.4

%40

%33.8

%35

%29.0

%30

%33.3

%32.1

%32.7

%33.6 %35.8

500
%3.6

300

%25

200

%20

100

%15
%10

400

2018

2017

2016

2015

نسبة الصادرات غير البترولية للواردات ()%

2014

2013

الواردات

2012

2011

2010

2009

0

الصادرات غير البترولية

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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أكبر عشرة شركاء تجاريين للمملكة لعام 2018م

صادرات المملكة لعام 2018م

الدولة

نو

المنتج

(الجدول بالمليون دوالر أمريكي)

فئة الصادرات

2018م

نسبة التغيير عن العام السابق

الصادرات السلعية النفطية
الصادرات (مليون ريال)

868.442

%36

الحصة من إجمالي الصادرات

%78.7

____

الصادرات السلعية غير النفطية
الصادرات (مليون ريال)

235.458

%21.7

الحصة من إجمالي الصادرات

%21.3

____

صادرات الخدمات

الصادرات (مليون ريال)

73.696

إجمالي الصادرات

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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%8.3

1.177.596

الصادرات

الترتيب

الواردات

الترتيب

حجم التجارة

الترتيب

الميزان التجاري

الصين

39.121

1

21.819

1

60,940

1

17,302

أمريكا

25,499

5

18.838

2

44,337

2

6,661

اليابان

32,972

2

5.491

6

38,463

3

27,481

الدولة

الهند

26,317

كوريا
الجنوبية

26,025

3
4

5.686
4.319

5
8

32,003
30,344

4
5

20,631
21,706

اإلمارات

16,553

6

11.584

3

28,137

6

4,969

سنغافورة

11,625

7

1.152

25

12,777

7

10,473

هولندا

9,468

8

1.829

16

11,297

8

7,639

فرنسا

5,178

13

5.274

19

10,452

9

-96

إيطاليا

5,124

14

4.290

10

9,414

10

834

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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أعلى  5خدمات حصة من الناتج المحلي اإلجمالي

الخدمات

قطاع التصنيع

الميزان التجاري ( – 2018مليار ريال)
.
.
.
.
.

االقتصاد

1الخدمات الحكومية )(%18.8
2المالية ،العقار ،خدمات األعمال )(%12.1
3الجملة والتجزئة ،المطاعم والفنادق )(%9.5
4النقل واالتصاالت )(%5.8
5التشييد والبناء )(%5.1

%72

%28

التجارة

-135

المواد الغذائية والمنسوجات
والكيماويات والمعادن وغيرها

الميزان

تكرير البترول

%57

صادرات

واردات

CAGR
)(2010-2018

السلع
%30

واردات غير نفطية ( – 2018مليار ريال)

صادرات غير نفطية ( – 2018مليار ريال)

)CAGR (2010-2018
30

69

212

44

40

23

80

3

155

29

21

2

12

14

-263
الميزان
األسلحة  ،متفرقات
أجهزة ومعدات

المنسوجات والمالبس

الكيماويات والبالستيك والمطاط

مواد غذائية

معادن

تيسير التجارة

المراكز الدولية

غير نفطي

أخشاب ومعادن

2019

2014

تيسير التجارة ()OECD

/144

34

29

التجارة عبر الحدود ()World Bank

/190

86

69

2018

2014

/46

44

36

/61

23

10

International Trade
Sub-index (IMD World
Competitiveness
)Yearbook

/63

2019

2014

42

52

مركز المملكة في
االستيراد عالمياً

2018

مركز المملكة
في التصدير عالمياً

قيود التجارة
تقييد تجارة الخدمات
الرقمية (منظمة )OECD

الحواجز الجمركية وغير
الجمركية ()EIU

إجمالي أداء التجارة

32

-16
-498

+%2.5

+%6.4

853

التصنيع

)CAGR (2010-2018

الميزان التجاري ( – 2018مليار ريال)
1.103
590
868

الخدمات

التعدين والمحاجر

71

+%7.0

الناتج المحلي اإلجمالي حسب الناتج ()2018
%13

-206

-514
واردات

235
صادرات

نفطي

2018
41

 .1إجمالي الناتج المحلي االسمي لعام  .2 2018المرتبة األولى تصنف فيها المملكة العربية السعودية
المصادرGASTAT، OECD، World Bank :؛ تقرير  ، ICC ، IMD ، EIUسهولة ممارسة األعمال  ، 2020تحليل الخبراء.
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-498

235

868

638
-493

صادرات غير نفطية

صادرات نفطية

واردات

%2.5

الواردات غير
النفطية

193

العجز الكلي

الفائض الكلي

%6.4

الصادرات غير
النفطية

-519

-1 1

سنغافورة

3

-16 16

إيطاليا

%1.8

إجمالي الصادرات

178

-1 1

كندا

2

-20 18

فرنسا

معدل النمو السنوي اإلجمالي
CAGR%, 2010-2018

511

1

-2

إيطاليا

3

-7 33

هولندا

سنغافورة

تجارة السلع غير النفطية للمملكة ( ،2018-2010مليار ريال)

-650

2

-2

اليابان

-4 28 15

-43

اإلمارات

190

-3 2

إيرلندا

30

33

4

573

-2

ماليزيا

5

93

-16

كوريا الجنوبية

-642

-7 -3

فرنسا

13

85

-21

الهند

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

صادرات نفطية

واردات غير نفطية

إجمالي الميزان التجاري

 .1يشمل المملكة المتحدة ؛  .2باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.
ملحوظــة :الترتيــب علــى أســاس إجمالــي حجــم التجــارة (الــواردات والصــادرات)؛ بالنســبة لصــادرات الخدمــات ،يتــم اســتخدام بيانــات
واردات الخدمــات مــن المملكــة العربيــة الســعودية بســبب عــدم توفــر تفاصيــل الصــادرات الســعودية.
المصادر ،GASTAT :منظمة التجارة العالمية ،تحليل الخبراء.
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217

-10 -3

بريطانيا

4

120

-21

اليابان

ـاء علــى بيانــات البنــك الدولــي ،وقيــم االســتيراد/التصدير غيــر النفطــي فــي المملكة
 .1قيــم االســتيراد/التصدير غيــر النفطــي العالميــة بنـ ً
ـاء علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء .الســلع والخدمــات الحكوميــة مســتثناة مــن تحليــل معــدل النمــو الســنوي
العربيــة الســعودية بنـ ً
المركب.
المصدر :البنك الدولي ،الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليل الخبراء.

1,067

1

-21

هولندا

7

88

-71

أمريكا

المملكة

العالم

-622

5

-34

أمريكا

36

110

-82

الصين

الخدمات

الواردات

		
%0.8

202

أكبر شركاء تجاريين

20

17

الواردات

الصادرات

		
%5.2
		
%7.0
		
%5.1

1,207

أكبر شركاء تجاريين

الصادرات

%2.5

-581

-14 22 30

السلع

191

العربية2

الدول

العربية2

44

51

الواردات غير
النفطية

1,266

الدول

47

55

-57

مجلس التعاون

32

29

الواردات غير
النفطية

	
%3.7
		

%6.4

-492

مجلس التعاون

27

122

-133

االتحاد

األوروبي1

الصادرات غير
النفطية

177

اليشمل يشمل
النفط النفط

41

46

الصادرات غير
النفطية

	
		 %3.6

1,191

فائض
أو عجز المملكة

2018

2010

-400

11

-51

االتحاد

األوروبي1

الميزان التجاري
( –2018مليار ريال)

أكبر
تكتالت تجارية

معدل النمو السنوي اإلجمالي CAGR%, 2010-2018

135

فائض
أو عجز المملكة

أكبر
تكتالت تجارية

ترتيب المملكة عالمياً

807

التجارة في الخدمات
الميزان التجاري
( –2017مليار ريال)

التجارة في السلع

نمو المملكة مقارنة بالعالم

صادرات غير نفطية
الميزان التجاري غير النفطي

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليل الخبراء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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تحليل التجارة غير النفطية في المملكة ( 2018 -مليار ريال)
صادرات

صادرات وواردات المملكة غير النفطية  ،2018-2014( -مليار ريال)

واردات

80

-18

بالستيك ،مطاط

76

-52

كيميائيات

الواردات الرئيسية هي
منتجات الحديد والصلب
( ، )%34والحديد
األساسي والصلب ()%28

6

-12

أجار ومعادن

-3

-12

أخشاب ومنتجات ورقية

4

-16

آللئ ومجوهرات

10

-25

معدات نقل أخرى

-16 -1

معدات بصرية ومعدات تصوير

-22 -2

	المنسوجات والمالبس

-44

	معادن

-30 -3

	أخرى

5

-60

	مركبات

14

-80

	مواد غذائية

21

الواردات الرئيسية هي
المواد الغذائية المحضرة
( ، )%32الحبوب (، )%22
األلبان ()%9

-111 12

الواردات الرئيسية
هي اآلالت واألجهزة
الميكانيكية ()%53
والكهربائية واإللكترونيات
()%47

عجز مرتفع

9

جلود ،فراء

-2
الواردات الرئيسية هي
مواد كيميائية متخصصة
مثل المستحضرات
الصيدالنية ()%40
ومستحضرات التجميل
( )%13والمواد الكيميائية
األساسية مثل المواد
الكيميائية العضوية ()%15

235

2

3

5

217

	أجهزة ومعدات كهربائية

صادرات غير
نفطية 2018
498

واردات غير نفطية
2018

أخرى

24

أخرى

أجار ومعادن

24

أجار ومعادن

معادن

36

معادن

البالستيكيات

60

صادرات غير
نفطية 2014
642

البالستيكيات

واردات غير نفطية
2014

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليل الخبراء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة

فائض مرتفع

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليل الخبراء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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واردات المملكة حسب فئة الدول – ( 2018مليون ريال)

صادرات المملكة حسب فئة الدول – ( 2018مليون ريال)

#

فئة الدولة

2018

نسبة التغير عن العام السابق

#

فئة الدولة

2018

نسبة التغير عن العام السابق

1

مجلس التعاون الخليجي

102,403

%9.3

1

مجلس التعاون الخليجي

56,924

%25.4

2

الدول العربية

51,942

%7

2

الدول العربية

14,468

%-19.3

3

دول منظمة التعاون اإلسالمي

59,133

%36.4

3

دول منظمة التعاون اإلسالمي

22,958

%-10.1

4

اآلسيان

585,405

%34.7

4

اآلسيان

164,251

%1

5

إفريقيا

32,102

%26.2

5

إفريقيا

5,945

%-10.8

6

أستراليا وجزر الباسيفيك

3,321

%29.8

6

أستراليا وجزر الباسيفيك

4,243

%-32.2

7

أمريكا الشمالية

106,493

%39

7

أمريكا الشمالية

76,965

%6.4

8

أمريكا الالتينية

11,396

%51.8

8

أمريكا الالتينية

18,066

%1.8

9

االتحاد األوروبي

148,180

%52.3

9

االتحاد األوروبي

132,846

%-2.5

10

أوروبا بدون االتحاد األوروبي

3,514

%57.1

10

أوروبا بدون االتحاد األوروبي

17,326

%26.7

1,103,900

%32.7

اإلجمالي

513,993

%1.9

اإلجمالي

توزيع صادرات المملكة
حسب فئة الدول 2018

إسبانيا %53
االتحاد األوروبي %13

االتحاد األوروبي %26

أمريكا الشمالية %10

أمريكا الشمالية %15

مجلس التعاون الخليجي %9

مجلس التعاون الخليجي %11

دول منظمة التعاون اإلسالمي %5

دول منظمة التعاون اإلسالمي %4

الدول العربية %5
إفريقيا %3
أمريكا الالتينية %1
أوروبا بدون االتحاد األوروبي %0

أوروبا بدون االتحاد األوروبي %4
أمريكا الالتينية %3
الدول العربية %3
أستراليا وجزر الباسفيك %1

أستراليا وجزر الباسفيك %0

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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توزيع واردات المملكة
حسب فئة الدول 2018

إسبانيا %32

إفريقيا %1

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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أبرز شركاء صادرات المملكة 2018م

فئة الدولة

#

أبرز شركاء واردات المملكة 2018م

إجمالي ( 2018مليون ريال)

#

فئة الدولة

إجمالي ( 2018مليون ريال)

1

الصين

146,703

1

الصين

81,821

2

اليابان

123,646

2

الواليات المتحدة األمريكية

70,642

3

الهند

98,689

3

اإلمارات

43,441

4

كوريا الجنوبية

97,592

4

ألمانيا

28,306

5

الواليات المتحدة األمريكية

95,622

5

الهند

21,322

6

اإلمارات

62,073

6

اليابان

20,590

7

سنغافورة

43,593

7

فرنسا

19,777

8

هولندا

35,504

8

كوريا الجنوبية

16,195

9

بلجيكا

29,298

9

إيطاليا

16,088

10

البحرين

27,595

10

بريطانيا

11,868

11

تايوان

27,881

11

تركيا

10,036

12

تايلند

21,947

12

إسبانيا

9,327

13

مصر

19,360

13

البرازيل

8,824

14

إيطاليا

19,215

14

تايلند

7,540

15

فرنسا

19,419

15

سويسرا

7,329

868,137

اإلجمالي

اإلجمالي
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صادرات خدمات المملكة حسب القطاع ()2018 ، %

نسبة خدمات المملكة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ()2018-2008

77

المتوسط %76

%100

%0

%1

%2

%1

%23

%73

76
%96
صادرات

75

2018

2016

2014

2012

2010

2008

74

اإلجمالي

أخرى1

NA

خدمات
األعمال
%29-

االتصاالت
%6-

الخدمات
المالية
%1-

النقل

السياحة

%12

%14
)CAGR (2014-2018

نسبة الخدمات من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية وواردات المملكة ()2018-2008
50

المتوسط %39

45

واردات خدمات المملكة حسب القطاع ()2018 ، %

%100

%12

%3

%8

%19

%29

%30

40
35
30

المتوسط %22

25

%59
واردات

20
2018

2016

2014

2012

نسبة الخدمات من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية

2010

2008

15

نسبة الخدمات من إجمالي واردات المملكة

اإلجمالي

أخرى1

االتصاالت

%11

%14-

الخدمات
المالية
%6

خدمات
األعمال2
%7

النقل

السياحة

%6-

%9)CAGR (2014-2018

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليل الخبراء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
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1 .يشمل الخدمات البيئية (إدارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها)
2 .تشمل البناء ،الرعاية الصحية ،التعليم ،الترفيه ،الثقافة ،الرياضة ،الصيانة واإلصالح.
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،تحليل الخبراء.
البيانات اإلحصائية لعام 2019م قيد المعالجة حالياً لدى الجهات المختصة
بيانات خدمات التوزيع غير متوفرة ،والسلع والخدمات الحكومية مستثناة من التحليل.
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ملخص االتفاقيات التجارية

االتفاقيات التجارية الملزمة
()25
()19
اتفاقية منظمة التجارة
العالمية
.

1االتفاقية العامة للتعريفات

.

2اتفاقية الزراعة.

.

والتجارة (جات .)1994

.

4اتفاقية العوائق الفنية على

.

5اتفاقية اإلجراءات التجارية ذات

.

6اتفاقية مكافحة اإلغراق.

.

8اتفاقية الفحص قبل الشحن.

.

.

()2
اتفاقية إقليمية
.

التجارة.

الصلة باالستثمار.

7اتفاقية التقييم الجمركي.
9اتفاقية قواعد المنشأ.

	 10.اتفاقية إجراءات تراخيص

1االتفاقية االقتصادية لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية

وتشمل اتفاقية فرعية خاصة

3اتفاقية إجراءات الصحة والصحة
النباتية.

اتفاقية ذات صلة بالتجارة
()225

باالتحاد الجمركي لمجلس

.

التعاون لدول الخليج العربية.

()4
اتفاقية تجارة حرة
.

.

2نظام األفضلیات التجاریة فیما

بین الدول األعضاء في منظمة

التعاون اإلسالمي (كومسيك).

()225
اتفاقية ذات صلة بالتجارة

1اتفاقية التجارة الحرة بين دول

تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

العربية وسنغافورة.

( )114دولة

مجلس التعاون لدول الخليج

2اتفاقية التجارة الحرة بين دول

وبرامج تعاون وما في حكمها مع عدد

مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ورابطة التجارة الحرة

.

.

األوروبية (االفتا).

3اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية في
إطار جامعة الدول العربية.

4اتفاقية تحرير التجارة في

الخدمات بين الدول العربية في
إطار جامعة الدول العربية.

االستيراد.

	 11.اتفاقية الدعم واإلجراءات
التعويضية.

	 12.اتفاقية الوقاية.

	 13.اتفاقية تيسير التجارة.

	 14.االتفاقية العامة لتجارة
الخدمات.

	 15.اتفاقية الجوانب التجارية ذات
الصلة بالملكية الفكرية.

	 16.آلية مراجعة السياسات التجارية.
	 17.تفاهم تسوية المنازعات.

	18.اتفاقية تكنولوجيا المعلومات
(عديدة األطراف).

	 19.اتفاقية التعريفات الكيماوية
المنسقة (عديدة األطراف).
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04

إنجازات ومشاريع الهيئة
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العالقات الدولية والملحقيات التجارية

تشمل تغطية الملحقيات التجارية نطاقاً جغرافياً لدول أخرى كما يلي:

تتولــى وكالــة الهيئــة للعالقــات الدوليــة والملحقيــات التجاريــة العمــل علــى تنميــة العالقــات
االقتصاديــة الدوليــة ورفــع الميــزان التجــاري غيــر النفطــي للمملكــة ،وتســعى إلــى تمكيــن القطــاع
الخــاص مــن النفــاذ وتذليــل العوائــق للصــادرات الســعودية ،واإلشــراف علــى مجالــس األعمــال
الدوليــة المشــتركة ،وإدارة اللجــان الحكوميــة المشــتركة التــي تترأســها الهيئــة ومتابعــة مخرجاتهــا،
وإدارة شــؤون زيــارات الوفــود الرســمية الدوليــة.
كمــا تقــوم الملحقيــات التجاريــة بتمثيــل
المملكــة فــي الــدول ضمــن تغطيتهــا،
وتعمــل علــى تحفيــز نفــاذ الصــادرات
الســعودية ،وجــذب االســتثمارات األجنبيــة
إلــى المملكــة -بالتنســيق مــع الجهــات
المعنيــة ،-وتســهيل أعمــال القطــاع
الخــاص ،والمشــاركة فــي الفعاليــات

والمعــارض فــي البلــد المضيــف ،باإلضافــة
إلــى إعــداد األبحــاث والتقاريــر االقتصاديــة
الالزمــة ،وتمكيــن الوصــول للفــرص التجاريــة
واالســتثمارية فــي تلــك الــدول بمــا يتــواءم
مــع مســتهدفات المملكــة .ويوجــد لــدى
الهيئــة تمثيــل للملحقيــات فــي كل
مــن واشــنطن ،وطوكيــو ،ونيودلهــي،

وإســام آبــاد ،والقاهــرة ،وجنيــف،
وبكيــن ،ورومــا ،وبيــروت ،ولنــدن
وســيؤول ،وإســطنبول ،وكوااللمبــور.

الملحقية التجارية بواشنطن

الملحقية التجارية بإسالم آباد

الملحقية التجارية بالقاهرة

الملحقية التجارية بلندن

الملحقية التجارية بطوكيو

الملحقية التجارية بنيودلهي

الملحقية التجارية بجنيف

الملحقية التجارية ببكين

الملحقية التجارية بروما

الملحقية التجارية ببيروت

الملحقية التجارية بسيؤول

الملحقية التجارية بإسطنبول

الملحقية التجارية بواشنطن :الواليات
المتحدة ،والمكسيك ،وكندا ليشمل
جميع دول األمريكيتين الشمالية
والجنوبية.

الملحقية التجارية بإسالم آباد:
أفغانستان وبنغالديش.

الملحقية التجارية بالقاهرة :قارة
إفريقيا.

الملحقية التجارية بلندن :دول
أوروبا باستثناء الدول المغطاة من قبل
الملحقيات القائمة.

الملحقية التجارية بكوااللمبور
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إنجازات الملحقيات التجارية

وقد عملت الوكالة على عدد من المشاريع والدراسات ،تتمثل في التالي:
عد المملكة طرفاً فيها.
•حصر ومراجعة االتفاقيات التجارية والثنائية واإلقليمية والدولية التي تُ ُّ
•تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومجالس األعمال السعودية األجنبية في التجارة الدولية.
•دراسة وتصور إلقامة شراكة استراتيجية اقتصادية بين المملكة العربية السعودية واالتحاد اإلفريقي.
•تأسيس قاعدة بيانات تشمل أكبر ممثلي القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.
•تقييــم وبــدء دراســة تطويــر مجالــس األعمــال الســعودية األجنبيــة ولوائحهــا لضمــان فاعليتهــا واندماجهــا فــي التجــارة الدوليــة
وصنــع القــرارات فــي االتفاقيــات والسياســات التجاريــة.
•بــدء دراســة تطويــر أعمــال ومهــام الملحقيــات التجاريــة لتشــمل إمكانيــة تضميــن تمثيل الجهــات الحكومية المعنية (وزارة االســتثمار
وهيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية) ضمــن الملحقيات التجارية.
اإلنجازات

العدد

•الحصول على الموافقة الفتتاح ( )6ملحقيات تجارية جديدة (روسيا وأستراليا والعراق وألمانيا وجنوب إفريقيا والمغرب).
•متابعة قضايا المعالجات التجارية ( 7شكاوى مكافحة اإلغراق ضد صادرات المملكة إلى الهند).
•متابعة  12خالفاً تجارياً بشكل ودي (في الهند ومصر).
للمصدرين السعوديين في مصر.
•معالجة  13شكوى ُ
•جذب استثمارات فاقت  2مليار ريال لبناء  3مصانع بمدينة الجبيل من قبل ملحقية سويسرا.
•قامت الملحقيات التجارية بتحقيق مستهدفاتها السنوية وفقاً للتالي:

الملحقية

المشاركة في اللجان المشتركة/الدولية

27

اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو برامج تعاون أو خطط تنفيذية وما في حكمها

7

واش ن ط ن

الـ ــزي ــارات الدولية (اإلعداد والمشاركة)

37

ط وك ي و

المنتديات والمؤتمرات (اإلعداد والمشاركة)

6

ن ي ودل ه ي

التقارير أو الدراسات التي تم الرفع بها للديوان الملكي أو جهات أخرى

37

االجتماعات الداخلية

9

اللقاءات مع السفراء والوفود الزائرة

33

المساهمة في حل الصعوبات التي تواجه الصادرات للدخول ألسواق الدول وما تم بشأنها

5

المساهمة في حل الصعوبات التي تواجه االستثمارات السعودية في الدول وما تم بشأنها

1

المساهمة في إطالع قطاع األعمال على الفرص االستثمارية في الدول األخرى

5

المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية
تعزيز العالقات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص

300
 100زيارة

المساهمة في حل قضايا ومنازعات تجارية

20

المشاركة في اجتماعات هيئة الخبراء أو أي جهات أخرى

96

توقيع اتفاقية بين شركة “نبتتي” للتمور ومجموعة “ ”Grand Fraisالفرنسية لتوفير التمور الوطنية في أكثر من  220فرع

الزيارات
للقطاع
الخاص

اإلحاالت
الصادرة
الزيارات للجهات
للهيئة العامة
الحكومية
لالستثمار
(سابقاً )

الفعاليات
والمؤتمرات

اإلحاالت
االجتماعات
التواصل مع
الصادرة لهيئة
المنعقدة في
مجالس األعمال
تنمية الصادرات
الملحقيات

الدراسات
واألبحاث
والتقارير

إس الم آب اد
ال ق اه رة
جنيف
بكين
روم ا
ب ي روت
ل ن دن
س ي ؤول
إس ط ن ب ول
ك واالل م ب ور
اإلج م ال ي

375

186

95

225

279

90

197

70

تمكيــن اســتثمار شــركة “ ”Sophia Geniticsفــي المملكــة بالتعــاون مــع مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي فــي مجــال العــاج باســتخدام
تكنولوجيــا الجينــات ،وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالمملكــة
فتح قنوات اتصال مع أكثر من  70شركة حول العالم
اســتيفاء مرئيــات القطــاع الخــاص وأهدافــه بشــكل مســتمر ضمــن عمليــة التفــاوض وتحديــد أولويــات اتفاقيــات التجــارة الحــرة (مــن خــال ورش
عمــل ،واســتبيان ،واجتماعــات مــع ممثلــي القطــاع الخــاص ،وغيرهــا مــن ســبل التواصــل)
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المنظمات واالتفاقيات الدولية
تعمــل وكالــة الهيئــة للمنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة علــى تعزيــز وتعظيــم اســتفادة المملكــة
مــن النظــام التجــاري متعــدد األطــراف ،واالتفاقيــات اإلقليميــة ،والتجــارة الحــرة؛ وذلــك مــن أجــل
النفــاذ إلــى األســواق والحــد مــن العوائــق التــي تواجــه الصــادرات الســعودية ،وتتضمــن مهــام وكالــة
المنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة اآلتــي:
•تمثيــل المملكــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة ،والقيــام بالمهمــات واالختصاصــات المتعلقــة بذلــك ومنهــا متابعــة تنفيــذ التزامــات
ومراجعــة السياســات التجاريــة للمملكــة والــدول األعضــاء فــي المنظمــة ،ومتابعــة قضايــا فــض المنازعــات التجاريــة التــي تكــون
المملكــة طرفــاً فيهــا ،والعمــل علــى تنســيق المواقــف والسياســات مــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة.
•اإلشــراف علــى مهمــات الفريــق التفاوضــي الســعودي والفــرق الفنيــة المنبثقــة منــه ،وتنســيق واعتمــاد العــروض والمواقــف
التفاوضيــة والموضوعــات ذات الصلــة بمنظمــة التجــارة العالميــة واتفاقيــات التجــارة الحــرة واالتفاقيــات الثنائيــة واإلقليميــة
والدوليــة.
•تمكيــن صــادرات المملكــة واســتثماراتها مــن النفــاذ إلــى األســواق الخارجيــة ،والعمــل علــى فتــح أســواق جديــدة لهــا وإزالــة
المعوقــات الخارجيــة التــي تواجههــا ،وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة.
• اإلســهام فــي توعيــة القطاعيــن (الحكومــي والخــاص) بالفــرص ،والتزامــات المملكــة فــي التجــارة الخارجيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن
تطــورات.
•تمثيــل المملكــة والتفــاوض ومتابعــة تنفيــذ االلتزامــات فــي الموضوعــات التجاريــة فــي إطــار لجــان مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة ،ومنظمــة التعــاون اإلســامي ،والمنظمــات الدوليــة األخــرى مثــل األونكتــاد والبنــك الدولــي
ومركــز التجــارة الدوليــة ،باإلضافــة إلــى متابعــة التوصيــات والقــرارات الصــادرة عنهــا.
•رئاسة مجموعة عمل التجارة واالستثمار في مجموعة العشرين.
•إدارة مكتب مقاطعة إسرائيل.
•االستفادة من البرامج التي توفرها المنظمات الدولية في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية
ويرتبــط بالهيئــة مكتــب المنــدوب الدائــم
للمملكــة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة،
حيــث يعمــل وفــد المملكــة الدائــم بتمثيــل
المملكــة لــدى المنظمــة التــي تضــم ()164
دولــة عضــو ،وتعظيــم مكاســب المملكــة
والدفــاع عــن مصالحهــا والمشــاركة فــي
بنــاء نظــام تجــاري عالمــي مســتقر وشــفاف
يخــدم مصالــح المملكــة .ويقــوم الوفــد
بعقــد اللقــاءات الدوريــة مــع المديــر العــام
للمنظمــة لغــرض إطالعــه علــى التطــورات
وشــرح السياســات التــي ترســمها المملكــة،
كمــا يشــارك الوفــد فــي التحضيــر للمؤتمــر
الــوزاري لــوزراء التجــارة الــذي ينعقــد كل
عاميــن ،باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي
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االجتماعــات الوزاريــة المصغــرة الدوريــة.
كمــا يســاهم الوفــد فــي مناقشــات
ومفاوضــات المجالــس الرئيســية فــي
المنظمــة وهــي :المجلــس العمومــي،
ومجلــس تجــارة الخدمــات ،ومجلــس
التجــارة فــي الســلع ،ومجلــس الجوانــب
التجاريــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة
واللجــان التابعــة لهــا والتــي تزيــد عــن ()25
لجنــة منهــا اجتماعــات مراجعــة السياســات
التجاريــة للــدول األعضــاء وهيئــة تســوية
المنازعــات ،ويتطلــب ذلــك إجــراء الدراســات
الفنيــة الالزمــة وإعــداد التقاريــر والتواصــل
للتعبيــر عــن مواقــف المملكــة مــن القضايــا
المطروحــة فــي المنظمة ،وإعــداد وتقديم

المداخــات فــي تلــك االجتماعــات،
ثــم إعــداد التقاريــر لموافــاة الهيئــة بهــا.
كذلــك يقــوم الوفــد الدائــم بالتواصــل مــع
ســفراء الــدول األعضــاء فــي المنظمــة
إليصــال وجهــات نظــر المملكــة وجهودهــا
فــي المســاهمة فــي النظــام التجــاري
العالمــي متعــدد األطــراف ،والمشــاركة
الدائمــة فــي المناســبات التــي تعقدهــا
المنظمــة أو ســفراء الــدول ذات العالقــات
التجاريــة المتميــزة ،كمــا تتــرأس المملكــة
تنســيق مجموعــة الــدول العربيــة لــدى
منظمــة التجــارة العالميــة وتقــوم بتنســيق
االجتماعــات وتمثيــل المجموعــة وإعــداد
المداخــات وتقديمهــا عنهــا.
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وقد قدمت الهيئة في مجال المنظمات واالتفاقيات الدولية عدداً من اإلنجازات في عام 2019م يكمن أبرزها في اآلتي:

وقد عملت وكالة الهيئة على عدد من المشاريع بهذا الشأن تتمثل باآلتي:

•دراســة جــدوى إبــرام اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع عــدد مــن الــدول والتجمعــات االقتصاديــة ( 8دول و 4تكتــات اقتصاديــة) ،وذلــك
إنفــاذاً لألمــر الســامي الكريــم رقــم ( )59335بتاريــخ 1439/11/19ه.
•بدء تنفيذ خطة حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتضمنة عدة مسارات تتمثل باآلتي:
•رفع السقوف الجمركية لعدد من السلع المتضررة والمستهدف حمايتها.
•تفعيل وتطوير تدابير غير جمركية التي يمكن للمملكة تطبيقها ومنها:
•تحديث إجراءات ودليل تراخيص االستيراد (صدر قرار معالي وزير التجارة  107 / 106لعام  1441هـ).
•إعداد مشروع آلية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى المملكة.
•إعداد مشروع نظام سعودي وسلطة تحقيق وطنية للمعالجات التجارية.
•دراســة الوضــع الراهــن للتجــارة الدوليــة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة وانعــكاس ذلــك علــى المملكــة ،وذلــك إنفــاذاً لألمــر
الســامي الكريــم رقــم ( )5530بتاريــخ 1441/01/26ه.
•دراســة بشــأن المعاملــة الخاصــة والتمييزيــة ومقترحــات التصنيــف التنمــوي للــدول فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة والرفــع بهــا
إلــى المقــام الكريــم.
•دراســة حصــر ومراجعــة االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تعــد المملكــة طرفــاً فيهــا ،وذلــك إنفــاذاً لألمــر
الســامي الكريــم رقــم ( )9787بتاريــخ 1441/02/14ه واألمــر الســامي الكريــم رقــم ( )12525بتاريــخ 1441/02/24ه.
•دراسة عن موقف المملكة من االنضمام التفاقية المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية.
•تعزيز االستفادة من المنظمات الدولية.

الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه:
•تم إعادة تشكيل الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه.
•تم وضع حوكمة لمهام وآلية العمل المحددة ومصفوفة صالحيات للفريق التفاوضي والفرق الفنية المنبثقة منه.
•تم تحديد الجهات التي ترأس الفرق الفنية التفاوضية والجهات األعضاء بتلك الفرق بحسب االختصاص.

في إطار منظمة التجارة العالمية

اعتماد المواقف التفاوضية المحدثة في
اتفاقيات التجارة الحرة لكل دولة وتجمع
بما يخدم مصالح المملكة ويحقق
أهداف رؤيتها.

إعداد موقف المملكة بشأن تطورات
إصالح منظمة التجارة العالمية.

اإلعداد والمشاركة في اجتماع الوزراء
المعنيين بشؤون منظمة التجارة العالمية
لعدد محدود من الدول النامية في
مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية
الذي عقد خالل في  5نوفمبر 2019م.

اإلعداد والمشاركة في المؤتمر الوزاري
غير الرسمي للدول النامية بمنظمة التجارة
العالمية في مدينة نيودلهي بالهند الذي
عقد خالل الفترة  14-13مايو 2019م.
واالنضمام للبيان الوزاري غير الرسمي
للدول النامية.

اإلعداد الجتماع المجلس العمومي
لمنظمة التجارة العالمية بمقر منظمة
التجارة العالمية بجنيف الذي عقد خالل
الفترة  16-15أكتوبر 2019م.

عقد اجتماع تنسيقي بشأن موضوعات
المملكة التجارية في إطار مجموعة
العشرين ،والتنسيق بشأن إمكانية استئناف
مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية واالتحاد
األوروبي خالل الفترة  18-17أكتوبر2019م.

مراجعة وتحديث عروض وطلبات
المملكة ضمن الفريق الفني السعودي
للسلع تحضيراً الستئناف مفاوضات
التجارة الحرة مع الصين.

إخطار المملكة الخاص بالشفافية في
إطار اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة
التجارة العالمية.

المشاركة في اجتماع الفريق التفاوضي
الخليجي رقم ( )80في مقر األمانة
العامة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية بتاريخ  20أكتوبر 2019م.

انضمام المملكة للبيان الوزاري المشترك
في منظمة التجارة العالمية لمبادرة
التجارة اإللكترونية.

انضمام المملكة للبيان الوزاري المشترك
في منظمة التجارة العالمية لمبادرة
تيسير االستثمار.

انضمام المملكة للبيان الوزاري المشترك
في منظمة التجارة العالمية لمبادرة
المنشآت متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة.

انضمام المملكة للبيان الوزاري المشترك
في منظمة التجارة العالمية لمبادرة
القواعد المحلية لتجارة الخدمات.
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إنجازات وفد المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية لعام 2019م
•عقد  15اجتماع ثنائي مع وفود بعض الدول األعضاء لمناقشة هذه االهتمامات التجارية خالل اجتماعات اللجان المتخصصة.
•إعــداد  16تقريــر حــول مراجعــة السياســات التجاريــة للــدول األعضــاء الذيــن تربطهــم بالمملكــة عالقــات تجاريــة جيــدة وموافــاة
العاصمــة بذلــك وإعــداد مداخــات تتضمــن مرئيــات المملكــة حيــال تلــك المراجعــات.

قضايا تسوية المنازعات في المنظمة
•الدفــاع عــن مصالــح المملكــة فــي قضيتيــن مطروحــة فــي هيئــة تســوية المنازعــات ضــد المملكــة مــن خــال إعــداد
اســتراتيجية عامــة للتعامــل مــع إحــدى القضيتيــن ،ودراســة الدعــاوى المرفوعــة وإعــداد الــردود القانونيــة عليهــا واإلجابــة
علــى األســئلة المطروحــة مــن قبــل فريــق التحكيــم ،باإلضافــة إلــى عقــد سلســلة لقــاءات مــع عــدد مــن ســفراء الــدول
فــي المنظمــة والذيــن دخلــت دولهــم كطــرف ثالــث فــي القضيــة بمــا يخــدم مصالــح المملكــة ،وتمثيــل المملكــة
فــي الجلســات الرئيســية وإعــداد البيانــات والــردود المكتوبــة وفحــص وتفنيــد االدعــاءات واســتعراض الحجــج والدفــوع
القانونيــة التــي تعــزز موقــف المملكــة وتؤكــد ســامة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا ،وإعــداد الملخصــات التنفيذيــة المتعلقــة
بهــا .كمــا تضمنــت جهــود الوفــد مراجعــة األنظمــة والقوانيــن الســعودية ذات العالقــة والتعديــات التــي طــرأت عليهــا،
والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة داخــل المملكــة بشــأن المســتندات واألدلــة المقدمــة مــن هــذه
الجهــات ،وترجمتهــا إلــى اللغــة اإلنجليزيــة لتقديمهــا لفريــق التحكيــم.
•رفع التقارير الدورية بمستجدات القضية للهيئة العامة للتجارة الخارجية.
•متابعــة الوفــد ل ـ  49قضيــة مطروحــة فــي هيئــة تســوية المنازعــات والتــي أنشــئت لهــا هيئــات تحكيــم ،حيــث دخلــت
المملكــة فــي هــذه القضايــا كطــرف ثالــث.
•توضيــح موقــف المملكــة تجــاه القضايــا المطروحــة فــي اجتماعــات هيئــة تســوية المنازعــات وصياغــة وإعداد البيانات ســواء
التــي تقدمهــا المملكــة بشــكل فــردي او فــي بيــان مشــترك مــع بعــض الــدول التــي تجمعهــا مــع المملكــة مصالــح مشــتركه.

 | 56التقرير السنوي 1441 - 1440هـ (2019م)

في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تــرأس وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة وفــد المملكــة المشــارك
باجتماعــي لجنــة التعــاون التجــاري ( )57و ( )58لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بتاريــخ
1441/03/17ه وتاريــخ 1441/08/26ه فــي مســقط بســلطنة عمــان .وتتمثــل أبــرز نتائــج
االجتماعــات فــي اآلتــي:

تبنِّ ي مقترح المملكة بشأن تعزيز العمل
الخليجي المشترك في مجال التجارة،
وذلك بتحديد أهم 6تحديات تواجه
كل دولة من الدول األعضاء في مجال
التجارة ،على أن تكون األولوية للتحديات
المشتركة وأبرز الحلول لها والدولة
المعنية بمتابعة التنفيذ.

تعديل قانون (نظام) براءات االختراع
واختصاصات مكتب براءات االختراع لدول
مجلس التعاون الواردة في القانون المقر
من المجلس األعلى عام 1999م ،ليكون
مكتباً اختيارياً للدول الستقبال طلبات
براءات االختراع ومن ثم إحالتها إلى
تلك الدول لمعالجتها وفقاً لتشريعاتها
الوطنية كطلبات وطنية.

الموافقة على مقترح المملكة بتوحيد
نماذج شهادات المنشأ.

تأييد مقترح المملكة بالتوصية للجنة
التعاون الصناعي بتشكيل فريق عمل
خليجي لوضع ضوابط لتحقيق القيمة
المضافة الكتساب صفة المنشأ الوطني.

أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك
والتزام دول مجلس التعاون بتطبيق
القرارات والتشريعات الخليجية بشكل
متكامل ،وفي حال عدم االلتزام بذلك
يحق ألي دولة من دول المجلس
بتطبيق المعاملة بالمثل.

اإلشادة بنتائج ومخرجات فريق العمل
المشكل بين الهيئة العامة للتجارة
الخارجية ووزارة االقتصاد اإلماراتية
والجهات ذات العالقة المعنية بالتعاون
التجاري الثنائي ومعالجة التحديات التجارية
بين البلدين ،وتشجيع القطاع الخاص
الستغالل الفرص المتاحة.

تأييد مقترح المملكة وتحديد موقف
خليجي بشأن المعاملة التفضيلية للدول
النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.

مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في المنتدى الخليجي
السنوي لرواد األعمال خالل شهر
سبتمبر 2020م في سلطنة عمان.
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في إطار جامعة الدول العربية

المشاركة باللقاء التشاوري بين وزراء
التجارة والصناعة ورؤساء االتحادات
وغرف دول المجلس ،حيث تم التطرق
إلى القرارات المستحدثة لألغذية
والصادرة من الهيئة العامة للغذاء
والدواء السعودية ،والتأكيد على أهمية
تعزيز العمل الخليجي المشترك والتزام
دول مجلس التعاون بتطبيق القرارات
والتشريعات الخليجية بشكل متكامل
ومشترك ،مع مراعاة أهمية المحافظة
على الشركات العائلية واستدامة انتقالها
بين األجيال وأهمية تمكين آليات التمويل
المختلفة عبر الشركات واالستثمار
المشترك.
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عقد اللقاء الخليجي لرواد األعمال
واالبتكار للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة بدول مجلس التعاون
بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء،
والموافقة على عقد منتدى سنوي بهذا
الشأن.

تشكيل فريق عمل من رواد األعمال
الخليجيين برئاسة مملكة البحرين ،وأن
يعقد اجتماعه على هامش ملتقى
بيبان القادم في مدينة الرياض .كما تم
استعراض إنجازات المملكة بمجال رواد
األعمال ودور الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة السعودية ،حيث
تم تكليف لجنة المسؤولين عن مبادرات
رواد األعمال واالقتصاد المعرفي بالقيام
بتعديل مهام اللجنة لتشمل العمل على
تأسيس أدوات لدعم رواد األعمال والحد
من المعوقات أمامهم.

االنضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة
في الخدمات بين الدول العربية ،حيث
دخلت حيز النفاذ في تاريخ 2019/10/14م
بعضوية المملكة العربية السعودية
وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية
الهاشمية ،وتجدر اإلشارة أن هنالك  8دول
عربية أخرى قيد المصادقة على االتفاقية
لدخولها حيز النفاذ لديهم ،حيث وافق
المجلس االقتصادي واالجتماعي بجامعة
الدول العربية على جداول االلتزامات
الخاصة بهم.

عقد ورش عمل موجهة للقطاع
الخاص للتعريف باتفاقية تحرير التجارة
في الخدمات بين الدول العربية ،وقد
تم عقد ورش العمل في كل من مدينة
(الرياض ،جدة ،الدمام) ،وتناولت محاور
عدة تنوعت بين أهمية قطاع الخدمات
في اقتصاد الدول العربية ،وتعريف
القطاع الخاص بالفرص التصديرية التي
تتيحها االتفاقية في أسواق الدول العربية،
والتعرف على حقوق والتزامات المملكة
وبقية األطراف ،وقد عكست هذه الورش
الفرص التي تسمح بها المملكة في جذب
عوامل اإلنتاج والخبرات األجنبية لتعزيز
كفاءة القطاع الخدمي.

قدمت المملكة مبادرة في إطار لجنة
التنفيذ والمتابعة بجامعة الدول
العربية الستحداث آلية إللزام الدول
العربية ببنود اتفاقية منطقة التجارة
العربية الحرة الكبرى ،وقد تم اعتماد
اآللية وفعلت المملكة االستفادة من
تلك اآللية للحد من فرض وتطبيق الدول
األعضاء معوقات على صادرات المملكة.
وعليه؛ صدر قرار تطبيق مبدأ المعاملة
بالمثل على الدول (الجزائر ،العراق ،لبنان،
المغرب) التي تفرض عوائق أمام صادرات
الدول العربية بما يتناسب مع حجم
الضرر من خالل قرار المجلس االقتصادي
واالجتماعي بجامعة الدول العربية
باألمانة العامة لجامعة الدول العربية
بتاريخ  5سبتمبر 2019م.
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في إطار لجنة التعاون االقتصادي والتجاري
لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك)

في إطار مجموعة العشرين

مراجعة الموضوعات التجارية
واالستثمارية المطروحة في إطار
مجموعة عمل التجارة واالستثمار لعام
2019م وتحديد مواقف المملكة
وردوها ومداخالتها واإلعداد للمشاركة
بها مع الجهات ذات العالقة ،والخروج
مع المجموعة بالبيان الوزاري لوزراء
التجارة بما يتوافق مع توجهات المملكة،
إضافة إلى المشاركة في ذلك ضمن
اجتماعات وزراء الشربا لمجموعة العشرين
بشأن موضوعات التجارة.

تقديم المملكة كافة الدعم لدولة
اليابان (دولة الرئاسة لعام 2019م) كون
المملكة ضمن دول الترويكا.

إعداد األولويات والموضوعات التجارية
واالستثمارية ألجندة مجموعة عمل
التجارة واالستثمار خالل فترة رئاسة
المملكة لعام 2020م ،وعقد جوالت
المشاورات مع الدول حيالها وتحديد
مواقفهم ومرئياتهم تجاه ذلك ،والنجاح
بالحصول على دعمهم لموضوعات
المملكة للتجارة واالستثمار والتي تم
اإلعالن عنها خالل انطالق فترة رئاسة
المملكة في ديسمبر 2019م والمتضمنة
األولويات التالية:
•التطورات في التجارة الدولية،
ومن ضمنها إصالح منظمة التجارة
العالمية.
•تعزيز تنافسية المنشآت متناهية
الصغر ،والصغيرة ،والمتوسطة دولياً.
•سبل التنوع االقتصادي.
•تقوية االستثمارات الدولية.
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تــرأس وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة وفــد المملكــة المشــارك فــي المؤتمــر الــوزاري الخامــس والثالثيــن
للجنــة التعــاون االقتصــادي والتجــاري لمنظمــة التعــاون اإلســامي (الكومســيك) المنعقــد فــي تركيــا بمدينــة إســطنبول خــال الفتــرة
 28-25نوفمبــر 2019م ،وســبق ذلــك مشــاركة ممثلــي الهيئــة فــي اجتماعــات ومناقشــات الفــرق الفرعيــة التحضيريــة للمؤتمــر الــوزاري
الخامــس والثالثيــن (الكومســيك) علــى مــدار العــام.

مع مجموعة البنك الدولي

التعــاون مــع مجموعــة البنــك الدولــي لمــدة  3ســنوات بدايــة مــن عــام 2020م ،والــذي يشــمل مشــاريع برنامــج تأهيــل وبنــاء
القــدرات ،وتمكيــن القطــاع الخــاص ،وتقديــم الدعــم الفنــي للهيئــة.
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المحور

األثر المتوقع

اإلنجازات

المعالجات التجارية
تتولــى وكالــة الهيئــة للمعالجــات التجاريــة مهــام حمايــة الصناعــة المحليــة فــي المملكــة مــن الضــرر
الناتــج عــن الــواردات المتســببة فــي اإلغــراق والمدعومــة والوقايــة مــن الضــرر الناتــج عــن الزيــادة
فــي الــواردات عبــر فــرض تدابيــر ضــد هــذه الــواردات ،والدفــاع عــن صــادرات المملكــة التــي تتعــرض
إلجــراءات المعالجــات التجاريــة ،وذلــك عبــر آليــات المعالجــات التجاريــة فــي اتفاقيــات منظمــة التجــارة
العالميــة وهــي اتفاقيــة مكافحــة اإلغــراق واتفاقيــة الدعــم والتدابيــر التعويضيــة واتفاقيــة الوقايــة.
كمــا تتولــى تمثيــل المملكــة بهــذا الشــأن فــي منظمــة التجــارة العالميــة واللجنــة الدائمــة لمكافحــة الممارســات الضــارة بالتجــارة فــي
التجــارة الدوليــة باألمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وجامعــة الــدول العربيــة.
للمصدريــن والمنتجيــن فــي المملكــة المشــورة والمســاعدة والبرامــج واألدلــة التوعويــة فــي تحقيقــات وموضوعــات
وتقــدم الهيئــة
ِّ
المعالجــات التجاريــة.
وقد قدمت الهيئة في هذا الصدد عدداً من اإلنجازات في عام 2019م يكمن أبرزها في اآلتي:
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التشريعات

الدفاع عن
الصادرات
السعودية
في قضايا
المعالجات
التجارية
الدولية

الرفع إلى مجلس الوزراء بمشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية بعد إتمام استطالع
مرئيات العموم.

تعزيز تنافسية
المنتجات
الوطنية ،وجذب
االستثمارات،
وقيام صناعات
جديدة؛ مما يزيد
فرص العمل
ويسهم في
تحقيق أهداف
المملكة وفقاً
لرؤية المملكة
.2030

•استثناء الواليات المتحدة األمريكية للمملكة من فرض التدابير الوقائية على منتج األسيتون.
•إلغاء األردن تمديد فرض تدابير الوقاية المفروضة على منتجات األلمنيوم.
•استثناء المغرب للمملكة من فرض التدابير الوقائية على منتجات صفائح الصلب المدرفلة.
•مشــاركة المملكــة كطــرف معنــي وتقديــم الدفــوع القانونيــة وعقــد المشــاورات بشــأن تحقيــق الوقايــة
إزالة المعوقات
المصــري علــى منتــج البليــت وحديــد التســليح.
أمام صادرات
•مشــاركة المملكــة كطــرف معنــي وتقديــم الدفــوع القانونيــة إلــى ســلطة التحقيــق الهنديــة بشــأن
المملكة في
تحقيــق مكافحــة اإلغــراق ضــد صــادرات المملكــة مــن منتــج البوليــول.
التجارة الدولية؛
•مشــاركة المملكــة كطــرف معنــي وتقديــم الدفــوع القانونيــة إلــى ســلطة التحقيــق الهنديــة بشــأن
مما يعزز صناعات
تحقيــق مكافحــة اإلغــراق ضــد صــادرات المملكــة مــن منتــج الفينــول.
المملكة وقدرتها
•مخاطبــة ســلطة التحقيــق الهنديــة الســتبعاد المملكــة مــن تحقيــق الكحــول نظــراً لعــدم وجــود صــادرات
على جذب
مــن المملكــة خــال فتــرة التحقيــق.
استثمارات
•مخاطبــة ســلطة التحقيــق الهنديــة العتبــار المملكــة طرفــاً معنيــاً فــي تحقيــق ثنائــي إيثيلــي الهكســانول،
خارجية وخلق
وقــد تــم توقــف الموضــوع نظــراً للتحقيــق فيــه مــن القضــاء الهنــدي.
فرص العمل.
•مشــاركة المملكــة كطــرف معنــي وتقديــم الدفــوع القانونيــة إلــى ســلطة التحقيــق الجنــوب أفريقيــة
المســطح الشــفاف.
بشــأن تحقيــق مكافحــة اإلغــراق ضــد صــادرات المملكــة مــن منتــج الزجــاج ُ
•مخاطبــة ســلطة التحقيــق اللبنانيــة الســتبعاد المملكــة كدولــة ناميــة مــن تحقيــق الوقايــة علــى منتــج
الســكر األبيــض المكــرر.

التوعية
بالمعالجات
التجارية

•عقد عدة ورش توعوية للممارسات الضارة في التجارة الدولية.
•إصدار  4أدلة توعوية في المعالجات التجارية.

التمثيل في
المنظمات
الدولية

•تمثيــل المملكــة فــي  4اجتماعــات مــن اجتماعــات اللجنــة الدائمــة لمكافحــة الممارســات الضــارة بالتجــارة
فــي التجــارة الدوليــة ،حيــث صــدر بشــأنها عــدد مــن التوصيــات إلــى اللجنــة الصناعيــة الوزاريــة فــي المجلــس.
•تزويد مكتب األمانة الفنية بالمعلومات الالزمة في التحقيقات وبيانات متابعة تطبيق الرسوم.
•دراســة وتحليــل التقاريــر والنتائــج التــي توصلــت إليهــا ســلطة التحقيــق بــدول مجلــس التعــاون فــي مكتــب
األمانــة الفنية.
•المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية النصف سنوية الدورية.
•المشــاركة مــع جامعــة الــدول العربيــة فــي اجتماعــات فريــق المختصيــن لمكافحــة اإلغــراق والدعــم
والتدابيــر الوقائيــة؛ للعمــل علــى إعــداد مســودة آليــة المعالجــات التجاريــة بيــن الــدول العربيــة.

الكوادر
الوطنية

تــم االســتقطاب والبــدء فــي برنامــج بنــاء الكــوادر الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــاالت المعالجــات التجاريــة،
وتكمــن أهميــة البرنامــج لتوفيــر الكــوادر الالزمــة إلجــراء التحقيقــات فــي حــال تــم إقــرار مشــروع نظــام
المعالجــات التجاريــة فــي التجــارة الدوليــة ،كمــا حصــل الفريــق خــال عــام 2019م علــى  23شــهادة مــن
منظمــة التجــارة العالميــة عبــر التعليــم اإللكترونــي ،تتضمــن مقدمــة عــن المنظمــة ،والمعالجــات التجاريــة،
ونظــام تســوية المنازعــات والعوائــق الفنيــة التجاريــة.

توعية القطاع
الخاص
بالمعالجات
التجارية لحماية
الصناعات
الوطنية من
الممارسات
الضارة في
التجارة الدولية.

تعزيز االستفادة
من المنظمات
الدولية.

تطوير الكوادر
الوطنية
المتخصصة
في مجاالت
المعالجات
التجارية.
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وقد تم إنجاز عدد من التحقيقات للمملكة عبر مكتب األمانة الفنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والتي تهدف إلى حمـاي ـ ــة
الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويعزز القدرة التنافسية ،حيث تم إجراء  10تحقيقات منذ تفعيل النظام
الخليجي الموحد بتاريخ 2015/12/31موحتى نهاية عام 2019م ضد واردات دول المجلس ،كما تم فرض رسوم في  4تحقـي ـقــات
وجاري البت في  3تحقيقات وإنهاء  3تحقيقات ،وذلك بحسب التالي:
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نوع ال تح ق ي ق

ال م نت ج

ال دولة

ال ح الة

إغراق

بطاريات سيارات

كوريا

تم فرض رسوم  23 -أبريل 2017م

إغراق

ورق الكرتون

إسبانيا وإيطاليا وبولندا

تم فرض رسوم  31 -مارس 2019م

وقاية

مسطحات الحديد الملونة

كافة
دول العالم

تم فرض رسوم  19 -أبريل 2018م

وقاية

الملدنات الكيميائية

كافة
دول العالم

تم فرض رسوم  15 -مايو 2019م

إغراق

األسمنت بكافة أنواعه بما
فيها الكلنكر

إيران

جاري

وقاية

منتجات الحديد

كافة
دول العالم

جاري

إغراق

منتج بالط الخزف

الصين والهند وإسبانيا

جاري

وقاية

فيروسيلكو منجنيز

كافة
دول العالم

إنهاء التحقيق  12 -مايو 2017م

إغراق

أنابيب نقل النفط والغاز
الطبيعي

الصين

إنهاء التحقيق  1 -نوفمبر 2018م

إغراق

بوليمرات فائقة
االمتصاص

اليابان وتايوان (تايبيه)

إنهاء التحقيق  26 -سبتمبر 2019م
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االستراتيجية والدراسات االقتصادية
تُ عنــى إدارة االســتراتيجية والدراســات االقتصاديــة بدعــم اتخــاذ القــرار مــن خــال القيــام بالدراســات
والتحاليــل والتقاريــر االقتصاديــة الدوليــة العامــة والمتخصصــة وإنشــاء قواعــد للمعلومــات ،وتبــادل
المعلومــات مــع الجهــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

بدء دراسة االستراتيجية الوطنية
للتجارة الخارجية.

بدء دراسة االستراتيجية الوطنية
للتجارة في الخدمات

وقد قدمت اإلدارة في هذا الصدد عدداً من اإلنجازات في عام 2019م يكمن أبرزها في اآلتي:

إعداد  192تقرير اقتصادي للدول
والتجمعات االقتصادية وعالقاتها الثنائية
بالمملكة
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إعداد استراتيجية نفاذ السلع السعودية
إلى األسواق العالمية.
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05
التحديات
ومقترحات التطوير
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المحور

التحديات

مقترحات التطوير

االستراتيجيات
والسياسات
والبيانات

•التقلبات والمتغيرات االقتصادية الدولية ومنها التي تواجه
منظمة التجارة العالمية وتطبيق الدول اللتزاماتها.
•ضعف البيانات ووجود بعض االستراتيجيات تحت اإلجراء
في السلع والخدمات.
•محدودية البيانات التجارية واالستثمارية السعودية بالخارج.
•التواضع في منظومة الحماية للمنتجات الوطنية من
الممارسات الضارة.

•إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الخارجية.
•تطويــر منظومــة الحمايــة الوطنيــة لحمايــة المنتجــات والخدمــات الوطنيــة مــن
الممارســات الضــارة بالتجــارة الدوليــة ،وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة
بالمملكــة وبمــا يتوافــق مــع التزامــات المملكــة باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.
•تعزيــز التكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة داخــل وخــارج المملكــة (مثــل الجهــات
الترويجيــة والســفارات والملحقيــات التجاريــة والقطــاع الخــاص) للوصــول إلــى
الفــرص والبيانــات التجاريــة واالســتثمارية بمــا يســاهم فــي تنميــة العالقــات التجاريــة
لصالــح المملكــة.

االتفاقيات
الموارد البشرية

القطاع الخاص

األنظمة
والتشريعات

•محدودية اتفاقيات التجارة الحرة للمملكة.
•ندرة الكوادر البشرية المتخصصة في مجال عمل الهيئة.
•ضعف التنسيق والتمثيل للقطاع الخاص.
•ضعف معرفة المكتسبات والحقوق التجارية الدولية.
•عدم فعالية مجالس األعمال الدولية المشتركة.
•عدم التزام دول مجلس التعاون بتطبيق فرض الرسوم
في تحقيقات المعالجات التجارية؛ مما يحد من فعالية
النظام الخليجي الموحد.
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•إبــرام االتفاقيــات التجاريــة مــع الــدول والتكتــات االقتصاديــة المســتهدفة وفــق
المحــدث لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة  2030،وتمكيــن نفــاذ
موقــف المملكــة ُ
الصــادرات الســعودية وتنافســيتها فــي األســواق الخارجيــة.
• برامج التدريب المتخصصة متوسطة المدى.
•بناء القدرات والتنسيق مع المنظمات الدولية.
•إقامــة ورش عمــل لتوعيــة الصناعــة المحليــة فــي مجــال المعالجــات التجاريــة
واالتفاقيــات التجاريــة الدوليــة ،وبحــث ســبل تعظيــم االســتفادة منهــا.
•تطوير أعمال مجالس األعمال السعودية األجنبية وحوكمتها.
•إقرار مشروع النظام السعودي المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
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