


تشمل التجارة الدولية إحصاءات الواردات والصادرات من السلع •
نة التي تعكس صورة واضحة عن العالقات التجارية بين دولة معي

وباقي دول العالم ، وعن مدى تطور هذه العالقات مما يساعد في 
.وضع الدراسات التي تساعد في تنمية هذه العالقات وتطويرها 

إحصاءات التجارة الدولية تعتبر من أهم المؤشرات عن وضع •
.االقتصاد الوطني ، ومدى نموه وازدهاره 

ات تستخدم سلطنة عمان نظام التجارة العام لتجميع ونشر إحصاء •
.التجارة الدولية في البضائع 
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قسم إحصاءات 
التجارة الخارجية 
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عمصادر جمع بيانات التجارة الدولية للبضائ



اتتفاصيل البيان
:.من أهم المعلومات اإلحصائية التي يجب توافرها 

.قيمة السلعة بالعملة المحلية أو األجنبية•
.الكمية ووحدة الوزن •
.البلد المستورد منه أو المصدر إليه •
.المنفذ الجمركي •
.الوحدة العددية •
) .نوعها(وصف السلعة •
) .واردات أم صادرات  أم إعادة تصدير(نوع التجارة •
.الرسوم الجمركية •
.سعر التحويل •
) .HS(النظام المنسق •
.بلد المنشأ •



تدقيق البيانات

دل الزيادة تقوم بعمليات تدقيق للبيانات اإلحصائية المستلمة من الجمارك باستخدام معالمركز الوطني لالحصاء والمعلومات 
)  Trends(المنتظم 

 وتدقق البيانات
ثالث مرات قبل 

 للمركزأن تسلم 
ء الوطني لإلحصا
والمعلومات

 ومن ثم تدخل
 البيانات في

قاعدة 
 البيانات في
الحاسب 

اآللي

تقوم اإلدارة العامة 
للجمارك بإجراء 
تدقيق أولي على 
البيانات الجمركية 

بمقارنتها مع 
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األصلية

ثم 
يتم

إرسالها



البياناتتدقيق 
ة  ارة الخارجي اءات التج م إحص وم قس ايق وطني لالحص المركز ال ء ب

ات  ة والمعلوم ات بطريق ة البيان توى )  Trends(بمراجع دئاً بالمس ب
ى  ق(األعل ام المنس ام النظ تم ) أقس ات ي ود مالحظ ة وج ي حال ، وف

حتى ) قفصول النظام المنس(النزول في التدقيق إلى المستوى التالي 
.الوصول إلى مستوى السلع ومراقبة اتجاه السلع 

تم مخاط ة ي ة أو الكمي ي القيم ا ف ة في حالة وجود سلعة مشكوك به ب
ات ل  قسم اإلحصاء بالجمارك بشكل مباشر ويتم تصحيح البيان من قب

ال  لي أو االتص تند األص ى المس وع إل تم الرج ث ي ارك حي الجم
.بالموردين أو المصدرين 



خطوات التدقيق
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التصانيف المستخدمة في التجارة الخارجية 
بسلطنة عمان

)HS(النظام المنسق •

)ISIC(التصنيف الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية •

)CPC(التصنيف المركزي للمنتجات •

)SITC(التصنيف الدولي الموحد للتجارة •

 BEC(Broad(التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة •
Economic Categories



 الخطط المستقبلية للتجارة الخارجية

باشرة الربط االلكتروني مع االدارة العامه للجمارك لتدفق البيانات الم•
.لقاعدة البيانات 

مج نسعى للنشر الرقم القياسي للتجارة الخارجية وتصميم برا•
.الحاسوب الخاص بالرقم القياسي للتجارة الخارجية



 المستفيد من بيانات التجارة الخارجية

.  الوحدات الحكومية•
.السفارات والقنصليات•
.القطاع الخاص •
.المنظمات الدولية واالقليمية•
.الموسسات االكاديمية•



شاكرا لكم حسن االستماع 


