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 للمملكة العربية السعودية   التجارة الخارجية منهجية تقرير  
 

  للمملكة العربية السعودية التجارة الخارجية . مصادر البيانات في تقرير 1

للمملكة العربية السعودية على بيانات السجالت اإلدارية للتجارة الخارجية السلعية    التجارة الخارجية يعتمد تقرير  

للمملكة العربية السعودية في الجهات الحكومية ذات العالقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها لتقوم الهيئة بحساب  

ثة  مؤشراتها وإصدارها في هذا تقرير. وُيقصد ببيانات السجالت اإلدارية البيانات   والمعلومات الُمسجلة والمحدَّ

لدى الجهات الحكومية ذات العالقة بالصادرات والواردات السلعية والناتجة من خالل عمليات التسجيل والتوثيق  

َبع في هذه الجهات.   الرسمي اإللكتروني الـُمتَّ

 لحكومية التالية: وتعتمد إحصاءات الهيئة بشأن صادرات وواردات السلعية حاليا على السجالت من الجهات ا

 وزارة الطاقة: مصدر البيانات لصادرات النفط.  -

 الجمارك السعودية: مصدر البيانات لصادرات غير النفطية والواردات.  -

 

  . األهداف2

دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والمهتمين بإحصاءات ومؤشرات محدثة وذات شمولية  .  1

 .للمملكة العربية السعودية الخارجية التجارة تتعلق ب

هم الدول بين فترتين زمنيتين  أ بين المملكة العربية السعودية و  رصد التغيرات في حركة الصادرات والواردات  .2

 .مختلفتين

 .و العجز في الميزان التجاري بين المملكة والدول االخرىأالتعرف على مقدار الفائض . 3

 .ستوردة والمصدرة من وإلى كل دولةالتعرف على اهم السلع الم. 4

  .بناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية وميزان المدفوعات. 5

المنافسة  .  6 السلع  من  المحلية  والصناعات  السلع  وتشجيع  لحماية  التجارية  السياسة  رسم  في  المساهمة 

 .المستوردة

 

  ية السعودية للمملكة العرب  التجارة الخارجية. المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتقرير 3

 الصادرات )اجمالي(:  . 1

التصدير(   )إعادة  األجنبية  السلع  وصادرات  الوطنية(  )الصادرات  المحلية  السلع  صادرات  من  الصادرات  تتكون 

 (. ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة )فوب

 الصادرات الوطنية:  . 2

ويقصد بها وفق نظام التجارة الخارجية جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجرى عليها  

 عملية صناعية غيرت من شكلها وقيمتها والمعدة للتصدير خارج المملكة. 
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 إعادة التصدير:  . 3

التي سبق   البضائع  عبارة عن  إجراء وهي  الجمركية وأعيد تصديرها دون  كافة اإلجراءات  استيرادها وأجرى عليها 

 تعديل واضح عليها. 

 الصادرات البترولية:  . 4

)الوقود المعدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية،   27هي صادرات السلع المصنفة في الفصل  

  (. HSشموع معدنية( من النظام المنسق )

 ير البترولية:  الصادرات غ. 5

)الوقود المعدني وزيوت معدنية    27إجمالي الصادرات مطروحا منها الصادرات من السلع المصنفة في الفصل  

  (. HSومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية( من النظام المنسق )

 الواردات السلعية:  . 6

احتياج تلبية  أجل  من  البالد  إلى  الداخلة  السلع  جميع  إلى  الجمركية.  تشير  لإلجراءات  بعد خضوعها  المحلية  اتها 

 ويستند التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن )سيف(. 

 . المؤشرات:7

 يقصد به المجموع الكلي للصادرات والواردات حجم التجارة 

 .إجمالي الصادرات ناقص الواردات الميزان التجاري 

 السابق  الربع التغير عن  الربعيالتغير 

 من العام السابق  الربعالتغّير عن نفس  التغير السنوي

 

  التغطية  .4

 التغطية المكانية:  

جميع السلع المستوردة والمصدرة )الصادرات البترولية وغير البترولية والواردات   التجارة الخارجيةتغطي إحصاءات 

 السلعية( من خالل جميع المنافذ الجمركية بالمملكة.  

 التغطية الزمانية:  

 من السجالت اإلدارية على أساس شهري وفًقا للتقويم الميالدي.  التجارة الخارجية يتم الحصول على إحصاءات 

 
  اإلحصائية المستخدمة  التصنيفات. 5

وترميزها   األساسية  السلع  لتوصيف  المنسق  لنظام  وفقًا  المملكة  وواردات  صادرات  تصنيف  ،  2017يتم 

(. يتيح النظام  WCOوالتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية )   (،HSوالمعروفة أيضًا باسم النظام المنسق )

 موحد دولًيا ألسماء المنتجات ورموزها. المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام 
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  الحصول على البيانات. 6

يتم حفظ السجالت المستوفاة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومن الجمارك السعودية في قواعد  

الجودة المتعارف  البيانات في الهيئة وتتم علميات تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصائي العلمي ومعايير  

 عليها بالتنسيق مع الجهة ُمصدرة البيانات. 

 

  إعداد النتائج ومراجعتها . 7

لبيانات السجالت اإلدارية في الخطوات السابقة، تم القيام بعمليات   ة  الـُمجمعَّ بعد أن تمت مراجعة البيانات 

البيان المخرجات وتخزينها على قاعدة  النتائج، وتحميل  المراجعة  االحتساب واستخراج  ثمَّ تمت عمليات  ات، ومن 

تصميمها   تم  وبرمجية  حديثة  تقنيات  باستخدام  الخارجية  التجارة  إحصاءات  المتخصصين في  عن طريق  النهائية 

 .ألغراض المراجعة والتدقيق

  نشر البيانات . 8

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:  

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتنسيق وتنظيم ومراجعة بيانات السجالت اإلدارية التي يحتويها التقرير ثم تم إعداد وتجهيز 

جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما هي اآلن في هذا التقرير،  

 ربية واإلنجليزية.  وقد تم إعدادها باللغتين الع

 ثانيًا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور التقرير:  

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار التقرير عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، تقوم في هذه 

اإلعالم إضافة إلى منصاتها المختلفة في  المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل  

مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداًء في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة لضمان 

لبيانات  للمملكة العربية السعودية، ويتم نشر التقرير وملف ا  التجارة الخارجية انتشارها ووصلها لكافة العمالء والمهتمين ب

 المرفق في المكتبة اإلحصائية على الموقع. 

 ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:   

للمملكة   التجارة الخارجيةإيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور تقرير 

بالتقرير، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء حول التقرير ونتائجه   العربية السعودية بالتواصل مع العمالء وتزويدهم

 عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطلب البيانات حيث يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن طريق:   

 www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة  

 info@stats.gov.saالبريد اإللكتروني الرسمي للهيئة  

   cs@stats.gov.sa(Client Support)البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء  

 الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.  

 الخطابات الرسمية

 920020081الهاتف اإلحصائي على رقم 
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  إجراءات الجودة المطبقة . 9

للمملكة العربية السعودية للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان    التجارة الخارجيةتخضع نتائج تقرير  

  جودة البيانات، ومن هذه اإلجراءات: 

. مراجعة البيانات الواردة من السجالت اإلدارية والتحقق من شموليتها. والتواصل مع الجهات المزودة بالبيانات  1

 لتقديم اإليضاحات حول البيانات محل المالحظة.  إن دعت الحاجة

. التحقق من منطقية المخرجات بمقارنتها باألرقام التاريخية ومطابقتها لواقع الصادرات والواردات السلعية  2

 في المملكة.  

 . االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبقًا. 3

 

  االستفادة. المستفيدون من التقرير وأوجه 10

تقرير   من  الخارجية يستفيد  بالعمل    التجارة  العالقة  ذات  الحكومية  القطاعات  كافة  السعودية  العربية  للمملكة 

التنموي في المملكة العربية السعودية، وتعتبر وزارة االقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي،  

لإلحصاء أهم المستفيدين منها إضافة إلى المنظمات الدولية  وإدارة إحصاءات الحسابات القومية بالهيئة العامة  

من أهم    التجارة الخارجية حيُث ُتعدُّ بيانات ومؤشرات    التجارة الخارجية واإلقليمية والباحثين والمخططين المهتمين ب

المحلية    الُمنتجات اإلحصائية الرئيسة التي تساهم في رسم السياسة التجارية لحماية وتشجيع السلع والصناعات 

من السلع المنافسة المستوردة، والتعرف على مقدار الفائض او العجز في الميزان التجاري بين المملكة والدول  

األخرى، وبناء المؤشرات االقتصادية الهامة لمكونات الحسابات القومية وميزان المدفوعات، مما يساهم في  

 دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا المجال 
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