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 لمحة عن أداء الصادرات السعودية غير النفطية
  السعوديةمن الصادرات % 86الصادرات النفطية تمثل 

 .  من اإلنتاج العالمي% 15المملكة العربية السعودية التزال تعتبر المنتج الرئيسي للنفط والمواد المعتمدة على النفط، وهي تمثل ما يقارب 

 (2013)الصادرات السعودية غير النفطية 

 (مليار لاير سعودي)
 لمحة عن الصادرات السعودية (2013) 

 .إلخ... الصادرات األخرى تضم أيضاً الصناعات الثقيلة، االلكترونيات، الدوائية والطبية، األقمشة والمنسوجات، * 

 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات: المصدر
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 كيماويات 
 و بوليمرات

 بناء وإنشاءات

*أخرى  

 المجموع

 منتجات
 غذائية

 مواد تغليف

 منتجات
 استهالكية

  2013نسبة توزيع المواد المصدرة في عام 

 (مليار لاير  1,418: )وتمثل
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 وتطوير لتنمية جهة 18 تحليل تم
 املعايرة مرحلة خالل العالم حول  الصادرات

 .املطبقة العاملية املمارسات أفضل ملعرفة

 وتحديد التشغيلية االستراتيجية تطوير  على بالعمل الهيئة قامت الوزراء، مجلس قرار  على بناء  
 بما القيام خالل من وذلك انشائها، من املرجوة األهداف تحقيق على تعمل التي والخدمات األدوار 

 :يلي

 شركة 400 عن يزيد ما مقابلة تمت
 مختلف يمثلون  خدمة ومقدم ومصنع

 الوكاالت الى باإلضافة الصناعية القطاعات
 .بالتصدير املعنية والجهات

الهيئةرسالة التشغيلية لتحقيق االستراتيجية تطوير   
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تم حصر القضايا التي تمس المصنعين فيما يخص التصدير في أربعة نطاقات 

 رئيسية

 العوائق

 التشغيلية

 محدودية

 المعلومات

 أخرى المساندة المحلية والدولية



محاور أساسية  3

تشكل الخارطة 

 االستراتيجية

 لخدماتنا

  جاهزية التصدير تطوير . 1     
 المتوسطة والصغيرةللمنشآت    

 الفرص للشركات إيجاد . 2   
 للتصديرالجاهزة 

 كفاءة بيئة تحسين . 3    

 التصدير وتسهيل الوصول  
 األسواق الدوليةإلى 
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 الخارطة االستراتيجية لخدمات الهيئة

ية
ج
تي
را

ست
ال
 ا
ف

دا
أله

وا
ر 

او
ح
لم

ا
 

تشجيع كفاءة بيئة التصدير والوصول إلى : 3المحور  إيجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير: 2المحور 

 األسواق الدولية
جاهزية التصدير للمنشآت تطوير : 1المحور 

 المتوسطة والصغيرة
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 .برامج تدريب التصدير1.

 .برنامج التدريب الذاتي2.

 .برنامج شهادات التصدير3.

 .التقييم الذاتي لجاهزية التصدير4.

 .تقييم تفصيلي لجاهزية التصدير5.

 .شهادات الجودة للمنتجات المصدرة6.

 .برنامج مشاركة التجارب الناجحة للمصدرين7.

 .برنامج المرشدين8.

 .استشارات ذوي الخبرة9.

 .للمصدرينالخدمات الشاملة مكاتب 01.

 .قاعدة معلومات وأدلة ارشادية عن التصدير11.

 .بيانات ودليل المصدرين1.

 .خدمات التسويق الدولية2.

 .تنظيم الوفود التجارية3.

 .ربط المشترين والموزعين بالمصدرين4.

 .تنظيم صفقات تجارية5.

 .المشاركة في المعارض الدولية6.

 .المشاركة في المعارض المحلية7.

 .معرض دائم لمنتجات وخدمات المملكة8.

 .معلومات عن مشترين محتملين9.
 .معلومات عن منافسات ومناقصات01.
 .تقارير األسواق والمنتجات11.
 .قاعدة معلومات التصدير21.

 .مساندة وايجاد حلول لمعوقات التصدير1.

 .إعداد استراتيجية التصدير الوطنية2.

 المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لالقتصاد السعودي من خالل  تنويع مصادر الدخل

 زيادة تنافسية اقتصاد الصادرات غير النفطية

 تقديم برامج فعالة
 لتطوير قدرات التصدير

   جاهزية التصدير تقييم   

 خطط تطوير وإيجاد   
 مركزة  

   جاهزية التصدير تقييم   

 خطط تطوير وإيجاد   
 مركزة  

 الشركات الجاهزة ربط   

   مع المشترين للتصدير   
 الدوليين  

 المعلومات  توفير  

 بفرص المتعلقة   
 التصدير  

 المنصات استغالل    

 إليجاد فرص الفعالة   
 للتصدير  

 النشاطات تنفيذ   

 والدعائية التسويقة   

 المنتجات لترويج   
 السعودية  

 المساندة في حل معوقات التصدير 
 والدوليةالمحلية 

 للتعاون مع المبادرة   

 ذات العالقة الجهات   
 معوقات التصديرلحل   

 للتنسيق مع المبادرة   

 ذات العالقة الجهات   

 وتنفيذ السياسات لتطوير   
 للتصديرالمشجعة   
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 تنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمياً 

 المخرجات

 الرؤية

11 



المراحل الزمنية لتنفيذ 

 الخطة االستراتيجية 

 المرحلة األولى

 المرحلة الثالثة

 المرحلة الثانية

بناء القدرات األساسية 

لهيئة تنمية الصادرات 

السعودية وإطالق 

 الخدمات الرئيسية

تطوير الخبرات وتوسعة 

 نطاق  الخدمات المقدمة

 التنفيذ الكامل

 الربع األول

2017 

 الربع األول

2019 
 الربع األول

2015 

 سنة سنتين سنتين
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 آلية تنفيذية  11أهداف و 3

 جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةلتطوير 
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 جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةتطوير 
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 .ورش العمل التدريبية1.

 .الذاتيالتدريب 2.

 .برنامج شهادات التصدير3.

 .لجاهزية التصديرتقييم ذاتي 4.

 .تقييم تفصيلي لجاهزية التصدير5.

 .شهادات الجودة للمنتجات المصدرة6.

 المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لالقتصاد السعودي من خالل  تنويع مصادر الدخل

 زيادة تنافسية اقتصاد الصادرات غير النفطية

 تقديم برامج فعالة

 لتطوير قدرات التصدير

  جاهزية التصدير تقييم   

 خطط تطوير وإيجاد   
 مركزة  

 ايجاد برامج لتطوير قدرة التصدير 
 متوافقة مع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة
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 تنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمياً 

 المخرجات

 .مشاركة التجارب الناجحة للمصدرينبرنامج 7.

 .برنامج المرشدين8.

 .استشارات ذوي الخبرة9.

 .مكتب دعم المصدرين01.

 .معلومات وأدلة إرشادية11.

 الرؤية
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تطوير وتنفيذ مجموعة من . 1

 البرامج التدريبية

 كيف تصّدر؟
التمويل خدمات   

 والضمان لبرنامج الصادرات

 كيف تستفيد 

 من المعارض الدولية؟
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 أهداف الورشة

تهدف الورشة إلى التعريف بخدمات التمويل 

برنامج الصادرات السعودي  التي يقدمها والضمان

في الصندوق السعودي للتنمية لمصدري 

  . ومستوردي المنتجات الوطنية

 

 أهداف الورشة

رفع الوعي بثقافة التصدير وإبراز •

 .أهميته

 .التعريف بخطوات وإجراءات التصدير•

 .شرح المصطلحات التجارية العالمية•

التعريف بالمنافذ البرية والجوية •

 .والموانئ البحرية

التعريف بوسائل النقل والخدمات •

 .اللوجستية الالزمة

 

 أهداف الورشة

التخطيط الجيد التعريف بكيفية •

 .في المعارض التجارية للمشاركة 

إبراز دور بناء العالقات التجارية في نجاح •

 .عمليات البيع

 .والبيعمهارات االتصال التعريف بأساسيات •

  

جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةإنجازات الهيئة لتطوير   



 ورش العمل

 17: عدد الورش

 منشأة 332: المستفيدين

 ، جدة، الدمامالرياض :مدن 3
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الدورات 

التدريبية 

 القادمة 

 التاريخ  المدينة

 الرياض
May 27, 2015 

May 28, 2015 

 جدة
June 3, 2015 

June 4, 2015 

 الدمام
June 10, 2015 

June 11, 2015 

 ورشة عمل

بوعي_صدر #  
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تم حتى اآلن تقييم 

منشأة 111جاهزية   

تطوووير تقيوويم الكترونووي يقوويس  .2

 للتصديرمدى جاهزية المنشأة 

نقواط هو اختبار الكتروني يتيح لصاحب المنشوأة تحديود 

مجموعوووة مووون منشوووأته، ويقووودم القووووة والضوووعف لووودى 

 .التوصيات لتطوير عمليات التصدير

18 

جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةإنجازات الهيئة لتطوير   



إصدار الطبعة . 3

األولى لدليل 

 التصدير

19 

جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةإنجازات الهيئة لتطوير   

مرجعووووواً شوووووامالً للمصووووودر " دليووووول التصووووودير"يعووووود 

السووعودي، حيووث يضووعه علووى الخطوووة األولووى نحووو 

التصدير، موضحاً له متطلبوات التصودير وإجراءاتوه، 

وفوووق سلسووولة زمنيوووة متوازنوووة تتووويح محاكووواة عمليوووة 

التصووودير، بنووواء علوووى المتطلبوووات الفعليوووة لكووول جهوووة 

وبحسوووب المنوووتج المرغووووب تصووودير ، وبموووا يحقوووق 

الكفوواءة للحصووول علووى أفضوول النتووائج المرجوووة موون 

 . عملية التصدير



نشر انفوجرافيك . 4

 محفزة وتثقيفية

جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةإنجازات الهيئة لتطوير   
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إعداد مجموعة من األفالم . 5

 اإلرشادية للتوعية بالتصدير

جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرةإنجازات الهيئة لتطوير   

 ليش نصدر؟ كيف تصدر؟

21 

https://www.youtube.com/watch?v=YXIBW1yP-zw
https://www.youtube.com/watch?v=cLITPDGXeg0
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 آلية تنفيذية  12وأهداف  4

 إليجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير
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 .نشر وترويج بيانات المصدرين1.

 .خدمات التسويق الدولية2.

 .المشاركة في الوفود التجارية3.

 .ربط المشترين بالمصدرين4.

 .تشكيل االئتالفات للمناقصات الدولية5.

 .المشاركة في المعارض الدولية6.

 المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لالقتصاد السعودي من خالل  تنويع مصادر الدخل

 زيادة تنافسية اقتصاد الصادرات غير النفطية

 تنفيذ النشاطات التسويقة والدعائية لترويج المنتجات السعودية استغالل المنصات الفعالة إليجاد فرص للتصدير 
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 المعلومات المتعلقة بفرص التصدير توفير ربط الشركات الجاهزة للتصدير مع المشترين الدوليين

 .المشاركة في المعارض المحلية7.

 .المشاركة في المعارض الدائمة8.

 .معلومات عن مشترين محتملين9.

 .معلومات عن المناقصات الدولية01.

 .تقارير عامة عن األسواق والمنتجات11.

 .تقارير األسواق والمنتجات حسب الطلب21.

 تنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمياً 

 المخرجات

 الرؤية
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إعدددددددددداد خ دددددددددة سدددددددددنوية . 1

للمشددددددداركة ادددددددي المعدددددددارض 

 الدولية

المعارض الدولية منصوة مناسوبة لتورويج الصوادرات تعد 

وفوق « الصادرات السوعودية»للمنشآت الوطنية، وتشارك 

خطووووة سوووونوية فووووي مجموعووووة موووون المعووووارض الدوليووووة 

المتخصصة التي تغطوي كافوة القطاعوات الصوناعية هودفاً 

 .لترويج المنتجات السعودية وإبراز جودتها
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 إنجازات الهيئة إليجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير

 أهداف المشاركة اي المعارض الدولية

منصة تسويقية فعالة لمنتجك. 

 العمووالء الحوواليين والعمووالء فرصووتك للتواصوول مووع

 .المتوقعين

 وموون ثووم المتطلبووات الخاصووة بووالعمالء طريقوك لفهووم

 . تطوير المنتج الخاص بك

 فرصوتك للتعوورف علووى المنتجووات األخوورى وموون ثووم

 .تطوير قدرتك على المنافسة



الخددددددددددمات الم دمدددددددددة 

للمشدددددددددددداركين اددددددددددددي 

 المعارض الدولية

25 

تسووجيل معلومووات الجهووات السووعودية المشوواركة بووالمعرض 1.

 .ضمن الموقع االلكتروني للمعرض

توووفير المسوواحة الخاصووة لكوول مصوونع مشووارك وتجهيزهووا 2.

 .بكافة التجهيزات والديكورات الالزمة

تأمين وسائل العرض الحديثوة لعورض المنتجوات السوعودية 3.

 .بأفضل صورة ممكنة

 .خدمة الشحن الخاصة بعينات الجهات المشاركة4.

تسجيل بطاقات دخول ممثلي الجهات المشواركة وتجهيزهوا 5.

 .لهم قبل بدء المعرض

 .خدمات الترجمة من خالل توفير مترجمين متخصصين6.

إعووداد دليوول عووام للجهووات المشوواركة ضوومن جنوواح المملكووة 7.

 .العربية السعودية
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ض

ر
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 ا

 وإنشاءاتبناء 

 بالستيك وبتروكيماويات

 معلوماتتقنية 

 أغذية

 632عدد الشركات  5عدد القطاعات  20عدد المعارض 

 هرباءك



 بناء وإنشاءات

 بالستيك وبتروكيماويات

 غاز وطاقة

المعارض 

 الدولية

 القادمة

 تقنية معلومات

 أغذية

 أثاث

 9عدد المعارض 

 6عدد القطاعات 

 عدد الشركات المتوقع

374 
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لقاءات ثنائية وبعثات تجارية تنظيم . 2

للربط بين المصدرين والمستثمرين 

  المهتمين

 

 مصووانع  9الهيئووة فووي توقيووع مووذكرات ثنائيووة لوو  سوواهمت

 .األسبانية« الكورت أنجليس»وطنية مع شركة 

 

 

 
 الهيئة بالتعاون مع وزارة التجوارة ومجلوس الغورف تنظم

التجاريوووووة بعثووووووة تجاريووووووة إلووووووى دول آسوووووويا الوسووووووطى 

لتعزيووز العالقووات « جمهوووريتيك كازاخسووتان وأذربيجووان»

 .التجارية واالقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري

 

 شووركة هنديووة  وعوودد  20الهيئووة لقوواءات ثنائيووة مووع توونظم

من الشركات السوعودية إليجواد فورص اسوتثمارية للمنوتج 

 .السعودي
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 إنجازات الهيئة إليجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير



مجموعة من التقارير عن ملخص نشر . 3  

الدولاالستيراد ومعلومات وحقائق عن بيانات   

 

 

 

 

 3: عدد التقارير السوق 3: عدد التقارير القطاع
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 إنجازات الهيئة إليجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير



1040 
 شركة مسجلة حتى اآلن
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 األجندة
 .  إستحداث هيئة تنمية الصادرات السعودية1.

 .تطوير االستراتيجية التشغيلية للهيئة2.

 .خدمات الهيئة لتطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة3.

 .خدمات الهيئة إليجاد الفرص للشركات الجاهزة للتصدير4.

 .خدمات الهيئة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية5.



 وآليتان لتنفيذ تحسين كفاءة بيئة التصدير أهداف  3

 وتسهيل الوصول لألسواق الدولية

ي
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 تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية
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 .المساندة في حل معوقات التصدير1.

 .تطوير استراتيجية التصدير الوطنية للصادرات غير النفطية2.

 المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لالقتصاد السعودي من خالل  تنويع مصادر الدخل

 زيادة تنافسية اقتصاد الصادرات غير النفطية

 المساندة في حل معوقات التصدير المحلية والدولية

 المبادرة للتنسيق مع الجهات ذات العالقة  المبادرة للتعاون مع الجهات ذات العالقة لحل معوقات التصدير
 وتنفيذ السياسات المشجعة للتصديرلتطوير 

13 

 تنمية صادرات سعودية متنوعة وقادرة على المنافسة عالمياً 

 المخرجات

 الرؤية
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إطالق استطالع . 1

 تحديات التصدير

هو استطالع الكتروني يهودف إلوى التعورف 

علوى أبوورز العوائووق والتحوديات التووي تواجووه 

المصدرين، هدفاً إلى إيجاد حلول فعالة لها، 

 .لتحسين كفاءة بيئة التصدير

 

عائق للتصدير  32تم حتى اآلن تسجيل 

 .منها 21وحل 
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 إنجازات الهيئة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية



فووي إطووار سووعي الهيئووة إلووى تنميووة صووادرات المنتجووات غيوور النفطيووة 

موون إجمووالي صووادرات المملكووة فووي % 12والتووي تشووكل مووا يقووارب 

 :، فقد طورت الهيئة إطار علمي للتالي2013

 .تحديد القطاعات والمنتجات األعلى قابلية للتصدير•

تحديد أسواق التصدير األعلى جاذبية للمنتجات السعودية •
 .المحددة سابقاً 

إيجاد أسواق جديدة ذات جاذبية عالية للمنتج السعودي وغير •
 .مستغله من قبل

من قبول تأسيسهما تم اثنين من المؤشرات ذلك طبقت الهيئة ولتحقيق 

العالقوووة بتنميوووة ذات لخدموووة الجهوووات ( (ITCمركوووز التجوووارة الدوليوووة 

 :وهما موضحان فيما يليالصادرات، 

 من للتصدير احتمالية األعلى الوطنية والقطاعات المنتجات لتحديد

 سعودية لمنتجات جاذبية األكثر الدولية األسواق معرفة خالل

 :التالية المعطيات حسب محددة،

السوق طلب 

للسوق الوصول 

 المنتجات معرفة خالل من جاذبية األعلى التصدير أسواق لتحديد

 :التالية المعطيات حسب للتصدير، األعلى القابلية ذات الوطنية

للتصدير الحالي األداء 

العالمي الطلب 

االستراتيجية األهمية 

أسواق إطار علمي لتحديد تطوير . 2

مستهدفةوقطاعات   

 مؤشر جاذبية السوق
2 

 مؤشر قابلية التصدير للمنتج
1 

 إنجازات الهيئة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية
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 البناء و اإلنشاء

% 6.9 

 الغذائية المنتجات

% 5.3 

 التغليف

% 4.2 

 االستهالكية المنتجات

% 2.9 

 المعدات الث يلة 
 واإللكترونية

% 2.1 

 المنتجات ال بية والدوائية 

% 0.9 

 المجوهرات والمعادن
 الثمينة

% 1.2 

 األقمشة والمنسوجات

% 0.7 

% 77.2 

 والبوليمرات الكيماويات

 النسب المئوية تمثل نسبة الصادرات السعودية اي ال  اع من اجمالي الصادرات غير النف ية*

تم تحديد تسع قطاعات رئيسية تشكل . 3

 فرص للمستثمرين

 إنجازات الهيئة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية



الشرق في سوق رئيسي  25تم تحديد . 4

 األوسط وأفريقيا وآسيا 

 األسواق الرئيسية للتصدير بناًء على مؤشر جاذبية األسواق

 للتصدير بناًء على مؤشر جاذبية األسواقالثانوية األسواق 

 اإلمارات 

 قطر

 الكويت

 عمان 

 البحرين

 العراق

 مصر

 تركيا

 كوريا الجنوبية

 تايلند

 ماليزيا

 اندونيسيا

 باكستان

 نيجيريا

 جنوب أفريقيا

 كينيا

 استراليا

 السودان

 الجزائر

 األردن

 لبنان

 الصين

 سنغافورة

 اليابان

 الهند

 

 إنجازات الهيئة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية
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العمل على مبادرة الخطة الوطنية للتصدير. 5  

 إنجازات الهيئة لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى األسواق الدولية

 تحليل فجوات منظومة التصدير  تحديد القطاعت واألسواق

 مبادرات تطوير الموارد البشرية

تمكين الشركات الصغيرة والتوسطة مبادرات   

تحسين البنية التحتية واإلجراءات اللوجستيةمبادرات   

تعزيز التجارة الدولية مبادرات   

نطاق مبادرات تحديد 
 التصدير

تطوير وتطبيق 
 مبادرات التصدير

 حوكمة أداء منظومة التصدير
 

 تطوير آلية حوكمة
 منظومة التصدير



! تواصل معنا  



 10 :عدد المعارض

جناح الصادرات السعودية في 

 2015المعارض المحلية 

 6: القطاعاتعدد 

 

تشووارك الصووادرات السووعودية بجنوواح خوواص فووي عوودد 

من المعارض المحلية المتخصصة في مختلف مناطق 

المملكة  كمنصة مناسبة لرفع الوعي بثقافة التصودير، 

وتوووورويج خوووودمات الصووووادرات السووووعودية لشووووركات 

التصووووودير الوطنيوووووة المتخصصوووووة، والوصوووووول إلوووووى 

الخدمات المقدموة مون خوالل فهوم المستفيدين، وتطوير 

 .المتطلبات الخاصة بالعمالء
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W: saudiexports.sa 

E:   Info@saudiexports.sa 

T:  +966 11 874 2000 

F: +966 11 874 2002 

@SaudiExports 
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