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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ملك المملكة العربية السعودية

حفظه الله حفظه الله

صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين



التقريــر “ هــذا  إعــداد  تــم 
 29 رقـــم  للمـــادة  تحقيقــًا 
مــن نظــام مجلــس الــوزراء:

علــى جميــع الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة 
األخــرى أن ترفــع إلــى رئيــس مجلس الوزراء 
خــال تســعين يومــًا مــن بدايــة كل ســنة 
إنجــازات،  مــن  تقريــرًا عمــا حققتــه  ماليــة 
العامــة  الخطــة  فــي  ورد  بمــا  مقارنــة 
ــة،  ــة المنقضي ــة خــال الســنة المالي للتنمي
ومــا واجههــا مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن 

مقترحــات لتحســين ســير العمــل فيهــا.
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كـلـمـة 
المحافظ

معالي األستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الحربي



كلـمــــة محـافــظ الهيئـة 
العامة للتجارة الخارجية

معالي األستاذ/ عبد الرحمن بن أحمد الحربي

كلمة معالي المحافظكلمة معالي المحافظ

بحمد من الله تعالـــــــى وتوفيقه، َشِهَد العام 2020 م دعمًا كبيرًا للتجارة الخارجية بالممـلكـة من القيادة الرشـيــدة
- يحفظهــا اللــه - ومــن خــال رؤيتهــا االســتراتيجية، وتعتبــر موافقــة القيادة الرشــيدة على إنشــاء الهيئة العامة للتجارة 
الخارجيــة داعمــًا لتعظيــم مكاســب المملكــة التجاريــة الدوليــة، وتنميــة العاقــات التجاريــة مــع الشــركاء الدولييــن، 
ــات  ــز تواجدهــا فــي المنظمــات واالتفاقي ــة واالســتثمارية كمركــز إقليمــي وعالمــي، وتعزي وترســيخ مكانتهــا التجاري

والمعاهــدات الدوليــة التجاريــة، وتعزيــز اقتصادهــا الوطنــي.

ومنــذ إطاقهــا؛ 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، والدفــاع عــن مصالحهــا فــي قضايــا التجــارة الدوليــة، كمــا عملــت الملحقيــات التجاريــة 

فــي الخــارج جاهــدًة لتمكيــن وتعزيــز العاقــات التجاريــة مــع الــدول وحــل التحديــات التــي تواجــه ذلــك.

وبفضــل اللــه، تعاملــت الهيئــة فــي هــذا العــام مــع تحــدي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( باحترافيــة 
عاليــة؛ مــن حيــث حــل العوائــق التــي تواجــه الصــادرات الســعودية، والقطــاع الخــاص، كمــا عملــت علــى عــدة مبــادرات 
ومشــروعات مهمــة، منهــا مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للتجــارة الخارجيــة بالتنســيق والموائمــة مــع القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص، والتــي تتضمــن دراســة شــاملة للوضــع الراهــن، وتحديــد األهــداف االســتراتيجية وأولويــات التجــارة 
الخارجيــة، وإعــداد مشــروع النظــام الســعودي للمعالجــات التجاريــة فــي التجــارة الدوليــة، والــذي يهــدف إلــى حمايــة 
الصناعــة فــي المملكــة مــن الضــرر الناتــج عــن الممارســات الضــارة فــي التجــارة الدوليــة، ودراســة كافــة االتفاقيــات 
التجاريــة الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تعــد المملكــة طرفــًا فيهــا أو المســتهدف إبرامهــا وإعــداد الخطــط 
التنفيذيــة لتعظيــم االســتفادة منهــا علــى مســتوى القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وعقــد العديــد مــن الحمــات 

التوعويــة الموّجهــة للقطاعيــن الحكومــي والخــاص للتوعيــة بهــذا الشــأن.

كمــا ســاهمت الهيئــة مــن خــال قيادتهــا لمجموعــة عمــل التجــارة واالســتثمار فــي إطــار مجموعــة العشــرين وبعضويــة 
ــان  الجهــات المعنيــة فــي نجــاح المملكــة فــي محــور التجــارة واالســتثمار بمجموعــة العشــرين مــن خــال صــدور البي
الــوزاري الختامــي واعتمــاده لكافــة أولويــات ومخرجــات المملكــة فــي ظــل مــا يواجهــة العالــم مــن تحديــات مختلفــة 

فــي التجــارة الدوليــة.

-، ثــم الدعــم الامحــدود مــن مقــام ســيدي خــادم الحرميــن  ــق لــوال توفيــق المولــى -عــزَّ وجــلَّ كلُّ ذلــك مــا كان ليتحقَّ
ــن  ــر محمــد ب ــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األمي ــز وســيدي ول ــد العزي ــن عب الشــريفين الملــك ســلمان ب
ســلمان -حفظهمــا اللــه-، كمــا أتقــدم بجزيــل الشــكر لمعالــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس اإلدارة د.ماجــد بــن عبــد اللــه 
القصبــي وأعضــاء مجلــس اإلدارة الموقرين،وشــركاؤنا مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص ممثــًا بمجلــس الغــرف 
الســعودية ومجالــس االعمــال المشــتركة،  وكافــة منســوبي الهيئــة علــى عملهــم المســتمر فــي ســبيل تحقيــق مزيــد 

مــن  اإلنجــازات بمــا يســهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

ـص أبــرز اإلنـجــازات خــال الـعـام وأضــع بـيـن أيـديكـم التـقـريـر السـنوي للهـيـئـة الـعـامـة للتـجـارة الخـارجـيـــة الــذي يـلـّخـِ
قــت بفضــل اللــه تعالــى، ثــم بجهــود زمائــي فــي الهيئــة بمختلــف إداراتهــم  )1441 - 1442هـــ / 2020م( والتــي تحقَّ
وأعمالهــم؛ تنفيــذًا لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة، ونعدكــم بمواصلــة العمــل علــى تعظيــم مكاســب المملكــة فــي 
التجــارة الخارجيــة وحمايــة صناعاتهــا ومنتجاتهــا الوطنيــة مــن الممارســات الضــارة بالتجــارة الدوليــة، وتعزيــز تنافســيتها 
وتمكيــن نفاذهــا لألســواق الخارجيــة، وتحقيــق مزيــٍد مــن اإلنجــازات لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، راجيــن المولــى عــز 

وجــل أن يوفقنــا ويســدد خطانــا لمــا فيــه خيــر البــاد والعبــاد.
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1- فتح األسواق للتجارة
توســيع نطــاق وصــول الســلع والخدمــات الســعودية إلــى األســواق الخارجيــة؛ عبــر تعميــق العاقــات مــع الشــركاء 
التجارييــن الحالييــن، واالنفتــاح علــى أســواق جديــدة؛ عبــر الحــّد مــن معوقــات التجــارة مــن خــال تشــكيل اتفاقيــات 

تجاريــة جديــدة وإقامــة عاقــات قويــة بيــن الحكومــات.

2- تمكين القطاعات المحلية من خالل السياسات التجارية
دعــم نمــو القطاعــات االســتراتيجية لتطويــر ميــزة تنافســية مســتدامة باالســتفادة الفّعالــة مــن السياســات واآلليات 

التجارية.

3- تعزيز التجارة الرقمية بما في ذلك التجارة االلكترونية
بناء إطار عمل مؤاتي للتجارة الرقمية يضع األساس لنمو التجارة الرقمية عبر الحدود.

4- تعزيز القدرات التمكينية التجارية
تطويــر القــدرات فــي منظومــة التجــارة الخارجيــة )القطاعيــن الحكومــي والخــاص( بمــا يشــمل آليــات دعــم التجــارة من 
التمويــل إلــى الترويــج، واالســتفادة مــن مكانــة المملكــة فــي المنتديــات العالميــة )دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ومنظمــة التجــارة العالميــة( وتمثيــل صــوت الُمصّنــع والُمســتورد الســعودي.

أن تحتــل المملكــة المركــز الرابــع عالميــًا فــي فائــض الميــزان التجــاري للســلع وتكــون المركــز الرائــد والقيــادي فــي 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا  للخدمــات والتجــارة الرقميــة مــن خــال السياســات التجاريــة والمنظومــة التجاريــة 

ــز القــدرة التنافســية للمملكــة. ــا و تعزي المبنيــة علــى المزاي

األهداف االستراتيجية

الرؤية واألهداف االستراتيجية

1440/07/16هـ

ــوزراء الصــادرة فــي  األوامــر الملكيــة واألوامــر الســامية وقــرارات مجلــس ال
شــأن إنشــاء الهيئــة

نشأة الهيئة

ــة العامــة للتجــارة الخارجيــة علــى  ــوزراء رقــم )211( القاضــي بإنشــاء الهيئ صــدر قــرار مجلــس ال
ــوارد بالقــرار، والمتضمــن علــى عــدد )10( بنــود ومنهــا مــا يلــي: النحــو ال

صــدر األمــر الســامي رقــم )741( المتضمــن الموافقــة علــى تنظيــم الهيئــة العامــة للتجــارة 
الخارجيــة.

1. ُتنشــأ هيئــة عامــة للتجــارة الخارجيــة ذات شــخصية اعتباريــة تســمى )الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة(، 
تتمتــع باالســتقالل المالــي واإلداري.

2. ينقل إلى الهيئة المشار إليها في البند )أواًل( من هذا القرار ما يلي:

جميــع المهمــات واألعمــال والصاحيــات الموكلــة إلــى وكالــة التجــارة الخارجيــة فــي وزارة التجارة واالســتثمار،   -
ومــا يتصــل بهــا، وكذلــك اإلشــراف علــى الملحقيــات التجاريــة فــي الخــارج.

جميــع المهمــات واألعمــال المتعلقــة بالسياســة واالســتراتيجية الخارجيــة ذات الصلــة بالتجــارة واالســتثمار،   -
وتمثيــل المملكــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة والمحافــل الدوليــة األخــرى، ومــا يتصــل بالعاقــة التجاريــة الدوليــة 
والمفاوضــات وتســوية المنازعــات المتعلقــة بهــا، وكذلــك المعالجــات التجاريــة التــي تشــمل مكافحــة اإلغــراق والدعم 

ــة. ــة الوقائي ــر الحمائي والتدابي

1441/11/23هـ

1440/04/25هـ

صــدر األمــر الملكــي رقــم )أ/265( القاضــي بتعييــن األســتاذ/ عبــد الرحمــن بــن أحمــد الحربــي 
محافظــًا للهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة بالمرتبــة الممتــازة. 

نبذة عن الهيئة | نشأة الهيئة

الرؤية

نبذة عن الهيئة | الرؤية واألهداف االستراتيجية
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المهام الرئيسية للهيئة

جميع المهمات واألعمال المتعلقة بالسياسات 
واالستراتيجيات ذات الصلة بالتجارة الخارجية 

بالتنسيق مع  الجهات ذات العاقة
اإلشراف على الملحقيات التجارية في الخارج 

تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى األسواق 
الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة

المهمات واألعمال المتعلقة بالمفاوضات 
التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة 
بها واإلشراف على مهمات الفريق التفاوضي 

السعودي

المساهمة في توعية القطاعين )الحكومي والخاص( بالتزامات المملكة في التجارة 
الخارجية وما يطرأ عليها

تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية 
والمحافل الدولية األخرى ذات الصلة

اإلشراف على مجالس األعمال
السعودية األجنبية

إدارة عاقات المملكة الدولية في مجال 
التجارة الخارجية

المعالجات التجارية التي تشمل مكافحة اإلغراق 
والدعم والتدابير الحمائية الوقائية

المعالجات التجارية التي تشمل مكافحة اإلغراق 
والدعم والتدابير الحمائية الوقائية

نبذة عن الهيئة | المهام الرئيسية للهيئةنبذة عن الهيئة | المهام الرئيسية للهيئة
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مجلس إدارة الهيئة

نبذة عن الهيئة |  مجلس إدارة الهيئة

معالي الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة رئيس مجلس اإلدارة

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

)عضو(

سعادة الدكتور/ نايف بن عبيد العتيبي
مستشار سمو وزير الطاقة 

لشؤون التجارة الخارجية
)ممثل وزارة الطاقة(

سعادة الدكتور/ سعد بن عبدالله خليل
المستشار اإلقتصادي 

في وزارة البيئة والمياه والزراعة
)ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة(

سعادة األستاذ/ فريد بن سعيد العسلي
مستشار وخبير في السياسات الدولية

)عضو مستقل(

سعادة الدكتور/ بدر بن صالح الصقري
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 

للسياسات اإلقتصادية والنقل الجوي
)ممثل وزارة النقل(

سعادة األستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع

)عضو مستقل(

سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس
وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط 

لميزان المدفوعات
)ممثل وزارة االقتصاد والتخطيط(

سعادة االستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الرومي
مدير عام اإلدارة العامة للتعاون الدولي 

)ممثل الهيئة العامة للجمارك(

سعادة الدكتور/ سامي بن سعد الصقر
نائب الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة لغذاء والدواء لقطاع العمليات
)ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء(

سعادة األستاذ / فيصل بن سعد البداح
أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية
)ممثل هيئة تنمية الصادرات السعودية(

سعادة المهندس/ عمر بن محمد السحيباني
وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك

)ممثل وزارة التجارة(

سعادة األستاذ /يوسف بن عبدالله البنيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لشركة سابك
)عضو مستقل(

سعادة السفير الدكتور/ أحمد بن سليمان العقيل
مستشار وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية
)ممثل وزارة الخارجية(

سعادة الدكتور/ عايض بن هادي العتيبي
وكيل وزارة االستثمار لتطوير البيئة االستثمارية

)ممثل وزارة االستثمار(

سعادة األستاذ/عبدالله بن صالح الحقباني
األمين العام للجنة مصنعي البتروكيماويات 

في مجلس الغرف السعودية
)عضو مستقل(

معالي المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل
نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية

)ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية(

سعادة األستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد
مساعد وزير المالية 

للشؤون الدولية والسياسات المالية الكلية
)ممثل وزارة المالية(



قرارات مجلس إدارة الهيئة 
خالل عام 2020م

قــام مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة فــي العــام 2020م بعقــد ثــالث اجتماعــات 
للمجلــس؛ تضمنــت إصــدار عــدد مــن القــرارات تهــدف لتمكيــن الهيئــة مــن أداء مهامهــا وتحقيق 

التطلعــات، ومــن أبــرز قــرارات المجلــس اآلتــي:

الموافقة على تأسيس لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس اإلدارة. الموافقة على االستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية والرفع بها الستكمال 
اإلجراءات النظامية بهذا الشأن.

الموافقة على تأسيس لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة.
الموافقة على التشكيل الجديد ألعضاء الفريق التفاوضي السعودي،

والِفرق الفنية المنبثقة منه وفق حوكمة األعمال المعتمدة.

الموافقة على المواقف التفاوضية للمملكة التفاقيات التجارة 
الحرة وأولويات التفاوض مع الدول والتكتات االقتصادية.

إقرار مشروع الميزانية المالية التقديرية لعام 2021م والرفع بها لوزارة المالية.

إقرار سلم الرواتب وجدول المنافع المرحلي وإقرار الئحة مرحلية 
لبدالت االيفاد للخارج.

نبذة عن الهيئة | قرارات مجلس إدارة الهيئة خال عام 2020منبذة عن الهيئة | قرارات مجلس إدارة الهيئة خال عام 2020م
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الهيكل التنظيمي

نبذة عن الهيئة | الهيكل التنظيمينبذة عن الهيئة | الهيكل التنظيمي
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الوضع الراهن 
للتجارة الخارجية 

للمملكة

3
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الميزان التجاريحجم التجارةالوارداتالصادراتالسنة

2010941,785400,7361,342,521541,050

2015763,313655,0331,418,346108,280

20111,367,620493,4491,861,069874,171

2016688,423525,6361,214,059162,787

20121,456,502583,4732,039,975873,029

2017831,881504,4471,336,328327,435

20131,409,523630,5822,040,106778,941

20181,103,900513,9931,617,893589,908

20141,284,122651,8761,935,997632,246

2019981.012574,3611,555,374406,651

الصادرات والواردات وحجم 
التجارة والميزان التجاري 

للمملكة )مليون ريال(

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | الصادرات والواردات وحجم التجارة والميزان التجاري للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لاحصاءالمصدر: الهيئة العامة لاحصاء

1,367,620
493,449

1,861,069
874,171

الميزان التجاريحجم التجارةالصادرات الواردات

2015

2011

2018

2016

2012

2010

2019

1,103,900
1,617,893

1,555,374

589,908

688,423

1,214,059
162,787

763,313
655,033

1,418,346
632,246

1,456,502
583,473

2,039,975
873,029

941,785
400,736

1,342,521
541,049

981,012
574,361

2014
1,284,122

651,876
1,935,997

632,246

2017
831,881

504,447
125,731 

327,435

2013
1,409,523

630,582
2,040,106

778,941

406,651

525,636
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نسبة الصادرات غير البتـروليـة للــواردات

السنة

Year

الصادرات غير البترولية
Non-oil Exports

الواردات
Imports

)Million Riyals( / )القيمة )مليون ريال

نسبة الصادرات غير 
البترولية للواردات )%(
Ratio of Non-oil Exports 

to Imports )%(

2010134,610400,73633.6

2015189,901655,03329.0

2011176,568493,44935.8

2016177,694525,63633.8

2012190,952583,47332.7

2017193,479504,44738.4

2013202,443630,58232.1

2018235,458513,99345.8

2014217,030651,87633.3

2019229,184574,36139.9

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | صادرات المملكة النفطية - غير النفطية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، تحليل الخبراء

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | نسبة الصادرات غير البتـروليـة للــواردات

صادرات المملكة
)النفطية – غير النفطية(

فئة الصادرات

الصادرات النفطية

الصادرات غير النفطية

نسبة التغير عن العام السابق 2019

الصادرات )مليون ريال(

الصادرات )مليون ريال(

الحصة من إجمالي الصادرات

الحصة من إجمالي الصادرات

إجمالي الصادرات

751,828

229,184

%-13

%-2.66

76.6

23.4

981.012

-

-

%-11

الصادرات النفطيةالصادرات غير النفطيةالصادرات النفطيةالصادرات غير النفطية

الصادرات
)مليون ريال(

الحصة من إجمالي
الصادرات

23.3

76.7 751,828

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

229,184
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الميزان التجاري )2019 – مليار ريال(صادرات غير نفطية )2019 – مليار ريال(واردات غير نفطية )2019 – مليار ريال(الميزان التجاري )2019 – مليار ريال(

13.8

13.6

2.2

17

31

3
أسلحة ومتفرقات أسلحة ومتفرقات

الكيماويات 
والباستيك والمطاط

الكيماويات 
والباستيك والمطاط

أجهزة ومعدات

أجهزة ومعدات

معادن

معادن

منسوجات ومابس

منسوجات ومابس

أخشاب ومعادن

أخشاب ومعادن

مواد غذائية مواد غذائية

141.1

CAGR
)2010-2019(

%+5.1

-137

277

90

75.5

32.4

28.4

47.2

239.2

29.5

72.7

CAGR
)2010-2019(

%+2.8

743

222 -16

-303

759

-525

الميزان واردات صادرات

نفطي غير نفطي

الصادراتالواردات الميزان التجاري

مجاالت التجارة

السلعالخدمات

 *)CAGR( يرمز لمعدل النمو السنوي المركب *)CAGR( يرمز لمعدل النمو السنوي المركب

لوحة مؤشرات التجارة الخارجية

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | لوحة مؤشرات التجارة الخارجيةالوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | لوحة مؤشرات التجارة الخارجية
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الشركاء التجاريين للمملكة لعام 
2019م )مليون ريال(

الدولة #
الوارداتالصادرات

القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

الميزان التجاريحجم التجارة

الصين

سنغافورة

الهند

هولندا

البحرين

اإلمارات

كوريا الجنوبية

تايوان

179,668 1105,471105,571,374,197 

32,735 76,24038,97526,495

100,703 224,849125,55275,854 

100,365اليابان 325,366125,73174,999

 الواليات المتحدة
49,023األمريكية 671,023120,046-22,000

27,478 88,62736,10518,851

78,155 415,50493,65962,651

27,177 96,42633,60320,751

50,608,6 539,80690,414,610,802,6

26,363 104,26030,623  22,103 

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | الشركاء التجاريين للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لاحصاء

واردات صادرات غير نفطيةصادرات نفطيةأهم التكتالت التجارية

13410325االتحاد األوروبي

مجلس التعاون الخليجي

الدول العربية

55

21

38

30

51

29

المصدر: منظمة التجارة العالمية، تحليل الخبراء

24,849

27,177
6,426

33,603
20,751

الصادرات

حجم التجارة

الميزان التجاري

الواردات

اإلمارات

البحرين

الهند

كوريا
الجنوبية

هولندا

تايون

الصين

100,703

125,552 

105,571,3

75,854

78,155
15,504

93,659 
62,651

50,608,6
39,806

90,414,6
10,802,6 

27,478
8,627

36,105
18,851

26,363
4,260

30,623
22,103

179,668
105,471

285,240

أمريكا
49,023

71,023
120,046 

-22,000

اليابان
100,365

25,366
125,731 

74,999

سنغافورة
32,735

6,240
38,975

26,495

74,197

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | الشركاء التجاريين للمملكة

المصدر: الهيئة العامة لاحصاء
التقرير السنوي 1441-1442هـ 2020م 34        35 التقرير السنوي 1441-1442هـ 2020م



المراكز الدولية

79

79

إجمالي أداء التجارةتيسير التجارة

قيود التجارة

2019 م2019 م

2019 م

2018 م

2017 م2015 م

2014 م

2014 م

79 /163 52 /63 

37

60

/46 

/70 

تيسير التجارة
)OECD منظمة(

المؤشر الفرعي للتجارة الدولية 
)IMD( الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

تقييد تجارة الخدمات الرقمية 
)OECD منظمة(

تقييد االستثمار األجنبي المباشر
)OECD منظمة(

/163 65/63 42

/46 

/70 

44

69

2019 م

2018 م

2014 م

2014 م

69 /190 

10 /61 

التجارة عبر الحدود 
)World Bank(

الحواجز الجمركية وغير الجمركية 
)EIU(

/190 86
79

79

2019 م

2019 م

مركز المملكة في االستيراد عالميًا

مركز المملكة في التصدير عالميًا

33

25

/61 23

1. إجمالي الناتج المحلي االسمي لعام 2019  |  2. المرتبة األولى تصنف فيه المملكة العربية السعودية
المصادر: GASTAT، OECD، World Bank؛ تقرير ICC ، IMD ، EIU ، سهولة ممارسة األعمال 2020 ، تحليل الخبراء

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | المراكز الدوليةالوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | المراكز الدولية
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تجارة السلع في المملكة، 2016- 2019 )مليار ريال سعودي(

الصادرات النفطية
الصادرات غير النفطية

الواردات

المملكة العربية السعودية
دول العالم

%2.72

%5.42

%2.61

%3.13

ية
ط

نف
 ال

ير
 غ

ت
درا

صا
ال

ية
ط

لف
 نا

ير
 غ

ت
دا

وار
ال

ُمـعـّدل النــمـــو الســــنــــوي 
المركب للمملكـة العـربيــة 
السعودية أعلى من النمـو 

العالمي )2019-2010( 

صادرات
+0.45%المملكة

229

511 178-519

-493

-498

-525

193

235

638

868

20
16

20
17

20
18

20
19 751

تحليل التجارة غير النفطية في المملكة لعام 2019 
)مليون ريال سعودي(

أكبر السلع المستوردة أكبر السلع المصدرة

القيمةاسم السلعةاسم السلعة القيمة

المنتجات المعدنية

المنتجات المعدنية

754,961120,291

72,834118,264

69,55253,854

22,60548,896

16,86931,124

12,10427,399

5,78222,732

5,74020,568

5,68719,508

2,55618,021

2,05916,483

1,97613,700

1,87413,507

1,63510,875

1,5649,872

8507,151

2814,100

1,4337,631

3654,751

2073,338

812,296

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بهامنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها

منتجات صناعة األغذية، مشروبات سوائل كحولية
وخل تبغ وأبدال تبغ مصنعة

منتجات صناعة األغذية، مشروبات سوائل كحولية
وخل تبغ وأبدال تبغ مصنعة

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

آالت وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة
أو شبه كريمة ،معادن ثمينة 

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة
أو شبه كريمة ،معادن ثمينة 

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتغرافي

الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانيةالحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخرى

عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخرى

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت

تحف فنية،قطع للمجموعات وقطع أثرية

تحف فنية،قطع للمجموعات وقطع أثرية

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

سلع ومنتجات متنوعة

سلع ومنتجات متنوعة

منتجات نباتية 

منتجات نباتية 

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

صالل وجلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء

صالل وجلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير

خشب ومصنوعاته،فحم خشبي،فلين ومصنواتهخشب ومصنوعاته،فحم خشبي،فلين ومصنواته

أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

أحذية،أغطية رأس،مظالت مطر

أحذية،أغطية رأس،مظالت مطر

عربات طائرات،بواخر، ، ومعدات نقل مماثلة

عربات طائرات،بواخر، ، ومعدات نقل مماثلة

معادن عادية ومصنوعاتها

معادن عادية ومصنوعاتها

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | تحليل التجارة غير النفطية في المملكة

المصدر:الهيئة العامة لإلحصاءالمصدر:الهيئة العامة لإلحصاء، تحليل الخبراء

التجارة في الخدمات والسلع 
2019م

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | تجارة السلع في المملكة
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الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | صادرات وواردات المملكة غير النفطية

صادرات وواردات المملكة غير النفطية،  2019-2015 
)مليار ريال سعودي(

الصادرات غير النفطية 
2019م

الصادرات غير النفطية 
2015م

أهم السلع التي تم تصديرها لعام2019م

229190

73702317

الحيوانات 
الحية 

والمنتجات 
الحيوانية

منتجات 
نباتية

شحوم ودهون 
حيوانية أو 

نباتية

منتجات 
صناعية، األغذية 

مشروبات

الواردات غير النفطية 
2019م

الواردات غير النفطية 
2015م

أهم السلع التي تم استيرادها لعام2019م

556646

1201185348

منتجات 
نباتية

شحوم 
ودهون 

حيوانية أو 
نباتية

منتجات 
صناعية، 
األغذية 
مشروبات

منتجات 
الصناعية 
الكيماوية

واردات المملكة حسب فئة الدول 
)مليون ريال سعودي(

صادرات المملكة حسب فئة الدول 
)مليون ريال سعودي(

فئة الدول نسبة التغير عن العام السابق#2019

مجلس التعاون الخليجي
الدول العربية

دول منظمة التعاون اإلسامي
آسيا 
إفريقيا

أستراليا وجزر الباسيفيك
أمريكا الشمالية
أمريكا الاتينية

االتحاد األوروبي
أوروبا بدون االتحاد األوروبي

1

3

5

7

2

4

6

8
9

89,283

52,746

24,024

58,453

58,878

553,658

2,555

9,577
128,597

-13

-11

-25

-45

13

-5

-23

-15
-13

103,220

فئة الدول نسبة التغير عن العام السابق#2019

مجلس التعاون الخليجي
الدول العربية

دول منظمة التعاون اإلسامي
آسيا 
إفريقيا

أستراليا وجزر الباسيفيك
أمريكا الشمالية
أمريكا الاتينية

االتحاد األوروبي
أوروبا بدون االتحاد األوروبي

1

3

5

7

2

4

6

8
9

55,365

28,180

6,398

80,610

21,378

202,387

4,591

20,114
134,817

-3

23

8

5

48

23

8

11
1.5

1020,52018

-8

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | واردات المملكة حسب فئة الدول

١٤

المصدر: الهيئة العامة لاحصاءالمصدر:الهيئة العامة لإلحصاء
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تجارة الخدمات في المملكة، 2019-2016
)مليار ريال سعودي(

الصادرات
الواردات

20
16

20
17

20
18

20
19 193 88

206 71

204 65

188 62

الواردات الصادرات

ت
درا

صا
ال

ت
دا

وار
ال

- 45 مركــز المملكــة عــام 2019م 
فــــي صـــــادرات الخـــدمـــات مـــقــارنــــة 

بالمركــز 51 فــي 2010م

- 29 مركــز المملكــة عــام 2019م 
فــي واردات الــــخــدمـــات مـــقـــارنــــــة 

بالمركــز 17 فــي 2010م

ُمـعـّدل النــمـــو الســــنــــوي المركب 
للمملكـة العـربيــة السعودية أعلى 
من النمـو العالمي )2019-2010( 

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | تجارة الخدمات في المملكة

90 مليار ريال

277 مليار ريال

صادرات خدمات المملكة حسب القطاع لعام 2019م 
)مليون ريال سعودي(

وراردات المملكة حسب القطاعات 
)مليون ريال(

#

61,428السفر

17,779النقل

5,914خدمات المعلومات واالتصاالت

2,674الخدمات الحكومية 

2,293الخدمات المالية

326خدمات األعمال األخرى

251خدمات التأمين والمعاشات

90,679 إجمالي صادرات الخدمات

1

3

5

7

2

4

6

الخدمات المصدرة 

القيمةاسم الخدمة

#

87,765الخدمات الحكومية

63,060النقل

56,737السفر

29,786خدمات األعمال األخرى

25,234خدمات التشييد والبناء

6,442خدمات المعلومات واالتصاالت

6,319خدمات التأمين والمعاشات

281,148 إجمالي واردات الخدمات

1

3

5

7

2

4

6

الخدمات المصدرة 

القيمةاسم الخدمة

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | صادرات خدمات المملكة حسب القطاع

المصدر:البنك المركزي، منظمة التجارة العالميةالمصدر:الهيئة العامة لإلحصاء، منظمة التجارة العالمية، تحليل الخبراء
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تقسيم الخدمات في المملكة لعام 2019م 
)مليار ريال سعودي(

الصادرات

الواردات

61

-57

-25

اإلنشاءات

ال ينطبق

السفر

%9

18

-63

%9

النقل

-30

%2

خدمات
األعمال

6

-6

%18

االتصاالت

2

-6

%-14

الخدمات
المالية

0 0 0

-6

%-14

التأمين

معدل النمو السنوي المركب في الصادرات لعام 2019-2010

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | تقسيم الخدمات في المملكة

 *)CAGR( يرمز لمعدل النمو السنوي المركبالمصدر:البنك المركزي، منظمة التجارة العالمية

أعلى 5 خدمات حصة من الناتج المحلي اإلجمالي

%7

%5.6% 6

األنشطة العقارية

خدمات المال والتأمين 
وخدمات األعمال

النقل والتخزين
واالتصاالت

%10

 تجارة الجملة
 والتجزئة والمطاعم

والفنادق

%19

الخدمات المالية

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | أعلى 5 خدمات حصة من الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر:الهيئة العامة لإلحصاء، منظمة التجارة العالمية، تحليل الخبراء
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%-6%-12.31

%19%-4.36

%10

االتصاالتالسياحة

النقلالخدمات المالية

خدمات األعمال

واردات خدمات المملكة العربية السعودية حسب 
CAGR 2019-2015 القطاع

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | واردات خدمات المملكة العربية السعودية حسب القطاع 

المصدر:البنك المركزي، منظمة التجارة العالمية

%12.77

%25%13.54

السياحة

النقلالخدمات المالية

58%

االتصاالت

%52

خدمات األعمال

صادرات خدمات المملكة العربية السعودية حسب 
CAGR 2019-2015 القطاع

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | صادرات خدمات المملكة العربية السعودية 

المصدر:البنك المركزي، منظمة التجارة العالمية
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 *)CAGR( يرمز لمعدل النمو السنوي المركب
*تأتي غالبية صادرات الخدمات في المملكة من قطاعي النقل والسفر.

 *)CAGR( يرمز لمعدل النمو السنوي المركب

الناتج المحلي اإلجمالي حسب الناتج 
)2019(

%56

%12.5

%27.80

نسبة قطاع الخدمات من 
الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة مساهمة قطاع التصنيع 
من الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة مساهمة قطاع التعدين 
والمحاجر من الناتج المحلي اإلجمالي

3

2

1

الوضع الراهن للتجارة الخارجية للمملكة | الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر:الهيئة العامة لإلحصاء، منظمة التجارة العالمية، تحليل الخبراء
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1. االتفاقية العامة للتعريفات والتجارية )جات 1994(.
2. اتفاقية الزراعة.

3. اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية.
4. اتفاقية العوائق الفنية على التجارة.

5. اتفاقية اإلجراءات التجارية ذات الصلة باالستثمار.
6. اتفاقية مكافحة اإلغراق.

7. اتفاقية التقييم الجمركي. 
8. اتفاقية الفحص قبل الشحن. 

9. اتفاقية قواعد المنشأ.
10. اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد. 

11. اتفاقيات الدعم و اإلجراءات 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(.

1. االتـفاقيـــة االقتصـاديــــة لمـجـلــــس التعـــاون 
ــة. ــج العربيـــ ــدول الخليــ لــ

2. نــظــــام األفـضـليـــــات التـجـاريـــــة فــــيما بـيــــن 
الــتعــــاون  مــنــظــمــــة  فــي  األعــــضــــــاء  الـــــدول 

اإلســــامــــي)كومسيك(.

25  اتفاقية التجارية

1. اتـفاقـيـة التـجـارة الحـرة بـين دول مـجلـس 
التعـاون لدول الخليج العربية وسنغافورة.

2. اتـــفاقيــة التجـارة الحــرة بيـن دول مـجـلس 
التعـاون لدول الخليج العربية ورابطة التجارة 

الحرة األوربيـة )االفتا(.

3. اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين 
الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.

4. اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين 
الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.

1. تشمل اتفاقيات و مذكرات تفاهم و برامج تعاون
وما في حكمها مع عدد ) 114 ( دولة.

اتفاقيات تجارة حرة

263  اتفاقية ذات صلة بالتجارة

اتفاقية ذات صلة بالتجارة4 263 اتفاقية إقليمية 2 اتفاقية منظمة التجارة العالمية 19

أبرز اإلتفاقيات
التجارية للمملكة
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إنجازات 
ومشاريع 

الهيئة

3



منظمة التجارة العالمية.  
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  
جامعة الدول العربية والبنك الدولي.  

معهد التجارة العالمية التابع لجامعة بيرن ومنظمة التجارة العالمية.  

وفيما يلي، بيانات موظفي الهيئة العامة للتجارة الخارجية لعام 2020م:

الموظفين وبرامج 
التدريب والتطويـر

نسبة التوطيننسبة الموظفات اإلناثعدد الموظفين

94%27%124المقر الرئيسي

66%18%77الملحقيات بالخارج

201إجمالي عدد الموظفين

فــي إطــار حــرص وتوجــه الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة لتوفيــر األدوات األساســية لمنســوبيها للقيــام 
بالمهــام واألعمــال المكلفيــن بهــا علــى أكمــل وجــه، باإلضافــة إلــى تطويــر مهاراتهــم الفنيــة واإلداريــة، فقــد 
ــب 40  ــي )WTI( بتدري ــي )WBG( بالشــراكة مــع معهــد التجــارة الدول ــم االتفــاق مــع مجموعــة البنــك الدول ت
موظفــًا عــن بعــد خــالل العــام 2020، كمــا قدمــت الهيئــة إلــى أعضــاء الفريــق التفاوضــي الســعودي والفــرق 
الفنيــة المنبثقــة منــه ومنســوبيها الــدورات التدريبيــة ذات العالقــة بالمفاوضــات بالتعــاون مــع المنظمــات 

الدوليــة ومــن أبرزهــا الجهــات اآلتيــة:

الموظفين وبرامج التدريب والتطوير 
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العالقات الدولية 
والملحقيات التجارية

ــة  ــة الدولي ــة العاقــات االقتصادي ــة العمــل علــى تنمي ــات التجاري ــة والملحقي ــة للعاقــات الدولي ــة الهيئ تتولــى وكال
ورفــع الميــزان التجــاري الغيــر نفطــي للمملكــة، وتســعى إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص مــن النفــاذ لألســواق الخارجيــة، 
واإلشــراف علــى مجالــس األعمــال الدوليــة المشــتركة، وإدارة اللجــان الحكوميــة المشــتركة التــي تترأســها الهيئــة 

ــة.  ــارات الوفــود الرســمية الدولي ومتابعــة مخرجاتهــا، وإدارة شــؤون زي

إنجازات ومشاريع الهيئة | العاقات الدولية والملحقيات التجاريةإنجازات ومشاريع الهيئة | العاقات الدولية والملحقيات التجارية

عن الوكالة

افُتتحت خال عام 2020م

افُتتحت خال عام 2020م

الملحقية التجارية في القاهرة

الملحقية التجارية في نيودلهي

الملحقية التجارية في اسالم آباد

الملحقية التجارية في بكين 

الملحقية التجارية في كوااللمبور

الملحقية التجارية في بغداد 

الملحقية التجارية في الرباطالملحقية التجارية في طوكيو

الملحقية التجارية في سيئول

الملحقية التجارية في لندنالملحقية التجارية في جنيف

الملحقية التجارية في بيروتالملحقية التجارية في اسطنبول

الملحقية التجارية في واشنطنالملحقية التجارية في روما

تغطية الملحقيات التجارية :
ولقــد تــم افتتـــاح ملحقيتيــن تجاريتيــن خــال عـــام 2020م، فــي مدينــــة الــدار البيضـــاء فـــي مملكــة المغــــرب وملحقيــة 
تجاريــة فــي مدينــة بغــداد فــي جمهوريــة العــراق وجــاري العمــل علــى افتتــاح ملحقيــات فــي كًا مــن روســيا وألمانيــا

وأستراليا وجنوب أفريقيا الصادر بشأنها موافقات من المقام السامي الكريم. وتشمل التغطية:

 تحفيز نفاذ الصادرات السعودية. 

جذب االستثمارات األجنبية الى المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

تسهيل أعمال القطاع الخاص. 

المشاركة في الفعاليات والمعارض في البلد المضيف.

إعداد األبحاث والتقارير االقتصادية الالزمة.

تمكين الوصول للفرص التجارية واالستثمارية في تلك الدول بما يتوائم مع مستهدفات المملكة.

الملحقيات التجارية:
كمــا تتولــى الوكالــة اإلشــراف علــى الملحقيــات التجاريــة المعنيــة بتمثيــل المملكــة فــي الــدول ضمــن تغطيتهــا، 

وتعمــل الملحقيــات التجاريــة علــى:
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 تعزيز العالقات الدولية وتفعيل اللجان المشتركة:

-          شــاركت الوكالــة فــي عــدد مــن االجتماعــات خــال العــام 2020 بواقــع )91( اجتماعــات متنوعــة تهــدف لتعزيــز  
العاقــات الدوليــة وتفعيــل اللجــان المشــتركة ودراســة المواضيــع ذات العاقــة.

-          قــام معالــي المحافــظ بزيــارة سويســرا وعــدد )15( دولــة مــن دول الكاريبــي ووســط أمريــكا والمتمثلــة 
ــا، ســورينام، جامايــكا، ســانت لوشــيا، باربــادوس، غرينــادا،  بــكل مــن )انتيغــوا وباربــودا، ســانت كيتــس ونيفيــس، غويان
ــة الدومينيــكان، الدومنيــكا، ســان فينســنت والغرناديــن، هايتــي، كوســتاريكا( وذلــك لحشــد  ــز، جمهوري ترينيــداد، بيلي

ــدول وبحــث فــرص تنميتهــا. ــك ال ــة للمملكــة مــع تل ــز العاقــات الثنائي ــد لمرشــح المملكــة وتعزي التأيي

 اللجان الوزارية المشتركة مع الدول األجنبية:
الــدول  الوزاريــة المشــتركة مــع  اللجــان  )3( اجتماعــات تحضيريــة لتعزيــز وتفعيــل دور  الوكالــة فــي عــدد  شــاركت 

األجنبية. 

 برامج تعاون / اتفاقيات / خطط تنفيذية:
أبرمــت الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة عــدد مــن مذكــرات التفاهــم وبرامــج التعــاون خــال العــام 2020م, مــع عــدد 

مــن الــدول، وفقــًا لآلتــي:

اتفاقية برنامج التعاون التجاري بين المملكة وجمهورية جيبوتي.  -
اتـفـاقـيـة بـيـن حـكـومـة الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة السـعـوديـة وحـكـومـة روسـيا االتـحاديـة بـشـأن اإلنـشـاء المتبادل   -

            للممثليات التجارية.
خـطة العـمل لبرنامج التعـاون في المجال التجاري واالستثمـاري بين الهيئـة العامة للتجـارة الخارجية ووزارة   -

             التجارة اإلندونيسية.

 الــــزيـــارات الدولية:
عملــت الوكالــة إلعــداد وتحديــث عــدد )199(  ملًفــا وتقريــًرا اقتصاديــًا عــن العاقــات الدوليــة واالقتصاديــة بيــن 

المملكــة والــدول المختلفــة خــال عــام 2020م.

 المنتديات والمؤتمرات:
شاركت الهيئة في عدد )3( منتديات ومؤتمرات خارجية لتعزيز العاقات الدولية، وفقًا لآلتي:

مشاركة الملحقية التجارية لدى الهند في قمة الشراكة االفتراضية الهندية.  -
المشاركة في منتدى التعاون العربي الياباني بالقاهرة.  -

المشاركة في وفد توقيع اتفاقية تسوية المنازعات التجارية في سنغافورة.  -

 اللقاءات مع السفراء والوفود الزائرة: 
قامــت الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة بالتنظيــم والمشــاركة فــي عــدد مــن اللقــاءات المنعقــدة مــع عــدد مــن ســفراء 

الــدول فــي المملكــة بواقــع )54( لقــاًء.

 المساهمة في حل الصعوبات التي تواجه الصادرات:
ساهمت الهيئة بتمكين نفاذ الصادرات واالستثمارات السعودية في الخارج، من خالل اآلتي: 

التنسيق مع الجهات ذات العاقة لحـــل الـصـعـــوبات  التـــي تـواجـــه الصــــادرات واسـتــثـمـــارات الـقطـاع الخـاص   -
السـعـوديـــة فـــي الخـــارج بـــواقع عـــدد )72(حالــة بالتنســيق مــع جهــات ذات العاقــة.

تزويــد القطــاع الخــاص بمعلومــات عــن الفــرص االســتثمارية والتجاريــة وأكبــر المصدريــن والمســتوردين لقطاع   -
االعمــال فــي الخــارج.

 إطــالق مبــادرة الترويــج للمنتجــات الســعودية بقطــاع األغذيــة فــي جمهوريــة ســنغافورة، 
باالتفــاق مــع وزارة التجــارة الســنغافورية لوضــع رفــوف دعائيــة للمنتجــات الســعودية فــي 

ــة الســنغافورية. ــز التجاري المراك
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أبرز اإلنجازات والمشاريع

العالقات الدولية:
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مجلس التنسيق السعودي العراقي

أبرز منجزات مجلس التنسيق السعودي العراقي خالل  عام 2020م

انـعقاد اجـتماع مـرئي بين صـاحب السـمــو المـلكي األمير/ مـحـمـد بـن سـلمـان بن عبدالعزيز آل سعود ولي   -
             العهـد نائـب رئيس مـجـلــس الـوزراء وزيـر الدفــاع -حـفظه الله- ودولـة السـيــد/ مـصـطـفى الكاظمي رئيس 

             مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
انعقاد الدورة الثالثة والرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.  -

التنسيق والمشاركة في عدد )3( زيارات لبغداد لوفود رسمية سعودية شملت القطاع الخاص.  -
الموافقة وبدء تفعيل خطة العمل المشتركة والمكاسب السريعة.  -

-  تـدشين مـنـفـذ جـديـدة عـرعـر وبـدء الـتـبادل التـجـاري بـيـن البلدين،
تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية في بغداد.  -

انعقاد أول مجلس أعمال سعودي عراقي في التاريخ بين البلدين.  -
انعقاد أول ملتقى أعمال سعودي عراقي في العراق بين البلدين، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.  -

إنشاء مركز الشركات السعودية في العراق لتنمية الصادرات السعودية.  -
توقيع اتفاقيتين بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية العراق.  -

افتتاح بنك التجارة العراقي )TBI( في مدينة الرياض.  -

عالقات القطاع الخاص ومجالس األعمال:

 اإلشراف على مجالس األعمال: 
ــه  ــرز مــا تضمنت ــدء تطبيقهــا، وأب ــة وب ــس االعمــال الســعودية األجنبي ــة لمجال ــر واعتمــاد الالئحــة التنظيمي تطوي
تمكيــن إنشــاء المجالــس اإلقليميــة واعــداد المجالــس لخططهــم التنفيذيــة لتنميــة العالقــات االقتصاديــة مــع 

تلــك الــدول.

 تعزيز الشراكة في التجارة الخارجية والبرامج التوعوية:
عقد عدد )20( ورشة عمل لتوعية القطاع الخاص باتفاقيـات التـجـــــــارة الحــــــرة في الخدمـــــات بيـن الدول   -

            العربيـة، وتعظيـم االستفـادة مـن االتفاقيـات التجارية للقطاع الخاص. 
عقــد عــدد )12( ورشــة عمــل لتوعيــة القطــاع الخــاص بالتعــاون مــع وكالـــــة المعالجــــــــــات التجاريـــــــــــة بالهيئــــة  -

            للتعريف والتـوعية بالمعـالجـات التجــارية )مـكافـحة اإلغــراق، مـكافحـة الدعــم، الوقـاية مـن الزيـادة 
             في الواردات(. 

العمـل علـى فتــح قنــوات التواصــل بيـن الماحـق التجـاريـة السعـوديـة فـي الخـارج وخـاصـة الدول التـي لها   -
             مجلس أعمال، من خال اجتماعات دورية ربع سنوية، وقد تم عقد عدد )15( اجتماع.
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  نقل صوت القطاع الخاص:

تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص ومجالــس األعمــال فــي صنــع القــرارات، وعكــس وجهــات النظــر فــي السياســات 
ــة مــع القطــاع الخــاص واألخــذ  ــة واالســتثمارية؛ وذلــك مــن خــال مشــاركة االســتبيانات الدوري ــات التجاري واالتفاقي

بمرئياتــه فــي إبــرام االتفاقيــات التجاريــة.

  قنوات التواصل مع القطاع الخاص:

تــم االنتهــاء مــن نظــام إدارة عاقــات العمــاء للهيئــة )CRM( وإطاقــه، كمــا تــم إنشــاء بريــد إلكترونــي لدعــم القطــاع 
.)Buisness_support@gaft.gov.sa( الخاص

  إنجازات الملحقيات التجارية:

-          تم افتتـاح ملحقيتين تجاريتين خال عـام 2020م، في مدينــة الدار البيضـاء فـي مملكة المغــرب وملحقية 
            تجارية في مدينة بغداد في جمهورية العراق.

-          البـدء بإجـراءات تأسيس عـدد )4( ملحقيات تجـارية، وذلك بالتنسيـق والمواءمـة مع الجهـات ذات العاقــة.
-          متابعة قضايا المعالجات التجارية في ملحقية نيودلهي المرفوعـة ضـد المملـكة الجمـالي عدد )5( قـضايا 

            خال العام 2020م.
-         استقطاب استثمارات نوعية إلى المملكة العربية السعودية:

  المستهدفات السنوية المحققة للملحقيات التجارية:
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     ماحظــة: يوجــد ربــط إلكترونــي بيــن الهيئــة العامــة لتنميــة الصــادرات الســعودية والملحقيــات التجاريــة؛ وذلــك مــن خــال منصــة إلكترونيــة إلحالــة الفــرص 
التصديريــة مــن الملحقيــات التجارية.

 *

طوكيو

نيودلهي

إسام آباد

جنيف

بكين
روما

بيروت

لندن

سيؤول

إسطنبول

كوااللمبور

واشنطن
القاهرة

962442 الزيارات للجهات الحكوميةالزيارات للقطـاع الخـــاص

291 التواصل مع مجالس األعمال717 االجتماعات المنعقدة في الملحقيات

137 الفعاليات والمؤتمرات94 اإلحاالت الصادرة للهيئة العامة لالستثمار )سابقًا(

80 الدراسات واألبحاث والتقارير240 اإلحاالت الصادرة لهيئة تنمية الصادرات

-   نـجاح المـلحقية التجـارية فـي سيؤول باستقطـاب شـركة “هـيونـداي سـي سـكوير“ للمستـلزمــات الطـبية،
    وذلك إلنـشـاء مـصنع في المملكــة للمستلزمات الطبية، ويـقدر حـجم هـذا االستثمـار بـمبلغ وقـدره ثاثين
    مـليون دوالر أمـريكي، ويــوفر 250 فـرصـة عـمل وظـيفيـة في المملكــة، وقـد تـم إحالتهـا لوزارة االسـتثمــار
    إلكـمال الازم، كما تـم عـمل العـديد من االجـتماعـات االفـتراضيـة بين الشــركــة ووزارة االســتثمار والجـهات

    السعودية ذات العاقة.
-   نـــجاح المـلحـــقية فـــي سيؤول بـاستقطــــاب شــــركة “كـــوريا ميديكال الب الطبيـــة“ إلقـامـــة اســـتثمار لها
    في المملكــة، وقـد تـمـت إحـالتها إلـى وزارة االسـتثـمار وقـامـت الشـركة بـزيارة الـمـمـلكة واالجـتـمـاع مـع وزارة

    االستثمار وتوقيع الشركة الكورية التفاقية مع ريفا السعودية للتطوير.
-   المـلحقـية التجارية فـي بكين قـامت بمساعدة شـركة مـعادن فـي حل شكواها على الشـركة الصـينية؛ مما

    نتج عنه تجنب خسارة شركة معادن لما يقارب الـ 150 مليون ريال.
-   عملت الملحقيات التجارية خال 2020م، على التنسيق والمواءمة؛ وذلك من خال التواصل واالجتماعات 

    الدورية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة االستثمار لتحقيق المستهدفات.
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المعالجات التجارية

   إنهــاء عــدد )5 تحقيقــات( ضــد الصــادرات الســعودية فــي المعالجــات التجاريــة دون فــرض 
ــة(، قــد شــاركت المملكــة فيهــا  ــة )اإلغــراق،  الدعــم، الوقاي ــر معالجــات تجاري رســوم أو تدابي
الخــاص  للقطــاع  الــالزم  الدعــم  التنســيق وتقديــم  القانونيــة، متضمنــة  وقدمــت دفوعهــا 

المعنــي وفقــًا للجــدول اآلتــي: 

  إعــداد وتقديــم عــدد )12( ورشــة عمــل التوعيــة بالمعالجــات التجاريــة )مكافحــة اإلغــراق، 
مكافحــة الدعــم، الوقايــة مــن الزيــادة فــي الــواردات(.

   بــدء تحقيــق مكافحــة اإلغــراق ضــد الــواردات مــن خائــط األلمنيــوم المصــدرة مـــن الصيــن، وصــدور التقريــر األولــي 
الخــاص بهــذا التحقيق.

  فــرض تدابيــر ورســوم نهائيــة لمكافحــة اإلغــراق ضــد واردات دول مجلــس التعــاون مــن منتــج الســيراميك مــن 
ــران. ــوارد مــن إي ــج اإلســمنت ال ــن، ومنت ــد والصي الهن

تتولــى وكالــة الهيئــة للمعالجــات التجاريــة مهــام حمايــة الصناعــة المحليــة فــي المملكــة مــن الضــرر الناتــج عــن الواردات 
المغرقــة 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 وتقــدم الهيئــة للمصّدريــن والمنتجيــن فــي المملكــة المشــورة والمســاعدة والبرامــج واألدلــة التوعويــة فــي 

ــة.  تحقيقــات وموضوعــات المعالجــات التجاري

إنجازات ومشاريع الهيئة | المعالجات التجاريةإنجازات ومشاريع الهيئة | المعالجات التجارية

تعريف عام عن المعالجات التجارية.  -
تعريف عن مكافحة اإلغراق.  -

تعريف عن مكافحة الدعم والتدابير التعويضية.   -
تعريف عن الوقاية من الزيادة في الواردات.   -

  عـمـــــل الهيئــة علــى اعــــداد أدلــــة توعويـــــة مــــــوجة للقطاعييــن الخــاص والعــام وذلــك بمــا 
ــة: ــك للموضوعــات اآلتي ــة وعــدد )4( انفوجرافي يشــمل اعــداد عــدد )4( أدل

توعية القطاع الخاص بالمعالجات التجارية أبرز اإلنجازات والمشاريع

التحقيقات والتدابير في إطار مجلس التعاون الخليجي لعام 2020م  عن الوكالة

الدولة

الهند

نوع التحقيق

مكافحة اإلغراق

م

١

المنتج

)MEG( مونو إيثيلين جايكول

تاريخ االنتهاء

6 ابريل 2020م

الهند

الهند

الهند

األردن

مكافحة الدعم

مكافحة اإلغراق

وقاية

وقاية

٢

٣

٤

٥

)MEG( مونو إيثيلين جايكول

ثنائي إيثيلي الهكسانول

الفينيول

شيبس البطاطس

٢٢ ابريل 2020م

١١ نوفمبر 2020م

13 ابريل 2020م

12 مايو 2020م

التقرير السنوي 1441-1442هـ 2020م 64        65 التقرير السنوي 1441-1442هـ 2020م



الوقاية

الوقاية

مكافحة اإلغراق

البولي إيثيلين منخفض الكثافة

)MEG( مونو إيثيلين جايكول

)DMF(ثنائي ميثيل فورماميد

)TDI( التولوين الدي إيسزونات

الفلبين

مصر

البرازيل

باكستان

الهند

البولي إيثلين منخفض وعالي الكثافة

األلمنيوم

الزجاج المسطح الشفاف

نوع التحقيق

نوع التحقيق

نوع التحقيق

نوع التحقيق

نوع التحقيق

المنتج

المنتج

المنتج

المنتج

المنتج

مكافحة اإلغراق

)BOPP Film( أفام البولي بروبلين

مكافحة اإلغراقمراجعة رسوم مكافحة اإلغراق

مكافحة اإلغراق

تركيا

المفوضية األوروبية

البولي إيثلين منخفض الكثافة

مونو إيثلين جايكول

نوع التحقيق

نوع التحقيق

المنتج

المنتج
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  تقديــم دفــوع وتعليقــات ومالحظــات المملكــة القانونيــة فــي عــدد مــن التحقيقــات ضــد 
صــادرات المملكــة علــى النحــو التالــي:

الدفاع عن صادرات المملكة في تحقيقات 
المعالجات التجارية
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تعمــل وكالــة الهيئــة للمنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة علــى تعزيــز وتعظيــم اســتفادة المملكــة مــن النظــام التجــاري 
متعــدد األطــراف واالتفاقيــات اإلقليميــة والتجاريــة ومنهــا اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــن أجــل النفــاذ إلــى األســواق 
والحــد مــن العوائــق التــي تواجــه الصــادرات الســعودية، وتتضمــن مهــام وكالــة المنظمــات واالتفاقيــات الدوليــة 

اآلتــي: 

تـمـثـيـل الـمـمـلكة فـي مـنظمة التجارة العالمية، والـقـيام بالـمهمات واالختصاصات المتعلقة بذلك ومنها   -
            مـتابـعة تنفيذ التـزامات ومـراجـعة السـياسات الـتجاريـة للـمـمـلـكة والـدول األعـضاء فـي الـمنظمة، ومتابعة 
            قضايا فض المنازعات التجارية التي تكون المملكة طرفًا فيها، والعمل على تنسيق المواقف والسياسات 

            مع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية.

اإلشـراف عـلـى مـهـمـات الـفـريـق التـفـاوضـي السـعـودي والـفـرق الـفـنـيـة الـمـنبثقة منه، وتنسيق واعتماد   -
             العـروض والـمـواقـف التـفـاوضـية والمـوضـوعات ذات الـصـلة بـمـنظـمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة 

             الحرة واالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية. 

تـمـكـيـن صـادرات الـمـمـلـكـة واسـتـثماراتها مـن النـفاذ إلـى األســواق الخـارجـية، والـعـمل عـلى فـتـح أسـواق   -
             جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجيـة التي تواجهها، وذلك بالتنسـيق مع الجهات الحكوميـة ذات العاقة.

-  اإلسهام في توعية القطاعيـن )الحكومي والخاص( بالفــــرص والتزامات الـــمـملـكة في التجــــارة الخارجـيــــة 
             يطرأ عليها من تطورات.

تـمـثيل الـمـملكـة والتـفـاوض ومـتابعة تـنـفـيذ االلتزامـات في المـوضوعـات التجاريـة فـي إطـار لجان مجلس   -
            التعـاون لـدول الـخـليج الـعـربـيـة وجـامـعة الدول العربيـة، ومنظمة التعاون اإلسامي، والمنظمات الدولية 
            االخـرى مـثل االونـكـتـاد والبنـك الدولـي ومـركز التجـارة الدولية. باإلضافة إلى بمتابعة التوصيات والقرارات 

            الصادرة عنها.

رئاسة مجموعة عمل التجارة واالستثمار في مجموعة العشرين.  -

إدارة مكتب مقاطعة إسرائيل.  -

االستفادة من البرامج التي توفرها المنظمات الدولية في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية.  -

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 اطاعــه علــى التطــورات وشــرح السياســات التــي ترســمها المملكــة، كمــا 
يشــارك الوفــد فــي التحضيــر للمؤتمــر الــوزاري لــوزراء التجــارة الــذي ينعقــد كل عاميــن، باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي 
ــة. كمــا يســاهم الوفــد فــي مناقشــات ومفاوضــات المجالــس الرئيســية فــي  ــة المصغــرة الدوري االجتماعــات الوزاري
ــب  المنظمــة وهــي: )المجلــس العمومــي ومجلــس تجــارة الخدمــات ومجلــس التجــارة فــي الســلع ومجلــس الجوان
التجاريــة المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة واللجــان التابعــة لهــا والتــي تزيــد علــى )25( لجنــة منهــا اجتماعــات مراجعــة 

السياســات التجاريــة للــدول األعضــاء وهيئــة تســوية المنازعــات(.

 ويتطلــب ذلــك إجــراء الدراســات الفنيــة الازمــة وإعــداد التقاريــر والتواصــل للتعبيــر عــن مواقــف المملكــة مــن القضايــا 
المطروحــة فــي المنظمــة، وإعــداد وتقديــم المداخــات فــي تلــك االجتماعــات، ثــم اعــداد 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 العاقــات التجاريــة المتميــزة، كمــا تتــرأس المملكــة تنســيق مجموعــة 
الــدول العربيــة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة وتقــوم بتنســيق االجتماعــات وتمثيــل المجموعــة وإعــداد المداخــات 

وتقديمهــا عنهــا.

المنظمات واالتفاقيات الدولية
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عن الوكالة
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  رفع الرسوم الجمركية لعدد )575( سلعة بتاريخ 20 يونيو 2020م
وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ممثلــة فــي كًا مــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وزارة التجــارة، وزارة 

ــة. ــر النفطي ــرادات غي ــة اإلي ــة، مركــز تنمي المالي

  تطبيــق إجــراءات تتوافــق مــع مبــدأ المعاملــة بالمثــل علــى واردات الــدول التــي تفــرض 
تدابيــر أو إجــراءات علــى صــادرات المملكــة، والتــي ال تتوافــق مــع التزامــات تلــك الــدول فــي 

االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

  معالجــة مجموعــة مــن العوائــق التجاريــة للقطــاع الخــاص الســعودي مــع دول العالــم فــي 
إطــار المنظمــات الدوليــة لتمكيــن اســتدامة وتنــوع سالســل االمــداد.

  إطالق تراخيص االستيراد وتطبيقها من قبل الجهات المعنية.

  تحديــد األولويــات للمنتجــات مــن الســلع والخدمــات وتحديــد األســواق ذات األولويــة 
وتحليــل أهــم األســواق لتمكيــن النفــاذ إليهــا وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

  االنتهــاء مــن اعــداد خطــة تنفيذيــة لعــام 2020م، لتعزيــز تنافســية الصناعــة الوطنيــة مــن 
الممارســات الغيــر العادلــة والضــارة بالتجــارة الدوليــة تتضمــن  الحلــول المناســبة لمعالجــة 
تلــك التحديــات التــي تواجــه الصناعــة الســعودية وصــادرات المملكــة فــي االســواق الخارجيــة 

وبــدء العمــل عليهــا مــع الجهــات المعنيــة.

  إعــداد دراســة مراجعــة االتفاقيــات التجاريــة للمملكــة وذات الصلــة بالتجــارة، ووضــع خطــط 
تنفيذيــة لتعظيــم االســتفادة مــن االتفاقيــات ذات األولويــة.

   إنضمــام المملكــة الــى البيــان الــذي تــم تقديمــه كوثيقــة رســمية إلــى منظمــة التجــارة 
ــؤ بهــا  ــاء كوفيــد -19 بالتجــارة المفتوحــة والتــي يمكــن التنب العالميــة بشــأن “االســتجابة لوب

فــي المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة”.

   إنضمــام المملكــة الــى وثيقــة البيــان بشــأن “عــدم فــرض قيــود علــى الصادرات علــى األغذية 
المشــتراه ألغــراض إنســانية غيــر تجاريــة مــن قبــل برنامــج الغــذاء العالمــي )WFP(”، والــذي 

تشــرف عليــه منظمــة الغــذاء والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة.

إنجازات ومشاريع الهيئة | المنظمات واالتفاقيات الدولية

أبرز اإلنجازات والمشاريع

ــوان الملكــي أ. محمــد  ــي المستشــار بالدي ــة لدعــم ترشــيح المملكــة معال  تتلخــص جهــود الهيئ
بــن مزيــد التويجــري لتولــي منصــب المديــر العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة وصــواًل للمرحلــة قبــل 

النهائيــة وفقــًا لآلتــي:

−  القيام بجميع الترتيبات مع منظمة التجارة العالمية وتقديم أوراق الترشيح للمنظمة.

−  االجتماع ومخاطبة الدول والمنظمات الدولية لحشد التأييد، وذلك مـن خال اجتماعـات معالـي وزير التجـارة رئيس    
    مجلس إدارة الهيئة ومعالي المحافظ مع نظرائهم في الدول االعضاء للمنظمة. 

− إعداد وتنفيذ خطة وبرنامج وأولويات الترشح.

− حشد الدعـم والتأييـد لمعــالي المرشـح من قبـل مكتــب المندوب الدائم على مستــوى رؤسـاء البعثـات الدائمة في 
   جنيف والمجموعات والتكتات االقليمية لدى المنظمة.  

− زيارة معالي المحافظ عدد من الدول وذلك لحشد التأييد لمعالي المرشح.

− عقد اجتماعات مع سفراء دول العشرين في المملكة.

  البدء بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية للمملكة
حيــث نظمــت الهيئــة سلســلة مــن االجتماعــات الفنيــة التــي جــرى عقدهــا منــذ بدايــة إجــراءات المراجعــة فــي مــارس 
2020م بيــن الفريــق الســعودي المختــص والــذي تترأســه الهيئــة ويضــم فــي عضويتــه ممثلــي )42( جهــة حكوميــة معنيــة 
بسياســات التجــارة واالســتثمار بالمملكــة العربيــة الســعودية وخبــراء ســكرتارية المنظمــة، وحيــث تــم مراجعــة وتنقيــح تقريــر 

ســكرتارية المنظمــة، وإعــداد تقريــر الحكومــة، والتــي يتــم االنتهــاء منهــا خــال الربــع األول لعــام 2021م.

 اعتمــاد حوكمــة وآليــة عمــل جديــدة للفريــق التفاوضــي الســعودي والفــرق الفنيــة التفاوضيــة 
المنبثقــة منــه.

ــاًء علــى الجــدوى االقتصاديــة واعــداد المواقــف التفاوضيــة مــع  ــات  التفــاوض بن ــد أولوي  تحدي
ــد مــدى  ــرام اتفاقيــات تجــارة حــرة، وترتيــب أولوياتهــا وتحدي ــة إلب ــدول والتجمعــات االقتصادي ال
االثــر علــى االقتصــاد الســعودي، وتزويــد مجلــس التعــاون بهــا واالتفــاق علــى أولويــات التفــاوض 

لعــام 2021م.
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  تقديــم اهتمامــات المملكــة والــرد علــى مــا يتــم رفعــه مــن مالحظــات واهتمامــات عــن 
المملكــة حيــث تــم رفــع عــدد )10( اهتمامــات تجاريــة محــددة مــن قبــل بعــض الــدول األعضــاء 
فــي المنظمــة، وعقــدت بعثــة المملكــة فــي المنظمــة )5( اجتماعــات ثنائيــًا خــالل الســنة مــع 

وفــود الــدول األعضــاء لمناقشــة االهتمامــات التجاريــة.

إنجــازات وفــد المملكــة الدائــم لــدى منظمــة 
2020م لعــام  العالميــة  التجــارة 

إنجازات ومشاريع الهيئة | وفد المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية

   رئاسة تنسيق مجموعة الدول العربية لدى المنظمة في جنيف:

تـنـسـيـق اجـتـمـاعـات عـلـى مـسـتـوى سـفـراء الــدول الـعـربـيـة فـي الـمـنـظـمـة لـبـحـث عـدد مـن الموضوعات    −
            التفاوضية المهمة للمجموعة.

تـنـسـيـق اجـتـماعـات عـلى مـسـتـوى الخـبـراء لـبـحـث الـمـوضـوعـات التـفـاوضـيـة وبـلـورة المواقف المشتركة.  −
التنسيق مع قسم االنضمام في المنظمة لبحث تطورات انضمام الدول العربية الساعية لانضمام.  −

حشد الدعم والتأييد من قبل الدول للموضوعات والمقترحات المشتركة.  −

   اإلعداد والمشاركة في اجتماع وزراء التجارة واالقتصاد على هامش منتدى دافوس.

   اإلعــداد والمشــاركة فــي اجتمــاع وزراء التجــارة فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
.OECD     

   إجــراء الدراســات الفنيــة الالزمــة وإعــداد التقاريــر والتواصــل للتعبيــر عــن مواقــف المملكــة 
ــك االجتماعــات  ــم المداخــالت فــي تل ــا المطروحــة فــي المنظمــة وإعــداد وتقدي مــن القضاي

والتــي بلــغ عددهــا )224( اجتمــاع خــالل العــام 2020م، وإعــداد التقاريــر الالزمــة.

   تواصــل رئيــس البعثــة مــع ســفراء الــدول األعضــاء فــي المنظمــة إليصــال وجهــات نظــر 
المملكــة وجهودهــا فــي المســاهمة فــي النظــام التجــاري العالمــي متعــدد األطــراف.

   تعييــن ســعادة األســتاذ/ صقــر بــن عبداللــه المقبــل ممثــاًل دائمــًا للمملكــة لــدى منظمــة 
التجــارة العالميــة فــي جنيــف. 

مبادرة تيسير االستثمار 
من أجل التنمية

مبادرة التجارة 
اإللكترونية

مبادرة قواعد التنظيم المحلي
في التجارة في الخدمات

مبادرة المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة

  مشاركة المملكة في المفاوضات عديدة األطراف في المنظمة وفقًا لآلتي:
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    المشــاركة فــي الطاولــة المســتديرة الصينيــة التاســعة لالحتفــال بالذكــرى الخامســة عشــر 
النضمــام المملكــة لمنظمــة التجــارة العالميــة: 

− حيــث تــم تســليط الضــوء علــى تجربــة المملكــة فــي االنضمــام للمنظمــة ودعــم المملكــة للنظــام التجــاري متعــدد 
االطــراف وكذلــك دعــم الــدول الســاعية لانضمــام ال ســيما العربيــة واالســامية منهــا، ومــدى اســتفادة المملكــة 
مــن انضمامهــا للمنظمــة، ورؤيــة المملكــة الطموحــة 2030، كمــا تــم تســليط الضــوء علــى تــرأس المملكــة لمجموعــة 
العشــرين لعــام 2020م، والقــرارات الصــادرة مــن المجموعــة التــي مــن شــأنها تعزيــز االقتصــادات وانعاشــها فــي ظــل 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد -19(.

  قضايا تسوية المنازعات في المنظمة:
     − الدفــاع عــن مصالــح المملكــة فــي القضايــا المطروحــة فــي هيئــة تســوية المنازعــات ضــد المملكــة مــن خــال 
اعــداد اســتراتيجية  للتعامــل معهــا ودراســة الدعــاوى المرفوعــة واعــداد الــردود القانونيــة عليهــا واالجابــة علــى 
األســئلة المطروحــة مــن قبــل فريــق التحكيــم، باإلضافــة الــى عقــد سلســلة لقــاءات مــع عــدد مــن ســفراء الــدول فــي 
المنظمــة والذيــن دخلــت دولهــم كطــرف ثالــث فــي القضايــا بمــا يخــدم مصالــح المملكــة. وتمثيــل المملكــة فــي 
ــد االدعــاءات واســتعراض للحجــج والدفــوع  ــة وفحــص وتفني ــردود المكتوب ــات وال الجلســات الرئيســية واعــداد البيان
التنفيذيــة  التــي اتخذتهــا. واعــداد الملخصــات  التــي تعــزز موقــف المملكــة وتؤكــد ســامة االجــراءات  القانونيــة 
المتعلقــة بهــا، وحيــث تبلــورت الجهــود بأســقاط فريــق التســوية )5( ادعــاءات مــن أصــل )6( ادعــاءات علــى المملكــة.

− رفع التقارير الدورية بمستجدات القضايا للهيئة العامة للتجارة الخارجية.

− مراجعــة األنظمــة والقوانيــن الســعودية ذات العاقــة والتعديــات التــي طــرأت عليهــا، والتنســيق مــع الجهــات 
ــى  ــة المقدمــة مــن هــذه الجهــات، وترجمتهــا إل ــة ذات العاقــة داخــل المملكــة بشــأن المســتندات واألدل الحكومي

اللغــة اإلنجليزيــة لتقديمهــا لفريــق التحكيــم.

− متابعــة الوفــد لـــ )6( قضيــة 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 واعــداد 
البيانــات ســواء التــي تقدمهــا المملكــة بشــكل فــردي أو فــي بيــان مشــترك مــع بعــض الــدول التــي تجمعهــا مــع 

المملكــة مصالــح مشــتركة.
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البيان الختامي لقادة دول مجموعة العشرين

إطالق مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية.  
اعتماد إجـراءات مـجمـوعـة العـشـرين قـصـيـرة وطــويـلة المـدى والبيـان الختـامي لوزراء التجارة واالستثمار.  

المبـادئ اإلرشادية للسياسـات الدولية لمجموعـة العشريـن بشـأن تـعزيـز القدرة التنافسيـة الدولية   
             للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تـقرير بـأفضل مـمارسات دول األعـضاء والدروس المستفادة بشأن التجارة في الخدمات – المناطق   
             االقتصادية الخاصة.

بيان مجموعة العشرين حول المساعدة الفنية لالستثمار.  
إعـداد ونشر عدد )2( تـقرير خالل رئاسـة المملكة لمـجموعـة عمل التجارة واالستثمـار فـي مجموعـة   

             العشرين وفقًا لآلتي:
تقرير قياس أثر  جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على التجارة واالستثمار الدوليين.  .1  

تقرير عن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر وأطر جذب االستثمار للدول النامية واألقل نموًا.  .2  

صـدور الـبـيـان الـخـتـامـي لـوزراء التـجـارة واالسـتـثـمار فـي مـجموعة العـشرين مـتضـمنًا )5( مـقترحات   
             للتعاون والتنسيق المشترك في المجاالت التالية: 

التنوع االقتصادي والتجاري في الخدمات.  .1  
التنوع االقتصادي والتجاري في المناطق االقتصادية الخاصة.  .2  

تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.   .3  
تقوية وتعزيز قدرات ترويج االستثمار العالمي.  .4  

التطورات في التجارة واالستثمار الدولي.  .5  

ملخص تنفيذي للمنجزات في نطاق مجموعة العشرين

إن دعــم النظــام التجــاري متعــدد األطــراف اآلن أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى. ونحــن نســعى جاهديــن لتحقيــق 
بيئــة تجاريــة واســتثمارية حــرة وعادلــة وشــاملة وغيــر تمييزيــة وشــفافة ومســتقرة يمكــن التنبــؤ بهــا، وإلــى جانــب ذلــك 
ــد  ــز بيئــة أعمــال مواتيــة. ونؤي نســعى إلــى إبقــاء أســواقنا مفتوحــة. وســنواصل العمــل لضمــان تكافــؤ الفــرص لتعزي
إجــراءات مجموعــة العشــرين لدعــم التجــارة واالســتثمار العالمييــن فــي االســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. 
كمــا نــدرك المســاهمة التــي قدمتهــا مبــادرة الريــاض بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة مــن خــال توفيــر 
فرصــة إضافيــة لمناقشــة وإعــادة تأكيــد األهــداف والمبــادئ األساســية للنظــام لتجــاري متعــدد األطــراف وإظهــار 
دعمنــا السياســي المســتمر لإلصاحــات الضروريــة لمنظمــة التجــارة العالميــة، بمــا فــي ذلــك فــي الفتــرة التــي تســبق 
المؤتمــر الــوزاري الثانــي عشــر لمنظمــة التجــارة العالميــة. ونــدرك الحاجــة إلى تعزيز اســتدامة ومرونة ساســل اإلمداد 
الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة التــي تدعــم دخــول الــدول الناميــة والــدول األقــل نمــوًا فــي النظــام التجــاري بشــكل 
مســتدام، ونتشــارك فــي هــدف تعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل، بمــا فــي ذلــك مــن خــال زيــادة مشــاركة المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر فــي التجــارة واالســتثمار الدولييــن. ونــدرك أن المشــكات الهيكليــة فــي 

بعــض القطاعــات، مثــل فائــض اإلنتــاج، تســبب أثــرًا ســلبيًا.

التجارة واالستثمار:

إنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرينإنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

في نطاق رئاسة المملكة
لمجموعة العشرين

12-22 نوفمبر 2020م
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االجتماع األول لمجموعة عمل التجارة واالستثمار لمجموعة العشرين 

محاور النقاشالموضوع

التطورات الحالية للتجارة واالستثمار 
العالمية، باإلضافة إلى إعادة هيكلة 

منظمة التجارة العالمية ومبادرة 
الرياض لمستقبل المنظمة

تعزيز تنافسية المنشآت المتناهية 
الصغير والصغيرة والمتوسطة 

العالمية

مسارات التنوع االقتصادي تحديدًا 
التجارة في الخدمات والمناطق 

االقتصادية الخاصة

تقوية االستثمار العالمي

وبعــض  للتجــارة واالســتثمار  الصعبــة  العالميــة  االقتصاديــة  البيئــة  األعضــاء  ناقــش 
ــى  ــة. كمــا شــدد األعضــاء عل ــق بعمــل منظمــة التجــارة العالمي مخاوفهــم فيمــا يتعل
اســتعدادهم العتمــاد تدابيــر للتخفيــف مــن آثــار تفشــي COVID-19 علــى تدفقــات 
التجــارة واالســتثمار. وأعــرب األعضــاء عــن إجماعهــم علــى المضــي قدمــًا والعمــل 
بشــكل مشــترك فــي إطــار مبــادرة الريــاض بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة.

أبــدى األعضــاء اهتمامهــم بتأثيــر االضطــراب التكنولوجــي علــى المشــروعات المتناهيــة 
الصغيــر  المتناهيــة  المشــروعات  دمــج  وكذلــك  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة فــي ساســل االمــداد.

تــم التركيــز بشــكل خــاص علــى دور الخدمــات فــي التنويــع االقتصــادي، كمــا شــدد 
األعضــاء عــل أهميــة قطــاع الخدمــات فــي تعزيــز تمكيــن المــرأة. وتــم طــرح وجهــات نظــر 
مختلفــة حــول برامــج المناطــق االقتصاديــة الخاصــة وحــول المبــررات التــي تقــوم بهــا 

الــدول التــي تنفــذ مثــل هــذه البرامــج والــدول التــي ال تعمــل بهــا.

ناقــش األعضــاء فجــوة االســتثمار فــي البلــدان الناميــة واألقــل نمــوًا والحاجــة إلــى مزيــد 
مــن التعــاون لحســين المســاعدة التقنيــة لدعــم تدفقــات االســتثمار لهــذه البلدان.

التطورات الحالية للتجارة واالستثمار العالمية، 1
باإلضافة إلى فيروس كورونا )كوفيد -19(

تعزيز تنافسية المنشآت المتناهية الصغر و الصغيرة 2
والمتوسطة

مسارات التنوع االقتصادي تحديدًا التجارة في 3
الخدمات والمناطق االقتصادية الخاصة

تقوية االستثمار العالمي4

مبـادرة الرياض بشأن مستقبل منظمــــة التجـــــــارة 5
العالميـــــة

خمس أولويات لمجموعة عمل التجارة واالستثمار خالل رئاسة المملكة 
لمجموعة العشرين سنة 2020م

إنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرينإنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
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نبذة عن مبادرة الرياض لمستقبل 
منظمة التجارة العالمية

المخرجات:
التجــارة  لدعــم  العشــرين  إجــراءات مجموعــة  علــى  العشــرين  لمجموعــة  التجــارة واالســتثمار  وزراء  أجمــع 

)كوفيــد-19(. كورونــا  فيــروس  لجائحــة  االســتجابة  فــي  المــدى  الدولييــن قصيــرة وطويلــة  واالســتثمار 

عقــد وزراء التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين اجتمــاع اســتثنائي أول، حيــث تــم مــن خالــه التأكيــد مجــددًا 
واإلصــرار علــى التعــاون والتنســيق لتخفيــف األثــر الناجــم عــن جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( علــى التجــارة 

واالســتثمار. 

8-9 مارس 2020م

إطالق مـــبـادرة الـريـاض حـول مستقبـل مـنظمـة التـجارة العالميـة

االجتماع الوزاري االستثنائي األول لمجموعة العشرين 

نشأة فكرة مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية
تأتــي المبــادرة امتــدادًا لتوجيهــات قــادة مجموعــة العشــرين فــي بياناتهــم الختاميــة فــي الســنوات الثــاث الماضية 

بضــرورة اإلصــاح لمنظمــة التجــارة العالميــة لتحســين وظائفها.

هدف المبادرة

محاور النقاش

وضــع آليــة عمــل لمناقشــة مســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة للخمــس وعشــرين عامــًا القادمــة دون الخــوض فــي 
مناقشــة إصاحــات المنظمــة والموضوعــات التفاوضيــة ذات الصلــة الجــاري التفــاوض بشــأنها فــي إطــار المنظمة.

ــز دور  تتمحــور المناقشــات فــي تبــادل اآلراء إليجــاد رؤيــة اســتراتيجية للــدول األعضــاء بمجموعــة العشــرين لتعزي
التجــارة الهــام فــي دفــع النمــو االقتصــادي وإيجــاد فــرص العمــل وتحقيــق التنميــة المســتدامة، اضافــة الــى 
تحديــد المبــادئ المشــتركة بيــن أعضــاء مجموعــة العشــرين حــول النظــام التجــاري المتعــدد األطــراف مــن خــال 
مناقشــات عامــة رفيعــة المســتوى. وتقديــم الدعــم السياســي مــن قبــل مجموعــة العشــرين للمفاوضــات الجاريــة 

فــي منظمــة التجــارة العالميــة. 

مخرجات مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة 
العالمية

التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم للجهود اإلصاحية القائمة بالمنظمة من خال مشاركة التقرير النهائي 
غيــر الرســمي وغيــر الملــزم عــن نتائــج مناقشــات مبــادرة الريــاض حــول مســتقبل منظمــة التجــارة العالميــة ونقــاط 
التوافــق واالختــاف بيــن األعضــاء مــع المجلــس العمومــي لمنظمــة التجــارة العالميــة وذلــك بعــد اعتمــاده مــن 

قبــل وزراء التجــارة واالســتثمار فــي مجموعــة العشــرين وتضميــن هــذا المخــرج بإعــان قــادة مجموعــة العشــرين.

إنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرينإنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
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اجتمــع وزراء التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين افتراضيــَا تحــت رئاســة مجموعــة العشــرين فــي الســعودية 
وبمشــاركة الــدول األعضــاء والــدول المدعــوة وعــدد مــن رؤســاء المنظمــات الدوليــة، والــذي تــم فيــه مناقشــة آخــر 

ــد العالمــي فيمــا يتعلــق بالتجــارة واالســتثمار. التطــورات علــى الصعي

اختتــم وزراء التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين اجتماعهــم ببيــان ختامــي بهــدف تعزيــز التعــاون فــي التجــارة 
واالســتثمار لمجموعــة العشــرين والمتضمــن ملخــص الرئيــس غيــر الرســمي لمبــادرة الريــاض حــول مســتقبل منظمــة 

التجــارة العالمــي.

اجتماع وزراء التجارة واالستثمار الختامي لمجموعة العشرين

افتراضي - 22 سبتمبر  2020م 

محاور اإلجراءات على المدى القصير

خلفية عن إجراءات مجموعة العشرين التجارية واالستثمارية 
لدعم االستجابة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(

أكــد وزراء التجــارة واالســتثمار لــدول مجموعــة العشــرين فــي اجتماعهم االســتثنائي الثاني في تاريــخ 2020/05/14م 
علــى التعــاون والتنســيق لتخفيــف األثــر الناجــم عــن جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( علــى التجــارة واالســتثمار، 
والمســاهمة فــي وضــع أســاس قــوي للتعافــي االقتصــادي العالمــي بحيــث يكــون مســتندًا على نمو قوي ومســتدام 
ومتــوازن وشــامل. حيــث أيــد الــوزراء “إجــراءات مجموعــة العشــرين لدعــم االســتجابة التجاريــة واالســتثمارية لجائحــة 

فيــروس كورونــا” والتــي أعدهــا فريــق مجموعــة عمــل التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين.

دعم المنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

والتي صممت لتخفيف أثر الجائحـة

تنظيم التجارة

تيسير التجارة الشفافية

تشغيل الشبكات اللوجستية

محاور اإلجراءات على المدى الطويل
والتي تهدف إلى دعم اإلصالحات الالزمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد األطراف

بناء مرونات في ساسل دعم النظام التجاري الدولي
اإلمداد العالمية

تقوية االستثمار الدولي

االجتماع الوزاري االستثنائي الثاني لمجموعة العشرين 

افتراضي - 14 مايو 2020م

إنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
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محاور النقاش الموضوع

1

2

تقرير قياس أثر جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-19( 

على التجارة واالستثمار 
الدوليين

تقرير عن تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر وأطر جذب 

االستثمار للدول النامية 
واألقل نموًا

إشارة إلى البيان الوزاري الصادر عن االجتماع االستثنائي لوزراء التجارة 
واالسـتـثمـار بـمـجموعـة الـعـشـريـن بتاريخ 2020/3/30م، والـمـتـضـمـن 
مواصلة عمل وزراء التجارة واالستثمار بمجموعة العشرين في مراقبة 
وتقييم األثر الناجم عن جائحة كورونا على التجارة، ودعـوة المنظمـات 
الدولـيـة إلـى تـقـديـم تـحـليـات مـعـمــقـة ألثـر جـائـحـة فـيـروس كـورونــا 
)كوفيد-19( عـلى التـجـارة واالسـتثـمـار عـلـى الـمـستوى الدولي وعلى 

ساسل القيمة العالمية.

تم إعداد التقرير من قبل منظمة التجارة العالمية  WTO وبالتعاون 
مع كاًل من:

IMF 1. صندوق النقد الدولي      
ITC 2. مركز التجارة الدولي      

WBG 3. مجموعة البنك الدولي      
OECD 4. منظمة التعاون والتنمية االقتصادية      

UNCTAD 5. مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية      

قياس قدرات وتحديات ترويج االستثمار واالحتياجـات مـن المساعدة 
الفـنيـة فـي الــدول النـامية واألقـل نـمـوًا وإعداد تقـرير بالتعـاون مع 

المنظـمات الدولية اآلتيـة:
WBG 1. مجموعة البنك الدولي       

       2. مـنـظمة التـعاون والـتـنـمـية االقـتـصاديـة OECD مـؤتمر األمـم 
UNCTAD المتحدة للتجارة والتنمية            

التقارير المنشورة في الموقع الرسمي لمجموعة العشرين 
بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية

إنجازات ومشاريع الهيئة | في نطاق رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
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نبذة عن جهود الهيئة خالل الجائحة

إعــــداد االســتـراتـيـجـيــة الـوطـنـيــة للـتـجارة الخـارجيــة بــمجاالت التـجارة الـمخـتلفـة، ويـتـضـمن مـا تم   .1
             اتخاذه اآلتي:

التنسيق والمواءمة مع الجهات ذات العاقة من القطاعين )الحكومي/ الخاص(.  -
دراســة الوضع الراهن في المملكـــة وفهـــــم التحديـــــات وااللتزامات الدوليـــة، وتحديد نطـــــــاق االستراتيجــــة  -

تـضـمـيـن صـوت الـقـطـاع الـخـاص لـفـهـم وتـقـيـيــم الـفـرص والـتـحـديــات، كـمــا تــم األخــذ بـاالعـتــبـار أولـويات   -
            االستراتيجيات ذات العاقة بالتجارة الخارجية.

المقارنة المعيارية للدول النظيرة.  -
رصد أبرز المتغيرات في الساحة الدولية، ووضع إطار عمل، وتحديد األهداف االستراتيجية.  -

تحديد الدول/التكتات ذات األولوية.  -
عـلى مـسـتـوى الجـهـات ذات العـاقة تم تضمين كافة المبادرات الحالية ذات العاقة بالتجارة والمواءمة   -

             ألي مبادرات جديدة قد يتم الوصول إليها من خال الدراسة. 
إعداد خارطة طريق لتحقيق األهداف.  -

تـحـديـد مـبـادرات )مـكـاسـب سـريعة/مـحورية/تـمـكينية( جـديدة بهدف تحقيق األهداف االستراتيجية على   -
            مستوى وطني لمواجهة التحّديات وتطبيق أفضل الممارسات.

وضـع مـواثيق المـبادرات بالتنسيق مع أصحاب المصلحة وتحديد اإلطار الزمني والمسؤوليات والميزانيات.  -

2.          اعــداد دراســة جــدوى اقتصاديــة البــرام اتفاقيــات تجــارة حــرة مــع عــدد )13( دولــة وتكتــل اقتصــادي 
             بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص وتحديد أولويات المملكة فيها، وبدء العمل عليها.

إعـداد دراسـة إلنشـاء وحـدة األبحاث والدراسـات االقـتـصاديـة.   .3
 

إعداد وتحليل الدراسات والتقارير االقتصادية ذات العالقة بالتجارة الدولية ومشاركتها مع الجهات   .4
            ذات العالقة.

قامــت الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة منــذ بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( 
الحتــواء والتقليــل مــن تأثيــرات الجائحــة وتشــكيل الهيئــة لـــفريق طــوارئ، والمشــاركة فــي 
اللجــان المشــتركة وفــرق العمــل الحكوميــة مــع الجهــات المعنيــة لرصــد ومعالجــة التحديــات 

التــي تواجــه سالســل اإلمــداد، وتتضمــن تلــك الجهــود اآلتــي:

1. معالجــة مجموعــة مــن العوائــق التجاريــة للقطــاع الخــاص بيــن المملكــة ودول العالــم لتمكيــن اســتدامة 
وتنــوع سالســل اإلمــداد للســلع )اســتيراد وتصديــر(.

2. تســهيل نفــاذ صــادرات المملكــة وتأميــن الــواردات مــن الســلع األساســية والحــد مــن التحديــات التــي 
تواجههــا.

ــرة علــى سالســل  ــة المؤث ــدول وقراراتهــا الداخلي ــات التــي تفرضهــا ال 3. حصــر ومتابعــة اإلجــراءات والمتطلب
ــًا معهــا. ــات ثنائي اإلمــداد ونفــاذ الصــادرات الســعودية، ومعالجــة التحدي

4. دراسة التدابير المتخذة بشأن حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية.

5. تســهيل انســياب شــحنات الســلع األساســية عبــر المنافــذ البريــة لضمــان المرونــة والتعامــل الســلس  
الســلع األساســية. الــواردات مــن  الســتقرار 

6. العمــل علــى تقاريــر يوميــة لسالســل اإلمــداد للســلع الضروريــة، وتصميــم لوحــة بيانــات لمتابعتهــا ورصــد  
حركتهــا.

7. تحديــد قائمــة بالــدول البديلــة للــدول المصــدرة للســلع األساســية فــي ظــل تفشــي الجائحــة لتجنــب أي تحــٍد 
قــد يواجــه سالســل اإلمــداد.

8. تحديد ضابط اتصال من قبل الهيئة في الدول البديلة للتنسيق المباشر.

9. المشاركة ضمن لجنة األمن الدوائي وفريق رصد اإلمدادات الغذائية.

10. تطوير قاعدة بيانات للرقابة على سالسل اإلمداد بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

إنجازات ومشاريع الهيئة | جهود الهيئة في التعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(إنجازات ومشاريع الهيئة | إدارة االستراتيجية والدراسات االقتصادية

إدارة االستراتيجية والدراسات 
االقتصادية

جهود الهيئة في التعامل مع آثار جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(

أبرز المشاريع واإلنجازات

نـظـًرا لـكـون التـجارة الـخـارجـية عامـًا مـمـكـنا بـشـكـل مـتـزايـد فـي تـحقيق أهـداف المملكة، و لدعم ورفـــــع 
مستوى جودة اتخاذ القرار في الـوقـــت الـمـنـاســـب تـــم إعـــداد دراســـة إلنـشـــاء وحـــدة األبـحـــاث والـــدراسات 
االقـتـــصادية وفـــقًا ألفضــل المـمـارســـات الدوليـــة، تـشـــمل دراســـة النـمـــوذج التـشـغـــيلي األنـســـب إلنـشـــاء 
وإدارة  الـوحـدة لضمان توافق المـخرجـات مـع األهداف والـقيام بالدراسـات والتحاليل والتقارير االقتصاديـة 

الدوليــة العامــة والمتخصصــة والنمــاذج االقتصاديــة.  

ومحاور التركيز و القطاعات ذات األولوية.
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1. منظمة التجارة العالمية:

إخطار منظمة التجارة العالمية باإلجراءات التي اتخذتها المملكة.  
حصر ومتابعة اإلجراءات التي تفرضها الدول عبر اخطاراتها إلى المنظمة.  

تم انضمام المملكة إلى ثاثة بيانات مشتركة في إطار منظمة التجارة العالمية:   
- البيان الوزاري المشترك حول جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( والنظام التجاري متعدد األطراف.  
- البيان المشترك بشأن االستجابة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد19-( بالتجارة المنفتحة والمتوقعة    

       في المنتجات الزراعية والغذائية.
- بيان مجموعة العمل غير الرسمية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  

2. مجموعة العشرين:

ضمــن رئاســة الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة لمجموعــة عمــل التجارة واالســتثمار فــي مجموعة العشــرين، تم التوصل 
إلــى البيــان الــوزاري لاجتمــاع االســتثنائي األول والثانــي لــوزراء التجــارة واالســتثمار لمجموعــة العشــرين. والمتضمــن 
اعتمــاد اجــراءات مجموعــة العشــرين قصيــرة وطويلــة المــدى لدعــم التجــارة واالســتثمار الدولييــن للحــد مــن آثــار جائحــة  

فيــروس كورونــا )كوفيــد19-( المســتجد وتســريع التعافــي االقتصــادي لمــا بعــد األزمــة.

3. مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

تــم عقــد اجتماعيــن اســتثنائيين ألصحــاب المعالــي وزراء التجــارة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربية، لمناقشــة 
اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، واإلجــراءات المتخــذة لضمــان تدفــق الســلع والخدمــات 
األساســية للمواطنيــن والمقيميــن فــي دول المجلــس بشــكل منتظــم، وتشــكيل نقــاط اتصــال بيــن دول المجلــس 

بهــذا الشــأن.

4.  جامعة الدول العربية:  

الحصــول علــى موافقــة بعــض الــدول العربيــة بشــأن طلــب المملكــة بقبــول شــهادات المنشــأ المــدرج بهــا الختــم 
والتوقيــع إلكترونيــًا فــي إطــار منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى فــي فتــرة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(.

5. دراسة آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(:

تم إعداد دراسة آلثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19( بالشراكة مع عدد )6( منظمات دولية.

الجهود في إطار المنظمات الدولية

1. مــن خــالل العالقــات الدوليــة الثنائيــة، تــم التواصــل والتنســيق المســتمر وفتــح خــط ســاخن مــع الجهــات 
المحليــة وعــدد مــن الــدول )خاصــة الــدول المجــاورة(، بهــدف تســهيل حركــة واردات وصــادرات المملكــة 

والعمــل علــى تذليــل العوائــق.

2. مــن خــالل الملحقيــات التجاريــة فــي الخــارج، التواصــل مــع الــدول لحــل التحديــات ورصــد اإلجــراءات والتدابيــر 
الدوليــة االحترازيــة والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى سالســل اإلمــداد الغذائيــة.

3. قيام المالحق التجارية بإيجاد بدائل توريد للسلع األساسية والمساهمة في حل تحديات التوريد.

جهود التواصل الدولي

جهود التواصل مع القطاع الخاص

1. تمكيــن القطــاع الخــاص )المســتوردون( مــن الوصــول إلــى قائمــة الــدول البديلــة والمصدريــن المحتمليــن 
للســلع األساســية.

2. التعامل والرد على استفسارات وتحديات القطاع الخاص. 

3. توعية القطاع الخاص بمستجدات إجراءات وإخطارات الدول حيال األزمة.

4. االجتمــاع والتنســيق مــع القطــاع الخــاص عبــر مجلــس الغــرف الســعودية مــع كبــار مســتوردي ومنتجــي 
الســلع والمــوارد الغذائيــة. 

إنجازات ومشاريع الهيئة | جهود الهيئة في التعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( إنجازات ومشاريع الهيئة | جهود الهيئة في التعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(
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التحديات
ومقترحات التطوير

محور االتفاقيات

مقترحات التطويرالتحديات

اختالف االهتمامات االقتصادية 
والفتـــرة الزمــنيــة المســتـغـرقـة فـي 

مـفاوضــات التجارة الحرة.

- رفــع وزيــادة التنســيق بيــن المملكــة والــدول األخــرى مــن 
الثنائيــة والمشــاركة فــي االجتماعــات  خــال االجتماعــات 
الدوليــة ذات العاقــة لحــل المعوقــات وتقريــب وجهــات 
متعــددة  المفاوضــات  لعــودة  ســعيًا  الــدول  بيــن  النظــر 
األطــراف لســابق عهدهــا بمــا يحقــق األهــداف المنشــودة 

للمملكــة.

محور االستراتيجيات والسياسات والبيانات

مقترحات التطويرالتحديات

التغيرات والتطورات االقتصادية في الساحة 
الدولية ومنها ما تواجهه منظمة التجارة 

العالمية والمنظمات األخرى من تحديات في 
تطبيق الدول اللتزاماتها.

محدودية الحصول على بيانات الخدمات 
حيث ال تسجل بيانات صادرات الخدمات 

بحسب البلدان.

ال زالت بعض االستراتيجيات القطاعية 
ذات العالقة بتجارة المملكة  للسلع 
والخدمات قيد التطوير أو االعتماد.

- تعزيــز الموائمــة بيــن الجهــات المعنيــة بمنظومــة التجــارة 
فــي  يســهم  بمــا  واســتراتيجياتها  المملكــة  فــي  الخارجيــة 
توحيــد المواقــف والمرونــه فــي التعامــل مــع تلــك التحديــات 

ــح المملكــة. بمــا يحقــق مصال

اســتراتيجياتها  إعــداد  بإنهــاء  المعنيــة  الجهــات  قيــام   -
خــال  للهيئــة  ليتســنى  منهــا  القائــم  تحديــث  أو  الجديــدة 
االســتراتيجية  فــي  التنفيذيــة  لخطتهــا  الدوريــة  مراجعتهــا 

التجاريــة. المفاوضــات  فــي  المملكــة  موقــف  تحديــث 

ــر قاعــد بيانــات وطنيــة ديناميكيــة توفــر بيانــات حيــة  - تطوي
وتحــدث  والقطاعــات  الــدول  بحســب  والخدمــات  للســلع 
المعنيــة مــن االســتفادة  الجهــات  بشــكل مباشــر لتمكيــن 

التفاوضيــة. الدراســات والمواقــف  منهــا فــي 

غياب وجود استراتيجية وطنية معتمدة 
للتجارة الخارجية.

- اعتماد االستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.  

ركود المفاوضات التجارية المتعددة األطراف.

- اعتمــاد آليــة وحوكمــة للمفاوضــات والمواقــف التفاوضيــة 
بمشــاركة دول مجلــس التعــاون حيــث أن المفاوضــات تكــون 

بصــورة جماعيــة مــع دول مجلــس التعــاون.

التحديات ومقترحات التطويرالتحديات ومقترحات التطوير
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محور حماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة

مقترحات التطويرالتحديات

تفعيل وتعزيز منظومة الحماية للمنتجات 
الوطنية من الممارسات الضارة.

- تطويــر منظومــة الحمايــة الوطنيــة لحمايــة المنتجــات مــن 
الســلع والخدمــات مــن الممارســات الضــارة بالتجــارة الدوليــة 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالمملكــة وبمــا يتوافــق 
مــع التزامــات المملكــة باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.

التجاريــة  بعــض االنظمــة والسياســات  - تطويــر وتحســين 
اإلطــار  فــي  الوطنيــة  الصناعــة  تنافســية  علــى  األثــر  ذات 
والعربيــة(. وعلــى  الخليجيــة  )الــدول  الداخلــي واإلقليمــي 
ســبيل المثــال ال الحصــر: اعــداد قواعــد المنشــأ الخليجيــة، 

وغيرهــا. الصناعــي  المنتــج  وتعريــف 

محور الموارد البشرية

مقترحات التطويرالتحديات

محدودية الكوادر البشرية المتخصصة في 
مجاالت التجارة الدولية.

فــي  المتخصصــة  الوطنيــة  الكــوادر  لبنــاء  الجهــود  -تعزيــز 
مجــاالت التجــارة الخارجيــة عبــر تعزيــز برامــج التدريــب مــع 
الخبــرات  واســتقطاب  الدوليــة  والمعاهــد  المنظمــات 

الدوليــة.

مــن  الهيئــة  احتيــاج  فــي  للنظــر  المعنيــة  للجهــات  -الرفــع 
القيــام  مــن  لتمكينهــا  والهامــة  األساســية  الوظائــف 

أجلهــا. مــن  المنشــأه  بمهامهــا  إيقاف التوظيف وتحديات الميزانية المالية.

- إقــرار مشــروع النظــام الســعودي للمعالجــات التجاريــة فــي 
التجــارة الدوليــة ومــن ذلــك، النظــر فــي معالجــة التداخــات 
الشــأن  بهــذا  مهــام  بهــا  المنــاط  الوطنيــة  والفــرق  للجــان 
ــدًا  ــة واحــدة توحي ويرأســها جهــات مختلفــة لتكــون فــي لجن

للجهــود ولرفــع كفــاءة أعمالهــا.

محور القطاع الخاص

مقترحات التطويرالتحديات

- رفــع مســتوى التنســيق وفتــح قنــوات تواصــل مــع القطــاع 
والمنظمــات  العاقــة  ذات  الحكوميــة  والجهــات  الخــاص 
الدوليــة، والتحضيــر المســبق وجدولــة ورش العمــل لتعزيــز 

مشــاركة القطــاع.

فاعلية مجالس األعمال المشتركة
والتأخر في تشكيلها.

محدودية فاعلية التمثيل والمشاركة في 
ورش العمل من القطاع الخاص. 

ضعف الوعي واإللمام بااللتزام واالمتيازات 
في أدوات التجارة الخارجية.

مــن  واالمتيــازات  بااللتزامــات  الخــاص  القطــاع  توعيــة   -
االتفاقيــات التجاريــة وســبل تعظيــم االســتفادة، مــن خــال 

التوعويــة. والكتيبــات  التدريبيــة  والــدورات  العمــل  ورش 

-اســتمرار الدعــم الــازم لمجلــس الغــرف الســعودية لرفــع 
مســتوى االشــراف علــى مجالــس األعمــال.

- تطبيــق االئحــة المحدثــة لمجالــس األعمــال بمــا يســهم 
بتعظيــم كفــاءة وفعاليــة أعمالهــا.

التحديات ومقترحات التطويرالتحديات ومقترحات التطوير
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