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:البياناتمصادر . أ

:الجماركسجالتاستخدام.1

(رئيسيالالمصدربوصفهاالجماركسجالتاإلحصائيونيستخدمبأنيوصى
،الحدودعبرللسلعالفعليةالحركةتعكسألنهانظرًاللبياناتعادةوالمفضل

عامةصفةبوألنهاتسجيلها،إلىللبضائعالدوليةالتجارةإحصاءاتترميالتي
.(البلدانمعظمفيبسهولةومتاحةوالتفصيلبالموثوقيةتتسم

لأجمنالجماركخبراءمعوثيقًاتعاونًااإلحصائيونيتعاونبأنيوصى
لىعبهاالمرتبطةالتجاريةوالمعامالتالجمركيةاإلجراءاترموزتخصيص

.الخاصأوالعامالتجارةلنظاموفقًاالصحيحالوجه

المطبقة على فرادىباإلجراءات الجمركية المعلومات المتعلقةتكون بأن يوصى
المسؤولة للوكالة الجماركالبيانات التي توفرها مجموعة من جزءًا المعامالت 

.عن تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

الىالوصولالمجمعينعلىينبغي:المصاحبةالمعلوماتالىالوصول/
لتجارية،االفاتورةمثلالجمارك،فيالمتوفرةاإلضافيةالمعلوماتواستخدام

البيانقترافماعادةالتيالمنشأ،وشهادةاالستيراد،وتراخيصالنقل،ووثائق
.القانونبهيسمحلماوفقاالجمركي،



بإحصاءاتالصلةذاتاإلضافيةوالمعلوماتالجمركيالتسجيلتغطيةعناإللمام

الجماركالتسجتغطيةمنبينةعلىبالتجميعالقائمونيكونانيتبغى:التجارة

المرسلةوالسلعوالطائراتوالسفنوالنفطوالغازالكهرباءمثلالسلع،لبعض

اتبالمعلومملمينيكونونانينبغيكما.ذلكإلىوماالبريديةوالرسائلبالطرود

التيالتجاريةالمعامالتلبعضالجماركفيمتوفرةتكزنقدالتياإلضافية

نعكالمعلوماتالجمركي،اإلقليمخارجولكناالقتصادياإلقليمداخلتجري

.منهاوالخارجةالحرةالمناطقإلىالداخلةالسلع

:الجمركيةغيرالسجالتاستخدام.2

مركية بأن تستكمل البيانات الجيوصى:  استخدام مصادر إضافية حسب الحاجة

ة الكاملة بالمعلومات المستوفاة من مصادر أخرى، حسب االقتضاء، لضمان التغطي

(.إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع

متاحةالالجماركلسجالتكبدائلالجمركيةغيرالمصادراستخدامبعدمويوصى

ا  :مثل).تجارةالإحصاءاتجودةلتحسينالتكلفةحيثمنفعاالةطريقةوفرتإذاإال

فن،والسالطائراتسجالتالمؤسسات،وتقاريرمسوحالخارجية،الشحنقوائم

لطاتالسوسجالتالعمالتصرفوسجالتالبريدية،والرسائلالطرودسجالت

(النقدية



مثلالجمركيةغيرالمصادراستخدامحالةفيالبياناتلجمعالمتكاملالنهج.3

لجمعاملمتكبنهجالبلدانتأخذبأنيوصى:للمؤسساتاالستقصائيةالدراسات
الحصولأجلمنبالمؤسساتالتعريفوأرقامالتجاريةبالسجالتوتستفيدالبيانات

ستيفاءالوذلكالمؤسسات،علىوالعبءالتكاليفبأقلالمطلوبةالمعلوماتعلى
عنحياناألمنكثيرفيتلبيتهيمكنالممااإلضافية،المعلوماتمناالحتياجات

.الملكيةيرلتغيالمتعلقةالمعلومات،مثلفقطالجمركيةاإلقراراتاستخدامطريق

 نبغي مراعاتهامشاكل معينة ي: الجمركيةبين مصادر البيانات الجمركية وغير مقارنة

المصادر غير الجمركية

ير قد يزيد استخدام مصادر البيانات غ-

الجمركية العبء الواقع على عاتق 

مقدمي البيانات والقائم  بتجميعها

قد تعاني من عدم وجود تصنيف-

والبلدانمتسق على سبيل المثال، للسلع

بيل قد تعاني من نقص التغطية على س-

عدم وصول ردود في حالة )المثال 

المسوح 

لتقييم قد ال تتبع المعايير الموصي بها ل-

ووقت التسجيل وتوصيف البلد
.الشريك

المصادر الجمركية

قد ال توفار تغطية كاملة لجميع -

المعامالت

قد ال تكون خاضعة لمراقبة-

ي الجودة اإلحصائية الكافية ف

الجمارك

تاحًا قد ال يكون االطالع عليها م-

على نحو شامل وغير مقيد 

تللقائمين بتجميع اإلحصاءا



:المؤسسيةالترتيبات.بـاء

تجميعمانلضالالزمةالمؤسسيةالترتيباتوضعفيالبلدانتنظربأنيوصى
اضوالستعرأولويةذاتمسألةباعتبارهاالعاليةالجودةذاتالتجارةإحصاءات

.دوريبشكلفعاليتها

مختلفةيةمؤسسترتيباتتوجدأخرى،واعتباراتالبلدحكومةهيكلعلىاعتمادًا

عنؤولةالمسالجهةتتبعأنشريطةللتجارةمقبولةإحصاءاتإلىتؤديأنيمكن
المنهجيةيةالتوجيهالمبادئعامةبصفةللبضائعالدوليةالتجارةإحصاءاتتجميع

طبقتوأنالمتاحةاإلحصائيةالمصادرجميعتستخدموأندوليًا،بهاالمعترف
.للتجميعالمناسبةاإلجراءات

تسميةعلىاالقتصار(أ):االتيمراعاةيجبالفعاالةمؤسسيةترتيباتولضمان

عريفتوضع(ب)الرسمية،التجارةإحصاءاتنشرعنمسؤولةفقطواحدةوكالة
رسميةملعترتيباتإقامة(ج)،ومسؤولياتهاالمعنيةالوكاالتجميعلحقوقواضح

نبيمشتركةعملاجتماعاتعقدعلىاالتفاقاتذلكفيبماالوكاالتبين
تجمعهايالتالدقيقةالبياناتإلىالوصولإمكانيةوعلىالحاجة،حسبالوكاالت،

.الوكاالتتلك

الوكاالتبينةرسميغيرباتفاقاتالرسميةالترتيباتاستكمالينبغيذلكإضافة
.المعنيةوالمؤسسات



توجيهية العامةمبادئ. أ

ئات السلع مبادى توجيهية محددة توضح كيفية التعامل في تسجيل ف. ب

:والتي يوصى

يتم ادراجها في إحصاءات التجارة الدولية . 1

استبعادها. 2

استبعادها على ان يتم تسجيلها على حدة.3



العامةتوجيهيةمبادئ.أ

وليةالدالتجارةإحصاءاتتسجلبأن،عامتوجيهيكمبدأ،يوصى

الماديةواردالمرصيدإلىإضافةتشكلالتيالبضائعجميعللبضائع

ليمهإق(صادرات)بمغادرتهاأو(واردات)بدخولهامنهخصمًاأومالبلد

.االقتصادي

انيشجعو:واإلحصائيةالجمركيةالعتباتدونبماالتجارةتقدير

منةكبيركانتاذاالجمركية،العتباتدونبماالتجارةتقديريتم

.المعينبلدللاإلحصائيةالسلطاتتحددهلماوفقااالقتصاديةالناحية

(كبيرةبكمياتالمسافرونيقنيهاالتيالسلع:مثال)

ماتحديدلالملكيةتغييرمعياريُستخدمبأنيوصى.الملكيةتغيير

ا معيانةسلعتسجيلعدمينبغيكانإذا الحيننائيةاستثحاالتفيإال

.كافيًايكونالأوالعامالتوجيهيالمبدأينطبق



لنظاموفقًاادياالقتصاإلقليم(المغادرة)الداخلةالبضائعملكيةتغييرويعرَّف)
ي،الدولاالستثمارووضعالمدفوعاتميزانودليل2008لعامالقوميةالحسابات

السفن:المثالسبيلعلى.االقتصاديةالملكيةفيتغييربأنهالسادسةالطبعة
تيالالجوال،تجهيزاتمعدات؛/إطالقهامنصاتالصناعيةاألقمار/والطائرات

(الجماركسجالتفيادراجهاويصعبالبلد،خارجملكيتهايتغير

دخولهاتوقفيالبضائعتسجيليتمبأنيوصىعام،كتوجيه.التسجيلوقت
جارةالتنظامعلىاعتمادًا،منهخروجهاأومالبلداالقتصادياإلقليمإلى

.المستخدم

خولدوقتهوالتسجيلوقتيكونأنينبغيالعام،التجارةنظامإطارفي-)
حالةوفي.منهخروجهاأوبالتجميعالقائمللبلداالقتصادياإلقليمإلىالسلع
ألحيانامنكثيرفييمكنالجمارك،أساسعلىالقائمةالبياناتجمعنُظُم

قبولتاريخأيا،(الجمركياإلقرارتقديمتاريخباستخدامالوقتهذاتقريب
عنكبيرًااختالفًاالتواريخهذهاختالفحالوفي.لتجهيزهاإلقرارالجمارك

اإلحصائيةلطاتالستقوماالقتصادياإلقليمحدودالبضائعلعبورالفعليالتاريخ
التوجيهيةالمبادئفيبديلتاريخأفضل)تقديرأو(تحديدمسؤوليةللبلدان
.)التسجيللوقتالعامة



السلع التي يوصى بإدراجها: مبادى توجيهية محددة.  ب

طيةاحتياكأصولبهاالمحتفظغيرالذهبسبائكتشمل:النقديغيرالذهب.1
بتجميعالقائمونويُشجَّعالنقدي،وغيرالنقديالذهببينالتفريقولصعوبة
المدفوعاتزانميبتجميعالقائمينمعالتشاورعلىللبضائعالدوليةالتجارةإحصاءات

.واتساقهالتناوللمالءمةضمانًاالنقديةالسلطاتأو

:المتداولةغيرالمعدنيةوالعمالتالماليةواألوراقالنقديةاألوراق.2
ً البندهذايشمل غيريةالمعدنوالعمالتالماليةواألوراقالنقديةاألوراقمنكال

.ماليةًابنودوليستسلعًاتعتبروهي.التداولمنإخراجهايتمالتيأوالمصدارة

البلدانبينبادلهاتيتمالتيالسلعوهي.المقايضةالتفاقاتوفقًاالمتبادلةالسلع.3
.للدفعوسيلةأيةاستخدامدون

لعاديةاالتجاريةالمعامالتسلعتشمل:الحكوماتحسابعلىالمتداولةالسلع.4
.الحكوميةالخارجيةالمعونةبرامجوسلعللحكومات،

واألدويةوالمالبساألغذيةمثل:الطارئةالمعونةذلكفيبمااإلنسانية،المعونة.5
أويةاإلنسانالمعونةبرامجإطارفيتغادرهأوالبلدتدخلالتيالسلعمنوغيرها

ةالدوليالمنظماتأوالحكوماتمنالمقدمةسواءالطوارئ،حاالتفيالمساعدة



السلع لالستخدام العسكري. 6

بكميات كبيرة ن،بمن فيهم العاملون غير المقيميالسلع التي يقتنيها المسافرون؛ . 7
.على النحو الذي يحدده القانون الوطني يتعين إدراجها

البيعبهاقصديُ سلعوهذه:االستيداعبرسم/األمانةسبيلعلىالمرسلةالسلع.8
لمواداتسجَّلالمثالسبيلعلى.الحدودعبورهالدىالواقعفيبيعهايتمالولكن
التسجفيالمزادفيبيعهابقصدالخارجإلىالمرسلةاألخرىوالسلعالخام

باعتبارهادالمزفيهيجريالذيالبلدوباستخدامالتقديريةبقيمتهاعادةالجمارك
النهائيةيمالقتعكسلكيالتقديريةالقيمةمراجعةينبغيولكن.الشريكالبلد

السلعمنالنوعهذافيتتعاملالتيالشركاتمعمسحبأجراءوذلك

عام،توجيهيكمبدأالوسائط،تُدرج:المسجلغيرأمالمسجلةسواءالوسائط،.9
بقيمتهاعللبضائالدوليةالتجارةإحصاءاتفيمسجلةغيرأممسجلةكانتسواء

أوصصةمخبرامجلنقلالمستخدمةالوسائطباستثناءالمعامالت،فيالكاملة
المبدأحيثمنينبغيفتلك،نوعأيامنأصولأومعينلعميلمكتوبةبرامج

ووضعالمدفوعاتميزاندليلفيبهاالموصيالتعاريفإلىاستنادااستبعادها
يعبتجمالقائمينمعوثيقتعاونفيتحددأنوينبغي.6طالدولي،االستثمار

.الخدماتمجالفيالدوليةالتجارةوإحصاءاتالمدفوعاتميزان



السلعوهي:بدونهأوالملكيةفيتغييرمعالتجهيزألغراضالموجهةالسلع.10
اتفاقبموجبالتجهيزألغراضالبالدداخلإلىتُجلبأوالخارجإلىتُرسلالتي

راضوألغ(الملكيةتغييريشملالأويشملوقد)المعنيةاألطرافبينخاص

.بالتجميعالقائمللبلداإلحصائيةالسلطاتتحددهالذيالنحوعلىمحددةعمليات
تجة عن في جميع الحاالت بأن تدرج السلع الموجهة ألغراض التجهيز والسلع الناويوصى 

.ةهذا التجهيز في صادرات البلدان ووارداتها من البضائع بقيمتها اإلجمالية الكامل

وهي السلع :السلع التي تعبر الحدود نتيجة للمعامالت بين أطراف على صلة . 11
المعامالت عبر الحدود بين األطراف التي توجد بينها صلة، في

 منصوص على استخدام تعريف األطراف التي على صلة الوتشجَّع البلدان
يم من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن التقي)4(15المادة عليه في

.)المرفق دال(الجمركي 

 كل منفصل كذلك على تحديد هذه البضائع وأنواع الصالت بشوتشجع البلدان
استعراض تقييمها وتوفير المعلومات عن هذه لتتمكن من( الترميز)

.المعامالت للمستخدمين



السلع المعادة. 12

بة وتشجع البلدان على وضع إجراءات مناس:  الكهرباء والغاز والنفط والمياه. 13
(.شركاءالتنسيق مع ال)لضمان أن تكون السجالت لهذه التجارة دقيقة قدر اإلمكان 

تسجيل ينبغي:)السلع المرسلة أو المستلمة عن طريق البريد أو خدمات السعاة. 14
سب السلعة تحت تلك السلع في إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالتفصيل الكامل ح

(.العناوين المناسبة لتصنيف السلع اذا كانت ذات قيمة عالية

منقوالت المهاجرين. 15

ن منظمة المخزو): السلع المنقولة من منظمة للمخزون االحتياطي أو إليها.16
ائها من االحتياطي هي منظمة تحتفظ بمخزون من سلع معينة وتقوم ببيعها أو شر

.(أجل التأثير على العرض والطلب في السوق العالمية

(وليس االيجار التشغيلي):السلع برسم اإليجار المالي. 17

ينبغي تسجيلها باستخدام وفي غياب المستندات الجمركية،:السفن والطائرات. 18
أو الدراسات مصادر غير جمركية للبيانات، مثل اإلضافات إلى السجالت والحذف منها

.االستقصائية للمؤسسات، حسب االقتضاء



لد التجميع أوالواقعة في اإلقليم االقتصادي لبالبضائع المورادة إلى المنشآت البحرية . 19
)من أو إلى اإلقليم االقتصادي لبلد آخر(المرسلة منها 

السلعهذه:مصيد األسماك وما يُجمع من المعادن من قاع البحر وما يتم انتشاله . 20

حصل عليها سفن التي تقوم السفن التابعة ألحد البلدان بإنزالها في الموانئ الوطنية لبلد آخر أو التي ت
ة أو بيئية ما في أعالي البحار من سفن بلد آخر، وينبغي تسجيلها عندما تكون لها قيمة اقتصاديبلد

كبيرة

:مستودعات الوقود والمخازن والصابورة وأخشاب فرش الشحنة التي. 21

قتصادياالاإلقليمخارجالوطنيةوالسفنالطائراتطريقعنعليهاالحصوليتم

التيأو،للبلدياالقتصاداإلقليمداخلاألجنبيةوالطائراتالسفنمنأوالتجميع،لبلد
طاقنفيتندرجاألجنبية،والطائراتالسفنمنالوطنيةالموانئفيهبطت

ونتكحيثماتسجيلهاوينبغيللواردات2010لعامللبضائعالدوليةالتجارةإحصاءات
.كبيرةبيئيةأواقتصاديةقيمةلها

التيأولتجميع،البلداالقتصادياإلقليمفياألجنبيةالطائراتأوالسفنبهاتزوَّد
ليماإلقخارجأجنبيةطائراتأوسفنإلىالوطنيةالطائراتأوالسفنتورادها

أولسفنامناألجنبيةالموانئفيإنزالهايتمالتيأوالتجميع،لبلداالقتصادي
2010عاملللبضائعالدوليةالتجارةإحصاءاتنطاقفيتندرجالوطنية،الطائرات

.كبيرةيئيةبأواقتصاديةقيمةلهاكانتإذاتسجيلهاوينبغيللصادراتبالنسبة



التحليلية قد تواجه البلدان صعوبات في جمع هذه البيانات، ولكن ألهميتها لألغراض
ور الوقت ما على أن تضع بمرتشجعمثل تقييم األثر البئي للنقل الدولي ورصده؛ 

.أو تقديرها/يلزم من إجراءات لجمع البيانات و

تعامل السواتل ومنصات إطالق السواتل أو  .ومنصات إطالقهاالسواتل . 22

.أجزائها كما تعامل السفن والطائرات

:امثلة

 (:  ب)منصة إلطالق السواتل وتم بيعها للبلد( أ)انتجت البلد

(أ)وصادرات ( ب)تسجل في واردات 

 (:أ)البلد نيابة عن(ب)تم انتاج قمر صناعي وأطلق في البلد

بلد ألف من البلد باء إلى الالساتلعند اإلطالق أو عند تسليم التحكم في ، 

 (ا)، وواردات البلد(ب)يسجل في صادرات

 عبر حدود السلع التي تنتقل ماديًاوهي: السلع في مجال التجارة اإللكترونية. 23
على سبيل  (يةالبلدان نتيجة للصفقات التي تنفذ عن طريق الوسائل اإللكترون

.)المثال، السلع التي تُطلب ويُدفع ثمنها عبر اإلنترنت



الهبات والتبرعات. 23

خطوط الكهرباء وخطوط األنابيب والكابالت تحت البحر لالتصاالت. 24

السلع المستعملة.  25

.النفايات والخردة . 26

لد اإلقامة المعدات المتنقلة التي تتغير ملكيتها في أثناء وجودها خارج ب. 27

لد إلى آخر وتشمل المعدات التي يتم إرسالها في البداية من ب: لمالكها األصلي
ق لالستخدام المؤقت ولغرض محدد، مثل أعمال التشييد ومكافحة الحرائ
ن تتغير والحفر في المناطق البحرية أو لغرض اإلغاثة في حاالت الكوارث، ولك

وتشجَّع. البلدملكيتها الحقًا بسبب بيعها أو منحها مثالً ألحد المقيمين في ذلك
.البلدان على جمع البيانات عن هذه التجارة أو تقديرها

السلع الواردة إلى منظمات دولية أو المرسلة من هذه المنظمات إلى. 28

مات وفي تندرج في واردات البلدان التي تتلقى السلع من تلك المنظ: الخارج

سلع ال تدرج هذه ال. )صادرات البلدان التي ترسل السلع إلي هذه المنظمات
(ة الدوليةفي إحصاءات تجارة البلد المضيف، وهو البلد الذي تقع فيه المنظم



السلع التي يوصى باستبعادها: مبادى توجيهية محددة.  ب

السلع التي يجري نقلها عبر البلد فحسب.1

السلع التي يُسمح بإدخالها أو بإرسالها مؤقتًا. 2

التيالجهاتمنغيرهاأو)النقديةالسلطاتتملكهالذيالذهبهو:النقديالذهب.3
.االحتياطيةصولاألسبيلعلىبهويُحتفظ(النقديةالسلطاتمنفعاالةلرقابةتخضع

المتداولةالمعدنيةوالعمالتالمصدارةالماليةواألوراقالنقديةاألوراق.4

وجيوبهمالدببينالبضائعحركةتعتبر؛منهاأوإقليميةجيوبإلىالمرسلةالسلع.5
.استبعادهاوينبغيداخليةتدفقاتالخارجفي

عبوردونيمينالمقغيرإلىالمقيمينمنملكيتهاانتقلتالتيالماليةغيرألصولا.6

.تشمل هذه األصول األرض واإلنشاءات والمعدات والمخزونات.الحدود 

:فئةتشمل هذه ال، والسلع التي تعامل بوصفها جزءًا من التجارة في الخدمات. 7

يمين، السلع التي يقتنيها المسا فرون من جميع الفئات، بمن فيهم العمال غير المق )أ)

؛يويحملونها عبر الحدود بكميات وقيم ال تتجاوز الحدود التي يقررها القانون الوطن

الصحف والدوريات المرسلة بموجب اشتراك مباشر )ب(



بية وما السلع التي توردها جيوب لحكومات أجنبية، مثل السفارات والقواعد األجن )ج)
يف، أو تورَّد ذلك، والمنظمات الدولية الموجودة في اإلقليم االقتصادي للبلد المضإلى
؛إليها

تسجيالت الوسائط المستخدمة لنقل برامج مخصصة أو مكتوبة لعميل معين أو ال( د)
.من أيا نوعاألصلية

فييمينالمقأحدشراءبأنهالتسويقويعرف:التسويقيةالمعامالتفيالسلع.8
الحقًابضائعالنفسبيعبإعادةذلكواقترانالمقيمينغيرمنبضائعالتجميعاقتصاد

.التجميعبلدعبورحدوددونآخرمقيمغيرإلى

إطار ترتيبات وتشمل السلع التي يتم شحنها في: السلع برسم التأجير التشغيلي. 9
خذ مدة وفي غياب معلومات أخرى، يمكن أن تت(. أيا غير المالي)التأجير التشغيلي 

.اإليجار ألقل من عام واحد كإشارة إلى أن عقد اإليجار هو عقد إيجار تشغيلي

صَدِّر ولكن قبل بعد مغادرة اإلقليم  االقتصادي للبلد المالسلع المفقودة أو التالفة . 10
البلد المستورد دخول اإلقليم االقتصادي للبلد المستورد المستهدف تُستبعد من واردات

.المستهدف ولكنها تدرج في صادرات البلد المُصدِّر

يتم إطالقها التي تُنقَل إلى بلد آخر و( ومنصات إطالقها حسب االقتضاء)السواتل . 11

.منه دون تغيير في الملكية 



علىالطائراتوالسفنالمثالسبيلعلى:النقلوسائلوظيفةتؤديالتيالسلع.12
السكك/نالسفإمدادسالسلفيالبضائعلنقلالمستخدمةوالحاوياتالمحددالنحو

.ملئهاإلعادةإرجاعهايجريالتيالفارغةالزجاجاتإلىالطرق/الحديدية

والبثلكتروني،اإلبالبريدواإلرسالالتحميل،ويشمل).إلكترونيًاالمسلامالمحتوى.13
والصحفرنتاإلنتعلىالكتب:المثالسبياعلى.محتوىألياآخرإلىبلدمن(التدفقي

البثىومحتوالمسموعةالموسيقىوتحميلالبريدية،والقوائمواألدلةوالدوريات
لمحتوىدفقالمتوالبثالفيديو،تحميلعملياتمنوغيرهاواألفالمالمتدفقالصوتي
.نترنتاإلعلىواأللعابالتطبيق،برامجوتحميلالنُظُمبرامجوتحميلالفيديو



ر الحدود مؤقتًا وتشمل هذه الفئة السلع التي تعبالسلع ألغراض اإلصالح أو الصيانة .1
.لإلصالح أو الصيانة في الخارج

النفايات والخردة. 2

مشروعةالسلع التي تدخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو تخرج منه بطريقة غير. 3

دخول إلى بعد خروجها من البلد المُصدر ولكن قبل الالسلع المفقودة أو المتلفة . 4

.البلد المستورد، وبعد حصول المستورد على الملكية 



:لمحة عامة عن المصطلحات األساسية. ألف

رة الفعالة اإلقليم تحت السيط: اإلقليم االقتصادي

لحكومة واحدة

 هو بلد للاإلقليم اإلحصائي . اإلحصائي اإلقليم

.شأنهبالبيانات التجارية اإلقليم الذي يجري جمع 

 يه الجمركي هو اإلقليم الذي يسري فواإلقليم

قانون الجمارك للدولة

و ال ويجوز أن يتطابق تعريف اإلقليم اإلحصائي أ

ع إقليمه يتطابق مع اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو م

الجمركي



:التوصيات: بـاء

ح هذا الوصف وأن تتياإلحصائي البلدان وصفًا مفصالً إلقليمها تقدم . 1توصية

العاملالطالع 

ية الجمرك، تعاريف المصطلحات اإلمكان، قدر تستخدم البلدان.  2توصية 

.كيوتو المنقحةاتفاقية الواردة في مرفقات 

ر موجودة غيإيضاح ما إذا كانت العناصر اإلقليمية التالية موجودة أو 3توصية 

:فيها، وما إذا كان قد تم إدراجها في إقليمها اإلحصائي أو لم تُدرج

؛الجزر( أ)

المياه اإلقليمية؛(ب)

الجرف القاري؛(ج)

واألجهزة البحرية والمقامة في الفضاء الخارجي؛المنشآت ( د)

المناطق التجارية الحرة؛( هـ)



المناطق الصناعية الحرة؛( و)

المستودعات الجمركية؛( ز)

أماكن التجهيز الداخلي؛( ح)

الجيوب اإلقليمية لبلد التجميع في بلدان أخرى؛( ط)

.لتجميعالجيوب اإلقليمية، أيا جيوب البلدان األخرى في بلد ا( ي)

ف . 4توصية  أ في اإلقليم بوصفها السلع التي تنش” السلع المحلية“بأن تعرَّ

.  االقتصادي لبلد ما



:تعريف النظام التجاري. جيم

ائيهو النظام المستخدم عندما يتطابق اإلقليم اإلحص: نظام التجارة العام

.للبلد مع إقليمه االقتصادي

رة العام جميع بأن يشمل اإلقليم اإلحصائي للبلد الذي يطبق نظام التجايوصى )
(، المذكورة سابقًا(ح)إلى ( أ)العناصر اإلقليمية المنطبقة من 

من عندما يقتصر اإلقليم اإلحصائي على جزء معين: نظام التجارة الخاص

.اإلقليم االقتصادي فحسب



 النظام المنسق لوصيف السلع وترميزها(النظام المنسق-HS  :) ويستند

ذا التقسيم غير أن ه. التصنيف القائم على هذه التسميات إلى طبيعة السلعة

.للمنتجات ليس دائمًا األنسب لألغراض التحليلية

 التصنيف الموحاد للتجارة الدولي(SITC :) وهو يقدم فئات للسلع أكثر

.مالءمة ألغراض التحليل االقتصادي

التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة(BEC :)ة يصنف الفئات االقتصادي

الواسعة للسلع باإلشارة إلى استخدامها النهائي

التصنيف الصناعي الدولي الموحاد لجميع األنشطة االقتصادية(ISIC :) بصناف

.حسب الصناعة الرئيسية لمنشأ المنتجات

 التصنيف المركزي للمنتجات(CPC :) وهو يجمع بين المبادئ الرئيسية

.النظام المنسقللتصنيف الصناعي الدولي الموحاد وبين المعايير المطبقة في



:جداول المطابقة 

ت توضح جداول المطابقة العالقة بين التصنيفا1.

.المختلفة أو اإلصدارات المختلفة

تستخدم جداول المطابقة في تحويل البيانات من2.

لتصنيفات التصنيف الذي يتم تجميعها فيه ونقلها إلى ا

.األخرى ألغراض التحليل

يمكن الحصول على جداول التطابق من الصفحة 3.

.  اإللكترونية لشعبة اإلحصاء باألمم المتحدة





ا والتحقق من توفر بيانات الكمية بعدا إضافيا لقياس حركة نقل البضائع دولي1.

قيم التجارة وبناء الرقم القياسي التجارة 

اعتمدت منظمة الجمارك العالمية توصية بشأن استخدام, 1995في عام . 2

حليلها على وحدات قياسية للكمية تسهيالً لجمع اإلحصاءات الدولية ومقارنتها وت

أساس النظام المنسق 

)كغم(كيلوغراماتالوزن

)قيراط(قيراط

)م(أمتارالطول

)2م(أمتار مربعةالمساحة

)3م(أمتار مكعبةالحجم

)ل(لترات

)وسك  1000 (ساعة/كيلو وات 1000القوة الكهربائية 

)و(وحدات/قطع )وحدات(العدد

)و 2 (أزواج

)و 12 (دزينات

)و 1000 (الوحدات/آالف القطع

)حزمة/مجموعة(و(حزم



:ويوصى

رها أو بأن تقوم البلدان بجمع المعلومات الكمية أو تقدي

ة التحقق منها أو االبالغ في جميع المعلومات التجاري

ظمة مستخدمة في ذلك الوحدات القياسية للكمية لمن

الجمارك العالمية والوزن لصافي

-ين التوحيد في تطبيق وحدات الكمية في إطار العناو

ة أرقامالفرعية الفردية للنظام المنسق المكونة من ست

-ما تراه تحدد البلدان الكميات المقدرة والمفترضة، حسب

ضروريًا ومناسبًا،



:عوامل التحويل من الوحدات غير القياسية للوحدات القياسية للكميات

التحويل باستخدام العوامل الحسابية-1



International Merchandise Trade Statistics: Compilers Manual, Revision1 (IMTS 2010-CM), Annex 

XV.B pp 202

:عوامل التحويل من الوحدات غير القياسية للوحدات القياسية للكميات
)Specific Gravity) :عوامل التحويل من الحجم الى الوزن



النهوض بجودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: ألف

قياس جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: باء

مقاييس الجودة ومؤشراتها: جيم

إمكانية مقارنة البيانات بين البلدان: دال

البيانات الوصفية: هـاء



:بجودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائعالنهوض.ألف
 تغطيها التىتشمل جميع مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي وتمس جميع المسائل

التوصيات المتعلقة بإحصاءات التجارة

 د إكمال عنبالتحقق من صحة البيانات المقدمة من التاجر أو الوسيط تبدأ
اإلقرارالجمركي

 ال، إلتاحة ، على سبيل المثالترتيبات المؤسسية المالئمةوتتطلب بعض
اإلمكانيات الكافية للوصول إلى مصادر البيانات المختلفة

 من التلتكنولوجيا المعلومات واالتصاوتنطوي على االستخدام المناسب ،
. بين العديد من األنشطة األخرى ذات الصلة

النهج المنتظم إزاء جودة البيانات.

 اجراء فحص كامل فحص جميع جوانب برنامج إحصاءات التجارة برمته
وتقييمها على أساس مبادئ ومعايير معينة

 ممارسات بأن تقوم البلدان بوضع هذه المعايير وما يرتبط بها من الويوصى
صائيةالجيدة التي تشمل الترتيبات المؤسسية والعمليات والنواتج اإلح



تقارير الجودة

المجموعةيتغطالتيالمنتظمةالتقاريرلجودةمعيارًاالبلدانتضعبأن:يوصى

يروالمعايالمبادئتستخدموأنونواتجهااإلحصائيةالعملياتمنالكاملة

المناسبة

علىيثهاتحدأوللبضائعالدوليةالتجارةإحصاءاتجودةتقاريربإكمالويوصى

جيةالمنهفيهامةتغييراتطرأتإذاذلكمنأكثرأوسنوات،خمسكلاألقل

.البياناتمصادرفيتغييراتأو

منمجموعةإلىبالجودةالخاصةتقاريرهافيالبلدانتستندبأنيوصى

قائمةوإلىللبضائع،الدوليةالتجارةإلحصاءاتوالنوعيةالكميةالمؤشرات

ونشرهاوتجهيزهاالبياناتجمعتشملمرجعية

قياس جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع: باء
دان تعاريف وضعت معظم المنظمات الدولية وكثير من البل. أطر تقييم جودة البيانات

طُر لتقييم المختلفة للجودة وقياسها، وأدمجتها في أُ ) الجوانب(للجودة تبين األبعاد 

ا في نُهُجها الجودة وعلى الرغم من أن األُطُر القائمة لتقييم الجودة تختلف إلى حدا م

قها، المتبعة إزاء الجودة، بما فيذلك اختالفها في عدد أبعاد الجودة واسمها ونطا

ة واسعة فهي تكمل بعضها البعض وتوفر هياكل شاملة ومرنة لتقييم جودة طائف

(,IMF, OECD.)من اإلحصاءات



ند وضع بأن تؤخذ األبعاد التالية للجودة في االعتبار عويوصى : أ بعاد الجودة
دقة، الشروط األساسية للجودة، والمالءمة، والمصداقية، وال: هذه األُطُر

.وحسن التوقيت، واالمة المنهجية، واالتساق، وسهولة االطالع

:مقاييس الجودة ومؤشراتها: جيم

التجارةبإحصاءاتالخاصةالجودةمؤشراتبتحديدالبلدانتقومعندما،ويوصى
تغطيأن(أ):ةالتاليللمعاييرالمؤشراتهذهتلبيةتكفلبأنللبضائع،الدولية
إلىتستندأن(ب)أعاله،باءالفرعفيالمحددالنحوعلىالجودةأبعادجميع

منالمؤشراتتفسيرالسهلمنيكونأن(ج)سليمة،لمنهجيةالمنتظمالتطبيق
.سواءحداعلىوالخارجيالداخليالمستخدمقِبل

وعدد بأن تحافظ البلدان على توازن بين األبعاد المختلفة للجودةويوصى 
عدد(ويتمثل الهدف من قياس الجودة في إيجاد مجموعة محدودة . المؤشرات

ة من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس جودة إحصاءات التجار) أدنى
ن بموجز مفيد الدولية للبضائع ومتابعتها بمرور الوقت، وضمان تزويد المستخدمي

اقعية من للجودة الشاملة، مع عدم إثقال كاهل المجيبين بطلبات لكميات غير و
.البيانات الوصفية عالية الجودة



:إمكانية مقارنة البيانات بين البلدان: دال

لمطابقة أو على أن تقوم بصفة دورية بإجراء دراسات ثنائية ومتعددة األطراف لتشجع البلدان 

المقارنات بتبادل البيانات لكي تجعل إحصاءاتها أكثر دقة وفائدة لكل من األغراض الوطنية و

.الدولية

الوصفية يُقصد بمصطلح البيانات. البيانات الوصفية “:  البيانات الوصفية: هـاء

لبيانات وبعبارة أخرى، ا. جميع المعلومات المستخدمة لوصف غيرها من البيانات

.”بيانات عن البيانات“الوصفية هي 

ات الوصفية بأن تغطي البلدان على أقل تقدير الفئات التالية من البيانيوصى

:ألغراض إحصاءاتها الخاصة بالتجارة الدولية للبضائع

تجارة وصفًا لجميع المفاهيم والتعاريف األساسية، بما في ذلك نظام ال

المستخدم واالنحرافات عن المعايير الدولية، إن وجدت

اإلطار القانوني والترتيبات المؤسسية ووصف مصادر البيانات؛

وصفًا إلجراءات جمع البيانات وتجهيز البيانات؛

وصفًا لطرق التقدير؛

تنقيح؛سياسة لنشر البيانات، بما في ذلك الجداول الزمنية لإلصدار وال



التجارة، الفترة المرجعية، وتدفق(المتغيرات /وصفًا لجميع حقول البيانات

الوزن (كمية والتصنيف المستخدم للسلع األساسية، والتقييم، والعملة، وال

ية ، ووحدة الوزن المستخدمة، والكمية التكميلية، ووحدة الكم)الصافي

(  ، اإلرسالالمنشأ، آخر مقصد معروف)التكميلية المستخدمة، والبلد الشريك 

؛(وينطبق هذا على جميع أشكال نشر البيانات)

ى سبيل التفسيرات والهوامش المتعلقة بالبيانات، حسب االقتضاء، وعل

طبيق السرية ، وقطع التسلسل وتالتنقيحاتالمثال، إعالم المستخدمين بشأن 

وغير ذلك؛

إعداد تقارير الجودة.

عالية ذا أولويةبأن تنظر البلدان إلى إعداد البيانات الوصفية باعتباره أمرًايوصى 

عالوة . ائعوأن تعدا نشرها جزءًا ال يتجزأ من نشر إحصاءات التجارة الدولية للبض

على ذلك،

لبيانات بضرورة أن يتم ذلك وفقًا للنهج الذي يعتمده البلد المعني ليوصى 

على وتشجع البلدان . اإلحصاءات االقتصاديةالوصفية في جميع مجاالت

مختلف المنظمات الدوليةاالستفادة من معايير البيانات الوصفية التي اقترحتها
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