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 يتم حيث التنمية خدمة محاور من أساسيا   ومحورا   االقتصادية اإلحصاءات جوانب من مهما   جانبا   الخارجية التجارة إحصاءات تمثل

 بناء في تسهم والتي العالمية األسواق على واالنفتاح االقتصادي التطور مستوى تبين مهمة بمؤشرات المجتمع تزويد

 صانعي خدمة في تسهم ودقيقة صحيحة معلومات توفير على والعمل سليم بشكل لالقتصاد والتخطيط التجارية السياسات

 .المستخدمين وجمهور والباحثين القرار ومتخذي سياساتال

 الموضوع وألهمية واالجتماعية، االقتصادية الحياة في تلعبه الذي الحيوي الدور من أهميتها الخارجية التجارة إحصاءات تكتسب

 لتهيئة المتحدة األمم في اإلحصاء وقسم العالمية التجارة منظمة: مثل المختصة الدولية والهيئات المؤسسات من الكثير برزت

 الخاصة والمصطلحات والتعاريف التصانيف من بمجموعة والخروج الحيوي، المجال هذا في االحصائي للعمل المناسبة البيئة

 صانعي تخدم التي والدقيقة الصحيحة المعلومة توفر بطريقة واستخدامها والعالم، الدول مستوى على الدولية التجارة بإحصاءات

                     .                                                                      المستخدمين وجمهور والباحثين القرار ومتخذي السياسات

 يناير شهر من القيمة تحسب حيث تراكمي وبشكل شهري بشكل الخارجية التجارة إلحصاءات وجداول احصائية تقارير اعداد يتم

 . االحصائي التقرير في مذكورال الشهر حتى

 وفقا  لعملية التقييم الذاتي للجودة فقد تم رصد اإلجراءات التالية:

 للجودة الداعمة المؤسسية الترتيبات

o ويتم الخارجية التجارة قسم في االخصائيين قبل من واستقاللية بمهنية الخارجية التجارة إحصاءات اعداد يتم 

 .ائية دون تدخلوفقا لالعتبارات اإلحص اإصداره

o  لتحقيق تدفق البيانات المصدرية تدفقا فعاال  في الوقت  بالبيانات المزودةالجهات قام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع

 تزويد عبء ومراعاة البيانات، لمواصفات السليم الفهم لتعزيز المستمر التواصل على الحفاظ، والمناسب للمركز

 .البيانات

o تمو ،السرية البيانات عن يفصحون الذين العاملين على جزاء توقيع تتضمن اإلفصاح لمنع ظيميةتن ولوائح قواعد وجود 

 الذين العاملين على الفردية البيانات على االطالع اقتصارو اإلحصاءات إعداد عملية أثناء البيانات سرية على الحفاظ

 .اإلحصائية مهامهم ألداء المعلومات تلك يحتاجون

o إلعداد المطلوبة بالمهام للقيامقتصادية الا حصاءاتاإلقسم مختص ب من قبل إعداد اإلحصاءات تم اإلشراف على 

 .وتطويرها مهاراتهم على الحفاظ مع اإلحصاءات

o  مصفوفة المدخالت والمخرجات وجداول العرض  إعداد وأساليب المنهجية على والتدريب المنهجي التدريب توفيرتم

 .التدريبية والدورات الدراسية الحلقات يف المشاركة ذلك في بماوالطلب 

o  في مجال تطبيق المعايير اإلحصائية ومنهجيات العمل السليمة  للجهات الحكوميةبناء وتعزيز القدرات اإلحصائية تم

 .والمعتمدة



 

o  في المستمرة المراقبة أثناء تحديدها يتم التي الجودة تحسينات وتطبيق دوري بشكل اإلحصاءات جودة مراقبةتم 

 .الدورية المراجعات

 المالءمة 

o  البيانات وفقا  لهذه تم مشاورة بعض الجهات لمستخدمي البيانات حول احتياجاتهم من بيانات التجارة الخارجية وتوفير

 .االحتياجات

o ارة ومع بعض وجود إجراءات لمراقبة مدى تلبية اإلحصاءات التي يتم إصدارها الحتياجات المستخدمين مع خطة اإلم

 .دمين الرئيسينالمستخ

o   المتغيرات الجديدة التابعة وتحديد إعداد قائمة البيانات )المتغيرات( المطلوب توفيرها من السجالت اإلدارية تم

للمبادارت المستحدثة في القسم وارسالها لمصدر البيانات لتحديد إمكانية تزويدنا بها والوقت المستغرق لتلبية 

 االتمتة معهم. احتياجاتنا لنتمكن من تحديث جداول

 وسالمتها المنهجية وضوح 

o  والمتماشية مع المعايير الدولية. المركز في المعتمدة المعيارية حصائيةاإل لإلجراءات وفقا   إعداد اإلحصاءاتتم 

o إعداد  في الحسبان في أخذها يتعين التي التغيرات لرصد الدولية والممارسات التوجيهية والمبادئ المعايير متابعة يتم 

 طريقة وتحديث القسم في المستخدمة الدولية التصنيفات جميع تحديث تم حيث السلعية الخارجية التجارة صاءاتإح

 .العالم في المتبعة الجديدة المؤشرات احتساب

o وكونها االمارة خصوصية مع يتناسب بما التعديالت بعض إضافة مع فيه الواردة والتوصيات الخارجية التجارة دليل اتباع تم 

 .دولة من ءجز

o المادية الموارد مفهوم، السلع تعريفمنها:  للبضائع الدولية التجارة إحصاءات دليلالتعاريف والمفاهيم ل استخدام تم 

 .الجمركي االقليم مفهوم، الوارد اإلحصائي االقليم مفهوم، الوارد االقتصادي االقليم مفهوم، لبلد

o  وفقا  للقواعد المحددة في الدليل الدولي للتجارة  والصادرات ارداتالو قيمة بحساب الخاصة المفاهيمتم اتباع جميع

 .الدولية

o  وفقا  للقواعد المحددة في الدليل الدولي للتجارة  والصادرات الواردات كمية بحساب الخاصة المفاهيمتم اتباع جميع

 .الدولية

o  ةيوفقا  للقواعد المحددة في الدليل الدولي للتجارة الدول الشريك بالبلد الخاصة المفاهيمتم اتباع جميع. 

o  و المنشأ ووسيلة النقل حسب توصيات إحصاءات التجارة الدولية أتم ادراج السلع حسب القيمة والكمية وبلد المقصد

 .للبضائع



 

o  مقايضة والسلع المتداولة إدراج السلع الموصى بإدراجها في الدليل الدولي ضمن التجارة الخارجية وفقا  التفاقات التم

 .على حساب الحكومات وغيرها التي وردت في الدليل الدولي الخاص بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع

o  الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون  التعرفة مثلالخارجية تم استخدام جميع التصانيف الدولية للتجارة(HS) ،

لتنقيح الرابع ا-، التصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة(SITC)لرابع ح االتنقي-التصنيف الموحد للتجارة الدولية

(BEC)2.1التنقيح -، التصنيف المركزي للمنتجات (CPC)التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية ،-

 . (ISIC)التنقيح الرابع 

 

 الدقــة 

o المالءمة ضمان أجل من حصاءات التجارة الخارجية السلعيةإل المكونة البيانات لمصادر المستمرة المراجعةتم ي 

 .الخدمي الجانب لتغطية الخدمات في الخارجية التجارة مسحوسيتم تنفيذ و الجديدة المصادر تحديد وتم ،والتغطية

o  التحسين بهدف السجلية البيانات وتدقيق لفحص الحكومية الجهة بها تقوم التي العمليات على طالعاالتم 

 .طويروالت

o  تجارةال جداول بناءب المختلفـة المتغيـرات مـع واتسـاقها والفرعيـة الرئيسـية األرقام مجاميـع مطابقـة مراجعـةتم 

 .تماما   متسقة االجماليات أن من والتأكد بالقسم المتبعة التصانيف حسب الخارجية التجارة مع ومطابقتها الخارجية

o  السجل بيانات النقص( في أو النموالزمن ) عبر يةاالعتياد غير التغيرات من التحققتم. 

o استخدام المفاهيم  تم حساب مؤشرات ومقاييس الجودة المقترحة في الدليل الدولي للتجارة الدولية مثل

 جداول ربط مع مصدر البيانات. مع توثيق الموحدة بالتجارة الخارجية المالئمة مع دول العالم ودول الخليج والتصنيفات

 الترابط و االتساق 

o  تطابق المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة في إعداد اإلحصاءات الرسمية المرتبطة تم التحقق من

 .الدولية المقارنات وإمكانية االتساق لتحقيق وذلك المستخدمة سابقا  تلك المعتمدة في المركز وبالموضوع حاليا  مع 

o التجارة ببيانات الخاصة اإلحصائية المؤشرات احتساب طريقة يف المسخدمة الدولة الممارسات على االطالع تم 

 العربية المملكة إحصاءات من المواد استخدام حسب السلع احتساب طريقة على االطالع ، حيث تمالخارجية

 .السعودية

o  بابها تقييم االختالفات في المفاهيم والمعايير اإلحصائية المستخدمة في إعداد البيانات السجلية وفهم أستم

 واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتها. 

o  فترة زمنية مالئمةتوافر بيانات سالسل زمنية متسقة تغطي تم. 



 

o بسهولة ومقارنهتا تجميعها يمكن بحيث للبيانات منطقي وترابط للبضائع الدولية التجارة إحصاءات في اتساق هناك 

 .مناظرة وسلع وبلدان ألقاليم مماثلة أخرى إحصاءات مع

o  يتم المقارنة لنفس الشهر في الشهرية والفصلية والسنوية حيث اتساق إحصاءات التجارة الدولية للبضائع هناك

 سنتين متتاليتين ومقارنة تراكمي من شهر يناير للشهر المعني لسنتين متتاليتين.

  إلحصاءات(إلى ااإلتاحة )إمكانية الوصول 

o ودليل المركز، لدى السرية ومعايير النشر، سياسةلبيانات مثل دليل يتبع المركز مراجع مهنية لتنظيم عملية رصد ا 

وضمان عدم نشر أية  بها لضمان نشر بيانات إحصائية موثوق االستخدام شروط، ووثيقة اإلحصائية اإلصدارات تحرير

 .مكنها كشف المعلومات التعريفيةبيانات ي

o ارة الخارجية السلعية.إحصاءات التججدول زمني يعلن مقدما تواريخ نشر تم إعداد 

o إحصاءات التجارة الخارجية  نشر في والدورية بالحداثة للوفاء ومعالجتها البيانات لجمع الزمنية الجداول مالءمة

  السلعية.

o  للمستخدمين مالئمة بدوريةإحصاءات التجارة الخارجية السلعية  ونشر إعدادتم. 

o  للبيانات الفصلية. مالئمة بحداثةإحصاءات التجارة الخارجية السلعية  ونشر إعدادتم 

 البيانات وحداثة الوقتية  

o  سلفا   المعلن الزمني للجدول فيه، ووفقا المحدد الموعد في السلعية الخارجية التجارة إحصاءات نشرتم. 

o عليها االطالع في الراغبين مستخدميها لجميع متزامنة إتاحة إحصاءات التجارة الخارجية السلعية بصورة تم . 

o  بطرق تيسر إعادة النشر في ، وجداول مع البيانات لتيسير التحليل وعلى شكلنشر البيانات بطريقة واضحة تم

 .والكتروني كثر تفصيال في شكل مطبوع وأشمل ها بشكل أتم نشر ، ووسائل االعالم

o غراض معينة.إمكانية توفير جداول معينة عن إحصاءات التجارة الخارجية حسب رغبات المستخدم أل 

o  إحصاءات التجارة توافر الخدمة والمساندة بصفة عاجلة وعلى أساس من المعرفة الواسعة لمستخدمي تم

 .الخارجية السلعية ويتم الرد على استفسارات مستخدمي البيانات في أقل وقت ممكن
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