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:مقدمة
نية بداية كل الشكر والتقدير ملنظمة األسكوا على دعمها لألجهزة الوط

لإلحصاء يف بلدان دول غرب آسيا ومن ضمنها اململكة األردنية 
على اهلامشية من خالل مشروع تعزيز القدرات اإلحصائية لتلك البلدان
ين تنفيذ عدة أنشطة وإجتماعات وورش عمل تدريبية وزايرات دعم ف

.وزايرات إستطالعية متت خالل هذا املشروع



 األنشطة واإلجتماعات وورش العمل التدريبة وزايرات الدعم الفين 
 :واإلستطالعية اليت متت بشكل عام

 (األردن–عمان 2015النصف الثاين من عام : )الزايرة األوىل

 زة حيث قامت منظمة األسكوا ممثلة مبديرة املشروع اخلاص بتعزيز القدرات اإلحصائية لألجه
م إجتماع فتحية عبد الفاضل بتنظي/ اإلحصائية التابعة لبلدان دول غرب آسيا السيدة الكرمية

ام يف النصف الثاين من ع( األردن-عمان )ابلتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة يف مقر الدائرة 
من عدة وضم اإلجتماع اخلرباء املعنيني يف إنتاج ونشر البياانت اإلحصائية قصرية األجل2015

ديد جهات حكومية وغري حكومية، ومت حتديد املؤشرات املتوفرة يف الدائرة وغري املتوفرة وحت
هلذه إحتياجات اململكة األردنية اهلامشية من املؤشرات املطلوبة وغري املتوفرة وحتديد أولوايت
ها وكان من املؤشرات لغاية تنفيذها ضمن أولوايت معينة ومت حتديد مثانية مؤشرات مطلوب تنفيذ

.ضمنها الرقم القياسي إلحصاءات التجارة اخلارجية للمستوردات والصادرات



 18-16)ل إجتماع اخلرباء املعنيني يف املؤشرات اإلقتصادية قصرية األج: الزايرة الثانية

األردن–عمان ( 2016شباط 
 حيث حيث كان هذا اإلجتماع للخرباء املعنيني يف املؤشرات اإلقتصادية قصري املدى

ناعي وضم مت حبت قضااي ختص احلساابت القومية واألرقام القياسية لألسعار واإلنتاج الص
.هذا اإلجتماع عدة دول منها األردن وقطر ومصر وفلسطني وعمان ولبنان وتونس



 تشرين الثاين 17-14)ورشة عمل تدريبة على املؤشرات قصرية األجل : الزايرة الثالثة
تونس-تونس ( 2016

 ل حيث كانت هتدف هذه الورشة إىل تدريب منتجي اإلحصاءات قصرية األج
يف مكاتب اإلحصاء الوطنية على منهجيات مجع البياانت وإحتساب 
االت املؤشرات وفقاً للتوصيات الدولية من قبل متخصصني يف عدد من جم

ميع منهجية جت)اإلحصاءات اإلقتصادية قصرية األجل منها على سبيل املثال 
مجايل، األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي، تقديرات الناتج احمللي اإل

رقم منهجية إنتاج الناتج احمللي اإلمجايل، مؤشرات قيمة التداول، منهجية ال
.(القياسي لإلنشاءات، منهجية إحصاءات األعمال قصرية األجل



(  لقاهر / مصر2017      9-6 لزيا    لر بعة:   شة عمل تد يبة على  ملؤشر    إلقتصا ية قصري   ألجل )  

حيث كانت عذه  لو شة حلقة عمل يف  طا  مشر   تعزيز  لقد     إلحصا ية للبلد    ألعضا  يف  ألسكو  
يف  نتا   نشر  ملؤشر   قصري   ألجل من  جل  قي   لنمو  ملستد    تعزيز  لقد    يف  لكاتب  إلحصا ية 

 لوطنية على جتميع   نتا   قم قياسي للصا       لو      حسب  لتوصيا   لد لية  كا  من ضمن 
 لتوصيا   ليت  ر   ا  ملشا كو  يف  إلجتما   نشا  فو   موحد  ميع  لبلد   ليكو  هذ   لفو   معتمد   

للسيد/ عبد     لكفا ين ) بري تكنولوجيا  ملعلوما ( لعمل  لربنامج  خلا  ب حتسا   لرقم  لقياسي 
 للصا       لو     .



 عمان/ مسقط( 2017أاير 24-22)ورشة عمل متخصصة حول مؤشرات التداول : الزايرة اخلامسة

 حيث قامت منظمة األسكوا مشكورة ابلتعاون والتنسي  مع املركز اإلحصا ي 
ت يف لدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب واملركز الوطين لإلحصاء واملعلوما

سلطنة عمان بعقد ورشة عمل تدريبة حول مؤشرات التداول حيث مت عرض 
تجميع ومناقشة مواد تدريبية من قبل  رباء ومتخصصني يف املنهجات املتعلقة ب

ارة وإحتساب األرقام القياسية حلجم التداول مبا يف ذلك مؤشرات التداول يف جت
لتداولالتجز ة ويف الصناعة لتبادل املعرفة واملمارسات ا يدة يف جمال مؤشرات ا



2016آذار 29-27الزايرة الفنية األوىل حول األرقام القياسية للتجارة اخلارجية هنج سعر الوحدة 
:  األردن/ عمان

مت تنظيم هذه الورشة من قبل األسكوا وابلتعاون مع دا رة اإلحصاءات العامة حيث حضر  بري
ه األسكوا السيد إلياس العصمي وحبضور املعنيني يف إحصاءات التجارة اخلارجية ومت  الل هذ

: الورشة ما يلي
. مناقشة بياانت التجارة اخلارجية الواردة من ا مارك-1
والفجوات وأوجه القصور يف البياانت واملشاكل املتعلقة بتسجيل وحدات -2

.الكمية وتوقيت إرسال البياانت من مصادرها املختلفة إىل دا رة اإلحصاءات العامة
.مراحل املعا ة والتدقي  للبياانت الواردة من ا مارك-3



يةمدى تطبي  التوصيات الدولية حول جتميع إحصاءات التجارة الدول-4
.التعرف على جداول املطابقة بني التصانيف الدولية املختلفة-5
.مراحل منهجية إعداد وتركيب مؤشر سعر الوحدة للصادرات والواردات-6
ة على عرض ومناقشة متارين عملية ملرحلة تصميم العينة وإجراء اإل تبارات املناسب-7

حتساب مؤشر العينة للحصول على عينة متثيلية عالية جملوعات السلع اليت يتم عليها إ
.سعر الوحدة للصادرات والواردات



:حيث مت اخلروج ابلتوصيات التالية
ة هنالك تنسي  اتم بني قسم التجارة اخلارجية وقسم األسعر يف دا رة اإلحصاءات العام

.والبنك املركزي
در ليس هنالك أت ر ملحوظ للحصول على بياانت التجارة اخلارجية من ا مارة أو من املصا

.املختلفة
(.مصادر خمتلفة)يتم التدقي  على بياانت التجارة اخلارجية إبستخدام طرق خمتلفة 

.وحدةأمهية إستخدام عينة بتمثيل عايل للمجموعات السلعية املتبادلة إلحتساب سعر ال
يشجع أن يتم إحتساب ونشر مؤشر سعر الوحدة للتجارة اخلارجية السلعية بشكل دوري

(.شهري، ربعي، سنوي)
مع 2010مت الطلب من العاملني يف قسم التجارة اخلارجية بتصميم العينة لسنة األساس 

.إجراء اإل تبارات
و2011مت الطلب أيضاً إلحتساب مؤشر سعر الوحدة األويل للصادرات والواردات لعامي 

2012



األردن/ عمان2016تشرين الثاين 23-21الزايرة الثانية حول األرقام القياسية للتجارة اخلارجية 

األردن بتظيم هذه الورشة يف/ حيث قامت منظمة األسكوا وابلتعاون مع دا رة اإلحصاءات العامة 
اسي إطار الدعم الفين اليت تقدمة منظمة األسكوا للبلدان األعضاء حيث مت دراسة عينة الرقم القي

ودراسة عينة الرقم القياسي ألسعار الواردات لسنة األساس 2010ألسعار الصادرات لسنة األساس 
2010.

اخلاصة إبحتساب الرقم 2012و 2011كما مت مناقشة جتميع البياانت للصادرات والواردات لعامي 
ياسي القياسي هلذين العامني وجودة البياانت وطرق املعا ة والتدقي  ومن مث إحتساب الرقم الق

.  األويل



كانون 26-24زايرة إستطالعية حول األرقام القياسية للتجارة اخلارجية : الزايرة الثالثة
تونس/ 2017الثاين 

ي  لعمل حيث قامت األسكوا ابلتعاون مع ا هاز اإلحصا ي يف تونس الشقيقة ابلتنس
ألردن، زايرة إستطالعية لوفد من العاملني يف إحصاءات التجارة اخلارجية واألسعار يف ا

داد األرقام مت  الل هذه الزايرة التعرف على كيفية جتميع بياانت التجارة اخلارجية وإع
بري من يف تونس الشقيقة بتعاون ك( الصادرات والواردات)القياسية للتجارة اخلارجية 

.  قبل الزمالء يف تونس الشقيقة



 / القاهرة2017آذار9-6ورشة عمل يف املؤشرات قصري األجل : الزايرة الرابعة
مصر

خلروج حيث مت احلديث عنها سابقا ولكن فيما خيص األرقام القياسية للتجارة اخلارجية مت ا
د الرقم بتوصية كانت عمل فورم موحد جلميع البلدان املشاركة لعمل التطبيقة اخلاصة إبعدا

افة حيث شارك يف هذه الورشة عدة دول عربية ابإلض. القياسي إلحصاءات التجارة اخلارجية
.لألردن هي مصر وعمان والكويت ودولة فلسطني وقطر وتونس



لتجارة إجراء إ تبار أويل على برانمج احلاسوب إلنتاج الرقم القياسي ل: الزايرة اخلامسة
األردن/ عمان 2017متوز 17-9اخلارجية 

ان حيث قامت منظمة األسكوا ممثلة مبديرة مشروع تعزيز القدرات اإلحصا ية للبلد
و بري فتحية عبد الفاضل وحبضور اخلبري إلياس/ األعضاء يف منظمة األسكوا السيدة

(  طبيقةالت)تكنولوجيا املعلومات عبد الكفاوين بعمل إ تبار أويل لربانمج احلاسوب 
انمج اخلاصة إبعداد الرقم القياسي للتجارة اخلارجية ومت مناقشة كيفية عمل هذا الرب 
دين ملعرفة نقاط القوة والضعف وما ميكن إضافته على هذا الربانمج من قبل املوجو 
ارة و صوصًا السيد إلياس العصمي اخلبري يف منهجية إعداد الرقم القياسي للتج

اخلارجية.



2017تشرين األول 31-29الزايرة السادسة يف إعداد الرقم القياسي للتجارة اخلارجية 

األردن/ عمان 
يقة هذه الزايرة كانت إستكمااًل للزايرة السابقة واليت مت من  الهلا مناقشة التطب

األسكوا، / واليت مت تطويرها من قبل  بري تكنولوجيا املعلومات( الربانمج اإللكرتوين)
يث مت عبد هللا الكفاوين وذلك إلحتساب الرقم القياسي للتجارة اخلارجية، ح/ السيد

حسب مناقشة هذا الربانمج اإللكرتوين سابقاً من قبل املتخصصني يف هذه الدول و 
البياانت املتاحة وإحتياجات الدول األعضاء املشاركة من أجل الوصول إىل الشكل 

األمثل واألفضل يف إحتساب مؤشرات التجارة اخلارجية للصادرات والواردات حسب
.ملعتمدةالتصنيف املوحد والتكتالت اإلقتصادية للبلدان وضمن املنهجيات الدولية ا



قبل حيث مت  الل الورشة واليت مدهتا ثالثة أايم تطبي  عملي من
ية املشاركني على كيفية إحتساب الرقم القياسي للتجارة اخلارج

كيفية حسب التصنيف املوحد والتكتالت اإلقتصادية للبلدان وعلى
، مؤشر ابش)إصدار التقارير هلذه املؤشرات وعلى إ تالف أنواعها 

ذا والتأكد من جناح التطبي  العملي هل( مؤشر السبري، مؤشر فيشر
جيا الربانمج اإللكرتوين والذي مت تطويره من قبل  بري تكنولو 

املعلومات



2017تشرين الثاين 28-26الزايرة السابعة يف إعداد الرقم القياسي للتجارة اخلارجية 

عمان/ مسقط 

بد هللا حيث كانت هذه الزايرة إستكمااًل لعمل التطبيقة واليت قام بتطويرها اخلبري ع
ن مع ا هاز الكفاوين  بري تكنولوجيا املعلومات وبتنظيم من قبل منظمة األسكوا وابلتعاو 

مل الوطين لإلحصاء يف سلطنة عمان الشقيقة، حيث كانت ورشة عمل تدريبية على ع
.التطبيقة اخلاصة إبعداد الرقم القياسي للتجارة اخلارجية



عداد أما فيما يتعل  مبدى اإلستفادة من تلك األنشطة فأ ص ابلذكر األنشطة اخلاصة إب
لي الرقم القياسي إلحصاءات التجارة اخلارجية فكانت أنشطة فعالة وهتدف بشكل فع

األجهزة وحقيقي للمشروع واملتمثل إبسم تعزيز القدرات اإلحصا ية لدى املختصني يف
مى، الوطنية لإلحصاء يف البلدان اإلعضاء التابعة ملنظمة األسكوا فكانت إسم على مس
يث كما ودعمت البلدان األعضاء فيها جعلت الشراكة فيما بينها شراكة قوية وفعالة ح

دول أن مثل هذه األنشطة تكون رابطاً قوايً بني خمتلف األجهزة الوطنية لإلحصاء لل
.األعضاء



:التوصيات واملقرتحات
على نتيجة ما مت من ورشات عمل وزايرات دعم فين وزايرات إستطالعية وانعكس 

ية ذلك على تعزيز القدرة اإلحصا ية لدى العاملني واملختصني يف األجهزة الوطن
لإلحصاء يف الدول األعضاء أمتىن على منظمة األسكوا اإلستمرار يف مشاريعها 

قى داعمة لكل املستقبلية ان تبقى على نفس النهج الذي مت سابقاً ويتم حالياً وأن تب
. األجهزة الوطنية لإلحصاء يف الدول األعضاء والتابعة هلا



Ahmad Al- Masri
Department of Statistics


