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 يتم حیث التنمیة خدمة محاور من أساسیاً  ومحوراً  االقتصادية اإلحصاءات جوانب من مھماً  جانباً  الخارجیة التجارة إحصاءات تمثل
 بناء في تسھم والتي العالمیة األسواق على واالنفتاح االقتصادي التطور مستوى تبین مھمة بمؤشرات المجتمع تزويد

 صانعي خدمة في تسھم ودقیقة صحیحة معلومات توفیر على والعمل سلیم بشكل لالقتصاد والتخطیط التجارية السیاسات
 .المستخدمین وجمھور والباحثین القرار ومتخذي سیاساتال

  وفقاً لعملیة التقییم الذاتي للجودة فقد تم رصد اإلجراءات التالیة:

 للجودة الداعمة المؤسسیة الترتیبات

o ويتم الخارجیة التجارة قسم في االخصائیین قبل من واستقاللیة بمھنیة الخارجیة التجارة إحصاءات اعداد يتم 

 .وفقا لالعتبارات اإلحصائیة دون تدخل اإصدارھ

o تزويد عبء ومراعاة البیانات، لمواصفات السلیم الفھم لتعزيز بالبیانات المزودة الجھات مع التواصل على الحفاظتم ي 

 .البیانات

o إلعداد المطلوبة بالمھام للقیامقتصادية الا حصاءاتاإلقسم مختص ب من قبل إعداد اإلحصاءات تم اإلشراف على 

 .وتطويرھا مھاراتھم على الحفاظ مع إلحصاءاتا

o  مصفوفة المدخالت والمخرجات وجداول العرض  إعداد وأسالیب المنھجیة على والتدريب المنھجي التدريب توفیرتم

 .التدريبیة والدورات الدراسیة الحلقات في المشاركة ذلك في بماوالطلب 

o  في المستمرة المراقبة أثناء تحديدھا يتم التي الجودة اتتحسین وتطبیق دوري بشكل اإلحصاءات جودة مراقبةتم 

 .الدورية المراجعات

o تمو ،السرية البیانات عن يفصحون الذين العاملین على جزاء توقیع تتضمن اإلفصاح لمنع تنظیمیة ولوائح قواعد وجود 

 الذين العاملین على الفردية اناتالبی على االطالع اقتصارو اإلحصاءات إعداد عملیة أثناء البیانات سرية على الحفاظ

  .اإلحصائیة مھامھم ألداء المعلومات تلك يحتاجون

 المالءمة 

o  تم مشاورة بعض الجھات لمستخدمي البیانات حول احتیاجاتھم من بیانات التجارة الخارجیة وتوفیر البیانات وفقاً لھذه

 .SDAاالحتیاجات باالضافة إلى تحلیل احتیاجات المستخدمین ضمن مشروع 

o ارة ومع بعض وجود إجراءات لمراقبة مدى تلبیة اإلحصاءات التي يتم إصدارھا الحتیاجات المستخدمین مع خطة اإلم

 .المستخدمین الرئیسین



 

o   المتغیرات الجديدة التابعة وتحديد إعداد قائمة البیانات (المتغیرات) المطلوب توفیرھا من السجالت اإلدارية تم

القسم وارسالھا لمصدر البیانات لتحديد إمكانیة تزويدنا بھا والوقت المستغرق لتلبیة للمبادارت المستحدثة في 

  احتیاجاتنا لنتمكن من تحديث جداول االتمتة معھم.

 وسالمتھا المنھجیة وضوح 

o  والمتماشیة مع المعايیر الدولیة. المركز في المعتمدة المعیارية حصائیةاإل لإلجراءات وفقاً  إعداد اإلحصاءاتتم 

o في إعداد الحسبان في أخذھا يتعین التي التغیرات لرصد الدولیة والممارسات التوجیھیة والمبادئ المعايیر متابعة يتم 

 طريقة وتحديث القسم في المستخدمة الدولیة التصنیفات جمیع تحديث تم حیث السلعیة الخارجیة التجارة إحصاءات

 .العالم في المتبعة الجديدة المؤشرات احتساب

o وكونھا االمارة خصوصیة مع يتناسب بما التعديالت بعض إضافة مع فیه الواردة والتوصیات الخارجیة التجارة دلیل اتباع تم 

 .دولة من جزء

o المادية الموارد مفھوم، السلع تعريفمنھا:  للبضائع الدولیة التجارة إحصاءات دلیلالتعاريف والمفاھیم ل استخدام تم 

 .الجمركي االقلیم مفھوم، الوارد اإلحصائي االقلیم مفھوم، الوارد صادياالقت االقلیم مفھوم، لبلد

o  وفقاً للقواعد المحددة في الدلیل الدولي للتجارة  والصادرات الواردات قیمة بحساب الخاصة المفاھیمتم اتباع جمیع

 .الدولیة

o  المحددة في الدلیل الدولي للتجارة  وفقاً للقواعد والصادرات الواردات كمیة بحساب الخاصة المفاھیمتم اتباع جمیع

 .الدولیة

o  ةیوفقاً للقواعد المحددة في الدلیل الدولي للتجارة الدول الشريك بالبلد الخاصة المفاھیمتم اتباع جمیع. 

o  و المنشأ ووسیلة النقل حسب توصیات إحصاءات التجارة الدولیة أتم ادراج السلع حسب القیمة والكمیة وبلد المقصد

  .للبضائع

o  إدراج السلع الموصى بإدراجھا في الدلیل الدولي ضمن التجارة الخارجیة وفقاً التفاقات المقايضة والسلع المتداولة تم

  .على حساب الحكومات وغیرھا التي وردت في الدلیل الدولي الخاص بإحصاءات التجارة الدولیة للبضائع

o  الجمركیة الموحدة لدول مجلس التعاون  التعرفة مثلالخارجیة تم استخدام جمیع التصانیف الدولیة للتجارة(HS) ،

التنقیح الرابع - ، التصنیف حسب الفئات االقتصادية الواسعة(SITC)التنقیح الرابع -التصنیف الموحد للتجارة الدولیة

(BEC)2.1التنقیح -، التصنیف المركزي للمنتجات (CPC)تصادية، التصنیف الصناعي الدولي الموحد لجمیع األنشطة االق -

 . (ISIC)التنقیح الرابع 

 



 

 الدقــة 

o المالءمة ضمان أجل من إلحصاءات التجارة الخارجیة السلعیة المكونة البیانات لمصادر المستمرة المراجعةتم ي 

 .الخدمي الجانب لتغطیة الخدمات في الخارجیة التجارة مسحوسیتم تنفیذ و الجديدة المصادر تحديد وتم ،والتغطیة

o  التحسین بھدف السجلیة البیانات وتدقیق لفحص الحكومیة الجھة بھا تقوم التي العملیات لىع طالعاالتم 

 .والتطوير

o  تجارةال جداول بناءب المختلفـة المتغیـرات مـع واتسـاقھا والفرعیـة الرئیسـیة األرقام مجامیـع مطابقـة مراجعـةتم 

  .تماماً  متسقة االجمالیات أن من والتأكد بالقسم لمتبعةا التصانیف حسب الخارجیة التجارة مع ومطابقتھا الخارجیة

o  السجل بیانات النقص) في أو النموالزمن ( عبر االعتیادية غیر التغیرات من التحققتم. 

o استخدام المفاھیم  تم حساب مؤشرات ومقايیس الجودة المقترحة في الدلیل الدولي للتجارة الدولیة مثل

 جداول ربط مع مصدر البیانات. مع توثیق لخارجیة المالئمة مع دول العالم ودول الخلیجالموحدة بالتجارة ا والتصنیفات

 الترابط االتساق و 

o  تطابق المفاھیم والتعاريف والتصنیفات المستخدمة في إعداد اإلحصاءات الرسمیة المرتبطة تم التحقق من

 .الدولیة المقارنات وإمكانیة االتساق لتحقیق كوذل المستخدمة سابقاً تلك المعتمدة في المركز وبالموضوع حالیاً مع 

o التجارة ببیانات الخاصة اإلحصائیة المؤشرات احتساب طريقة في المسخدمة الدولة الممارسات على االطالع تم 

 العربیة المملكة إحصاءات من المواد استخدام حسب السلع احتساب طريقة على االطالع ، حیث تمالخارجیة

 .السعودية

o  االختالفات في المفاھیم والمعايیر اإلحصائیة المستخدمة في إعداد البیانات السجلیة وفھم أسبابھا  تقییمتم

 واتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجتھا. 

o  فترة زمنیة مالئمةتوافر بیانات سالسل زمنیة متسقة تغطي تم.  

o بسھولة ومقارنھتا تجمیعھا يمكن بحیث للبیانات منطقي وترابط للبضائع الدولیة التجارة إحصاءات في اتساق ھناك 

  .مناظرة وسلع وبلدان ألقالیم مماثلة أخرى إحصاءات مع

o  يتم المقارنة لنفس الشھر في الشھرية والفصلیة والسنوية حیث اتساق إحصاءات التجارة الدولیة للبضائع ھناك

 یتین.سنتین متتالیتین ومقارنة تراكمي من شھر يناير للشھر المعني لسنتین متتال



 

  إلحصاءات)إلى ااإلتاحة (إمكانیة الوصول 

o  ودلیل المركز، لدى السرية ومعايیر النشر، سیاسةيتبع المركز مراجع مھنیة لتنظیم عملیة رصد البیانات مثل دلیل 

وضمان عدم نشر أية  بھا لضمان نشر بیانات إحصائیة موثوق االستخدام شروط، ووثیقة اإلحصائیة اإلصدارات تحرير

 .مكنھا كشف المعلومات التعريفیةات يبیان

o إحصاءات التجارة الخارجیة السلعیة.جدول زمني يعلن مقدما تواريخ نشر تم إعداد 

o إحصاءات التجارة الخارجیة  نشر في والدورية بالحداثة للوفاء ومعالجتھا البیانات لجمع الزمنیة الجداول مالءمة

   السلعیة.

o  للمستخدمین مالئمة بدوريةارجیة السلعیة إحصاءات التجارة الخ ونشر إعدادتم.  

o  للبیانات الفصلیة. مالئمة بحداثةإحصاءات التجارة الخارجیة السلعیة  ونشر إعدادتم  

 البیانات وحداثة الوقتیة  

o  سلفاً  المعلن الزمني للجدول فیه، ووفقا المحدد الموعد في السلعیة الخارجیة التجارة إحصاءات نشرتم.  

o علیھا. االطالع في الراغبین مستخدمیھا لجمیع متزامنة التجارة الخارجیة السلعیة بصورة إتاحة إحصاءات تم  

o  بطرق تیسر إعادة النشر في ، وجداول مع البیانات لتیسیر التحلیل وعلى شكلنشر البیانات بطريقة واضحة تم

 .مطبوع والكترونيكثر تفصیال في شكل وأشمل بشكل أ وتم نشرھا، وسائل االعالم

o غراض معینة.انیة توفیر جداول معینة عن إحصاءات التجارة الخارجیة حسب رغبات المستخدم ألإمك 

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

 .الخارجیة السلعیة ويتم الرد على استفسارات مستخدمي البیانات في أقل وقت ممكن

o القرار لمتخذي وجدت ان التعديالت رفعو بشكل جزئي الصحفیة بیانات التجارة الخارجیة السلعیة اجعةمر تمي 

 .األمر تطلب ان الصحف في نشره عادهإ وأ تصحیحه وطريقة البیان أمر فيتللب
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