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استعراض ألهم أرقام التجارة الدولية في العالم
مصادر بيانات إحصاءات التجارة الدولية
استثناءها في إحصاءات التجارة الدولية/ السلع التي يتم إدراجها
نظم التجارة
وجداول الربطالتصنيفات
توصياتIMTS

البياناتنشر
المرآه تمارين
بين إحصاءات التجارة واألعمالالربط



المرجع الرئيسي في إعداد إحصاءات 
التجارة الدولية



اتساق 
أدلة 
العمل

International 

Merchandise Trade 

Statistics:

Supplement to the 

Compilers Manual



Incoterms

“International 

Commercial terms”

في عام ICCوضعت مجموعة من اإلجراءات من قبل الغرفة التجارية العالمية 

1936

تنظم عمليات البيع والشراء في العالم

2020/ يتم تحديثها بشكل دوري، األخير كان عام

نتيجة لوجود اختالف في اإلجراءات المتبعة عند تبادل السلع



ن مثال حول صفقة تجارية مستوردة م

األردن إلى فلسطين

Example on Incoterm

Import Shipment from Jordan

Shipment Details:

Commodity: Disposable Polystyrene Trays & Lunch box

Number of pallets:/ 94 Pallets for food stuff

Number of Trucks: 5

Mode of Shipment Regular

Value: 17,620.000 USD

Incoterms 2020: DAP KHB

Origin of Goods Jordan

Mode of transport By Road/ Land

HS Code: 3923109000/0 & 3924100000/7

Incotermsقواعدبموجب الرسومجميععنمسؤولالبائعأنيعنيDAPاالجراء،2020
النهائيةوجهتهاإلىالبضائعتصلحتىالنقلأثناءوالمخاطر

DAP: Delivered At 
Place



مدددددن السدددددلع والخددددددمات( الصدددددادرات والدددددواردات)التددددددفقات 
المختلفة، المنظورة بين شريكين تجاريين من خالل القنوات

آليدددات، تفصدددل بينهمدددا حددددود سياسدددية، وأنظمدددة، وقدددوانين، و 
اريددددة ليسددددئ قائمددددة بددددين أطددددراو التددددداول فددددي السددددو  التج
ن الدددول الوطنيددة حيددم يددتم نقددل ملعيددة السددلع والخدددمات بددي
ي أن هندددا  التدددي تتدددوافر فيهدددا والددددول التدددي تفتقدددر إليهدددا، أ
وليدة الدالتجدارةدولة مصدرة وأخرى مستوردة، والحكمة مدن 

.انها استغالل أمثل لموارد العالم

التجارة الخارجية



فوائد التجارة

والوارداتالصادراتبياناتفيالفر  تقليص

ودقتهاالبياناتجودةتعزيز

الدراساتألغراضموثوقيةأكثربياناتتوفير

التجاريةاالتفاقياتألغراض

اءاإلحصأجهزةبينالخبراتوتبادلالتعاون تعزيز

والتغطيةالشمولمستوى تحسين



مستخدمو إحصاءات التجارة 
الدولية

إحصاءات ميزان 
المدفوعات والحسابات 

القومية

الباحثين 
والدارسين

القطاع الخاص صانعي السياسات

المنظمات الدولية

الجمهور بوجه 
عام



السلعة والخدمة

ماديةأشياءعنعبارةالسلع
كنويمعليها،طلبيوجدمنتجة
منهاملعيتونقلملعيتهااثبات
أخرى إلىمؤسسيةوحدة

مستقلةوحداتليسئالخدمة
يها،فالملعيةحقو  اثباتيمكن
أنهابشالتجاري التعامليمكنال

انتاجها،عنمنفصلةبصورة
بدالانتاجهااكتمالوقئوبحلول
ينللمستهلعقدمئقدتعون وأن



أهم المفاهيم والمصطلحات إلحصاءات السلع

التغطية

وقت التسجيل

نظم التجارة

المنطقة اإلحصائية

التصنيف

التقييم

البلد الشريك



:التجاري الميزانصافي
والوارداتالصادراتبينالفر  

:الواردات
لبلدلالمستوردةوالخدمداتالسلعإجمداليهي
وية،والجوالبحريةالبريةالموانئطريقعن
اجاتاالحتيلتغطيةملعيتهانقلتمالتي

إعادةو والوسيطالنهائيلالستهال المحلية
التصدير

:الصادرات
يتمالتيوالخدماتالسلعإجماليهي

ويتمد،البالخارجتصديرهاإعادةاوتصديرها
أو،العالممنآخراقتصادإلىملعيتهانقل
وتشملالحرة،الجمركيةالمناطقإلى

منهاتصدير والمعادالمنشأوطنيةالصادرات
منخصمكلوتعتمدوالخدماتالسلع

معللتعامالتنتيجةالوطنياالقتصاد
لمقيماغيراالقتصادأواألخرى االقتصاديات

أهم المفاهيم 

والمصطلحات



القيمة اإلحصائية

يفالمشمولةالبضائعلجميعإحصائيةقيمةتسجل

امبادلتهتمتأومباعة،كانتسواءالتجارة،إحصاءات

مقابلدونمقدمةأو



اإلقليم اإلحصائي

أن هو اإلقليم الذي يجري جمع البيانات بشأنه، ومن الممكن
قليم يتطابق تعريف اإلقليم االحصائي أو ال يتطابق مع اإل

االقتصادي لبلد ما أو مع إقليمه الجمركي

ةالتوصي

ليم تقديم وصف مفصل لإلق
ع االحصائي واالتاحة لالطال
فيةالعام ضمن البيانات الوص



اإلقليم الجمركي

هو اإلقليم الذي يسري فيه قانون الجمارك الخاص بالدولة

ولكن ال 
بد من

استخدام مصادر غير جمركية مثل المصادر اإلدارية غير الجمركية
ثيرة لعينات من التجار بسبب دخول سلع كواالستقصاءاتوالدراسات 

بطر  أخرى مثل المناطق الحرة



وقت التسجيل

إلىضافةإتشكلالتيالبضائعجميعتسجيليتمعام،توجيهيكمبدأ

أوكوارداتبدخولهامنهخصما  أومالبلدالماديةالمواردرصيد

سجيلالتيتمأنهوالعامالمبدأ.االقتصاديإقليمهكصادراتمغادرتها

للبلداالقتصادياإلقليمالسلعخروج/دخولوقت



التغطية

ضرورة استخدام إضافية
لسجالت الجمار  ألغراض
ة تحسين مستوى التغطي
إلحصاءات التجارة



الذهب النقدي

غيرهاوأ)النقديةالسلطاتتملعهالذيالذهبهوالنقديالذهب
االحتفاظمويت(النقديةللسلطاتالفعالةللسيطرةالخاضعينمن
احتياطيةكأصولبها



الذهب غير النقدي

In SITC, Rev.2,3,4, non-

monetary gold is included in

group no. 971

In HS, the non-monetary gold

are included in sub-headings

7108.11, 7108.12, 7108.13,

7109,00, 7112.30, and

7112.91

يكون أنيمكن.النقديالذهبباستثناءالذهبكلالنقديغيرالذهبيغطي
كلشتأخذالذهبيةالسبائكأنأي)سبائكشكلعلىالنقديغيرالذهب
بما،األلففيجزء995عنيقلالنقاءسبائكأوسبائكأومعدنيةعمالت

أصولئليسأيالمخصصةالذهبحساباتفيبهالمحتفظالذهبذلكفي



النتيجة

لمثالماليةالمؤسساتبحوزةوكانالخالص،الذهبمن99.9نقاوةبنسبةذهبهنا كانإذا
العادي  السو فيكاناذاأمانقدي،ذهبيصنفالمركزي البنك/النقديةالسلطةأوالبنو 
سلعةيعدللذهب

معاملةيعاملو نقد،فهوتحسبلماذاأماسلعةفهوعليهالمضافةالقيمةضريبةحسابتمإذا
أخرى إلىدولةمنيختلفألنهمطلق؛ليساالمروهذامحاسبيا،األجنبيةالعمالت



نسبة االنفتاح التجاري 
Trade openness 

ratio

قياس مدى أهمية التجارة الخارجية في االقتصاد الكلي للبلد 



Trade openness by country, around the world | TheGlobalEconomy.com

The average for 2018 based on 174 countries was 92.53 percent.

The highest value was in Hong Kong: 376.89 percent and the lowest

value was in Sudan: 1.24 percent. The indicator is available from

1960 to 2020.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/trade_openness/#:~:text=The%20average%20for%202018%20based,countries%20where%20data%20are%20available.


UNCTADstat global merchandise and services 
trade nowcast

أهم مؤشرات التجارة الدولية حسب

األونكتاد

Global Trade Update (July 2022) (unctad.org)

https://unctadstat.unctad.org/EN/Nowcasts.html
https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d2_en.pdf


https://comtrade.un.org/data/

أهم مؤشرات التجارة العالمية 

UN Comtradeحسب 

https://comtrade.un.org/data/


UNللالتقرير السنوي 



ITC Trade Map

Trade Map - List of importers for the selected product 

(All products)

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1|||||TOTAL|||2|1|1|1|2|1|2|1|1|1


التجارة في المنطقة العربية

26نشرة التجارة الخارجية للمنطقة العربية، العدد 

(unescwa.org)

https://archive.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF26


مصادر 
البيانات

حاالت 
استيراد 
وتصدير 
الذهب

سجالت 
الجمارك

بيانات 
الضريبة 
تقارير المضافة

شهرية

االستقصاءات

سجالت 
سلطات 
نقدية



سلع تدرج في إحصاءات 
التجارة الدولية للبضائع

سلع تستبعد من إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع

لى حدة سلع تستبعد على أن يتم تسجيلها ع
وميةألغراض ميزان المدفوعات والحسابات الق



جها أهم السلع التي يوصى بإدرا
ةضمن إحصاءات التجارة الدولي

الذهب غير النقدي

األورا  النقدية واألورا  المالية والعمالت المعدنية غير المتداولة

السلع المتبادلة وفقا التفاقيات المقايضة

السلع المتداولة على حساب الحكومات

العهرباء والغاز والنفط والمياه

المعونات اإلنسانية

السلع لالستخدام العسكري 

الوسائط سواء كانئ مسجلة أم ال



أهم السلع التي يوصى 

باستبعادها

البلدعبرنقلهايجري التيالسلع

المؤقئاالدخالسلع

النقديالذهب

المتداولةالمعدنيةوالعمالتالمصدرةوالماليةالنقديةاألورا 

المسافرينمقتنيات

األجنبيةوالقواعدالسفاراتسلع

التشغيليالتأجيرألغراضالسلع

التالفةأوالمفقودةالسلع



سلع مستبعدة ويشجع على تسجيلها على حدة

السلع المفقودة أو التالفة نيتخرج بشكل غير قانو/ السلع التي تدخل

سلع مستبعدة ويشجع على تسجيلها على حدة

قيمةلهاليسالتيوالخردةالنفايات الصيانةأواإلصالحألغراضالسلع

سلع مستبعدة ولعن تسجل على حدة
لةصعلىأطراوبينلمعامالتنتيجةالسلع ةالسلع ألغراض التجهيز دون تغيير الملكي



نظم التجارة المستخدمة

النظام الخاصالنظام العام



الجزر

المياه اإلقليمية

الجرو القاري 

المنشآتد واألجهزة البحرية والمقامة في الفضاء الخارجي

المناطق التجارية الحرة

المناطق الصناعية الحرة

المستودعات الجمركية

أماكن التجهيز الداخلي

الجيوب اإلقليمية لبلد التجميع في بلدان أخرى 

ميعالجيوب اإلقليمية، ألي جيوب البلدان األخرى في بلد التج

العناصر االقليمية



النظام العام للتجارة



النظام الخاص



وأدلة الربطالتصنيفات

Classifications & Correspondence tables



مفهوم التصنيف
.فرز األشياء وجمعها في رزم ومجموعات بحسب منطق معين

.يعطى لعل رزمة اسم أو عنوان يميزها عن الرزم األخرى 
د يكون معقدا التصنيف قد يكون بسيط جدا مثل تصنيف الناس حسب الجنس لذكر وأنثى، وق

.اإلقتصاديةجدا مثل تصنيف األمراض أو األنشطة 
.يجب أن يكون التصنيف شامل لعل قيم الظاهرة

.يجب أن يكون التصنيف مقتصرا على قيم الظاهرة
.جديةغالبا ما تعون فئات التصنيف ذات بنية هرمية مرتبطة برموز رقمية أو أحرو أب



كيف نصنف األشياء



تصنيف من الغرض
السلع

تسهيل جمع 
البيانات

أداة ترميز

تتحديد فئات المتغيرا توحيد المعايير 
اإلحصائية

أداة تحليل 
إحصائي

تحديد فئات 
المتغيرات



للسلعالتصنيفات المستخدمةأنواع 

SITC

BEC
HS

CPC



HS 

2017
SITC 

4



UNSD — Classification Detail

UN Classifications Family

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/28


 HSأحدث نسخ من تصنيف
المستخدمة

World Customs Organization (wcoomd.org)

Harmonized System | WCO Trade Tools

World Customs Organization (wcoomd.org)

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/hs-nomenclature-2022-edition.aspx
https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx




أحدث نسخة من النظام 

HSالمنسق 



تصنيف الجنسيات 
والدول

ISO Alpha

http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Comtrade-Country-

Code-and-Name

http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/Comtrade-Country-Code-and-Name


AT
• AUSTRIA

PS
• State of Palestine

DE
• Germany

Jo
• Jordan



المختلفةالمؤشراتبينالمقارناتإجراء

أخرى إحصائيةبرامجأهداوتحقيق

خدمينالمستمنممكنعددألكبرالبياناتتوفير

لفةالمختالزمنيةالسالسلعبرالبياناتربط

أهداف الربط في 
التصنيفات



WTO | 2021 News items - WTO launches new online tool to help users navigate changes in 
product nomenclatures

إصدارات جديدة

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/igo_07oct21_e.htm


UNSD — Classifications on economic statistics

تصانيف وأدلة ربط

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ


نشر البيانات االحصائية



مواصفات التقرير



القراءانتباهالفئ•

اخلق حب استطالع•

اكتب ملخص•



البلد 
الشريك

المقارنة 
مع 

الفترات 
السابقة

طبيعة 
السلع 
والمنطقية

المقارنة 
مع 
الشركاء

القيم 
العالية

القيم 
المتدنية

العتبة 
اإلحصائية 
والجمركية



بيانات صحفية شهرية



طينفلس/  بيانات صحفية شهرية

Press_Ar_RegExTrade062022A.pdf (pcbs.gov.ps)

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_RegExTrade062022A.pdf


ماذا نحتاج 
لفحص التقرير



قاعدة البيانات التفاعلية

)قاعدة البيانات التفاعلية للتجارة الخارجية المرصودة  pcbs.gov.ps)

http://foreigntrade.pcbs.gov.ps/external-trade/arabic.php


تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية

 CSVالضغط على تحميل النتائج.1



تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية: تابع

from textثم get external dataثم Dataفتح ملف اكسل جديد ثم يتم الضغط على . 2



تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية: تابع

يتم تحديد الملف الذي تم تحميله من القاعدة. 3



تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية: تابع

nextثم Arabic (windows) :1256واختيار اللغة delimitedيتم اختيار . 4



تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية: تابع

nextثم  semicolonيتم اختيار . 6



تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية: تابع

finishثم  Generalيتم اختيار . 7



تحميل البيانات من قاعدة البيانات التفاعلية: تابع

:تظهر البيانات كما في الصورة. 9



تمرين المرآه 
Trade Asymmetry



توصية

IMTS 2010

تمارينحولدوريةدراساتإجراءعلىالبلدانتشجع
لىعأواألطرافومتعددالثنائيالمستويينعلىالمرآه
البياناتلتبادلعملياتتنفيذ



والوارداتالصادراتبياناتفيالفر  تقليص

ودقتهاالبياناتجودةتعزيز

الدراساتألغراضموثوقيةأكثربياناتتوفير

التجاريةاالتفاقياتألغراض

اءاإلحصأجهزةبينالخبراتوتبادلالتعاون تعزيز

والتغطيةالشمولمستوى تحسين

التجاريينالشركاءبينالبياناتتبادل



عالسلتصنيفاختالو زيئتران/الوسيطةالبلدان
فيالمختلفةالطر  
السلعبعضمعالجة

(العسكرية)

البلدتوصيفطر  
(ةدوليتعتالت)الشريك

مالتقييفياالختالو
العملة،فوبسيف،)

(الوطنية
اتالبيانجمعفياألخطاء

اإلبالغفيالتأخر



اناتالبيتغطيهاالتياألراضي

المعتمدالنظام

االستثناءات

البياناتمصادر

للوارداتالشريكالبلدتعريف
والصادرات



(فوبسيف، )تقييم السلع 

توفر العميات

وقئ التسجيل

آليات تنظيف البيانات

العملة المستخدمة



2020-2018بيانات 

مقارنة الواردات

القيمة باأللف دوالر امريكي

النسبةالفرقواردات فلسطين من مصرصادرات مصر إلى فلسطينالسنة

2018117,215 93,789 23,426 20%

2019153,446 72,750 80,696 53%

2020157,380 100,418 56,962 36%



2020بيانات عام 

القيمة بالدوالر

الفرقصادر فلسطينوارد مصرالسلعة

%239 90,107 37,732أحذية

2020مقارنة سلعة لعام 



book2118.pdf (pcbs.gov.ps)

أمثلة حول تمارين المرآه

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2118.pdf


ربط إحصاءات التجارة واألعمال
Linking business with trade



فوائد الربط بين التجارة 
واحصاءات األعمال

يلالتحلألغراضإضافيةمعلوماتتوفير

اتالمؤسسخصائصحسبالتجارةتحليل

التجاريةاألعمالعلىالعولمةأثردراسة

منكثيرفيالتجاري السجليغطيال
والمصدرين،المستوردينكافةاألحيان

لتحديثهواالحتياجات



(TEC):Trade by Enterprise 

Characteristics 

(STEC): Services Trade by 

Enterprise Characteristics

TEC & STEC



معجارةالتسجليدمج:التجارةوإحصاءاتالتجاريةاألعمالبينالربط
لإلحصاءاتمتعاملنظامإليجادالخطواتوتتخذاألعمالسجل

وتحليلهاالبياناتلتجميعالالزمةاالقتصادية

IMTS2010في 60توصية رقم 

تشجع 

على



تركز التجارة حسب النشاط

(صغيرة، متوسطة، كبيرة)سالسل القيمة المضافة حسب حجم المنشآت 

Global value chain 

Measuring Export intensityقياس كثافة التصدير   

تأثير التجارة الدولية على العمالة والنمو والدخل

فاعلية سياسات تشجيع الصادرات

التجارة حسب الدول والنشاط الشريك

التجارة حسب عدد الدول الشريكة والنشاط

التجارة حسب السلعة والنشاط

أبرز المؤشرات

TEC



EUROSTAT STEC



 & IMTSأبرز التنقيحات على 

MSITS

مشكلة عدم التغطية في السلع والخدمات عبر الحدود

(دول العاريبي، والدول األمريكية)إدراج تجارب ناجحة 

برنامج تدريبي طموح

تمارين المرآه 

السلع الثقافية

إدراج مؤشرات جديدة مثل التجارة حسب العملة

ربط التجارة مع إحصاءات األعمال

تطبيقات تحليلية

سالسل القيمة المضافة





شكرا لحسن االستماع،،،

husamkh@pcbs.gov.ps

mailto:husamkh@pcbs.gov.ps

