
 إحصـاءت التجــارة الدوليــة
يف البضائـع:

ملحق لدليل تجميع اإلحصاءات

ق
ــ

حـ
مل

USD 20

ISBN 978-92-1-661031-9 

ُطبع يف األمم املتحدة، نيويورك

07-66528— November 2010—365

إدارة الشؤون االقتصادية
ـة

ــ
عي

ما
جت

اال
و

األمـم املتحـدة



السلسلة واو العدد 87 دراسات يف الطرق 

 إحصاءات التجارة الدولية 
 يف البضائع:

 ملحق لدليل 
تجميع اإلحصاءات

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
شعبة اإلحصاءات

األمـم املتحـدة
نيويورك، 2010

asdf

ST/ESA/STAT/SER.F/87/Add.1



إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة هي حلقة وصل مهمة بني السياسات العاملية 
يف املج���االت االقتصادي���ة واالجتماعية والبيئية والعمل على الصعيد الوطين. وتقوم اإلدارة بعملها على ثالثة حماور 
رئيسية مترابطة: ‘1’ فهي تقوم جبمع وتوليد وحتليل طائفة واسعة من البيانات واملعلومات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية تس���تفيد منها الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف اس���تعراض املش���اكل املش���تركة واالطالع على خيارات 
السياس���ات العامة؛ ‘2’ وهي تقوم بتيس���ري املفاوضات بني الدول األعضاء يف كثري من اهليئات الدولية احلكومية 
م املش���ورة  بش���أن مناهج العمل املش���ترك اليت تواجه هبا الدول األعضاء التحديات اجلارية والبازغة؛ ‘3’ وهي تقدِّ
للحكومات املهتمة بش���أن الطرق والوس���ائل اليت ميكن اتباعها يف ترمجة ُأطر السياسة العامة اليت تنشأ عن مؤمترات 
األم���م املتح���دة ومؤمترات القم���ة اليت تعقدها إىل برامج على املس���تويات القطرية، كما تس���اعد من خالل برامج 

املساعدة التقنية يف بناء القدرات الوطنية.

مالحظة

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام، ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم 
املتحدة.
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ج

تصدير

ُأعدت هذه النشرة بعنوان إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: ملحق لدليل جتميع اإلحصاءات، بدعم 
م���ن فرقة العمل املعنية بإحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع 1، كما اتفق عليه يف اجتماعها يف 2003 
يف جنيف. والغرض األساسي من إعداد هذا امللحق هو مساعدة الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف تنفيذ 
املب���ادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية لألم���م املتحدة، والواردة يف إحصاءات التجارة الدولية 
يف البضائ���ع: املفاهي���م والتعاريف، التنقي���ح 2 2 ويف إحصاءات التجارة الدولي���ة يف البضائع: دليل جتميع 
اإلحصاءات 3. وميكن أيضًا اس���تعمال امللحق كدليل توجيهي للمس���تعملني الذين يرغبون يف زيادة الفهم 

بطبيعة بيانات التجارة.
ويش����مل امللحق عددًا من املواضيع اليت تفيد جامعي بيانات التجارة، مبا يف ذلك جتميع بيانات 
حة: االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات  املمارسات اجلارية يف هذا الصدد، واتفاقية كيوتو املنقَّ
����ق لتوصيف الس����لع األساس����ية وترقيمها لس����نة 2007،  لة(، والنظام املنسَّ اجلمركي����ة )بصيغتها املعدَّ
ومسائل معيَّنة تتصل بتجميع البيانات، مثل الِسلع برسم التجهيز أو إعادة التصدير، واالختالفات بني 
إحص����اءات التجارة الدولية يف البضائع وإحصاءات البضائ����ع العامة يف موازين املدفوعات، والدروس 
املس����تفادة م����ن نظام إحص����اءات التجارة فيما بني بل����دان اجلماعة األوروبي����ة، والربط بني إحصاءات 

التجارة وسجالت األعمال.
وه���ذا امللح���ق موّجه إىل مجيع املؤسس���ات اليت هل���ا دور يف مجع إحصاءات التج���ارة وجتميعها 
ونش���رها، ويش���ري تعبري “جامعي اإلحصاءات” يف هذا امللحق إىل هذه املؤسس���ات. ويدرك واضعو 
الدليل أن إدارات اجلمارك يف مجيع أحناء العامل هي املُنتج الرئيس���ي للبيانات األساس���ية عن املعامالت 
التجارية، أما مكاتب اإلحصاءات الوطنية فهي مس���ؤولة أساس���ًا عن جتهيز ونشر إحصاءات التجارة. 
ويتص���ل ج���زء كبري مما يرد يف هذا امللح���ق بالبلدان أو املناطق، ومع ذلك، ونظرًا النتش���ار االحتادات 
اجلمركية يف السنوات األخرية، فقد ُأضيف فصل مستقل يتصل على وجه اخلصوص جبمع البيانات يف 

إطار االحتادات اجلمركية.

فرق���ة العم���ل املعنية بإحص���اءات التجارة   1
الدولية يف البضائع هي هيئة مش���تركة بني 
ال���وكاالت، تعق���د اجتماعاهتا بن���اًء على 
دع���وة منظم���ة التجارة العاملي���ة، وتتكّون 
من ش���عبة اإلحص���اءات بإدارة الش���ؤون 
األمان���ة  يف  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
العام���ة لألم���م املتحدة، ومنظم���ة التعاون 
والتنمية يف املي���دان االقتصادي، واملكتب 
اإلحصائ���ي األورويب، ومنظم���ة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، ومنظمة اجلمارك 
العاملي���ة، وصندوق النق���د الدويل، ومؤمتر 
األم���م املتحدة للتج���ارة والتنمية، ومركز 
التجارة الدولية )األونكتاد/منظمة التجارة 
العاملية( واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة.

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   2
.E.98.XVII.16

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   3
.E.02.XVII.17



د

شكر

قام بوضع مس���ودة هذا امللحق شعبة اإلحصاءات بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة 
لألمم املتحدة، مع إسهامات من أعضاء فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف البضائع. وعلى 
وج���ه التحدي���د قام أندري���اس مورير، ويان ماركوس م���ن منظمة التجارة العاملية بتقدمي إس���هامات مهمة 
يف الفص���ل الراب���ع، الفرع���ني ألف ودال، وق���ام كليمن�ز ش���روتر، وكارو نورتال م���ن املكتب اإلحصائي 
األورويب بإعداد النس���خ األّولية للفصل الس���ادس والفرع باء من الفصل الرابع، وأندرياس لندر من منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بكتابة املس���ودة األوىل للفصل الس���ابع. وقام روبرت ديبلسمان من 
صندوق النقد الدويل وس���يمون رويلز من منظمة اجلم���ارك العاملية بتقدمي تعليقات قيِّمة. ومّر هذا امللحق 
بعدة دورات من املراجعة، وتظل املسؤولية النهائية عن إعداد هذا امللحق من مسؤولية شعبة اإلحصاءات 

باألمم املتحدة.
أم���ا املعلومات عن املس���ائل املتعلقة بإحص�اءات التجارة الدولية يف البضائ���ع: املفاهيم والتعاريف، 
فقد قامت بتجميعها ش���عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، بش���كل صريح أو ضمين، من خالل ورش���ات 
العمل وسائر االجتماعات اليت ُعقدت يف كث�ري من مناطق العامل 4. وقد أتي�حت معلومات قيّ�مة عن هذا 
الطري���ق، مبا يف ذلك املعلومات عن ممارس���ات الربازيل والصني واملكسيك وهولندا ونيوزيلندا والن�رويج، 
وق�د ُأدخلت مجيعًا يف هذا امللحق. وعالوة على ذلك أس���همت املكاتب الوطنية اليت أكملت االس���تبيان 
اخلاص مبمارس���ات التجميع والنش���ر وأعادت هذا االستبيان إىل األمم املتحدة، مبعلومات هامة مت جتهيزها 

وتلخيصها يف الفصل األول.
وال بد يف اخلتام من التنويه باجلهد الكبري الذي بذله العاملون يف فرع إحصاءات التجارة يف ش���عبة 
اإلحصاءات باألمم املتحدة، الذين قضوا س���اعات طويلة ُكرِّست إلعداد ومراجعة النّص، وخاصة جهود 
فالدميري ماركوجنو، الذي كان املس���ؤول عن هذه النش���رة عمومًا، ورونالد يانس���ن، وماتياس ريس���تر، 

وسركربان زيراي.

ُعق���دت ورش���ات العمل يف أدي���س أبابا   4
)2004( واخلرط���وم )2004( وأبوج���ا 
وبانك���وك   )2006( ودواال   )2005(
وليم���ا   )2007( وفيج���ي   )2006(
وأدي���س   )2007( وعّم���ان   )2007(
أبابا )2007(، كم���ا ُعقد اجتماع فريق 
خرباء ع���ن إحص���اءات التج���ارة الدولية 
يف البضائ���ع يف نيوي���ورك، 2007. انظر 
http://unstats.un.org/unsd/trade/

.workshops_imts.htm



ه

تمهيد

هذا امللحق مقّس���م إىل س���بعة فصول، تشمل ممارس���ات التجميع )الفصالن األول والس���ادس(، والوثائق 
املرجعية )الفصالن الثاين والثالث(، ومسائل التجميع )الفصل الرابع(، واملسائل النظرية )الفصل اخلامس(، 
والعالقة بني إحصاءات التجارة وإحصاءات األعمال )الفصل السابع(. وترد معلومات عن خربات البلدان 
يف الفصلني الرابع والسابع، كما يعرض الفصل السادس نظرة متعمقة لنظام مجع بيانات التجارة يف االحتاد 
األورويب. وُوضعت عدة مرفقات تتضّمن معلومات تكميلية؛ وترد هذه املرفقات بعد الفصول اليت تش���ري 

إليها مباشرة.
وقد ُأعد الفصل األول، الذي يلقي نظرة عامة على نتائج االس���تب�يان اخلاص باملمارس���ات الوطنية 
يف جتميع ونش����ر اإلحصاءات، على غرار الش���كل الذي ُأعد به االس���تبيان، وهو يتبع أيضًا هيكل دليل 
جتمي���ع إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع، ولكن حمتوى هذا الفصل هو حمتوى جديد بالكامل، وهو 
يوّفر جلامعي البيانات فهمًا متعمقًا للكيفية اليت تقوم هبا البلدان بشكل عام بتجميع بيانات التجارة الدولية 

يف البضائع وفقًا للتوصيات الواردة يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع.
ويتناول الفصالن الثاين والثالث وصفًا لبعض الوثائق املرجعية املنشورة مؤخرًا فيما يتصل بأعمال 
إحصاءات التجارة. ويتناول الفصل الرابع بشيء من التفصيل قضايا معّينة تتصل بالتجميع لقيت اهتمامًا 
كب���ريًا يف الفت���رة األخرية، وهي على وجه التحديد البضائع برس���م التجهيز، والبضائع برس���م اإلصالح، 
وبضائع إعادة التصدير، وجدوى تنفيذ إحصاءات الواردات حسب القيمة تسليم ظهر السفينة. أما الفصل 
اخلامس فهو تقرير متعّمق يتناول االختالفات يف معاملة إحصاءات التجارة بني إحصاءات التجارة الدولية 

يف البضائع، التنقيح الثاين، واإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات 5.
ويربط الفصالن الس���ادس والسابع بني إحصاءات التجارة وإحصاءات األعمال. ونظرًا ألن وثائق 
اجلم���ارك مل تعد متاح���ة كمصادر للبيانات اخلاصة بالتجارة فيما بني بل���دان االحتاد األورويب فإن االحتاد 
يلجأ مباش���رة إىل احلصول على املعلومات من املؤسس���ات املش���تغلة يف املعامالت الدولية. وبش���كل أكثر 
حتديدًا، يتناول الفصل الس���ابع كيفية الربط بني إحصاءات التجارة وخصائص املؤسسات، وهو موضوع 

مهم لتحليل مسائل معينة يف االقتصاد الوطين مثل مسألة العمالة.

ميك���ن االضطالع على نس���خة غري هنائية   5
م���ن اإلص���دار الس���ادس لدلي���ل موازين 
www.imf. املوق���ع:  عل���ى  املدفوع���ات 
org/external/pubs/ft/bop/2007/

إص���دار  واس���ُتخدم   .bopman6.htm

تش���رين الثاين/نوفم���رب 2007 كنس���خة 
مرجعية هلذا امللحق.
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الفصل األول

نظرة عامة عىل املمارسات الوطنية يف مجال 
تجميع ونرش إحصاءات التجارة

مقدمة ألف - 

يع���رض ه���ذا الفص���ل نظرة عامة عل���ى املمارس���ات الوطنية يف جمال جتميع ونش���ر   -1-1
إحصاءات التجارة، ومدى التزامها بالتوصيات الواردة يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: املفاهيم 
والتعاريف، التنقيح 2 1 وباخلطوط التوجيهية اخلاصة بالتجميع الواردة يف إحصاءات التجارة الدولية يف 
البضائع، دليل جتميع اإلحصاءات 2. والنتائج املعروضة يف هذا الفصل هي نتائج الردود الواردة من 132 
دولة على استبيان أعدته شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، وقام باستعراضه األعضاء اآلخرون يف فرقة 
العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، وُأرسل إىل جامعي اإلحصاءات يف عام 2006 من 
ِقَبل كل من ش���عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة 

التجارة العاملية.
واش����تمل االس����تبيان على 173 س����ؤااًل تتص����ل جبميع التوصي����ات ال����واردة يف التنقيح 2   -2-1
إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع واملبادئ التوجيهية الواردة يف دليل جتميع اإلحصاءات. واشتملت األسئلة 
على عدد من األسئلة اليت اسُتعِملت يف دراسة استقصائية سابقة ُأجريت فيما بني عامي 1992 و 1995. ومن 
����ر تقدير التغيريات اليت حدثت يف ممارس����ات البلدان على مدى تلك الفترة الزمنية فيما يتعلق  ش����أن ذلك أن ييسِّ

باملوضوعات اليت مشلتها األسئلة. ونورد فيما يلي موجزًا للنتائج حسب ترتيب األسئلة يف االستبيان.

الترتيبات المؤسسية باء - 

أّكدت ردود البلدان أن مس���ؤولية جتميع ونش���ر إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع   -3-1
تقع يف العادة على عاتق مكاتب اإلحصاء الوطنية )78 يف املائة من البلدان أّكدت ذلك(. ويف البلدان املتبقية 
تقوم بتجميع إحصاءات التجارة الدولية الرمسية ونش���رها وكاالت حكومية أخرى، مثل إدارة اإلحصاء يف 

هيئات اجلمارك )وذلك مثاًل يف الصني واالحتاد الروسي( أو البنوك املركزية )مثل بلدان أمريكا الالتينية(.
ومن املشّجع وجود مذكرات تفاهم يف معظم البلدان، أو اتفاقات عمل، بني الوكالة   -4-1
م تلك البيانات. إذ توجد مذكرات تفاهم يف  املسؤولة عن إحصاءات التجارة الرمسية والوكاالت اليت تقدِّ
66.3 يف املائة من البلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية، و 64.5 يف املائة يف البلدان املتقدمة 3. وأبلغت 
43.6 يف املائة من املجموعة األوىل و 25.8 يف املائة من املجموعة الثانية عن عقد اجتماعات مش���تركة 

بني الوكاالت بصفة منتظمة قبل إصدار اإلحصاءات )انظر اجلدول 1-1(.

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   1
.E.98.XVII.16

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   2
.E.98.XVII.17

ال يوجد اتفاق مستقر على حتديد البلدان   3
منظوم���ة  يف  “النامي���ة”  و  “املتقدم���ة” 
األم���م املتح���دة. أما يف املمارس���ة العملية 
فتعترب اليابان من بني بلدان آس���يا، وكندا 
والوالي���ات املتحدة يف أمريكا الش���مالية، 
أوقيانوس���يا،  يف  ونيوزيلن���دا  وأس���تراليا 
مناط���ق  األوروبي���ة،  البل���دان  ومعظ���م 

)متقدمة(.
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األسئلة املتعلقة بالرتتيبات املؤسسية )نسبة مئوية( الجدول 1-1- 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر 

بمرحلة انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هل لدى مكتبكم أي مذكرة تفاهم أو اتفاق عمل شبيه مع 

65.928.06.164.525.89.766.328.75.0أي من الوكاالت املذكورة؟

يف حالة وجود ترتيبات عمـل مع وكاالت أخرى، هل يعقد 

مكتبكم بشـكل منتظـم اجتماعات أو مشـاورات مع تلك 

39.445.515.225.854.819.443.642.613.9الوكاالت قبل إصدار إحصاءات التجارة؟

مصادر البيانات جيم - 

يف 87.9 يف املائة من البلدان ال تزال اإلقرارات اجلمركية هي املصدر الرئيسي للبيانات   -5-1
)انظ����ر اجلدول 1-2(. ومع ذلك توجد اختالفات جوهرية بني ممارس����ات البلدان - فقد أكدت 54.8 يف 
املائ����ة م����ن البلدان املتقدمة أن اإلقرارات اجلمركية هي املصدر الرئيس����ي للبيانات، بينما أكدت ذلك 98 يف 
املائة من ردود البلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية. وتس����تعني البلدان املتقدمة مبصادر بيانات أخرى، مثل 
الس����جالت اإلدارية املتصلة بالضرائب )58.1 يف املائة( والدراس����ات االس����تقصائية للمؤسسات )58.1 يف 
املائة( بينما متثل تلك النسبة يف البلدان النامية واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 21.8 يف املائة و 20.8 يف 
املائة على التوايل. وهذه إحدى نتائج إلغاء الضوابط اجلمركية بني بلدان االحتاد األورويب وتبسيط إجراءات 
اجلمارك إىل حد كبري بني البلدان املتقدمة. ويعود االجتاه حنو مزيد من االس����تفادة النش����طة من املصادر غري 
اجلمركية إىل أن جزًءا كبريًا من تدفقات التجارة يف بعض البلدان مل يعد مطلوبًا إعالنه للسلطات اجلمركية.

األسئلة املتعلقة بمصادر البيانات )نسبة مئوية( الجدول 2-1 - 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132 السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة 

انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هـل اإلقـرارات الجمركية هي املصـدر الرئييس 

87.99.82.354.841.93.298.00.02.0للبيانات؟

هل تستعملون املصادر التالية كمصادر إضافية 

للبيانات:

31.162.16.89.787.13.237.654.57.9سجالت الطرود والربيد؟

30.360.69.158.138.73.221.867.310.9السجالت اإلدارية املتصلة بالرضائب؟

سـجالت رصف العملة األجنبية أو سـجالت 

28.065.26.822.674.23.229.762.47.9السلطات النقدية األخرى؟

29.559.810.658.138.73.220.866.312.9دراسات استقصائية للمؤسسات؟

25.066.78.341.954.83.219.870.39.9سجالت النقل الجوي والبحري؟

15.278.86.16.593.50.017.874.37.9مستندات الشحن األجنبية؟

10.674.215.26.587.16.511.970.317.8تقارير هيئات السلع األساسية؟
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التغطية ووقت التسجيل دال - 

يتبيَّ���ن من املعلومات الواردة يف اجلدول 1-3 أن البلدان ترتكز بش���كل س���احق يف   -6-1
إحصاءاهتا التجارية على مبدأ احلركة املادية للبضائع بني البلدان حس���ب التوصيات الواردة يف إحصاءات 
التج���ارة الدولية يف البضائع، التنقيح 2. وُيس���تخَدم تغيري امللكي���ة أيضًا يف بعض فئات البضائع يف 61.3 
يف املائ���ة م���ن البلدان املتقدمة و 19.8 يف املائة من البل���دان األخرى. أما عن القدرة على مجع إحصاءات 
التجارة التفصيلية على أساس تغيري امللكية فلم يؤّكدها سوى 16.1 يف املائة من البلدان املتقدمة، وأشارت 
31.7 يف املائ���ة م���ن البلدان األخرى إىل القدرة على جتميع إحصاءات تفصيلية عن التجارة على أس���اس 
تغيري امللكية. وتعترب إتاحة اإلحصاءات التجارية على أساس تغيري امللكية عنصرًا بالغ األمهية يف إحصاءات 

موازين املدفوعات واحلسابات القومية.
وبصفة عامة يعترب وقت التسجيل هو وقت تقدمي اإلقرارات اجلمركية )72 يف املائة   -7-1

من الردود( حسب التوصيات املذكورة.

األسئلة املتعلقة بالتغطية ووقت التسجيل )نسبة مئوية( الجدول 3-1- 

السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

بصفـة عامـة هـل تدخـل يف إحصاءات 

اإلقليم االقتصـادي لبلدكم البضائع التي 

تدخل )الـواردات( أو تخـرج من بلدكم 

)الصادرات( )فيما عدا بضائع الرتانزيت 

91.74.53.896.83.20.090.15.05.0والدخول املؤقت/البضائع املسحوبة(؟

هل تستعملون تغيري امللكية )بني املقيمني 

وغري املقيمـني( كأسـاس إلدراج بضائع 

0.019.872.37.9"29.564.46.161.338.7معيَّنة يف إحصاءات التجارة؟

هـل يسـتطيع مكتبكم جمـع إحصاءات 

تفصيلية عن السلع مفّصلة حسب رشكاء 

28.065.96.116.180.63.231.761.46.9التجارة عىل أساس تغيري امللكية؟

هـل تسـتعملون تاريـخ إيـداع اإلقـرار 

لدخـول  تقريبـي  كتاريـخ  الجمركـي 

72.025.03.064.535.50.074.321.84.0البضائع إىل اإلقليم أو الخروج منه؟

فئات البضائع المدرجة والمستبعدة هاء- 

يرد موجز لردود البلدان على األسئلة املتعلقة مبمارساهتا إزاء إدراج أو استبعاد فئات   -8-1
معيَّنة من البضائع يف املرفقني 1-1 و 1-2. وترد هذه املعلومات يف كال املرفقني بترتيب تنازيل حس���ب 
النس���بة املئوية للردود ب� “نعم” من كل الردود الواردة. وترد فيما يلي بعض املالحظات العامة. وحيتوي 
املرفق 1-3 على مقارنة بني الردود احلالية والردود الس���ابقة )ُأجريت دراس���ة استقصائية مشاهبة فيما بني 

عامي 1992 و 1995(.
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 البضائع املفرتض إدراجها يف اإلحصاءات التفصيلية 
للتجارة الدولية يف البضائع

تؤّكد البيانات الواردة يف املرفقني 1-1 و 1-3 نسبيًا وجود التزام جيد بالتوصيات   -9-1
الواردة يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع فيما يتعلق بإدراج بضائع معّينة )الفقرات 
نًا يف معدالت االلتزام بالنسبة ملعظم فئات البضائع اهلامة اقتصاديًا  19 إىل 41 من الدليل(، كما تبيِّن حتسُّ
منذ 1996. وحيدث االلتزام املنخفض )أقل من 50 يف املائة بش���كل منتظم تقريبًا( يف الس���لع اليت تعترب 
فيها التجارة الدولية ذات أمهية قليلة نس���بيًا، أو اليت ال يوجد فيها تس���جيل يف اجلمارك، أو كان تسجيلها 

حمدودًا جدًا. ونناقش فيما يلي بعض فئات تلك البضائع نظرًا ملا تتسم به من أمهية خاصة.
البض�ائع برس����م التجهي���ز )التصنيع(. أفادت 96.8 يف املائة م���ن الب�لدان املتقدمة و   -10-1
78.2 يف املائة من البلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية بأهنا ُتدرج بضائع برس���م التجهيز يف إحصاءاهتا 
التجارية. وأفادت هذه البلدان أيضًا أهنا تقيِّم هذه البضائع على أساس إمجايل. واجلدير بالذكر أن البلدان 
ال تس���تطيع عادة حتديد البضائع برس���م التجهيز كالًّ على حدة إن مل تكن واردة هبذه الصفة يف اإلقرارات 

اجلمركية. ويناِقش الفرع باء يف الفصل الرابع مسألة البضائع برسم التجهيز مناقشة تفصيلية.
البضائ���ع اليت ُتس���تعمل كناقالت للمعلومات والربجميات املعّدة لالس���تخدام العام أو   -11-1
التجاري. ُتدِرج معظم البلدان املتقدمة )90.3 يف املائة( والبلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية )72.3 
يف املائة( هذه البضائع يف إحصاءاهتا للتجارة اخلارجية. وعلى وجه التحديد أش���ارت 16.8 يف املائة من 
البل���دان النامي���ة واليت متر مبرحلة انتقالية إىل أهنا ال ُتدِرج هذه البضائع، أما النس���بة املتبقية وهي 10.9 يف 
املائة فلم ترّد على الس���ؤال أو ذكرت أنه ال ينطبق على حالتها. وأش���ارت البلدان أيضًا إىل أن تقييم هذه 

البضائع يتم على أساس قيمتها الكاملة.
البضائع اليت تعرب احلدود نتيجة ملعامالت بني الش���ركة األم ومؤسس���اهتا لالس���تثمار   -12-1
املباش���ر )الفروع والش���ركات التابعة(. تتبع مجيع البلدان املتقدمة توصية إدراج هذه الفئة من البضائع يف 
إحصاءاهتا للتجارة. أما البلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية فتجد من الصعوبة مبكان تنفيذ هذه التوصية 
حيث ال تنفذها س���وى 67.3 يف املائة بينما أش���ارت نسبة 17.8 يف املائة إىل أهنا ال ُتدِرج هذه البضائع 
يف إحصاءاهتا التجارية، وهناك نس���بة 14.9 يف املائة مل ترّد على الس���ؤال أو ذكرت أن الس���ؤال ال ينطبق 

يف حالتها.
املياه. تعترب املعلومات املتعلقة مبمارس���ات البلدان فيما يتعلق بإدراج املياه ذات أمهية   -13-1
فيما يتصل باالهتمامات البيئية املتزايدة. ومن دواعي التشجيع أن 71 يف املائة من البلدان املتقدمة ذكرت 
أهنا جتمع بيانات عن التجارة يف املياه، إاّل أن نسبة 39.6 يف املائة فقط من البلدان النامية والبلدان اليت يف 
مرحلة انتقالية هي اليت ذكرت أهنا جتمع هذه اإلحصاءات )ذكرت 32.7 يف املائة من هذه البلدان أهنا ال 
تُ���درج املي����اه يف إحص���اءات التجارة وهناك 27.7 يف املائة مل ترّد على الس���ؤال أو ذكرت أن الس����ؤال 

ال ينطبق يف حالتها(.
تقديرات التجارة غري املسّجلة. يتبيَّن من ردود البلدان أن إدراج تقديرات التجارة   -14-1
غ���ري املس���ّجلة يف اإلحصاءات الرمسية ليس ش����ائعًا - حيث إن 22.6 يف املائ����ة من البلدان املتقدمة 
و10.9 يف املائ���ة م���ن البلدان النامية والبلدان ال���يت متّر مبرحلة انتقالية هي اليت ذكرت أهنا ُتدرج هذه 

التقديرات.
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 البضائع املستبعدة من اإلحصاءات التفصيلية 
للتجارة الدولية يف البضائع

يتبيَّن من الردود الواردة يف املرفقني 1-2 و1-3 على األس����ئلة اخلاصة باس����تبعاد   -15-1
فئات معيَّنة من البضائع )الفقرات 42 إىل 54 من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، التنقيح 2( أن 
معظم البلدان تلتزم بالقائمة املوصى هبا لالس����تبعاد من إحصاءات التجارة، وأن معدل االلتزام قد حتّس����ن 
كثريًا بالنس����بة ملعظم هذه الفئات. ومع ذلك فإن االلتزام، بالنس����بة لكثري من الفئات اهلامة من البضائع، 
أعل����ى بدرج����ة ملحوظة بني البلدان املتقدمة عنه بني البلدان األخرى. وترد فيما يلي أمثلة هلذا النوع من 

الفئات املستبعدة.
البضائع اليت حبوزة مجيع فئات املس���افرين الستعماهلم اخلاص، مبن فيهم العاملون غري   -16-1
املقيمني، واليت حيملوهنا عرب احلدود بكميات أو مبالغ ال تزيد عّما تقرره التشريعات الوطنية. هذه الفئة من 
البضائع تدخل يف عداد البضائع املوصى باستبعادها من جتارة البضائع ألهنا تدخل يف التجارة يف اخلدمات. 
ويتبني من ردود البلدان أن مجيع البلدان املتقدمة تقريبًا )96.8 يف املائة( تستبعد هذه البضائع، وتبلغ هذه 

النسبة 70.3 يف املائة يف البلدان النامية واليت هي يف مرحلة انتقالية.
البضائ���ع املنقول���ة مبوجب عقود إجيارات تش���غيلية. توجد زي���ادة كبرية يف معدالت   -17-1
االلت���زام بالتوصي���ة املتعلقة هبذا البند فيما بني عام���ي 1996 و 2006 )من 78.8 يف املائة إىل 96.8 يف 
املائة للبلدان املتقدمة ومن 59.1 يف املائة إىل 65.3 يف املائة للبلدان النامية واليت هي يف مرحلة انتقالية(.
األصول غري املالية، وامللكية املنقولة من مقيمني إىل غري مقيمني، دون عبور احلدود.  -18-1
بالنسبة هلذه البضائع فإن 96.8 يف املائة من البلدان املتقدمة تستبعدها، ولكن هذه النسبة تبلغ 60.4 يف 
املائة للبلدان النامية واليت يف مرحلة انتقالية )13.9 يف املائة ذكرت أهنا ال تستبعد هذه البضائع، و 25.7 

يف املائة مل ُتجب على السؤال أو أشارت إىل أنه ال ينطبق يف حالتها(.
ه الس���ؤال للحصول  البضائع املس����تعملة. ال يوصى باس���تبعاد هذه البضائع، وإمنا ُوجِّ  -19-1
على معلومات عن املمارس���ات الفعلية للبلدان. وأّكدت الردود أن هذه البضائع غري مس���تبعدة يف 90.3 

يف املائة من البلدان املتقدمة و 55.4 يف املائة من سائر البلدان.

اتفاقية كيوتو واإلجراءات الجمركية المتصلة بها واو - 

لة:  أفادت أغلبية واضحة من البلدان )71.2 يف املائة( أهنا تستعمل اتفاقية كيوتو املعدَّ  -20-1
لة(( كأساس لتشريعاهتا اجلمركية.  )االتفاقية الدولية لتبس���يط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية )بصيغتها املعدَّ
وهذه مسألة مهمة نظرًا إىل أن تطبيق إجراءات مجركية متماثلة أمر مهم من أجل حتسني مقارنة سجالت 
اجلم���ارك وإحص���اءات التجارة الناش���ئة عنها. ويرد يف اجلدول1-4 موجز للردود على الس���ؤال عّما إذا 
كانت اإلجراءات اجلمركية املتبعة يف البلدان تسمح جبمع بيانات عن تدفقات معيَّنة من البضائع. وبوجه 
عام فإن الوضع متش���ابه يف مجيع البلدان تقريبًا، وإن كانت البلدان املتقدمة النمو تس���تخدم بش���كل أكرب 
اإلجراءات اليت تس���مح بتس���جيل البضائع برس���م التجهيز إىل الداخل أو إىل اخلارج، بينما تطبِّق البلدان 
النامية واليت يف مرحلة انتقالية إجراءات لتس���جيل هذه التدفقات يف اخلروج والدخول إىل مناطق التجارة 

احلرة بشكل أكري.
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أسئلة بشأن اتفاقية كيوتو واإلجراءات الجمركية املتصلة بها )نسبة مئوية( الجدول 4-1- 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132 السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة 

انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

71.212.915.980.612.96.568.312.918.8هل يستخدم بلدكم اتفاقية كيوتو؟

هل تتيـح إجراءات التسـجيل يف الجمارك 

التعرف عىل ما ييل:

اسـترياد البضائع  بموجب إجـراء اإلفراج 

88.69.12.383.916.10.090.16.93.0لالستعمال املحيل؟

84.89.16.187.16.56.584.29.95.9إعادة استرياد البضائع بنفس حالتها؟

83.39.17.677.422.60.085.15.09.9تصدير البضائع املحلية )تصدير مبارش(؟

الدخـول املؤقـت للبضائـع برسـم إعادة 

82.610.66.877.416.16.584.28.96.9التصدير بحالتها التي وردت بها؟

87.16.86.183.99.76.588.15.95.9إعادة تصدير البضائع بحالتها؟

يف  للتجهيـز  للبضائـع  املؤقـت  اإلدخـال 

74.213.612.187.19.73.270.314.914.9الداخل؟

البضائـع التي تغـادر البلد بعـد التجهيز 

72.714.412.983.912.93.269.314.915.8املحيل؟

التصدير املؤقت للبضائع من أجل التجهيز 

73.514.412.190.39.70.068.315.815.8يف الخارج؟

إعـادة اسـترياد البضائـع بعـد التصدير 

75.813.610.693.56.50.070.315.813.9املؤقت للتجهيز يف الخارج؟

البضائع املسموح بدخولها يف مستودعات 

72.015.212.980.616.13.269.314.915.8الجمارك؟

املسـتودعات  تغـادر  التـي  البضائـع 

73.511.415.283.912.93.270.310.918.8الجمركية؟

البضائـع املسـموح بدخولهـا إىل منطقة 

تجـارة حـرة )مناطـق ال يسـمح فيها إالَّ 

بالحد األدنى من إعادة التغليف وما يشـبه 

51.526.522.045.232.322.653.524.821.8ذلك من تجهيز(؟

52.325.022.741.935.522.655.421.822.8البضائع الخارجة من منطقة تجارة حرة؟

البضائع املسموح بدخولها إىل منطقة حرة 

صناعية )مناطق مسموح فيها بتجهيز أو 

(؟ 52.324.223.548.429.022.653.522.823.8تصنيع البضائع بشكل معنيَّ

الخارجـة مـن منطقـة حـرة  البضائـع 

56.819.723.548.429.022.659.416.823.8صناعية؟

56.834.19.148.448.43.259.429.710.9بضائع الرتانزيت يف الجمارك؟
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ُنظم التجارة زاي - 

وفقًا للردود املبيَّنة يف اجلدول 1-5 توجد نس���بة عالية من البلدان )40.2 يف املائة(   -21-1
ال تّتبع التوصية اخلاصة بتطبيق نظام التسجيل ِوفق نظام التجارة العام، الذي يدعو إىل إدراج مجيع البضائع 
الداخل���ة إىل املنطق���ة االقتصادي���ة أو اخلارجة منها. وينطبق هذا بصفة خاصة عل���ى البلدان املتقدمة حيث 

ذكرت 54.8 يف املائة منها أهنا تنشر بيانات التجارة على أساس نظام التجارة اخلاص وحده.

األسئلة الخاصة بنظام التجارة )نسبة مئوية( الجدول 5-1- 

السؤال

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132
االقتصادات النامية والتي تمر 

بمرحلة انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هل تنرشون إحصاءات التجارة وفقاً لنظام التجارة العام 

42.453.04.516.183.90.050.543.65.9وحده؟

هـل تنـرشون إحصـاءات التجارة وفقـاً لنظـام التجارة 

40.253.06.854.838.76.535.657.46.9الخاص وحده؟

هل تنرشون إحصاءات التجارة وفقاً لكال نظامي التجارة 

21.260.618.222.671.06.520.857.421.8العام والخاص؟

هـل تدرجون يف إحصاءاتكم للتجارة البضائع التي تدخل 

أو تغادر املناطق التالية من اإلقليم االقتصادي:

48.528.822.735.541.922.652.524.822.8املناطق الحرة الصناعية؟

47.029.523.529.045.225.852.524.822.8املناطق الحرة التجارية؟

61.429.59.158.141.90.062.425.711.9مستودعات الجمارك؟

56.825.817.474.219.46.551.527.720.8األماكن املخصصة للتجهيز الداخيل؟

32.636.431.141.929.029.029.738.631.7املياه اإلقليمية والجرف القاري؟

املناطق البحرية، واملمتلكات واملحميات فيما وراء 

19.743.237.122.635.541.918.845.535.6البحار وما إليها )بما يف ذلك املنشآت الفضائية(؟

سفارات بلدكم وقواعدها العسكرية وغري ذلك من 

17.462.120.512.980.66.518.856.424.8الجيوب يف بلدان أخرى؟

وترجع معظم الصعوبات يف تطبيق نظام التجارة العام إىل صعوبات يف جتميع البيانات   -22-1
يف ظروف عدم وجود ضوابط مجركية، خاصة بالنس���بة للبضائع اليت تنتقل من وإىل املناطق اإلقليمية اليت 
هلا مركز خاص، مثل املناطق احلرة الصناعية والتجارية ومس���تودعات اجلمارك. ويتبني من الردود أن حنو 
نص���ف ع���دد مجيع البلدان لديها قواعد مقررة لتس���جيل حركة البضائع م���ن وإىل املناطق احلرة الصناعية 
والتجارية، أما إدراج البضائع اليت ُيسمح بدخوهلا أو اليت ُتسحب من املستودعات اجلمركية يف إحصاءات 

الت�جارة فال ُيجري إاّل يف 61.4 يف املائة من البلدان.
ويُ���دِرج حن���و 20 يف املائة م���ن البلدان البضائع اليت تدخل أو تغ���ادر املناطق البحرية   -23-1
واملمتل���كات واملحمي���ات فيما وراء البح���ار وما إليها )مبا يف ذلك املنش���آت الفضائية( وكذلك قنصلياهتا 
 وس���فاراهتا وقواعدها العس���كرية وس���ائر اجليوب اإلقليمية يف البل���دان األخرى يف إحص���اءات التجارة. 
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ومبا أن هذا النوع من التجارة ال ميّثل إاّل قيمة ضئيلة نس���بيًا فإن البلدان غالبًا ليس لديها إجراءات حلصر 
هذا النوع من التجارة.

تصنيف السلع األساسية حاء - 

يتأكد من اجلدول 1-6 أن النظام املنّسق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها يطّبق يف   -24-1
مجيع البلدان تقريبًا يف تس����جيل تدفقات التجارة ونش����ر إحصاءات التجارة، حسب توصيات التنقيح الثاين 
إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع. وجدير بالذكر أن االلتزام هبذه التوصية قد زاد من 72.3 يف املائة 
يف ع����ام 1996 إىل 93.9 يف املائ����ة يف ع����ام 2006 )انظر املرفق 1-3(. ويظ����ل التصنيف الدويل املوّحد 
للتجارة أداة هامة من أدوات نشر إحصاءات التجارة يف مجيع البلدان تقريبًا، خاصة بالنسبة للبلدان املتقدمة 
)83.9 يف املائة(. ويتبّين من الردود تطبيق التصنيف حسب الفئات االقتصادية الرئيسية يف 45.5 يف املائة 
م����ن البلدان، أما تطبيق التصنيف املركزي للمنتجات، والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش����طة 
االقتصادية فليس شائع االنتشار - فقد أبلغت 9.1 يف املائة فقط من البلدان أهنا تستعمل التصنيف املركزي 

للمنتجات، و22 يف املائة أهنا تستعمل التصنيف الصناعي الدويل املوّحد يف نشر بيانات التجارة.

األسئلة املتعلقة باستعمال تصانيف السلع )نسبة مئوية( الجدول 6-1- 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ132السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر 

بمرحلة انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هل تسـتعملون النظام املنّسق كأساس لقاعدة البيانات 

93.93.03.096.83.20.093.13.04.0التفصيلية للتجارة يف البضائع؟

85.610.63.887.19.73.285.110.94.0هل تستعملون النظام املنّسق يف أغراض نرش البيانات؟

هل تقومـون بنـرش أي بيانات وفقـا للتصنيف الدويل 

63.634.81.583.916.10.057.440.62.0املوّحد للتجارة؟

هـل تقومون بنرش أي بيانات وفقـاً للتصنيف املركزي 

9.185.65.39.790.30.08.984.26.9للمنتجات؟

هـل تقومون بنـرش أي بيانات طبقاً للتصنيف حسـب 

45.547.76.841.954.83.246.545.57.9الفئات االقتصادية الرئيسية؟

هـل تقومون بنرش أي بيانات وفقاً للتصنيف الصناعي 

22.072.75.312.987.10.024.868.36.9الدويل املوحّد لجميع األنشطة االقتصادية؟

قياس الكميات طاء - 

يتبيَّ���ن م���ن اجل���دول 1-7 أن مجيع البل���دان املتقدمة ومجيع البل���دان األخرى تقريبًا   -25-1
تق���وم جبم���ع بيانات كّمية. وزادت نس���بة البلدان اليت تق���وم جبمع هذه البيانات م���ن 79.7 يف املائة يف 
1996 إىل 92.4 يف املائ���ة يف 2006 )انظ���ر املرف���ق 1-3(. ويوجد تنفيذ ق���وي لتوصية التنقيح الثاين 
 إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع اخلاصة باستعمال الوزن الصايف يف قياس الكميات جلميع البضائع، 
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حيثم���ا كان ذل���ك مناس���بًا )73.5 يف املائة من مجيع البلدان يف ع���ام 2006 مقارنة ب� 52.7 يف املائة يف 
1996(. ويالَح���ظ أن 69.7 يف املائة من البل���دان املتقدمة كانت تقوم يف املاضي بتجميع بيانات الوزن 
الص���ايف، وأّك���دت 71 يف املائة من البلدان هذه املمارس���ة يف 2006. كما أن اس���تعمال الوحدات اليت 
أوصت هبا منظمة اجلمارك العاملية للوحدات على مس���توى عناوين النظام املنّس���ق يعترب من املمارس���ات 

الشائعة أيضًا )67.4 يف املائة من البلدان أّكدت تطبيقها هلذه املمارسة(.

األسئلة املتعلقة بقياس الكّميات )نسبة مئوية( الجدول 7-1- 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر 

بمرحلة انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

92.44.53.0100.00.00.090.15.94.0هل تقومون بجمع بيانات كّمية؟

هل تقومون بتسجيل أو تقدير األوزان الصافية من أجل 

73.522.73.871.029.00.074.320.85.0القياس الكّمي لجميع البضائع حيثما كان ذلك ممكناً؟

هل تقومون بتسجيل أو تقدير وحدات الكميات املوىص 

بهـا من ِقبـل منظمة الجمـارك العامليـة يف كل عناوين 

67.424.28.358.129.012.970.322.86.9النظام املنّسق؟

التقييم ياء - 

يتبيَّن من ردود البلدان على األسئلة اخلاصة بالتقييم )انظر اجلدول 1-8( تنفيذ واسع   -26-1
النطاق للتوصيتني الرئيسيتني )استعمال التقييم على أساس قيمة البضاعة خالصة الشحن والتأمني للبضائع 
رة(. وباملقارنة بردود البلدان قبل 10  املس���توردة وعلى أس���اس القيمة تسليم ظهر الس���فينة للبضائع املصدَّ
س���نوات يتبيَّن وجود زيادة يف معدالت االلتزام بالتوصيتني اخلاصتني بالتقييم. وزادت نس���بة البلدان اليت 
تطبِّق نظام التقييم على أس���اس قيمة البضاعة خالصة الش���حن والتأمني على البضائع املستوردة من 90.5 
يف املائة إىل 92.4 يف املائة، وزاد تطبيق التوصية اخلاصة بالتقييم على أس���اس قيمة البضاعة تس���ليم ظهر 

السفينة بالنسبة للصادرات من 94.6 يف املائة إىل 96.2 يف املائة )انظر املرفق 3-1(.
وتطبِّ���ق 42.4 يف املائ���ة من البلدان التوصي���ة اخلاصة جبمع بيانات الش���حن الدويل   -27-1
والتأم���ني، وكان���ت هذه النس���بة قبل 10 س���نوات 29.7 يف املائة. وأّك���دت 19.4 يف املائة من البلدان 
املتقدمة و 30.7 يف املائة من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية أهنا تقوم فعاًل بتجميع ونش���ر 

بيانات الواردات على أساس القيمة تسليم ظهر السفينة.
ويف نفس الوقت تبيَّن من ردود البلدان أن نسبة االلتزام باملمارسات املوصى هبا بشأن   -28-1
حتويل العملة كانت ضئيلة، س���واًء من حيث اس���تخدام النقطة الوس���طى بني املعدالت يف وقت البيع ويف 
وقت الش���راء )24.2 يف املائة من البلدان( أو اس���تخدام املعدل املتوس���ط ألقصر فترة تنطبق عليها املعاملة 

)31.8 يف املائة من البلدان(.
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املسائل املتعلقة بالتقييم )نسبة مئوية( الجدول 8-1- 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر 

بمرحلة انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هل تسـتعملون أحـكام اتفاق منظمة التجـارة العاملية 

بشـأن التقييـم كأسـاس لحسـاب القيمـة اإلحصائية 

58.320.521.261.39.729.057.423.818.8للبضائع؟

هـل تقومـون بحسـاب القيمـة اإلحصائيـة للبضائـع 

92.46.11.593.56.50.092.15.92.0املستوردة عىل أساس القيمة شاملة الشحن والتأمني؟

هـل البيانـات الخاصة بالشـحن الـدويل والتأمني فيما 

42.456.11.525.874.20.047.550.52.0يتعلق باسترياد البضائع متاحة بشكل منفصل؟

هل تقومون بجمع ونرش قيمة البضائع املسـتوردة عىل 

28.069.72.319.480.60.030.766.33.0أساس القيمة تسليم ظهر السفينة؟

هـل القيمة اإلحصائية للبضائع املصدَّرة محسـوبة عىل 

96.22.31.596.83.20.096.02.02.0أساس القيمة تسليم ظهر السفينة؟

هل تقومون بتسـجيل وحفظ املعلومات عن العملة التي 

62.132.65.367.725.86.560.434.75.0اسُتخِدمت يف تحديد القيمة يف اإلقرار الجمركي؟

عنـد تحويل العمـالت األجنبية إىل العملـة الوطنية هل 

تستعملون السـعر املعلَن من ِقبَل السلطات الرسمية يف 

78.85.315.983.90.016.177.26.915.8بلدكم؟

إذا كانت أسعار الرصف وقت البيع ووقت الرشاء متاحة، 

هل تسـتعملون سـعر النقطة الوسـطى بني التاريخني 

24.252.323.529.032.338.722.858.418.8ألغراض التحويل؟

هل تستعملون سعر الرصف الساري يف تاريخ التصدير 

أو االسترياد؟

وإذا لـم يكـن األمـر كذلك يرجـى بيان سـعر الرصف 

املستعمل لهذا الغرض يف خانة املالحظات.

63.620.515.945.229.0.2569.317.812.9

إذا كان سـعر الـرصف غـري متـاح يف تاريـخ التصدير أو 

االسترياد هل تستعملون متوسط سعر الرصف ألقرص فرتة 

31.829.538.635.512.951.630.734.734.7تنطبق عليها املعاملة؟

البلد الشريك كاف - 

حتظى بقبول عام توصيات التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع بشأن   -29-1
نسبة البيانات إىل البلد الشريك )انظر اجلدول 1-9(، حيث تلتزم هبا 90.2 يف املائة من البلدان اليت جتمع 
إحصاءات عن بلد املنشأ و 90.9 يف املائة من البلدان اليت جتمع إحصاءات عن آخر بلد مقصد معروف 
للص���ادرات. ويف احلالت���ني زاد معدل االلتزام بالتوصية منذ عام 1996 )81.8 يف املائة و 87.8 يف املائة 
على التوايل(. وُتطبَّق اتفاقية كيوتو يف حتديد بلد املنشأ، بنسبة 80.6 يف املائة يف البلدان املتقدمة و 59.4 
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األسئلة املتعلقة بنسبة البيانات إىل البلد الرشيك )نسبة مئوية( الجدول 9-1- 

السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

لون الـرشكاء التجاريني معكم  هل تسـجِّ

عىل أسـاس تعريـف اإلقليـم اإلحصائي 

57.613.628.851.625.822.659.49.930.7الذي يستعمله الرشكاء أنفسهم؟

هل تجمعون إحصاءات الواردات حسب:

90.27.62.396.83.20.088.18.93.0بلد املنشأ؟

ويف هـذه الحالة هل تتبعون بشـكل عام 

64.45.330.380.69.79.759.44.036.6تعريف بلد املنشأ الوارد يف اتفاقية كيوتو؟

47.046.26.877.422.60.037.653.58.9بلد الشحن؟

29.564.46.19.790.30.035.656.47.9بلد الرشاء؟

13.642.443.99.758.132.314.937.647.5بلد آخر؟

هل تسجلون بالنسبة للواردات:

23.555.321.219.474.26.524.849.525.7البلد الذي طلب معاملة تفضيلية؟

32.647.719.738.754.86.530.745.523.8البلد الذي ُمنح معاملة تفضيلية؟

هل تجمعون إحصاءات الصادرات حسب:

90.96.13.093.56.50.090.15.94.0بلد آخر مقصد معروف؟

19.762.917.49.787.13.222.855.421.8بلد الشحن؟

22.071.26.80.0100.00.028.762.48.9بلد البيع؟

6.846.247.03.267.729.07.939.652.5بلد آخر؟

يف املائة يف البلدان النامية واليت يف مرحلة انتقالية. وهذا جيعل البيانات اخلاصة بالشركاء التجاريني للبلدان 
النامية واليت يف مرحلة انتقالية أقل قبواًل للمقارنة من بيانات البلدان املتقدمة.

وقد أبلغت 47 يف املائة فقط من البلدان عن اس���تعمال بلد الشحن كشريك جتاري   -30-1
إض���ايف بالنس���بة للواردات، و 19.7 يف املائة بالنس���بة للص���ادرات. ويالَحظ أن معظ���م البلدان املتقدمة 
)77.4 يف املائة( تستعمل بلد الشحن للواردات ولكن قلياًل منها )9.7 يف املائة( يستعملها للصادرات.

نوعية البيانات الم - 

اش���تمل االس���تبيان على عدة أس���ئلة هتدف إىل احلصول على بع���ض املعلومات عن   -31-1
ممارسات البلدان فيما يتعلق بتقييم نوعية البيانات. وكانت ردود البلدان )انظر اجلدول 1-10( مفيدة من 
عدة نواح. فعلى س���بيل املثال تبيَّن أن 80.3 يف املائة من إدارات اجلمارك يف مجيع البلدان تعقد دورات 
ار ووكالئهم فيما يتعلق بتقدمي اإلقرارات اجلمركية، وأن 72.7 يف املائة من البلدان  تدريبي���ة لتوعي���ة التجَّ

تستعمل أسعار السلع األساسية أو ِقيم الوحدات يف تقدير مدى مصداقية السجالت اجلمركية.
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ة  ويش���ّجع دليل جتميع إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع استعمال تقديرات معدَّ  -32-1
بعناية لتس���ديد القِيم أو الكّميات الناقصة، إاّل أن املمارس���ة العملية ال تس���ري يف هذا االجتاه حاليًا - إذ أن 
حنو ثلث البلدان فقط هي اليت تفعل ذلك )31.1 يف املائة بالنسبة للقيم الناقصة و 34.1 يف املائة بالنسبة 
للكمي���ات الناقص���ة(. وأقل من نصف البلدان املتقدمة )41.9 يف املائ���ة( تضع تقديرات للتجارة اليت تقل 
قيمتها عن العتبة اإللزامية لإلقرارات وُتدِخل هذه التقديرات يف إحصاءاهتا التجارية، وتقوم 8.9 يف املائة 

فقط من البلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية بذلك.
ومن العناصر املهمة يف حتسني نوعية البيانات إجراء دراسات توفيق ثنائية أو متعددة   -33-1
األطراف مع الشركاء التجاريني. ومن العالمات املشّجعة أن هذه الدراسات جتري فعاًل يف معظم البلدان 
املتقدمة )71 يف املائة( ويف عدد ال بأس به من البلدان النامية واليت متر مبرحلة انتقالية )40.6 يف املائة(.

وُيستفاد من ردود الدول أن العمل الذي يقوم به مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   -34-1
)األونكتاد( بش���أن وضع نظام آيل للبيانات اجلمركية، والترويج هلذا النظام الس���تعماله يف إدخال بيانات 
اإلقرارات اجلمركي�ة وتدقيقها أخذ يؤيت ُأكله، حيث تستعمل هذا النظام اآلن نصف البلدان النامية واليت 

يف مرحلة انتقالية )51.5 يف املائة(.

األسئلة املتعلقة بنوعية البيانات )نسبة مئوية( الجدول 10-1- 

السؤال

االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هـل تسـتعملون عتبة للقيمـة، بحيث 

ال يطلـب إقـرارات جمركيـة إذا كانت 

37.951.510.661.338.70.030.755.413.9القيمة الفعلية أقل منها؟

إذا كنتـم تسـتعملون عتبـة للقيمـة، 

هل ُتجـرون تقديـرات للتجـارة دون 

تلك العتبة وتدخلونهـا يف إحصاءاتكم 

16.745.537.941.932.325.88.949.541.6التجارية؟

هل تسـتخدم إدارة الجمـارك يف بلدكم 

النظام اآليل للبيانات الجمركية يف إدخال 

43.949.26.819.471.09.751.542.65.9بيانات اإلقرارات الجمركية وتدقيقها؟

هل ُيجرى التفتيش العيني للبضاعة من 

74.28.317.490.30.09.769.310.919.8ِقبَل الجمارك عىل أساس تقدير املخاطر؟

هل تقوم إدارة الجمارك يف بلدكم بعقد 

ـار ووكالئهـم يف  دورات لتدريـب التجَّ

80.312.96.883.912.93.279.212.97.9إعداد اإلقرارات الجمركية؟

هل يسـتخدم مكتب الجمـارك لديكم 

يف   )Eurotrace( األوروبـي  النظـام 

15.276.58.33.296.80.018.870.310.9تجهيز السجالت الجمركية؟

هل تسـتعملون أسـعار السلع أم قيمة 

الوحدات يف تقدير مصداقية السجالت 

72.722.74.587.16.56.568.327.74.0الجمركية؟
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السؤال

االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

لتسـديد  تقديـرات  تسـتعملون  هـل 

بيانـات القيـم الناقصة عىل مسـتوى 

31.160.68.335.561.33.229.760.49.9التسجيل التفصييل للسجالت؟

لتسـديد  تقديـرات  تسـتعملون  هـل 

بيانات الكميات الناقصة عىل مسـتوى 

34.156.89.138.754.86.532.757.49.9التسجيل التفصييل للسجالت؟

إذا كان األمـر كذلـك، هـل تسـتخدمون 

طرقاً مختلفة لتقدير الكميات حسب نوع 

16.714.468.99.729.061.318.89.971.3البضاعة املتاجر فيها؟ يرجى بيان ذلك.

منذ عـام 2000 هل أجريتم دراسـات 

ثنائية أو متعددة األطراف للتوفيق مع 

رشكائكـم التجاريـني أو هل تعتزمون 

إجـراء دراسـات مـن هـذا النـوع يف 

47.740.212.171.029.00.040.643.615.8املستقبل القريب؟

التجارة حسب واسطة النقل ميم - 

يتزايد باستمرار جتميع إحصاءات التجارة حسب واسطة النقل - إذ تقوم 90.3 يف   -35-1
املائة من البلدان املتقدمة و74.3 يف املائة من البلدان األخرى بتجميع تلك البيانات )اجلدول 11-1(.

األسئلة املتعلقة بواسطة النقل )نسبة مئوية( الجدول 11-1- 

االقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132السؤال
 االقتصادات النامية والتي تمر 

بمرحلة انتقالية

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هـل تعـدون إحصـاءات للتجارة 

78.016.75.390.36.53.274.319.85.9حسب واسطة النقل؟

إذا كنتم تعدون إحصاءات التجارة 

حسب واسطة النقل، هل تستعملون 

التصنيف التايل لوسائط النقل:

85.68.36.193.50.06.583.210.95.9النقل الجوي؟

75.012.112.983.96.59.772.313.913.9النقل البحري؟

33.337.928.854.822.622.626.742.630.7النقل املائي الداخيل؟

53.026.520.571.012.916.147.530.721.8السكك الحديدية؟

66.718.215.271.012.916.165.319.814.9الطرق؟

38.635.625.861.316.122.631.741.626.7األنابيب؟
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تفاصي���ل البيانات املنش���ورة. يعرض اجلدول 1-13 ردود البلدان فيما يتعلق بنش���ر   -38-1
البيانات. فعلى سبيل املثال تنشر 96.8 يف املائة من البلدان املتقدمة بيانات شهرية مفّصلة حسب شركاء 
التجارة الرئيس���يني أو حس���ب فئات السلع الرئيسية، وتقوم هبذا النش���ر 70.3 يف املائة من البلدان النامية 

والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية.
اإلعالن العام عن نشر البيانات. ُتصِدر البلدان النامية واليت يف مرحلة انتقالية إعالنات   -39-1
عامة عن تواريخ اإلصدار أقل كثريًا مما هو جار يف البلدان املتقدمة )56.4 يف املائة مقابل 93.5 يف املائة 

على التوايل(.
سرّية البيانات. احلفاظ على سرّية البيانات الفردية هو من املتطلبات العامة، وللبلدان   -40-1
بشكل عام سياسات معتمدة يف هذا الصدد. ويف نفس الوقت ينبغي تطبيق هذه السياسات بطريقة ال تؤثِّر 
على إتاحة البيانات التجميعية. وختتلف سياس���ات البلدان يف هذا الصدد. ويتبيَّن من اجلدول 1-13 أن 
معظم البلدان املتقدمة )64.5 يف املائة( ُتصِدر تقارير دائمًا عن التفاصيل الكاملة لش���ركاء التجارة على 
مستوى التجميع األعلى مباشرة من املستوى الذي حيمي سرّية البيانات، وال تبلغ هذه النسبة سوى 44.6 
يف املائ���ة ب���ني البل���دان النامية واليت يف مرحلة انتقالية. غري أن 32.3 يف املائة من البلدان املتقدمة أش���ارت 
بوضوح إىل أنه ال توجد لديها سياسة من هذا النوع، وتبلغ هذه النسبة 23.8 يف املائة بني البلدان النامية 

انتظام اإلبالغ )نسبة مئوية( الجدول 12-1- 

البلدان أو املناطق

تتاح البيانات السنوية يف غضون:تتاح البيانات الفصلية يف غضون:تتاح البيانات الشهرية يف غضون:

صفر إىل 
43 يوماً

44 إىل 66 
يوماً

67 يوماً 

فأكثر

صفر إىل 
43 يوماً

44 إىل 
66 يوماً

67 يوماً 

فأكثر

صفر إىل 
139 يوماً

140 إىل 

210 أيام

211 يوماً 

فأكثر

79.314.46.365.322.412.282.78.29.1جميع البلدان واملناطق الـ 132

74.212.912.969.617.413.092.30.07.7االقتصادات املتقدمة

االقتصـادات النامية والتي تمر 

81.315.03.864.024.012.079.810.79.5بمرحلة انتقالية

إبالغ المعلومات ونشرها نون - 

ُحسن التوقيت. حتّسن التوقيت بصفة عامة منذ عام 1996. ففي عام 2006 كانت   -36-1
79.3 من البلدان تتيح بياناهتا الشهرية يف أقل من 43 يومًا )انظر اجلدول 1-12(. وحتّقق ذلك للبلدان 
النامية واليت يف مرحلة انتقالية )81.3 يف املائة( أكثر من البلدان املتقدمة )74.2 يف املائة(، ولكن ال توجد 
لألس���ف معلوم���ات ملقارنة نوعية تل���ك البيانات اليت تعدها هاتان املجموعتان من البلدان. وتنش���ر معظم 
البلدان )87.7 يف املائة( بيانات فصلية يف غضون 66 يومًا. أما البيانات السنوية فتصدر عادة )يف 90.9 
يف املائة من احلاالت( يف غضون 210 أيام. ويعين هذا أن إحصاءات التجارة اخلارجية يف معظم احلاالت 

تتفق من حيث التوقيت مع اخلطوط التوجيهية املوصى هبا عادة لإلحصاءات االقتصادية، أو تسبقها.
ويالَح���ظ أن إب���الغ اإلحصاءات الدولية، كم���ا يظهر يف البيانات الس���نوية لقاعدة   -37-1
بيان���ات إحص���اءات جتارة البضائع لدى األمم املتحدة، يتأخر كثريًا عن التواريخ املبّلغة من البلدان يف هذا 

االستبيان.
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واليت هي يف مرحلة انتقالية، مما يعين أن 29.8 يف املائة من هذه الفئة مل ُتجّب على السؤال أو ذكرت أن 
املوضوع غري وارد يف بياناهتا التجارية.

نش���ر البيان���ات الفوقية. يس���هم نش���ر البيان���ات الفوقية يف حتس���ني النوعي�����ة العام�ة   -41-1
إلحص����اءات التج�����ارة )انظ��ر الفقرات 1-31 إىل 1-34( ويتبيَّن من الردود على االس���تبيان أن معظم 
البلدان )73.5 يف املائة( تنش���ر بيانات فوقية. ومع أن كل البلدان املتقدمة تقريبًا )96.8 يف املائة( تنش���ر 
بيان���ات فوقية، فإن هذه النس���بة ال تتجاوز الثلثني يف البل���دان النامية واليت يف مرحلة انتقالية )انظر اجلدول 

.)13-1

األسئلة املتعلقة بالنرش )نسبة مئوية( الجدول 13-1- 

السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هـل تقومون بإعداد بيانـات تجميعية 

التجاريني  الـرشكاء  )موّزعـة حسـب 

الرئيسـيني أو حسـب فئات البضائع( 

76.520.53.096.83.20.070.325.74.0وتنرشونها عىل أساس شهري؟

هل تجمعون بيانات تفصيلية حسـب 

فئـة البضاعـة والـرشكاء التجاريـني 

63.628.08.364.525.89.763.428.77.9وتنرشونها عىل أساس فصيل؟

عنـد تطبيق مبدأ الرسّيـة عىل منتجات 

معيَّنة، هـل تنرشون دائمـاً التفاصيل 

الكاملة املتعلقة بالرشيك التجاري عىل 

مستوى تجميع البضائع األعىل مبارشة 

مـن املسـتوى املطلوب لحمايـة رسّية 

49.225.825.064.532.33.244.623.831.7البيانات؟

هل تنرشون الوثائق الخاصة بمصادر 

73.518.28.396.83.20.066.322.810.9بياناتكم وطرق تجميعها؟

هـل تنرشون تواريخ إصـدار بياناتكم 

65.228.86.193.56.50.056.435.67.9مسبقاً؟

هـل تتيحـون بياناتكـم عـىل موقـع 

84.111.44.596.83.20.080.213.95.9الشبكة؟

هل تقومـون بصفة دوريـة بمراجعة 

معلومـات  تتـاح  )عندمـا  البيانـات 

90.94.54.593.53.23.290.15.05.0جديدة(؟

سياسة املراجعة. يتبيَّن من اجلدول 1-13 كذلك أن 90.9 يف املائة من البلدان تقوم   -42-1
مبراجعة بياناهتا إذا أُتيحت معلومات جديدة. وينطبق هذا بالتساوي تقريبًا بني البلدان املتقدمة )93.5 يف 

املائة( والبلدان النامية واليت يف مرحلة انتقالية )90.1 يف املائة(.
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توزيع الردود املتعلقة بالبضائع املوىص بإدراجها )نسبة مئوية( املرفق 1-1- 

السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هـل تدرجون ما ييل ضمن إحصاءات 

التجارة:

86.410.63.096.83.20.083.212.94.0الذهب غري النقدي؟

)أي  التجهيـز  برسـم  البضائـع 

أو  الخـارج  إىل  املرسـلة  البضائـع 

الـواردة إىل بلدكم ألجـل التجهيز/ 

التجهيـز  التصنيـع، بمـا يف ذلـك 

بموجـب عقـد والتجهيـز بموجب 

82.69.18.396.80.03.278.211.99.9إجراء التصنيع الداخيل(؟

البضائع املرسـلة عـن طريق الربيد 

82.612.94.596.83.20.078.215.85.9أو خدمات الربيد الخاصة؟

النفايات والخردة، إذا كانت قيمتها 

81.89.88.393.56.50.078.210.910.9إيجابية؟

املتاجـر فيهـا لحسـاب  البضائـع 

80.314.45.393.53.23.276.217.85.9الحكومة؟

كحامـالت  املسـتخدمة  البضائـع 

للمعلومـات والربمجيـات املطـّورة 

لالسـتخدام العام أو التجاري )مثل 

املجموعـات املغلفـة التـي تحتوي 

عىل أقـراص حاسـوبية مدمجة أو 

أقراص فيديـو رقمية مع برمجيات 

76.515.28.390.39.70.072.316.810.9حاسوبية و/أو بيانات(؟

مالحظة: ال تشـمل هذه الفئة املواد 

املطّورة “حسب الطلب”.

املسـاعدات الغذائيـة وغريهـا مـن 

75.822.02.364.535.50.079.217.83.0أشكال املساعدة اإلنسانية؟

الحـدود  تعـرب  التـي  البضائـع 

كنتيجـة ملعامـالت بـني الـرشكات 

األُم ومؤسسـاتها لالستثمار املبارش 

75.013.611.4100.00.00.067.317.814.9)الرشكات املنتسبة والفروع(؟

السـفن والطائـرات وغريهمـا مـن 

75.018.26.896.83.20.068.322.88.9املعدات املتنقلة؟

71.216.712.196.83.20.063.420.815.8السلع املرتجعة؟

68.215.915.990.33.26.561.419.818.8الكهرباء والغاز؟

السـلع املشـمولة بعقود إيجار مايل 

66.722.710.696.83.20.057.428.713.9)أي عقود إيجار ملدة سنة أو أكثر(؟

البضائع املتاجر فيها وفقاً التفاقات 

61.427.311.490.33.26.552.534.712.9تبادل؟
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السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

الهدايـا يف حـدود معيَّنـة يقررهـا 

60.628.810.658.138.73.261.425.712.9القانون الوطني؟

59.832.67.690.36.53.250.540.68.9البضائع لالستعمال العسكري

الزجاجـات الفارغـة غـري املقصود 

59.125.815.267.722.69.756.426.716.8ملؤها؟

57.628.014.474.216.19.752.531.715.8بضائع االستيداع؟

غـري  املاليـة  والصكـوك  األوراق 

54.538.66.874.222.63.248.543.67.9املصّدرة والعمالت غري املتداولة؟

صيد السـمك، واملعادن املستخرجة 

من قـاع البحر، واملسـرتجعات من 

السـفن األجنبية الغارقـة يف املوانئ 

54.527.318.280.63.216.146.534.718.8الوطنية؟

البضائع التـي يحملهـا جميع فئات 

املسـافرين، بمـن فيهـم العمال غري 

املقيمني، يف حدود معيَّنة )أي باستثناء 

الشـخيص(  لالسـتعمال  البضائـع 

 كمـا تحّددها القوانـني الوطنية، مثل 

وكية؟ 51.537.111.435.558.16.556.430.712.9ما يسمى التجارة املكُّ

املسـتودعات واملخازن، والصابورة 

والتغليـف، التـي ُتزّود بها السـفن 

األجنبيـة أو الطائـرات األجنبيـة يف 

51.535.612.958.135.56.549.535.614.9املنطقة االقتصادية لبلدكم؟

47.028.025.071.012.916.139.632.727.7املياه؟

47.041.711.419.474.26.555.431.712.9متعلقات املهاجرين؟

صيد السـمك، واملعادن املستخرجة 

مـن قـاع البحـر واألغـراض التي 

تستنقذها السـفن الوطنية يف أعاىل 

42.437.919.764.519.416.135.643.620.8البحار من السفن األجنبية الغارقة؟

البضائع املنقولة من إحدى املنظمات 

39.427.333.361.316.122.632.730.736.6أو إليها كمخزون احتياطي؟

37.149.213.645.238.716.134.752.512.9التجارة املحلية عرب الحدود؟

البضائع الواردة من باقي العالم إىل 

مؤسسات مشـاطئة تقع يف املنطقة 

االقتصادية للبلد، والبضائع املرسلة 

إىل باقي العالم من منشآت مشاطئة 

34.139.426.551.612.935.528.747.523.8تقع يف املنطقة االقتصادية يف البلد؟

البضائع املصاَدرة من ِقبَل الجمارك 

33.348.518.229.054.816.134.746.518.8ثم بيعت بعد ذلك؟
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السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

املخـازن واملسـتودعات والصابورة 

وأدوات التغليـف التي تصل املوانئ 

32.640.926.529.045.225.833.739.626.7املحلية من سفن أو طائرات أجنبية؟

املسـتودعات واملخـازن والصابورة 

تحوزهـا  التـي  التغليـف  وأدوات 

الطائـرات  أو  الوطنيـة  السـفن 

الوطنية من سفن أو طائرات أجنبية 

28.045.526.522.654.822.629.742.627.7يف املنطقة االقتصادية لبلدكم؟

13.670.515.922.671.06.510.970.318.8تقديرات للتجارة غري املسجلة؟

توزيع الردود املتعلقة بالبضائع املوىص باستبعادها )نسبة مئوية( املرفق 2-1- 

السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هـل تسـتبعدون مـن إحصـاءات 

التجارة البنود التالية:

املاليـة  واألوراق  النقديـة  األوراق 

86.49.14.596.83.20.083.210.95.9والعمالت قيد التداول؟

81.811.46.896.83.20.077.213.98.9البضائع يف الرتانزيت؟

الذهب النقدي )أي الذهب املتداول 

بـني السـلطات النقديـة الوطنية 

والدولية أو املصارف املرّخص لها 

79.512.18.396.83.20.074.314.910.9بذلك(؟

البضائـع التي بحوزة جميع فئات 

املسـافرين، بمن فيهم العمال غري 

الخـاص  السـتعمالهم  املقيمـني، 

والتـي يجري حملها عـرب الحدود 

تتجـاوز  ال  قيمـة  أو  بكميـات 

الحّد املسـموح به طبقـاً للقوانني 

76.514.49.196.83.20.070.317.811.9الوطنية؟

البضائـع التـي تنتقل بـني بلدكم 

والجيـوب اإلقليمية التابعة لبلدكم 

يف بلدان أخـرى )مثل السـفارات 

75.812.112.187.112.90.072.311.915.8واملنشآت العسكرية وغريها(؟

للسـفارات  املشـرتاة  البضائـع 

العسـكرية  واملنشـآت  األجنبيـة 

بلدكـم  يف  وغريهـا  األجنبيـة 

73.515.211.487.112.90.069.315.814.9الستعمالها الخاص؟
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السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

الخارجـة  أو  الداخلـة  البضائـع 

72.718.98.393.56.50.066.322.810.9مؤقتاً؟

لإليجـار  الخاضعـة  البضائـع 

التشـغييل )أي إيجار ملدة تقل عن 

72.713.613.696.83.20.065.316.817.8سنة واحدة(؟

البضائع التي بحوزة غري املقيمني 

يف بلدكم واستغنوا عنها، أثناء فرتة 

التسـجيل، والتـي ال تعـرب حدود 

72.012.115.996.83.20.064.414.920.8البلد؟

األصول غـري املالية، التـي انتقلت 

غـري  إىل  مقيمـني  مـن  ملكيتهـا 

68.911.419.796.83.20.060.413.925.7مقيمني دون أن تعرب الحدود؟

البضائـع التي خرجت من املنطقة 

ر ولكنها  االقتصاديـة للبلد املصـدِّ

ُفقـدت أو تحطمـت قبـل دخولها 

67.414.418.287.19.73.261.415.822.8املنطقة االقتصادية لبلدكم؟

والدوريـات  واملجـالت  الصحـف 

اشـرتاكات  بموجـب  املرسـلة 

65.222.012.971.029.00.063.419.816.8مبارشة؟

الزجاجـات الفارغـة التـي تعـاد 

62.125.012.977.419.43.257.426.715.8بغرض إعادة ملئها؟

الفضالت والخـردة التي ليس لها 

62.126.511.477.419.43.257.428.713.9قيمة إيجابية؟

صيد السـمك يف أعـايل البحار عىل 

التابعـة  الوطنيـة  السـفن  ظهـر 

لبلدكـم والتـي ترسـو يف املنطقة 

59.114.426.561.322.616.158.411.929.7االقتصادية؟

املنظمات  التي تشـرتيها  البضائع 

املنطقـة  يف  الواقعـة  الدوليـة 

االقتصاديـة لبلدكـم، مـن بلدكم، 

53.027.319.758.132.39.751.525.722.8الستعمالها الخاص؟

البضائـع التي تدخل أو تخرج من 

اإلقليم االقتصادي لبلدكم بطريقة 

50.023.526.554.825.819.448.522.828.7غري قانونية؟

املسـتودعات واملخازن والصابورة 

وأدوات التغليف التي تحوز عليها 

الطائـرات  أو  الوطنيـة  السـفن 

الوطنية خارج املنطقة االقتصادية 

47.722.729.561.322.616.143.622.833.7لبلدكم؟
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السؤال
االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقاليةاالقتصادات املتقدمةجميع البلدان واملناطق الـ 132

ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

47.737.115.258.135.56.544.637.617.8البضائع برسم اإلصالح؟

املسـتودعات واملخازن والصابورة 

وأدوات التغليـف التـي تـزّود بها 

السفن أو الطائرات الوطنية ُسفناً 

أو طائـرات أجنبية خـارج اإلقليم 

االقتصـادي لبلدكـم أو ترسـو يف 

موانـئ خارجيـة  مـن سـفن أو 

43.224.232.638.738.722.644.619.835.6طائرات وطنية؟ 

تنتقـل  التـي  املنقولـة  املعـدات 

ملكيتهـا وهي خـارج بلـد إقامة 

40.931.827.329.061.39.744.622.832.7املالك األصيل؟

واملعـادن  األسـماك،  صيـد 

البحـر  قـاع  مـن  املسـتخرجة 

والبضائع املسـتنقذة من السـفن 

الوطنية الغارقـة يف موانئ أجنبية 

أو من سفن وطنية يف أعايل البحار، 

34.830.334.822.654.822.638.622.838.6املباعة إىل سفن أجنبية؟

بلدكـم  مـن  املصـدَّرة  البضائـع 

ولكنهـا ُفقـدت أو تحّطمـت بعد 

31.147.022.032.358.19.730.743.625.7انتقال امللكية إىل املستورد؟

البضائـع  فئـات  مـن  فئـة  أي 

14.463.622.03.290.36.517.855.426.7املستعملة؟

مقارنة الردود الواردة يف عامي 1996 و 2006 عىل نموذجي االستبيان )نسبة مئوية( املرفق 3-1- 

توزيع الردود حسب املنطقةاألسئلة
19962006

الفرق
ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

هل تدرجون ما ييل يف إحصاءات 

التجارة:
77.717.64.786.410.63.08.7جميع الردودالذهب غري النقدي؟

81.818.20.096.83.20.015.0االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

76.517.46.183.212.94.06.7مرحلة انتقالية

البضائـع املتاجر فيها لحسـاب 

الحكومة؟

79.714.95.480.314.45.30.6جميع الردود

84.812.13.093.53.23.28.7االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-78.315.76.176.217.85.92.1مرحلة انتقالية
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توزيع الردود حسب املنطقةاألسئلة
19962006

الفرق
ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

50.042.67.459.832.67.69.8جميع الردودالبضائع لالستعمال العسكري؟

84.812.13.090.36.53.25.5االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

40.051.38.750.540.68.910.5مرحلة انتقالية

-74.318.96.868.215.915.96.1جميع الردودالكهرباء والغاز واملياه؟

-93.93.03.090.33.26.53.6االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-68.723.57.861.419.818.87.3مرحلة انتقالية

البضائع املرسلة عن طريق الربيد 

أو خدمات الربيد الخاصة؟

75.720.93.482.612.94.56.9جميع الردود

-97.03.00.096.83.20.00.2االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

69.626.14.378.215.85.98.6مرحلة انتقالية

وسـائر  والطائـرات  السـفن 

املعدات املتحركة؟

52.737.89.575.018.26.822.3جميع الردود

69.727.33.096.83.20.027.1االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

47.840.911.368.322.88.920.5مرحلة انتقالية

البضائع املرسلة من جميع أنحاء 

العالم إىل منشـآت مشاطئة تقع 

يف اإلقليـم االقتصـادي لبلدكـم، 

والبضائع املرسلة إىل سائر أنحاء 

العالم من منشـآت مشاطئة تقع 

يف اإلقليم االقتصادي لبلدكم؟

27.054.118.934.139.426.57.1جميع الردود

-57.627.315.251.612.935.56.0االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

18.361.720.028.747.523.810.4مرحلة انتقالية

املستودعات واملخازن والصابورة 

وأدوات التغليـف التي تزّود بها 

السـفن أو الطائرات األجنبية يف 

اإلقليم االقتصادي لبلدكم؟

49.343.27.451.535.612.92.2جميع الردود

51.545.53.058.135.56.56.6االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

48.742.68.749.535.614.90.8مرحلة انتقالية

املستودعات واملخازن والصابورة 

وأدوات التغليـف التـي تصل إىل 

املوانـئ الوطنيـة من السـفن أو 

الطائرات األجنبية؟

-38.551.410.132.640.926.55.9جميع الردود

-54.539.46.129.045.225.825.5االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-33.954.811.333.739.626.70.2مرحلة انتقالية

صيد األسماك واملعادن املستخرجة 

من قاع البحر والبضائع املستنقذة 

مـن السـفن الغارقـة األجنبية يف 

املوانئ الوطنية؟

50.735.813.554.527.318.23.8جميع الردود

-85.59.16.180.63.216.14.2االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

40.943.515.746.534.718.85.6مرحلة انتقالية
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توزيع الردود حسب املنطقةاألسئلة
19962006

الفرق
ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

صيد األسماك واملعادن املستخرجة 

من قاع البحر والبضائع املستنقذة 

من السفن األجنبية من ِقبَل السفن 

الوطنية يف أعايل البحار؟

33.848.617.642.437.919.78.6جميع الردود

48.536.415.264.519.416.116.0االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

29.652.218.335.643.620.86.0مرحلة انتقالية

-84.58.86.882.69.18.31.9جميع الردودالبضائع برسم التجهيز؟

-100.00.00.096.80.03.23.2االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-8011.38.778.211.99.91.8مرحلة انتقالية

62.229.78.166.722.710.64.5جميع الردودالبضائع قيد اإليجار املايل؟

87.912.10.096.83.20.08.9االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

54.834.810.457.428.713.92.6مرحلة انتقالية

املتاجـر فيهـا وفقـاً  البضائـع 

التفاقات مقايضة؟

57.436.56.161.427.311.44.0جميع الردود

-90.96.13.090.33.26.50.6االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

47.845.27.052.534.712.94.7مرحلة انتقالية

املعونـات  وسـائر  األغذيـة 

اإلنسانية؟

63.532.44.175.822.02.312.3جميع الردود

-69.730.30.064.535.50.05.2االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

61.733.05.279.217.83.017.5مرحلة انتقالية

36.553.410.137.149.213.60.6جميع الردودالتجارة املحلية عرب الحدود

-45.536.418.245.238.716.10.3االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

33.958.37.834.752.512.90.8مرحلة انتقالية

هل تسـتبعدون مـن إحصاءات 

التجارة ما ييل:

70.910.818.281.811.46.810.9جميع الردودبضائع الرتانزيت؟

90.93.06.196.83.20.05.9االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

65.213.021.777.213.98.912.0مرحلة انتقالية

البضائـع التـي تدخـل اإلقليـم 

االقتصادي لبلدكم أو تخرج منه 

بطريقة غري رشعية؟

-83.110.16.850.023.526.533.1جميع الردود

-87.99.1354.825.819.433.1االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-81.710.47.848.522.828.733.2مرحلة انتقالية
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توزيع الردود حسب املنطقةاألسئلة
19962006

الفرق
ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

78.413.58.179.512.18.31.1جميع الردودالذهب النقدي؟

90.99.10.096.83.20.05.9االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-74.814.810.474.314.910.90.5مرحلة انتقالية

واملعـادن  األسـماك  صيـد 

البحـر  قـاع  مـن  املسـتخرجة 

والبضائع املسـتنقذة من السفن 

الوطنية يف املوانئ األجنبية أو من 

السـفن الوطنية يف أعايل البحار 

من ِقبل سفن أجنبية؟

-59.525.714.934.830.334.824.7جميع الردود

-54.536.49.122.654.822.631.9االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

مرحلة انتقالية
60.922.616.538.622.838.622.3-

اإليجـارات  قيـد  البضائـع 

التشغيلية؟

63.527.78.872.713.613.69.2جميع الردود

78.821.20.096.83.20.018.0االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

59.129.611.365.316.817.86.2مرحلة انتقالية

44.645.99.547.737.115.23.1جميع الردودالبضائع برسم اإلصالح؟

48.551.50.058.135.56.59.6االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

43.544.312.244.637.617.81.1مرحلة انتقالية

البضائـع الداخلـة أو الخارجـة 

بصفة مؤقتة؟

61.530.48.172.718.98.311.2جميع الردود

72.724.23.093.56.50.020.8االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

58.332.29.666.322.810.98.0مرحلة انتقالية

التقييــم

هل القيمـة اإلحصائية للبضائع 

املسـتوردة هي القيمـة خالصة 

الشحن والتأمني؟

90.56.13.492.46.11.51.9جميع الردود

-93.96.10.093.56.50.00.4االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

89.66.14.392.15.92.02.5مرحلة انتقالية

هل القيمـة اإلحصائية للبضائع 

املصدَّرة هي القيمة تسليم ظهر 

السفينة؟

94.62.03.496.22.31.51.6جميع الردود

-97.03.00.096.83.20.00.2االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

93.91.74.396.02.02.02.1مرحلة انتقالية

هـل تسـتعملون سـعر الرصف 

السـاري يف تاريـخ التصدير أو 

االسترياد؟

52.725.721.663.620.515.910.9جميع الردود

-45.545.59.145.229.025.80.3االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

54.820.025.269.317.812.914.5مرحلة انتقالية
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توزيع الردود حسب املنطقةاألسئلة
19962006

الفرق
ال ينطبقالنعمال ينطبقالنعم

الـدويل  الشـحن  بيانـات  هـل 

باسـترياد  املتعلقـة  والتأمـني 

البضاعة متاحة بشكل منفصل؟

29.765.54.742.456.11.512.7جميع الردود

-42.457.60.025.874.20.016.6االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

26.167.86.147.550.52.021.4مرحلة انتقالية

البلدان الرشيكة

إحصـاءات  تجمعـون  هـل 

الصادرات حسب ما ييل:

81.814.93.490.27.62.38.4جميع الردودبلد املنشأ؟

93.96.10.096.83.20.02.9االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

78.317.44.388.18.93.09.8مرحلة انتقالية

-50.044.65.447.046.26.83.0جميع الردودبلد املقصد؟

60.639.40.077.422.60.016.8االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

-47.046.17.037.653.58.99.4مرحلة انتقالية

هل تعّدون إحصاءات الصادرات 

حسب ما ييل:

87.87.44.790.96.13.03.1جميع الردودآخر بلد مقصد معروف؟

-97.03.00.093.56.50.03.5االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

85.28.76.190.15.94.04.9مرحلة انتقالية

تصانيف السلع وقياس الكميات

ق  املنسَّ النظام  هل تسـتخدمون 

كأسـاس لقاعدة بيانـات تجارة 

السلع التفصيلية؟

72.38.818.993.93.03.021.6جميع الردود

90.93.06.196.83.20.05.9االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

67.010.422.693.13.04.026.1مرحلة انتقالية

عـن  بيانـات  تجمعـون  هـل 

الكميات؟

79.72.018.292.44.53.012.7جميع الردود

93.90.06.1100.00.00.06.1االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

75.72.621.790.15.94.014.4مرحلة انتقالية

تضعـون  أو  لون  تسـجِّ هـل 

تقديرات للـوزن الصايف لقياس 

كميات جميع السلع إذا كان ذلك 

ممكناً؟

52.728.418.973.522.73.820.8جميع الردود

69.721.29.171.029.00.01.3االقتصادات املتقدمة

الناميـة والتي يف  االقتصـادات 

47.830.421.774.320.85.026.5مرحلة انتقالية
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الفصل الثاني

حة اتفاقية كيوتو املنقَّ

يق���دِّم هذا الفص���ل وصفًا التفاقية كيوتو املنقَّحة 4 نظرًا ألمهيتها يف توحيد إجراءات   -1-2
التس���جيل اجلمركي )تس���جيل حركة البضائع عرب احلدود(، اليت هي املصدر الرئيسي إلحصاءات التجارة 

الدولية للبضائع.
تق���وم إدارات اجلمارك بدور حيوي يف منو التجارة الدولية وتنمية األس���واق العاملية.   -2-2
ومن ش���أن الكف���اءة والفعالية يف إجراءات اجلم���ارك أن تؤثر تأثريًا كبريًا على تنافس���ية الدول. فالتجارة 
واالس���تثمار الدوليان جيتذهبما اإلدارات اجلمركية اليت تعمل بكفاءة وتعاون وش���فافية، ويف نفس الوقت 
فهما ينفران من املواقع اليت ينظر إليها رجال األعمال باعتبارها مواقع بريوقراطية ومكلِّفة. ومن أهم املبادئ 
احلاكمة يف اتفاقيات كيوتو التزام اإلدارات اجلمركية بتوفري الش���فافية والوضوح أمام مجيع الناش���طني يف 

جمال التجارة الدولية.
وق���د أُبرمت االتفاقية الدولية األصلية لتبس���يط وتنس���يق اإلج���راءات اجلمركية، يف   -3-2
كيوت���و، يف 18 أيار/مايو 1973، ودخلت حيز النفاذ يف 25 أيلول/س���بتمرب 1974. أما اتفاقية كيوتو 
املنقَّحة فتعترب تعدياًل لالتفاقية األصلية، ووقِّعت يف بروكسل يف 26 حزيران/يونيه 1999. وكان اهلدف 

من التنقيح ما يلي:
إزال���ة االختالف���ات يف اإلجراءات واملمارس���ات اجلمركي���ة لدى األط���راف املتعاقدة، تلك  )أ( 

االختالفات اليت ميكن أن تعوق التجارة الدولية وسائر املبادالت الدولية؛
تلبية احتياجات التجارة الدولية واإلدارات اجلمركية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات واملمارسات  )ب( 

اجلمركية؛
ضمان وجود معايري مناسبة للرقابة اجلمركية؛ )ج( 

متكني اإلدارات اجلمركية من االس���تجابة للتحديات الكبرية يف األساليب والتقنيات اإلدارية  )د( 
واخلاصة مبجال األعمال.

وم���ن االعتب���ارات األخرى احلاجة يف اتفاقي�ة كيوت���و املنقَّحة إىل: ‘1’ أن تنص على   -4-2
أن املبادئ األساسية للتبسيط والتنسيق تكون ملِزمة لألطراف املتعاقدة يف االتفاقي�ة املنقحة، ‘2’ أن توفِّر 
ن من  للس���لطات اجلمركية إجراءات تتس���م بالكفاءة، تساندها طرق فعَّالة ومناس���بة للرقابة، ‘3’ أن متكِّ
حتقيق درجة عالية من التبس���يط والتنسيق يف اإلجراءات واملمارسات اجلمركية - وهو هدف أساسي من 
أهداف منظمة اجلمارك العاملية اليت وضعت االتفاقية - ومن مث تس���هم إس���هامًا كبريًا يف تس���هيل التجارة 

الدولية.
وكان مفهومًا أن التبس���يط والتنس���يق املطلوبني ميكن إجنازمها بتطبيق املبادئ التالية   -5-2

على وجه اخلصوص:
تنفيذ برامج هتدف إىل حتديث اإلجراءات واملمارس���ات اجلمركية باستمرار مما يساعد على  )أ( 

زيادة الكفاءة والفعالية؛

منظم���ة اجلم���ارك العاملي���ة، اتفاقية كيوتو   4
املنقَّحة: االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق 
لة(  اإلج���راءات اجلمركي���ة )بصيغتها املعدَّ

)بروكسل 2006(.
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تطبيق املمارسات واإلجراءات اجلمركية بشكل ميكن التنبؤ به ويتسم باالتساق والشفافية؛ )ب( 
إتاحة مجيع املعلومات الالزمة لألطراف املهتمة بشأن القوانني واللوائح اجلمركية واإلرشادات  )ج( 

واإلجراءات واملمارسات اإلدارية؛
تب���ين التقنيات اجلدي���دة مثل إدارة املخاطر والضوابط القائمة على أس���اس املراجعة الداخلية  )د( 

واالستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات؛
التعاون املناس���ب مع الس���لطات الوطنية األخرى واإلدارات اجلمركية األخرى واألوس���اط  )ه�( 

التجارية؛
تطبيق املعايري الدولية ذات الصلة؛ )و( 

إتاحة املجال أمام األطراف املتضررة للوصول إىل اإلجراءات اإلدارية والتشريعية للتظلُّم. )ز( 

هيكل االتفاقية ألف - 

تشتمل االتفاقية على ُصلب االتفاقية، ومرفق عام، وعشرة مرفقات خاصة. ويتكون   -6-2
املرفق العام وكل مرفق من املرفقات اخلاصة من فصول حتتوي على التعاريف واملعايري. وبعض هذه املعايري 
)املرفق العام( ذات طبيعة انتقالية. وحيتوي كل مرفق خاص على ممارسات موصى هبا عالوة على املعايري. 

وتوجد خطوط توجيهية يف كل مرفق، وهذه ليست ملِزمة لألطراف املتعاقدة.

ُصلب االتفاقية باء - 

يش���تمل ُصلب االتفاقية على نطاق االتفاقية وهيكلها وإدارهتا، وحيدِّد عملية تصديق   -7-2
األطراف املتعاقدة عليها. وتنص الفقرة 9 من االتفاقية على أن أي طرف متعاقد يصدِّق على االتفاقية أو 
ينضم إليها يكون ملَزمًا بأي تعديالت على االتفاقية، مبا يف ذلك املرفق العام، ويسري مفعول هذا االلتزام 
اعتبارًا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام. وتنص االتفاقية أيضًا على أن أي طرف متعاقد يقبل 
بأي من مرفقاهتا أو فصوهلا يكون ملَزمًا بأي تعديالت على املعايري الواردة يف ذلك املرفق أو ذلك الفصل، 

تكون قد دخلت حيز النفاذ يف تاريخ قيام الدولة الطرف بإبالغ الوديع لالتفاقية بقبوهلا. 
ومبوجب الفقرة 9 تس���تطيع األطراف املتعاقدة التصدي���ق على االتفاقية دون التوقيع   -8-2
على فصول املرفقات اخلاصة. فعلى س���بيل املثال فإن أذربيجان وبلجيكا والنمس���ا هي أطراف متعاقدة يف 
اتفاقي���ة كيوت���و املنقَّحة، ولكنها مل توّقع على أي من فصول املرفقات اخلاصة. وحىت 8 كانون الثاين/يناير 
2008 أصبحت 58 بلدًا أطرافًا مت�عاقدة يف االتفاقية )انظر املرفق 2-1 فيما يلي(. ومل توقِّع على معظم 
فصول املرفقات اخلاصة سوى أوغندا واجلزائر ومجهورية كوريا وزمبابوي وأستراليا ونيوزيلندا والواليات 

املتحدة األمريكية واليابان.

المرفق العام جيم - 

د  مت اس����تبدال مرفقات االتفاقية األصلية مبرفق عام وعش����رة مرفقات خاصة. وحيدِّ  -9-2
ح مجي����ع التعاريف والعمليات اجلمركية اليت تس����ري على جمموع����ة من اإلجراءات  املرف����ق الع����ام ويوضِّ
م الفصل الثاين من امللح����ق العام تعاريف مفيدة  اجلمركي����ة اخلاص����ة )معرَّفة يف املرفق����ات اخلاصة(. ويقدِّ
ملصطلح����ات مثل “اإلفراج اجلمرك����ي” و“قانون اجلمارك” و“اإلقلي����م اجلمركي”. ويصف الفصل 
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الثالث بالتفصيل إجراءات اإلفراج وسائر اإلجراءات اجلمركية الرمسية، مبا يف ذلك اإلقرار عن البضائع 
وفحص البضائع. ويشمل املرفق العام أيضًا فصواًل عن الرسوم والضرائب، واألمن، والضوابط اجلمركية، 
وتطبيق تكنولوجيا املعلومات، والعالقة بني اجلمارك واألطراف الثالثة، واملعلومات والقرارات واألحكام 

اليت تضعها اجلمارك.
ومتيِّز اتفاقية كيوتو املنقَّحة بني املعايري واملمارس���ات املوصى هبا. أما املعايري فيجب   -10-2
اتباعها بدقة وجيب إدخاهلا يف قانون اجلمارك يف البلد. ويعبِّر املعيار االنتقايل عن معيار يف املرفق العام 
مسموح بتنفيذه على فترة أطول. وأما املمارسات املوصى هبا فليست إلزامية، وإمنا تضيفها البلدان إىل 
تش���ريعاهتا على أس���اس طوعي. ومن أمثلة املعايري الواردة يف املرفق العام نورد فيما يلي مقتطفًا بش���أن 
م معه )ولالطالع على النص الكامل يرجى الرجوع  نس���ق إقرار البضائع وحمتواه واملس���تندات اليت تقدَّ

إىل املرفق 2-2(.

نسق إقرار البضائع ومحتواه

معيار  11-3“
د اجلمارك حمتوى إقرار البضائع. وجيب اتِّباع دليل األمم املتحدة لتصميم املس���تندات  “حتدِّ
اجلمركي���ة يف تصميم اإلقرار الورقي عن البضائع. ويف عملي���ات اإلفراج اجلمركي املؤمتتة، وجيب 
م إلكترونيًا على أس���اس املعايري الدولي���ة لتبادل املعلومات  تصمي���م نس���ق إقرار البضائ���ع الذي يقدَّ

إلكترونيًا الواردة يف توصيات جملس التعاون اجلمركي بشأن تكنولوجيا املعلومات.
معيار  12-3“

تقتصر اجلمارك يف البيانات اليت تطلبها يف إقرارات البضائع على التفاصيل اليت تعترب ضرورية 
لتقدير الرسوم والضرائب ومجعها، وألغراض اإلحصاءات وتطبيق قانون اجلمارك.

معيار  13-3“
م اإلقرار، ألس���باب تقبلها اجلمارك، تقدمي مجيع البيانات املطلوبة يف  إذا مل يكن بوس���ع مقدِّ
إقرار البضائع، ُيسمح بتقدمي إقرار بضائع مؤقت أو غري كامل بشرط أن حيتوي على التفاصيل اليت 

دة. م اإلقرار بإكماله يف غضون فترة حمدَّ تعتربها اجلمارك ض�رورية وأن يتعهَّد مقدِّ
معيار   14-3“

لت اجلمارك إقرار بضائع مؤقتًا أو غري كامل، جيب أن ال ختتلف املعاملة التعريفية  إذا س���جَّ
للبضاعة عن املعاملة اليت يعامل هبا إقرار البضائع لو كان كاماًل أو صحيحًا منذ البداية.

وجي���ب، بعد التأكد من إجراءات األمن املطلوبة، ع���دم تأخري اإلفراج عن البضاعة لضمان 
حتصيل أي رسوم أو ضرائب مطلوبة.

معيار  15-3“
تطلب اجلمارك تقدمي إقرار البضاعة األصلي وأقل عدد ممكن من الُنسخ”.

املستندات التي تقدَّم مع إقرار البضاعة

معيار  16-3“
م مع إقرار البضاعة على ما هو ضروري  جيب أن يقتصر ما تطلبه اجلمارك من مستندات تقدَّ

لضمان مراقبة العملية والوفاء جبميع املتطلبات املتعلقة بتطبيق قانون اجلمارك.
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معيار  17-3“
إذا مل يكن من املمكن تقدمي املستندات الداعمة مع إقرار البضاعة ألسباب تقبلها اجلمارك، 

فيجب أن تسمح بتقدمي هذه املستندات يف غضون فترة معيَّنة.
معيار انتقايل  18-3“

تسمح اجلمارك بتقدمي املستندات الداعمة بالطرق اإللكترونية” 5.

المرفقات الخاصة دال - 

تشتمل املرفقات اخلاصة باتفاقية كيوتو على تفاصيل بشأن مجيع اإلجراءات   -11-2
اجلمركي���ة، ال���يت تتصل جبمع إحص���اءات التجارة الدولي���ة يف البضائع. وت���رد املرفقات اخلاصة 

واإلرشادات املتعلقة هبا يف اجلدول 1-2.

املرفقات الخاصة باالتفاقية واإلرشادات املتعلقة بها الجدول 1-2- 

اإلرشادات املتعلقة باملرفقات الخاصةاملرفقات الخاصة

اإلجراءات الرسمية قبل تقديم إقرار البضاعةألف 1وصول البضاعة إىل اإلقليم الجمركيألف

التخزين املؤقت للبضاعةألف 2

اإلفراج لالستعمال املحيلباء 1االستريادباء

إعادة تصدير البضاعة بحالتها األصليةباء 2

اإلعفاء من رسوم االسترياد والرضائبباء 3

التصدير املبارشجيم 1التصديرجيم

مستودعات الجماركدال 1مستودعات الجمارك واملناطق الحرةدال

املناطق الحرةدال 2

الرتانزيت يف الجماركهاء 1املرور العابر )الرتانزيت(هاء

إعادة شحن البضاعةهاء 2

الشحن بطول الشاطئهاء 3

التجهيز الداخيلواو 1التجهيز/ التصنيعواو

التجهيز الخارجيواو 2

اسرتداد الرسوم الجمركيةواو 3

تجهيز البضاعة لالستعمال املحيلواو 4

اإلفراج املؤقتزاي 1اإلفراج املؤقت زاي

املخالفات الجمركيةحاء 1 املخالفاتحاء

املسافرونطاء 1اإلجراءات الخاصةطاء

حركة الربيدطاء 2

وسائط النقل لالستخدام التجاريطاء 3

املخازنطاء 4

إرساليات اإلغاثةطاء 5

املنشأكاف

انظ�����ر: املرج�����ع نفس����ه، املرف���ق العام،   5
الفصل 3.
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وحت���دِّد مجي���ع هذه اإلج���راءات اجلمركية التغطي���ة الدقيقة إلحص���اءات التجارة.   -12-2
د احلالة العامة للواردات بإعالن أن البضاعة لالستعمال املحلي، وبالنسبة للصادرات بإعالن أن  وتتحدَّ
البضاع���ة للتصدير املباش���ر. ومعامالت البضائع اليت جتري وفق هات���ني احلالتني العامتني ُتدرج دائمًا يف 
إحصاءات التجارة. ويف العادة ُتستبعد من هذه اإلحصاءات بضائع الترانزيت وإعادة الشحن واإلفراج 
املؤقت. ويف مجيع احلاالت األخرى يتوقف اإلدراج أو عدم اإلدراج على النظام التجاري الذي يطبقه 
البل���د، وهذا قد خيتلف عن النظام التجاري العام )املوصى به( والنظام التجاري اخلاص األكثر يس���رًا، 
والنظام التجاري اخلاص الصارم. ويبني اجلدول 2-2 اختالفات اإلجراءات اجلمركية حس���ب النظام 

التجاري.
إجراء االس���تيداع اجلمركي. ُيعترب نظام االستيداع اجلمركي مثااًل لإلجراء املشمول   -13-2

بأحد املرفقات اخلاصة. ونورد فيما يلي أجزاء من اإلجراء كما هو وارد يف االتفاقية.

اإلفراج عن البضائع

ممارسة موصى هبا.  -5“
“ينبغ���ي الس���ماح بالتخزين يف مس���تودعات اجلمارك العامة جلميع أن���واع البضاعة الواردة 
اخلاضعة للرسوم والضرائب اجلمركية أو ملوانع أو قيود غري املوانع والقيود املفروضة ألسباب تتعلق 

مبا يلي:
األخ���الق العامة أو النظ���ام العام، أو األمن العام أو الصحة العامة، أو العتبارات تتعلق   •“

بالصحة البيطرية واالعتبارات املتعلقة بصحة النباتات؛
محاي���ة الرباءات والعالمات التجارية وحقوق النش���ر، بغض النظر ع���ن الكمية أو بلد   •“

املنشأ أو البلد الذي وصلت منه البضاعة أو بلد املقصد.
“أما البضائع اليت متثِّل خطرًا أو اليت حيتمل أن تؤثر على البضائع األخرى أو اليت حتتاج إىل 

منشآت خاصة فال تقبل إاّل يف خمازن اجلمارك املهيَّأة خصيصًا الستقباهلا.
معيار  -6“

د اجلمارك أنواع البضائع اليت ميكن السماح بدخوهلا إىل مستودعات اجلمارك.” “حتدِّ

ح بها العمليات املرصَّ

معيار  -10“
“ُيس���مح ألي ش���خص خموَّل بالتصرف يف بضائع املس���تودعات، ألسباب تعتربها اجلمارك 

وجيهة، أن يقوم مبا يلي: 
فحص البضاعة؛ “)أ( 

أخذ عينات منها، مع دفع الرس���وم والضرائب على الواردات إذا كانت تنطبق يف  “)ب( 
هذه احلالة؛

القيام بالعمليات الالزمة للحفاظ على البضاعة؛ “)ج( 
القيام بعمليات أخرى لتناول البضاعة بش���كل طبيعي، مما يلزم لتحس���ني التغليف  “)د( 
أو حتس���ني نوعية التس���ويق أو إعداد البضاعة للش���حن، وذلك مثل جتزئة البضاعة 

انظر:املرجع نفس���ه، املرف���ق اخلاص دال، السائبة، أو جتميع الطرود، أو الفرز أو التدريج أو إعادة التغليف 6.”  6
الفصل األول.
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اإلجراءات الجمركية وإحصاءات التجارة الدولية   هاء - 
في البضائع

مييِّ���ز التنقيح الثاين إلحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع ب���ني ثالثة ُنظم للتجارة:   -14-2
ر، ‘3’ نظام التجارة اخلاص الصارم. فالبلدان اليت  ‘1’ نظام التجارة العام، ‘2’ نظام التجارة اخلاص امليسَّ
ل مجيع معامالهتا للس���لع اليت تعرب احلدود يف إحصاءاهتا للتجارة فيما عدا  ُتطبق نظام التجارة العام تس���جِّ
املعام���الت ال���يت ال يعترب فيها أن التجارة تضيف إىل خمزون امل���وارد يف البلد، وعلى وجه التحديد يف حالة 
جتارة الترانزيت، وإعادة الشحن، واإلدخال املؤقت. أما البلدان اليت تستخدم نظام التجارة اخلاص مبفهومه 
ل يف إحصاءات التجارة املعامالت اليت تدخل فيها البضائع يف االقتصاد املحلي للتناول احلر  الصارم فتسجِّ
)بالنس���بة للواردات( أو تغادر منطقة التداول احلر )بالنسبة للصادرات( فقط. ويف هذه احلالة تعترب خارج 
نط���اق إحص���اءات التجارة معامالت التجارة يف مس���تودعات اجلمارك واملناطق احل���رة والبضائع الداخلة 

مبوجب عقد من أجل التصنيع الداخلي أو اخلارجي.
رًا من نظام التجارة اخلاص، يتم مبوجبه إدراج  وتس���تعمل كثري من البلدان نوعًا ميسَّ  -15-2
ما يلي يف إحصاءات التجارة: )أ( البضائع الداخلة من أجل التصنيع الداخلي أو اخلارجي، و)ب( البضائع 
اليت تدخل أو تغادر املناطق الصناعية احلرة )انظر الفقرة 67 من التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية 
يف البضائ���ع(. ويوصي التنقيح الثاين املذكور بنظام التج���ارة العام، حيث ُتبيِّن اإلحصاءات مجيع تدفقات 
لة  التج���ارة اليت حت���دث يف البلد. ولتجميع إحصاءات التجارة جيب أن تك���ون اإلجراءات اجلمركية مفصَّ
حسب الواردات وإعادة التوريد والصادرات وإعادة التصدير. ويرد تفصيل لإلجراءات اجلمركية حسب 

تلك التدفقات يف اجلدول 2-2، وهو يبني االختالفات يف ُنظم التجارة.
اإلجراءات الجمركية موزَّعة حسب التدفقات ونظام التجارة الجدول 2-2- 

نظام التجارة العاماإلجراء الجمركي
نظام التجارة الخاص 

امليرس
نظام التجارة الخاص 

الصارم

وارداتوارداتوارداتاإلفراج لالستعمال الداخيل

إعادة التوريد بنفس حالة 

إعادة توريدإعادة توريدإعادة توريدالبضاعة

تصديرتصديرتصديرالتصدير املبارش

واردات و)تصدير أو مستودعات الجمارك

إعادة تصدير(

----

واردات و)تصدير أو املناطق الحرة

إعادة تصدير(

واردات و)تصدير أو 
إعادة تصدير( أ

--

------ترانزيت يف الجمارك

------إعادة شحن

------نقل البضائع بحذاء الساحل

واردات و)تصدير أو تجهيز داخيل 

إعادة تصدير(

واردات و)تصدير أو 

إعادة تصدير(

--

صادرات و)واردات أو تجهيز خارجي

إعادة توريد(

صادرات و)واردات أو 

إعادة توريد(

--
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نظام التجارة العاماإلجراء الجمركي
نظام التجارة الخاص 

امليرس
نظام التجارة الخاص 

الصارم

واردات و)تصدير أو اسرتداد الرسوم

إعادة تصدير(

واردات و)تصدير أو 

إعادة تصدير(

تعديل بيانات الواردات

تجهيز البضائع لالستعمال 

الداخيل

وارداتوارداتواردات

------إدخال مؤقت

يف حالة املناطق الصناعية احلرة. أ 

الواردات

مت���ّر مجيع املعام���الت الدولي���ة للبضائع، مع اس���تثناءات قليلة، عن طري���ق اإلدارات   -16-2
اجلمركية يف البلدان املصدِّرة واملس���توردة. أما االس���تثناءات فهي، على س���بيل املثال، املعامالت اخلاصة 
بالكهرب���اء والغاز واملي���اه، واملعدات املتنقلة اليت ال تدخل أو تغادر إقلي���م البلدان اليت جتمع اإلحصاءات، 
والنف���ط اخل���ام الذي يصل م���ن خالل خطوط األنابي���ب. واإلجراءات اجلمركية اخلاص���ة بالواردات هي 
اإلدخال لالستعمال الداخلي، واالستيداع اجلمركي، واملناطق احلرة، والتجهيز الداخلي، وجتهيز البضاعة 

لالستعمال يف الداخل.

اإلفراج ألغراض االستعمال الداخيل

يف املرفق اخلاص باء التفاقية كيوتو املنقَّحة، يعرَّف “اإلفراج لالس���تعمال الداخلي”   -17-2
بأن���ه إج���راء مجركي ينص على أن البضائع املس���توردة تدخل للتداول احل���ر يف اإلقليم اجلمركي بعد دفع 
أي رس���وم أو ضرائب واردات مقررة، واس���تيفاء مجيع اإلجراءات اجلمركية. أما “بضاعة التداول احلر” 

فتعرَّف بأهنا البضائع اليت ميكن التصرف فيها دون قيود مجركية.

االستيداع الجمركي

يف املرف���ق اخلاص دال باالتفاقية يعرَّف “إجراء االس���تيداع اجلمركي” بأنه اإلجراء   -18-2
دة )مس���تودع  اجلمركي الذي يتم مبوجبه ختزين البضاعة املس���توردة حتت س���يطرة اجلمارك يف منطقة حمدَّ
مجرك���ي( دون دفع رس���وم أو ضرائب واردات. وميك���ن أن حتدِّد اجلمارك مس���تودعات عامة أو خاصة 
ألغراض التخزين اجلمركي، وتضع ش���روط إقامة هذه املنش���آت ومناس���بتها وإدارهتا وترتيبات الس���يطرة 
اجلمركية عليها. وتوافق إدارة اجلمارك على ترتيبات ختزين البضاعة يف املس���تودعات اجلمركية وتس���جيل 
دة حتديدًا دقيقًا. وُيسمح ببقاء البضاعة يف  ص هبا حمدَّ حمتوياهتا واملحاس���بة عليها. وتكون اإلجراءات املرخَّ

املستودعات اجلمركية ملدة سنة على األقل إن مل تكن البضاعة سريعة التلف.
ومبوجب نظام التجارة العام ينبغي تسجيل البضائع اليت تدخل املستودعات اجلمركية   -19-2
باعتباره���ا واردات. وال تس���ّجل بعد ذل���ك البضائع اليت تغادر املخازن وتدخ���ل منطقة التداول احلر. أما 
البضائع اليت تغادر مس���تودعات اجلمارك ألغراض التصدير فيجب تس���جيلها باعتبارها إعادة تصدير ألن 
العمليات اليت تتم على البضاعة حمدودة جدًا وال حيتمل أن تغيِّر من حالة البضاعة. وعلى النقيض من ذلك 
ففي نظام التجارة اخلاص ال تس���ّجل البضائع اليت تدخل مس���تودعات اجلمارك يف إحصاءات التجارة، أما 
ل يف ذلك الوقت يف إحصاءات  البضائع اليت تغادر مس���تودعات اجلمارك وتدخل يف التداول احلر فتس���جَّ
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ل على اإلطالق البضائع اليت تدخل املستودعات اجلمركية  التجارة. ومبوجب نظام التجارة اخلاص ال تسجَّ
مث تغادرها بعد ذلك إىل بلد آخر. 

املناطق الحرة

تع���رَّف “املناطق احلرة” يف املرفق اخل���اص دال يف االتفاقية باعتبارها جزًءا من إقليم   -20-2
الطرف املتعاقد تعترب فيه البضائع الداخلة، فيما يتعلق بالرس���وم والضرائب على الواردات، خارج املنطقة 
د القوانني الوطنية املتطلبات املتعلقة بإنشاء املناطق احلرة وأنواع البضائع املسموح بإدخاهلا  اجلمركية. وحتدِّ
د اجلمارك الترتيبات اخلاصة بالسيطرة  إىل تلك املناطق وطبيعة العمليات اليت جتري على البضاعة فيها. وحتدِّ
اجلمركية، مبا يف ذلك املتطلبات املتعلقة مبدى مناسبة املناطق احلرة وطريقة إنشائها وتصميمها، ومن حق 

السلطات اجلمركية أن ُتجري تفتيشًا على البضائع املختزنة يف املناطق احلرة يف أي وقت.
ينبغي تس���جيل البضائع اليت تدخل املناطق احلرة، ش���أهنا يف ذلك ش���أن البضائع اليت   -21-2
تدخل مس���تودعات اجلمارك، باعتبارها واردات يف نظام التجارة العام؛ والبضائع اليت تغادر املنطقة احلرة 
وتدخل يف عداد التداول احلر ال تس���جل مرة ثانية يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع مبوجب ذلك 
النظ���ام )حىت ولو كانت الس���جالت اجلمركية اخلاصة هب���ا متاحة(. وتتطابق معاملة جت���ارة املناطق احلرة 

مبوجب نظام التجارة اخلاص )باملعىن الصارم( مع معاملة التجارة يف مستودعات اجلمارك.
والبضائ���ع اليت تغادر املنطقة احلرة من أجل التصدير تس���جل كإع���ادة تصدير إذا مل   -22-2
ل كصادرات إذا كانت حالة البضائع  ُتدخل عليها سوى عمليات بسيطة أو ظلَّت حبالتها األصلية، وتسجَّ
ص هبا فترد بالتفصيل  قد تغيَّرت. ونفس الوضع ينطبق على مناطق التجهيز للصادرات. أما العمليات املرخَّ
يف معايري املرفق اخلاص دال، وتنص على أن البضائع اليت ُيسمح بدخوهلا إىل املنطقة احلرة ميكن أن تدخل 
عليها عمليات الزمة للحفاظ عليها وكذلك عمليات املناولة املعتادة لتحسني تغليفها أو نوعيتها التسويقية 
أو إلعدادها للشحن، مثل جتزئة البضاعة السائبة أو جتميع عبواهتا وفرزها وتصنيفها وإعادة تغليفها. وإذا 
مسحت السلطات املختصة بعملية جتهيز أو تصنيع يف املنطقة احلرة فعليها أن حتدِّد عملية التجهيز أو التصنيع 
اليت تدخل على البضائع بشكل عام و/أو بشكل تفصيلي، وذلك يف الئحة تنطبق على مجيع املناطق احلرة 

أو يف التصريح الذي متنحه للشركة اليت تقوم هبذه العمليات.
م مستندات  ومن املمارس���ات املوصى هبا، ولكنها ليست لألسف من املعايري، أن تقدَّ  -23-2
البضاعة إىل الس���لطات اجلمركية فيما يتعلق بالبضاعة اليت ُترسل إىل اخلارج مباشرة عند نقلها من املنطقة 
احلرة. ويف هذه احلاالت ال ينبغي للس���لطات اجلمركية أن تطلب معلومات أكثر مما لديها يف املس���تندات 

اليت تصاحب البضاعة. 

التجهيز الداخيل

يع���رَّف “التجهي���ز الداخل���ي” يف املرفق اخل���اص واو يف االتفاقية عل���ى أنه اإلجراء   -24-2
اجلمركي الذي ُيس���مح مبوجبه لبضائع معيَّنة بدخول املنطقة اجلمركية مع الس���ماح املشروط باإلعفاء من 
دفع الرس���وم والضرائب اجلمركية، بش���رط أن تكون هذه البضاعة واردة من أجل التصنيع أو التجهيز أو 
اإلص���الح أو إعادة التصدير الحقًا. وينص امللحق اخلاص واو كذلك على أن التجهيز الداخلي ال يقتصر 
على البضائع املس���توردة مباشرة من اخلارج ولكن ميكن السماح به للبضائع املوجودة فعاًل مبوجب إجراء 
مجركي آخر. ويوصى بعدم رفض طلب التجهيز الداخلي اس���تنادًا إىل بلد منش���أ البضاعة وحده أو البلد 

الذي وصلت منه البضاعة أو بلد املقصد.
وبالنس���بة ملسألة البضائع برسم التصنيع باخلارج )لالطالع على مناقشة تفصيلية هلذه   -25-2
املس���ألة انظ���ر الفرع ألف من الفص���ل الرابع فيما يلي(، يالحظ أن املرفق اخل���اص واو ينص على أن حق 
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اس���ترياد البضاع���ة من أجل التجهي���ز الداخلي ال يقتصر على مالك البضاعة املس���توردة. وفضاًل عن ذلك 
يوصى يف تنفيذ العقد املربم مع شخص باخلارج، إذا كانت البضاعة واردة من ذلك الشخص، بعدم رفض 
التجهي���ز الداخلي على أس���اس وجود بضاعة مطابقة يف الوصف والنوعي���ة واملواصفات التقنية يف املنطقة 

اجلمركية للبلد املستورد.
وحيت����وي املرفق اخلاص واو على معيار بش����أن ش����روط التجهيز، وه����و أنه إذا كانت   -26-2
البضاعة املفرج عنها ألغراض التجهيز الداخلي سُتجرى عليها عمليات صناعية أو جتهيزية، تقوم السلطات 
ل عائد العملية، أو االتفاق عليه، يف ضوء الظروف الفعلية اليت جتري فيها هذه العملية.  املختصة بتحديد معدَّ

د أوصاف خمتلف املنتجات التعويضية ونوعيتها وكميتها عند حتديد ذلك املعدَّل أو االتفاق عليه. وحتدَّ
وكم����ا ه����و احلال بالنس����بة للبضائع اليت تغ����ادر املناطق احلرة، ينب�غ�ي تس����جيل البضائع   -27-2
اليت تغادر مناطق التجهيز الداخلي ألجل التصدير باعتبارها إعادة تصدير إذا مل تك�ن ُأجريت عليها عمليات 

ل كصادرات إذا كانت حالة البضاعة قد تغيَّرت تغيُّرًا كبريًا. أو كانت العمليات بسيطة، ولكنها تسجَّ
وُتعام���ل بضائع التجهي���ز الداخلي بنفس الطريقة مبوجب نظ���ام التجارة العام ونظام   -28-2
���ر، ولكن نظام التجارة اخلاص الصارم يس���تبعد املعامالت اليت جتري مبوجب إجراء  التجارة اخلاص امليسَّ

التجهيز الداخلي.

تجهيز البضائع لالستعمال الداخيل

يعرَّف “جتهيز البضائع لالس���تعمال الداخلي” يف املرفق اخلاص واو يف االتفاقية بأنه   -29-2
اإلجراء اجلمركي الذي ميكن مبوجبه تصنيع البضائع املس���توردة أو جتهيزها أو تش���غيلها قبل اإلفراج عنها 
لالس���تعمال الداخلي، وذلك حتت سيطرة اجلمارك، بش���رط أن يكون مبلغ الرسوم والضرائب اجلمركية 
ال���ذي ينطب���ق على املنتجات اليت ُتنتج هب���ذه الطريقة أقل من املبلغ الذي ينطبق على البضائع املس���توردة. 

وُيمنح إجراء جتهيز البضاعة لالستعمال الداخلي وفقًا للشروط التالية:
أن تقتنع السلطات اجلمركية بأن املنتجات الناجتة عن جتهيز البضائع لالستعمال الداخلي هي  )أ( 

أساسًا من البضاعة املستوردة؛
أن يكون من غري املمكن اقتصاديًا استعادة احلالة األصلية للبضائع  بعد عمليات التصنيع أو  )ب( 

التجهيز أو التشغيل.
ل سوى البضائع اليت  ومن وجهة نظر إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع ال تسجَّ  -30-2

استوردت قبل التجهيز وبالد املنشأ اليت وردت منها. وال جيري تسجيل الحق للبضائع املجهَّزة.

إعادة االسترياد

يش���ري إعادة االس���ترياد إىل واردات البضائع بنفس حالتها اليت صدرت هبا من قبل.   -31-2
وبل���د منش���أ البضاعة يف هذه احلالة ه���و نفس البلد الذي جيمع اإلحصاءات، وتس���جل هذه اإلحصاءات 
يف إحص���اءات التج���ارة الدولي���ة يف البضائع كتجارة بني البلد ونفس���ه. وترد فيما يل���ي التعاريف الرمسية 

واملواص�فات الواردة يف اتفاقية كيوتو املنقَّحة.

إعادة االسترياد بنفس حالة البضاعة

رة مع اإلعالن عن النية يف إعادهتا” يف امللحق اخلاص باء بأهنا  تعرَّف “البضائع املصدَّ  -32-2
م اإلقرار باعتبارها برسم إعادة االسترياد، وميكن أخذ مقاييس مواصفاهتا من ِقبل  البضاعة اليت حيددها مقدِّ

اجلمارك لتيسري إعادة استريادها بنفس حالتها.
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ويعرَّف “إعادة االس���ترياد بنفس حالة البضاعة” بأنه اإلجراء اجلمركي الذي ميكن   -33-2
رة، مع إعفائها من الرس���وم  مبوجب���ه اإلف���راج من أجل االس���تعمال الداخلي عن البضاعة اليت كانت مصدَّ
والضرائ���ب على الواردات، بش���رط أاّل تكون ق���د تعرَّضت ألي نوع من التصنيع أو التجهيز أو اإلصالح 
يف اخلارج، وبش���رط دفع أي مبالغ مفروضة نتيجة أي س���داد أو مدفوعات فيما يتصل بتصدير البضاعة 
أو أي إعفاء مش���روط من الرس���وم والضرائب اجلمركية أو أي إعانات أو مبالغ أخرى ُمنحت فيما يتعلق 
بالتصدي���ر. والبضائع اليت ميكن إعادة اس���تريادها بنفس حالتها ميك���ن أن تكون بضائع كانت قيد التداول 

احلر أو كانت منتجات تعويضية.
ومبوجب املرفق اخلاص باء، يس���مح بإعادة اس���ترياد البضاع���ة بنفس حالتها حىت يف   -34-2
رة، وجيب أاّل يرفض طلب إعادة االس���ترياد على  احلاالت اليت يعاد اس���ترياد جزء فقط من البضاعة املصدَّ
أس���اس أن البضاعة قد اس���ُتعملت أو تلفت أو س���اءت حالتها أثناء وجودها باخلارج أو على أس���اس أن 
البضاع���ة تعرض���ت أثناء وجودها يف اخلارج لعمليات كانت الزمة للحفاظ عليها أو صيانتها بش���رط أاّل 

لة للبضاعة وقت التصدير. تكون هذه العمليات قد أسهمت يف زيادة القيمة املسجَّ

الصادرات

التصدير املبارش

يعرَّف “التصدير املباش���ر” يف املرفق اخلاص جيم بأنه اإلجراء اجلمركي الذي ينطبق   -35-2
على البضائع اليت هي قيد التداول احلر وتغادر املنطقة اجلمركية بغرض البقاء الدائم يف اخلارج. ويف العادة 

ال تشترط اجلمارك تلقي ما يفيد وصول البضاعة إىل اخلارج. 
ل ِسجل التصدير يف  ويشمل التصدير املباشر حالة اإلقرار اجلمركي املعتاد الذي يشكِّ  -36-2

إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع.

التجهيز يف الخارج 

يعرَّف “التجهيز يف اخلارج” يف املرفق اخلاص واو بأنه اإلجراء اجلمركي الذي ميكن   -37-2
مبوجب���ه تصدير بضاعة قيد التداول احل���ر يف منطقة مجركية تصديرًا مؤقتًا ألغراض التصنيع أو التجهيز أو 
اإلصالح يف اخلارج مث إعادة استريادها مع إعفاء كامل أو جزئي من الضرائب والرسوم على الواردات.

رة ألغراض التصنيع،  د اجلمارك املتطلبات املتعلقة بالتعرف على البضاعة املصدَّ وحت���دَّ  -38-2
وتراع���ي يف ذل���ك طبيعة البضاعة، والعملية اليت جتري على البضاعة وأمهية مصاحل الفرقاء. وحتّدد اجلمارك 

املدة الالزمة للتجهيز اخلارجي يف كل حالة.
وينبغي وضع أحكام للس���ماح باس���ترياد املنتجات التعويضية عرب مكتب مجركي غري   -39-2
املكت���ب ال���ذي خرجت منه البضاع���ة للتصدير املؤقت من أجل التجهيز يف اخل���ارج. وتعرَّف “املنتجات 
التعويضية” يف املرفق اخلاص واو بأهنا املنتجات الواردة من اخلارج والناجتة عن تصنيع أو جتهيز أو إصالح 

بضائع ُصرِّح بإجراء جتهيز خارجي عليها. 
رة مؤقتًا للخارج  وما مل ينص التش����ريع الوطين على إعادة اس����ترياد البضائ����ع املصدَّ  -40-2
م����ن أج����ل التصنيع يف اخلارج، ينبغي وضع أحكام بإهناء عملية التجهيز يف اخلارج، وذلك باإلعالن بأن 
البضاعة هي للتصدير املباشر، بشرط أن يتفق ذلك مع الشروط واإلجراءات الرمسية اليت تنطبق يف هذه 

احلاالت.
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اسرتداد الرسوم

يع���رَّف “اس���ترداد الرس���وم” يف املرف���ق اخلاص واو بأن���ه مبلغ الرس���وم والضرائب   -41-2
اجلمركية الذي ُيدفع مبوجب إجراء اس���ترداد الرس���وم. وإجراء “استرداد الرسوم” هو اإلجراء اجلمركي 
الذي ينص على استرداد الرسوم )بالكامل أو جزئيًا( اليت دفعت فيما يتصل بالرسوم والضرائب اجلمركية 

اليت تتقاضاها اجلمارك على البضائع أو على املواد الداخلة يف تركيبها أو اليت استهلكت يف إنتاجها.
وجي���ب أالَّ متت�ن���ع اجلمارك عن تس���ديد املدفوعات اجلمركية ملجرَّد أن املس���توِرد مل   -42-2
يذكر عند اس���ترياد البضاعة لالس���تعمال الداخلي أنه ينوي اس�ترداد الرس���وم عند التصدير. كذلك جيب 
د  م عند اس���ترياد البضاعة. وإذا كان قد ُحدِّ أاّل يك���ون تصدي���ر البضاعة إلزاميًا إذا كان هذا اإلقرار قد ُقدِّ
للبضاع���ة وقت معيَّن للتصدير حبيث ال جيوز بعده اس���ترداد الرس���وم، فينبغي متدي���د هذا املوعد، بناًء على 

مة هلا وجاهتها. الطلب، إذا اعتربت اجلمارك أن األسباب املقدَّ
ويش���تمل املرفق اخلاص واو على معيار يقضي باسترداد الرسوم بأسرع ما ميكن بعد   -43-2
تقدمي الطلب والتحقق منه. وينبغي أيضًا السماح باسترداد الرسوم املدفوعة كأمانة على البضاعة املوجودة 

ر هذه البضاعة بعد ذلك. يف املخازن اجلمركية أو على إدخال البضاعة إىل منطقة حرة بشرط أن تصدَّ
وإجراء اس���ترداد الرس���وم هو إجراء مفيد يف عملية التحقق من إعادة تصدير البضائع   -44-2
ر البضاعة اليت أُفرج عنها يف  ألغ���راض إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع. واألرجح أن يس���تفيد مص���دِّ
السابق من أجل االستعمال يف الداخل مث ُأعيد تصديرها بنفس حالتها، من إجراء استرداد الرسوم والضرائب 

وأن يطالب بذلك.

إعادة التصدير

تش���ري إعادة التصدير إىل صادرات البضائع األجنبية اليت اس���توردت إىل البلد وبقيت   -45-2
باحلالة اليت اس���توردت هبا. واحلاالت اليت تدخل يف هذه الفئة هي صادرات البضائع اليت اس���توردت إىل 
مس���تودعات اجلم���ارك أو إىل منطق���ة حرة أو مبوجب إج���راء جتهيز يف الداخل. أم���ا البضائع اليت دخلت 
ر االس���تفادة من إجراء  للتداول احلر فيمكن أيضًا إعادة تصديرها حبالتها. ويف هذه احلالة يس���تطيع املصدِّ
استرداد الرسوم. والنقطة احلامسة يف املوضوع هي أن البضاعة مل تتعرَّض لعمليات حتويل كبرية أو مل تتغيَّر 

عن أصلها بشكل أو بآخر. 

مستودعات الجمارك واملناطق الحرة والتجهيز الداخيل

جيب تسجيل البضائع اليت تغادر مستودعات اجلمارك واملناطق احلرة ومناطق التجهيز   -46-2
الداخلي للتصدير باعتبارها إعادة صادرات إذا مل تدخل عليها س���وى عمليات بس���يطة. وجيب تسجيلها 

كصادرات إذا كانت حالة البضائع قد تغيَّرت.
أما العمليات البس���يطة املش���ار إليها أعاله فتش���مل العمليات الالزم���ة للحفاظ على   -47-2
البضاعة وأنواع املناولة العادية لتحسني التغليف أو نوعية التسويق أو إلعدادها للشحن، مثل جتزئة البضاعة 
الس���ائبة أو جتميع الطرود وفرزها وتدرجيها، وإعادة التغليف. وكل هذه العمليات ال تغيِّر عادة من حالة 

البضاعة مبعىن أن أصل البضاعة يبقى بلدًا أجنبيًا.

االستثناءات من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع

يش���مل املرفق اخلاص هاء موضوع جتارة الترانزيت ونقل البضائع إىل س���فينة أخرى   -48-2
والش���حن من الس���واحل. والبضائع اليت تدخل البلد أو تغادره مبوجب أٍي من هذه اإلجراءات اجلمركية 



إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: ملحق لدليل تجميع اإلحصاءات 36

الثالثة ُتس���تبعد من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، ألن البضاعة ال تدخل يف االقتصاد املحلي، أو 
بعبارة أدق، ال تضيف إىل املخزون السلعي للبلد أو تنقص منه.

الرتانزيت

يعين “الترانزيت اجلمركي” اإلجراء اجلمركي الذي ُتنقل مبوجبه البضاعة اليت حتت   -49-2
سيطرة اجلمارك من مكتب مجركي إىل آخر.

تسمح اجلمارك بنقل البضائع يف سياق الترانزيت اجلمركي يف إقليمها:  -50-2
من مكتب دخول إىل مكتب خروج؛ )أ( 

من مكتب دخول إىل مكتب مجركي داخلي؛ )ب( 
من مكتب مجركي داخلي إىل مكتب خروج؛ )ج( 

من مكتب مجركي داخلي إىل مكتب مجركي داخلي آخر. )د( 
ال ختضع البضائع اليت ُتنقل مبوجب الترانزيت اجلمركي إىل دفع رس���وم أو ضرائب،   -51-2
وتتخذ السلطات اجلمركية يف مكتب املغادرة مجيع اإلجراءات الالزمة لتمكني مكتب املقصد من التعرُّف 

على اإلرسالية واكتشاف أي تدّخل غري مسموح به.
تعين “وحدة الشحن” ما يلي:  -52-2

احلاوي���ات ال���يت يبلغ حجمها من الداخل مترًا مكعبًا أو أكثر، مبا يف ذلك األجس���ام القابلة  )أ( 
للفك؛

السيارات اليت تستعمل على الطرق، مبا فيها املقطورات وأشباه املقطورات؛ )ب( 
عربات السكك احلديدية؛ )ج( 

القوارب السريعة والصنادل وغريها من القوارب؛ )د( 
الطائرات. )ه�( 

إذا كانت الش���حنة ُمرسلة يف وحدة شحن مطلوب وضع خامت مجركي عليها، جيب   -53-2
وضع األختام على وحدة الشحن ذاهتا بشرط أن تكون وحدة الشحن ُمصمَّمة وجمهَّزة بشكل:

جيعل من السهل وضع األختام اجلمركية عليها بكفاءة؛ )أ( 
ال يسمح بإدخال أو إخراج أي بضائع من اجلزء املقفل واملختوم يف وحدة الشحن دون أن  )ب( 
يترك ذلك آثارًا ميكن مالحظتها تكشف عن العبث باألختام اجلمركية أو حماولة كسرها؛

جيعلها ال حتتوي على أي فراغات خمتفية ميكن إخفاء البضاعة فيها؛ )ج( 
ن من الوصول إىل أي مساحات ميكن ختزين البضاعة فيها، من أجل التفتيش اجلمركي. ميكِّ )د( 

تق���ّرر اجلمارك ما إذا كانت وحدات الش���حن آمنة ألغ���راض الترانزيت اجلمركي.   -54-2
وأح���د معاي���ري االتفاقي���ة ينّص على أاّل تقوم اجلم���ارك بأي من اإلجراءات التالية م���ا مل يكن يف يقينها أن 

اإلجراء ضروري:
اإللزام بأن تتبع البضاعة طريقًا معيَّنًا؛ )أ( 

اإللزام بأن ُتنقل البضاعة مبرافقة اجلمارك. )ب( 
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إعادة الشحن

تع���ين “إعادة الش���حن” اإلجراء اجلمركي الذي يتم مبوجب���ه نقل البضائع اليت حتت   -55-2
ر عليها البضاعة يف  سيطرة اجلمارك من واسطة النقل اليت استوردت هبا البضاعة إىل وسيلة النقل اليت ُتَصدَّ

نفس منطقة املكتب اجلمركي الذي هو مكتب االسترياد والتصدير يف نفس الوقت.
ينبغي للجمارك أن تقبل أي مستند شحن أو أي وثيقة جتارية للشحنة املعنية تستويف   -56-2

كل املتطلبات اجلمركية باعتبارها إقرار البضاعة. وينبغي التأشري بذلك على املستند أو الوثيقة.
وال تدخل إحصاءات إعادة الشحن يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع.  -57-2

اإلدخال املؤقت

يع���ين “اإلدخال املؤقت” اإلجراء اجلمركي الذي مبوجبه ميكن إحضار بضائع معيَّنة   -58-2
إىل اإلقليم اجلمركي بإعفاء مشروط كليًا أو جزئيًا من دفع الرسوم والضرائب اجلمركية، وجيب أن تكون 
هذه البضاعة مس���توردة لغرض خاص حمّدد وأن يكون مقررًا إعادة تصديرها خالل فترة معيَّنة ودون أن 

ُتدخل عليها أي تغيريات فيما عدا اإلهالك املعتاد الناتج عن االستعمال.
د التشريع الوطين احلاالت اليت ُيسمح فيها باإلدخال املؤقت، ويكون اإلدخال  وُيحدِّ  -59-2
املؤقت مش���روطًا باقتناع السلطات اجلمركية بأهنا تس���تطيع التعرف على البضاعة بعد انتهاء مدة اإلعفاء 

د للبضاعة الداخلة إدخااًل مؤقتًا يف كل حالة. د اجلمارك الوقت املحدَّ املؤقت. وُتحدِّ
وينبغي منح اإلذن بإدخال مؤقت مع إعفاء كامل مش���روط من الرس���وم والضرائب   -60-2
اجلمركية للبضاعة املش���ار إليها يف مرفقات االتفاقية اخلاصة باإلدخال املؤقت )اتفاقية اس���طنبول( املؤرخة 

26 حزيران/يونيه 1990، وهي:
البضائع الواردة للعرض أو االستعمال يف املعارض واملناسبات وما شاهبها؛ )أ( 

املعدات املهنية؛ )ب( 
احلاوي���ات والب���االت والطرود والعّينات وس���ائر البضائع اليت ُتس���توَرد م���ن أجل العمليات  )ج( 

التجارية؛
البضائع املستوَردة ألغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية؛ )د( 

األمتعة الشخصية للمسافرين، والبضائع املستوَردة ألغراض الرياضة؛ )ه�( 
مواد الدعاية السياحية؛ )و( 

البضائع الواردة ضمن حركة الناس عرب احلدود؛ )ز( 
البضائع الواردة ألغراض إنسانية؛ )ح( 

وسائل النقل؛ )ط( 
احليوانات. )ي( 

وبضائع اإلدخال املؤقت ال تدخل يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع.  -61-2
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حة واالنضمـام إليها )حتى 8  التصديـق عىل اتفاقية كيوتـو املنقَّ املرفق 1-2- 

كانون الثاني/يناير 2008(: االتفاقية الدولية لتبسـيط وتنسـيق 

اإلجراءات الجمركية )بصيغتها املعدَّلة(

األطراف املتعاقدة
تاريخ التوقيع بانتظار التصديق 

)1999/6/26 إىل 2000/6/30(
تاريخ التوقيع دون تحفُّظ أو إيداع 

وثيقة التصديق أو االنضمام

2006/02/03-أذربيجان

2006/12/08-األردن

2004/04/30-إسبانيا

2000/04/182000/10/10أسرتاليا

2006/07/28-إستونيا

2004/04/30-أملانيا

2002/06/27-أوغندا

2004/04/30-آيرلندا

2004/04/30-إيطاليا

2004/10/01-باكستان

2005/04/15-الربتغال

2004/04/30-بلجيكا

2004/03/17-بلغاريا

2006/06/26-بوتسوانا

2004/07/09-بولندا

2006/05/03-تركيا

1999/06/26-الجزائر

2004/04/30-الجماعة األوروبية

2000/06/302001/09/17الجمهورية التشيكية

2003/02/19-جمهورية كوريا

-2000/06/15جمهورية الكونغو الديمقراطية

2004/05/18-جنوب أفريقيا

2004/04/30-الدانمرك

1999/06/262006/07/01زامبيا

1999/06/262003/02/10زمبابوي

-1999/06/26رسي النكا

2000/06/152002/09/19سلوفاكيا

2004/04/27-سلوفينيا

2006/03/21-السنغال

2004/04/30-السويد

2000/06/292004/06/26سويرسا

2007/09/18-رصبيا

2000/06/15-الصني
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األطراف املتعاقدة
تاريخ التوقيع بانتظار التصديق 

)1999/6/26 إىل 2000/6/30(
تاريخ التوقيع دون تحفُّظ أو إيداع 

وثيقة التصديق أو االنضمام

2004/07/22-فرنسا

2004/04/30-فنلندا

2008/01/08-فييت نام

2004/10/25-قربص

2005/11/02-كرواتيا

2000/11/09-كندا

2000/06/152001/09/20التفيا

2006/01/26-لكسمربغ

2004/04/27-ليتوانيا

2007/06/27-مدغشقر

2008/01/08-مرص

2000/06/16-املغرب

2004/04/30-اململكة املتحدة )لربيطانيا العظمى( 

2006/07/01-منغوليا

2006/02/03-ناميبيا

2007/01/09-النرويج

2004/04/30-النمسا

2000/07/07-نيوزيلندا

2005/11/03-الهند

2004/04/29-هنغاريا

2004/04/30-هولندا

2005/12/06-الواليات املتحدة 

2001/06/26-اليابان

2004/04/30-اليونان

مجمـوع عدد األطـراف املتعاقدة: 

58

مالحظة: دخلت اتفاقية كيوتو املنّقحة حيِّز التنفيذ يف 3 شباط/فرباير 2006.

مقتطفات من املرفق العام لالتفاقية املرفق 2-2- 
املستندات التي تُقدَّم مع اإلقرار الجمركي 7

معيار  16-3“
“ال تطل���ب اجلم���ارك مع اإلقرار عن البضائع س���وى املس���تندات الالزم���ة لضبط األعمال 

والتأكد من استيفاء مجيع املتطلبات املتعلقة بتطبيق قانون اجلمارك.
معيار  -17-3“

“إذا مل يتيسر تقدمي مستندات دعم معيَّنة مع إقرار البضائع ألسباب تعتربها اجلمارك أسبابًا 
دة. وجيهة، عليها أن تطلب تقدمي هذه املس�تندات يف غضون فترة حمدَّ

منظم���ة اجلمارك العاملي���ة، اتفاقية كيوتو   7
املنقَّحة: االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق 
اإلجراءات اجلمركي���ة )بصيغتها املعّدلة( 
)بروكسل 2006(، املرفق العام، الفصل 

الثالث.
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معيار انتقايل  -18-3“
“تسمح اجلمارك بتقدمي املستندات الداعمة بالوسائل اإللكترونية.

معيار  -19-3“
“ال تطلب اجلمارك ترمجة لبيانات املس���تندات الداعمة إاّل يف حدود الضرورة اليت تتيح هلا 

إجراء معاملة إقرار البضاعة”.
تقديم إقرار البضاعة وتسجيله وتدقيقه 8

“3-20- معيار
“تسمح اجلمارك بتقدمي إقرار البضائع ألي مكتب مجارك معتمد.

معيار انتقايل  -21-3“
“تسمح اجلمارك بتقدمي إقرار البضاعة بالوسائل اإللكترونية.

معيار  -22-3“
“يقّدم إقرار البضاعة يف الساعات اليت حتددها اجلمارك.

معيار  -23-3“
“إذا كانت التشريعات الوطنية حتّدد فترة زمنية معّينة لتقدمي إقرار البضاعة، جيب أن تكون 
م اإلقرار من إكمال اإلقرار واحلصول على املستندات الداعمة  الفترة املسموح هبا كافية لتمكني مقدِّ

الالزمة.
معيار  -24-3“

م اإلقرار  “تقوم اجلمارك بتمديد احلد الزمين املقّرر لتقدمي إقرار البضاعة بناًء على طلب مقدِّ
ألسباب ترى اجلمارك أهنا أسباب وجيهة.

معيار  -25-3“
“جيب أن َتصُدر أحكام التش���ريع الوطين اخلاصة بتقدمي اإلقرار وتس���جيله أو مراجعته، مع 

املستندات الداعمة، قبل وصول البضاعة.
معيار  -26-3“

“إذا كانت اجلمارك ال تس���تطيع تس���جيل إق���رار البضاعة عليها أن تذكر األس���باب ملقدِّم 
اإلقرار.

معيار  -27-3“
م فعاًل إذا مل تكن قد بدأت تفتيش  “تسمح اجلمارك ملقّدم اإلقرار بتعديل إقرار البضاعة املقدَّ

البضاعة أو فحصها قبل تلقي اإلقرار.
معيار انتقايل  -28-3“

“تس���مح اجلمارك ملقّدم اإلق���رار بتعديل إقرار البضاعة إذا تلق���ت الطلب بعد فحص إقرار 
م البضاعة أسباب وجيهة. البضاعة إذا اعَتربت أن األسباب اليت يسوقها مقدِّ

معيار انتقايل  -29-3“
م اإلقرار بس���حب إقرار البضاعة وطلب إجراء مجركي جديد بشرط أن يقدَّم  “ُيس���َمح ملقدِّ
هذا الطلب إىل اجلمارك قبل اإلفراج عن البضاعة وأن تقبل اجلمارك باألس���باب باعتبارها أس���بابًا 

وجيهة.

املرجع نفسه، 2006.  8
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معيار  -30-3“
“جيري فحص إقرار البضاعة يف نفس الوقت الذي ُيس���جل فيه اإلقرار أو بأس���رع ما ميكن 

بعد ذلك.
معيار  -31-3“

“ألغراض فحص إقرار البضاعة، ال تتخذ اجلمارك أي إجراء إاّل يف حدود ما تعتربه ضروريًا 
لضمان استيفاء متطلبات قانون اجلمارك”.
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الفصل الثالث

ق لتوصيف السلع األساسية  النظام املنسَّ
وترقيمها، إصدار 2007، والتصنيف التجاري 

الدويل املوّحد، التنقيح 4

ق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها،  النظام المنسَّ ألف - 
إصدار 2007

���ق لتوصيف الس���لع األساس���ية وترقيمها نافذ املفعول اعتبارًا من  أصبح النظام املنسَّ  -1-3
���ق على  1 كانون الثاين/يناير 1988. ويف عام 1993 اعتمدت اللجنة اإلحصائية اس���تعمال النظام املنسَّ
املس���توى الوطين يف جتميع ونش���ر إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع 9. وحىت متوز/يوليه 2005  مت 
ق األصلي أربع مرات يف منظمة اجلمارك العاملية، ودخلت التعديالت الثالثة األوىل حّيز  تعديل النظام املنسَّ
النف���اذ، عل���ى التوايل، يف 1 كانون الثاين/يناير 1992، و1 كانون الثاين/يناير 1996، و1 كانون الثاين/

يناي���ر 2002. وأصب���ح اإلصدار الرابع املعدَّل 10 نافذ املفعول اعتب���ارًا من 1 كانون الثاين/يناير 2007. 
وهذا التعديل األخري حيتوي على 5052 بندًا من البنود الفرعية، منها 4208 متثِّل البنود الفرعية املأخوذة 
م���ن النظام املنّس���ق األصل���ي )1988(، أي أن 844 عنوانًا فرعيًا غري أصلي )17 يف املائة( مت إدخاهلا يف 
التعدي���الت الالحق���ة للنظام األصلي )1 يف 1992، و 267 يف 1996، و 316 يف 2002، و 260 يف 

.)2007
وحيت���وي إص���دار 2007  على 354 جمموعة من التعدي���الت على إصدار 2002،   -2-3
تتن���اول القطاعات التالي���ة: قطاع الزراعة )41(، قطاع الكيماوي���ات )75(، قطاع الورق )13(، قطاع 
النسيج )46(، قطاع املعادن اخلام )20(، قطاع اآلالت )57(، وباقي القطاعات )102(. وكان الغرض 

من هذه التعديالت ما يلي:
تعريف الشواغل البيئية واالجتماعية بشكل أفضل )مثل املطبوعات اإلخبارية، واألسبستوس،  )أ( 
واخليزران(. ويف هذا الصدد ُأدخلت عناوين جديدة من أجل تعريف أنواع معيَّنة من األمساك 
بشكل منفصل ورصد منتجات اخليزران ومراقبتها، وكذلك الكيماويات اخلطرة، ومبيدات 

احلشرات، واملواد اليت تؤثر على طبقة األوزون، واملنتجات اليت حتتوي على األسبستوس؛
تعري���ف منتجات التكنولوجيا املتقدم���ة واملنتجات ذات القيمة التجارية، بش���كل منفصل،  )ب( 
وتصنيفها أو تبس���يط تصنيفها. وتش���تمل التعديالت على سبيل املثال، على ما يلي: تعريف 
���ق( مبا يعكس  معّدل للحواس���يب أو آالت جتهيز البيانات آليًا )كما تس���مى يف النظام املنسَّ
وض���ع ه���ذه اآلالت باعتباره���ا آالت رقمية أساس���ًا، ووض���ع تصنيف منفص���ل للطابعات 
املتقدمة، ومعدات الش���بكات، ومكّبرات الصوت، وامليكروفونات، والكامريات، وشاشات 

انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي   9
واالجتماع���ي، 1993، امللح���ق رق���م 6 

)E/1993/26(، الصفحة 158.

منظم���ة اجلم���ارك العاملية، النظام املنّس���ق   10

لتوصي���ف الس���لع األساس���ية وترقيمه���ا، 
اإلصدار الرابع )بروكسل 2007(.



إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: ملحق لدليل تجميع اإلحصاءات 44

احلواس���يب، وأجهزة العرض املستعملة يف ما يتصل باحلواسيب. ومن مشاكل التصنيف اليت 
ووجهت يف تصنيف التكنولوجيا املتقدمة ما وجد حاًل يف هذه التعديالت، وخاصة املشاكل 
املتعلقة باملعدات اإللكترونية اليت تقوم بأداء مهام متعددة، ومنها الفئات التالية من املنتجات 
اليت تأثرت بش���كل خاص هبذه التعديالت )لالطالع على مزيد من التفصيالت، انظر املرفق 

:)2-3
تعاريف منّقحة للحواسيب )احلاشية 5 يف الفصل 84(؛  ’1‘  

آالت الطباعة )داخلة يف العنوان الرئيسي 84-43(؛  ’2‘  
معدات الصناعة من أشباه املوّصالت )العنوان اجلديد 84- 86(؛  ’3‘  

معدات اهلاتف )العنوان 85-17(؛  ’4‘  
أجه���زة تس���جيل الص���وت أو إع���ادة إنتاج���ه )العنوان���ان 85-19 و 85-20  مت   ’5‘  

إدماجهما معًا حتت العنوان 85-19(؛
الوسائط اإللكترونية )العنوانان 85-23 و 85-24 ُأدجما معًا يف العنوان 85-23(؛  ’6‘  

أجهزة اإلرسال اإلذاعي والتليفزيوين؛ والكامريات الرقمية )العنوان 85-25(؛  ’7‘  
أجهزة استقبال اإلذاعة، والتسجيل، واإلنتاج الصويت )العنوان 85-27(؛  ’8‘  

شاشات احلواسيب وأجهزة العرض )العنوان 85-28(؛  ’9‘  
الدوائر اإللكترونية املتكاملة )العنوان 42-85(.  ’10‘  

التبس���يط ع���ن طريق إدماج منتجات معيَّنة حتت عنوان واح���د )مثل الدجاج أو املكانس أو  )ج( 
لعب األطفال(؛

تغيُّرات يف أمناط التجارة، حيث ُحذف 29 عنوانًا و 203 عناوين فرعية نظرًا لصغر حجم  )د( 
التجارة فيها، وُأدخلت عناوين فرعية جديدة للمنتجات اليت جيري االجتار فيها حبجم كبري. 
وكقاعدة عامة ُتحَذف العناوين والعناوين الفرعية حني تكون التجارة العاملية الس���نوية فيها 
أقل من 100 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بالنسبة للعناوين الرئيسية و 50 
مليون دوالر للعناوين الفرعية )انظر املرفق 1 لالطالع على التفاصيل(. وتنطبق نفس العتبتني 

بالنسبة إلدخال عناوين وعناوين فرعية جديدة؛
إدخ���ال تعديالت حتريري���ة أو توضيحات. هتدف بعض التعديالت يف النصوص إىل تيس���ري  )ه�( 
التطبيق املتناس���ق للنظام املنّس���ق وتوف���ري قاعدة قانونية ثابتة فيما يتعل���ق بقرارات التصنيف، 
وهن���اك تعديالت نّصي���ة أخرى هتدف إىل زيادة االتس���اق بني النص���وص أوالتعابري العلمية 

املتعاَرف عليها واملمارسات التجارية اجلارية )انظر املرفق 3-3 لالطالع على التفاصيل(.

التصنيف التجاري الدولي الموّحد، التنقيح 4 باء - 

اعُتمد التصنيف التجاري الدويل املوّحد 11 يف عام 1950، وروجع أربع مرات. وقد   -3-3
متت املوافقة على اإلصدار الثالث للتصنيف التجاري الدويل املوّحد يف اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثالثة 
والعش���رين يف ش���باط/فرباير 1985 12. ويستخدم التصنيف األرقام ذات الس���تة أعداد للعناوين الفرعية 
ق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها لعام 1988 كلبنات أساس، وذلك مراعاة  املستخدمة يف النظام املنسَّ

للحاجة إىل االستمرارية مع اإلصدارات السابقة من نفس التصنيف، ومراعاة لالعتبارات التالية أيضًا:
طبيعة البضائع واملواد املستخدمة يف إنتاجها؛ )أ( 

ورقات إحصائي���ة، العدد 10/التنقيح 1   11

)منش���ورات األمم املتح���دة، رقم املبيع: 
.)51.XVII.1

انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي   12

واالجتماع���ي، 1985، امللح���ق رق���م 6 
)E/198/26(، الفقرة 57 )د(.
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مرحلة التجهيز؛ )ب( 
ممارسات السوق واستعماالت املنتجات؛ )ج( 

أمهية البضاعة يف التجارة الدولية؛ )د( 
التغيُّرات التكنولوجية. )ه�( 

وم���ن أج���ل احلفاظ على االس���تمرارية يف التنقيح الثالث للتصني���ف التجاري الدويل   -4-3
املوّحد، أصدرت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة جداول للربط بني التنقيح الثالث للتصنيف التجاري 
ق. ومع ذلك ظّلت هناك فجوة يف التطابق الكامل بني  الدويل املوّحد وكل تصنيف جديد يف النظام املنسَّ
���ق. ويف نفس الوقت  الفترات لعدد متزايد من السالس���ل بس���بب التغيريات الكبرية يف نظام التصنيف املنسَّ
واصلت غالبية الدول واملنظمات الدولية استعمال التصنيف التجاري الدويل املوّحد ألغراض متعددة، مثل 
دراس���ة االجتاهات يف التجارة الدولية يف البضائع على املدى الطويل، وجتميع الس���لع املتاَجر فيها يف فئات 
تتفق بش���كل أفضل مع غ���رض التحليل االقتصادي. ويف عام 1999 أّك���دت اللجنة اإلحصائية اعترافها 
بالتصنيف التجاري الدويل املوّحد كأداة حتليلية 13. ويف هذا الس���ياق اتفقت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا 
اخلامس���ة والثالثني )آذار/مارس 2004( مع التوصيات املقدمة من فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة 
الدولية يف البضائع بضرورة إعداد تنقيح رابع للتصنيف التجاري الدويل املوّحد نظرًا لتراكم التغيريات يف 

ق 14. النظام املنسَّ
وبن���اًء عليه، قامت ش���عبة اإلحصاءات يف منتص���ف 2004، بالبدء يف إعداد التنقيح   -5-3
الراب���ع للنظ���ام التجاري الدويل املوّحد. ومت التنس���يق ب���ني عملية املراجعة واملراجع���ات اجلارية للتصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنش���طة االقتصادية، والتصنيف املركزي للمنتجات، من أجل حتقيق أكرب 

قدر ممكن من التنسيق بني هذه التصانيف.
أم���ا نطاق التصنيف التجاري الدويل املوّحد، التنقيح الرابع، فهو نفس نطاق التنقيح   6-3
���ق باستثناء الذهب النقدي  الثالث، ومن مث فهو يش���مل مجيع البضائع القابلة للتصنيف مبوجب النظام املنسَّ
والعم���الت الذهبية والعمالت املتداولة. وتتف���ق مجيع التعاريف يف النظام التجاري الدويل املوّحد، التنقيح 
الراب���ع، والعناوين الرئيس���ية )فيما عدا العنوان���ني 911-0 و931-0( مع التعابري املس���تخدمة للعناوين 
���ق لعام 2007. وملا كان التصنيف التجاري الدويل املوّحد ُيس���تخدم اآلن حصرًا،  الفرعية يف النظام املنسَّ
مبوج���ب التوصيات الص���ادرة، لألغراض التحليلي���ة، فلم توجد ضرورة )إاّل يف ح���االت خاصة حمدودة( 

إلنشاء عناوين رئيسية جديدة يف التنقيح الرابع.
وكقاعدة عامة كان يتم حذف العنوان الرئيسي يف التنقيح الثالث للتصنيف التجاري   -7-3
ال���دويل املوّح���د عند إعداد التنقيح الرابع يف احل���االت التالية: )أ( إذا كانت العناوي���ن الفرعية املناظرة يف 
���ق لع���ام 1988 قد ُحذفت يف إص���دار 2007، أو )ب( إذا مل ميكن حتديد نطاقه يف س���ياق  النظ���ام املنسَّ
العناوي���ن الفرعية إلص���دار 2007 دون إدخال تغيريات كبرية عليه )وحدث ه���ذا عندما تكون العناوين 
الفرعي���ة يف النظام املنّس���ق لع���ام 88 مرتبطة جزئيًا بع���دة عناوين فرعية يف إص���دار 2007(. وكان يتم 
إدخ���ال عنوان رئيس���ي يف التنقيح الراب���ع للتصنيف التجاري ال���دويل املوّحد يف احل���االت التالية: )أ( إذا 
���ق بش���كل مقبول اقتصاديًا وكانت هذه املجموعة  أمكن جتميع عدة عناوين فرعية جديدة يف النظام املنسَّ
تتف���ق م���ع خطة التصنيف يف التصنيف التجاري الدويل املوّحد دون تغي���ري ُيذَكر يف نطاق عناوين التنقيح 
الثالث للتصنيف؛ )ب( إذا ُوجد أن بعض العناوين الفرعية يف النظام املنّس���ق تستحق تعريفًا منفصاًل لكي 
يعكس، بشكل أفضل، اهليكل السلعي و/أو املمارسات اجلمركية يف تسجيل التجارة الدولية، أو )ج( إذا 
���ق  ترت���ب عل���ى اإلجراء املتخذ يف احلالتني )أ( و )ب(، أن أصبحت بعض العناوين الفرعية يف النظام املنسَّ
2007 غري مرتبطة بالعنوان الرئيس���ي يف التنقيح الثال���ث للتصنيف التجاري الدويل املوّحد. وقد ُأدخلت 

املرج���ع نفس���ه، 1999، امللح���ق رقم 4   13

)E/1999/24(، الفقرة 24 )ج(.

املرج���ع نفس���ه، 2004، امللح���ق رقم 4   14

)E/2004/24(، الفص���ل اخلامس، الفقرة 
4 )طاء(.
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بعض التعديالت على نطاق بعض العناوين يف س���ياق املراجعة. ويف احلاالت اليت اس���تدعى األمر فيها هذه 
التعديالت، مت ختصيص رمز جديد للعنوان.

وحيتفظ التنقيح الرابع للتصنيف التجاري الدويل املوّحد بنفس اهليكل العام للتصنيف   -8-3
الثالث، ويتكون من نفس عدد األقسام والفروع والفئات. أما التغيريات اليت ُأدخلت فكانت على مستوى 
العناوي���ن الرئيس���ية وبعض العن�اوين الفرعية. وق���د أُلغي مائتان ومثانية وثالثون من العناوين الرئيس���ية يف 
التنقيح الثالث للتصنيف الدويل، لألس���باب املذكورة أعاله يف معظم احلاالت، وأدخل 87 عنوانًا رئيسيًا 
جدي���دًا. وكانت نتيجة ه���ذه اإللغاءات واإلضافات أن التنقيح الرابع للتصني���ف التجاري الدويل املوّحد 

حيتوي اآلن على 2970 عنوانًا رئيسيًا. وترد خطة التصنيف يف اجلدول 1-3.

د خطة تصنيف التنقيح الرابع للتصنيف التجاري الدويل املوحَّ الجدول 1-3- 

عدد الفئاترمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد الفئات 

الفرعية
عدد العناوين 

الرئيسية

36132335الباب 0 - األغذية والحيوانات الحيَّة

الحيوانات الحية غري الحيوانات املذكورة يف القسـم 

03001610

0141736اللحوم ومستحرضات اللحوم

0241222منتجات األلبان وبيض الطيور

األسـماك )غـري الثدييـات البحريـة(، والقرشيات، 

0341447والرخويات، والالفقاريات املائية، ومستحرضاتها

0482134الحبوب ومستحرضات الحبوب

0552792الخرضوات والفاكهة

062717السكر واملستحرضات السكرية وعسل النحل

0751634البن والشاي والكاكاو والتوابل ومصنوعاتها

081625علف الحيوان )ال يشمل الحبوب غري املطحونة(

092618منتجات ومستحرضات متنوعة صالحة لألكل

41121الباب 1: املرشوبات والتبغ 

112513املرشوبات

12268التبغ ومصنوعات التبغ

الباب 2: املـواد الخام، غري املأكـوالت، فيما 

36115239عدا أنواع الوقود

212711الجلود والفراء، الخام

2221012البذور الزيتية والثمار الزيتية 

املطاط الخام )بما يف ذلـك املطاط الرتكيبي واملعاد 

232516صناعته(

2451318الفلني والخشب

251714عجائن الخشب وفضالت الورق

ط وغري  خيوط النسيج )ما عدا كرات الصوف املمشَّ

ـط( وفضالتها )غري  ذلـك من أنـواع الصوف املمشَّ

2682348املصنَّعة يف خيوط أو نسيج(
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عدد الفئاترمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد الفئات 

الفرعية
عدد العناوين 

الرئيسية

األسمدة الخام، غري املذكورة يف القسم 56، واملعادن 

2751745الخام )فيما عدا الفحم والنفط واألحجار الكريمة(

2892443ركازات الحديد املعدنية واملعادن الخردة

املـواد الخـام الحيوانيـة والنباتية غـري املصنَّفة يف 

292932موضع آخر

واملزلقانـات  املعدنـي،  3: الوقـود  البـاب 

112232املعدنية، وما يتصل بها من مواد

الفحـم الطبيعـي، وفحم الكـوك، وقوالب سـقاط 

32368الفحم

333715النفط واملنتجات النفطية واملواد املتصلة بهما

34488الغاز الطبيعي والصناعي

35111الكهرباء

والنباتيـة  الحيوانيـة  4: الزيـوت  البـاب  

42141والدهون والشموع

41139الزيوت والدهون الحيوانية

الدهون والزيوت النباتيـة الثابتة، الخام أو املكررة 

عة 4221426أو املقطَّ

زة،  الدهـون والزيـوت الحيوانية أو النباتيـة، املجهَّ

والشموع ذات األصل النباتي أو الحيواني؛ وخالئط 

أو مسـتحرضات الدهـون أو الزيـوت النباتيـة أو 

الحيوانيـة غـري الصالحة لـألكل، غـري املصنَّفة يف 

43146موضع آخر

الباب 5: املنتجات الكيميائية وما يتصل بها 

34132467من منتجات، غري املصنَّفة يف موضع آخر

51624125املواد الكيميائية العضوية 

5241880املواد الكيميائية غري العضوية

533831مواد الصباغة والدباغة والتلوين

5421044املنتجات الطبية والصيدالنية 

الزيـوت العطريـة واملـواد الراتنجيـة والعطـور؛ 

ومسـتحرضات النظافة الشـخصية ومواد التلميع 

5531026والتنظيف

561419األسمدة )غري املدرجة يف الفئة 272(

5762054اللدائن يف أشكالها األوَّلية

5831322اللدائن يف أشكالها غري األوَّلية

املواد واملنتجات الكيميائيـة غري املصنَّفة يف موضع 

5962566آخر
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عدد الفئاترمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد الفئات 

الفرعية
عدد العناوين 

الرئيسية

البـاب 6: السـلع املصنَّعة، مصنَّفة أساسـًا 

52229767حسب مواد التصنيع 

الجلود واملصنوعات الجلدية غري املصنَّفة يف موضع 

زة 6131119آخر وجلود الفراء املجهَّ

6231331الصناعات املطاطية غري املصنَّفة يف موضع آخر

6331230مصنوعات الفلني والخشب )فيما عدا األثاث( 

الـورق، والورق املقـوى واألصنـاف املصنوعة من 

6421362عجائن الورق، سواًء من الورق العادي أو املقوى

غزل النسـيج واألقمشـة واملواد املصنَّعة من الغزل 

والنسـيج غري املصنَّفة يف موضع آخـر، وما يتصل 

65959219بها من منتجات

املصنوعات املعدنية الالفلزية غري املصنَّفة يف موضع 

6672994آخر

67935133الحديد والصلب

6882163الفلزات غري الحديدية

69836116املصنوعات املعدنية غري املصنَّفة يف موضع آخر

50217642الباب 7: مكائن ومعدات النقل 

7162244مكائن ومعدات توليد الطاقة

72833117املكائن املتخصصة لصناعات معينة

7341569آالت تشكيل املعادن

آالت ومعدات التصنيع العام غري املصنَّفة يف موضع 

74956150آخر، وأجزاء اآلالت غري املصنَّفة يف موضع آخر

7531123اآلالت املكتبية وآالت تجهيز البيانات آلياً 

7641433أجهزة معدات االتصاالت والتسجيل الصوتي

اآلالت واألجهـزة الكهربائية غري املصنَّفة يف موضع 

آخر، وقطع الغيار الكهربائية لهذه اآلالت واملعدات 

)بمـا يف ذلك قطع الغيار غـري الكهربائية للمعدات 

الكهربائية التي تسـتخدم يف املنـازل، غري املصنَّفة 

77731128يف موضع آخر(

مركبات السري عىل الطرق )بما يف ذلك املركبات ذات 

7861640الوسائد الهوائية(

7931938معدات النقل األخرى

31140420الباب 8: مصنوعات متنوعة

الصحيـة  والرتكيبـات  التجهيـز  سـابقة  املبانـي 

وتركيبات التدفئة واإلضاءة ولوازمها، غري املصنَّفة 

813717يف موضع آخر

األثاث وقطع األثاث، واملفروشات واملراتب وحوامل 

821623املراتب والوسائد وغري ذلك من املفروشات املحشوة 
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عدد الفئاترمز القسموصف األبواب واألقسام
عدد الفئات 

الفرعية
عدد العناوين 

الرئيسية

83149لوازم السفر والحقائب واألوعية املماثلة

8473795املالبس وتوابعها 

851717األحذية

األدوات املهنية والعلمية وأدوات القياس وأجهزتها، 

8741865غري املصنَّفة يف موضع آخر

أجهـزة التصويـر ومعـدات التصويـر ولوازمهـا، 

واألصنـاف البرصيـة غري املصنَّفـة يف موضع آخر؛ 

8851959والساعات بأنواعها

89942135أصناف مصنَّعة مختلفة غري مصنَّفة يف موضع آخر

الباب 9: السـلع واملعامـالت غري املصنَّفة يف 

د 446موضع آخر يف التصنيف التجاري الدويل املوحَّ

91111الطرود الربيدية غري املصنَّفة حسب النوع

املعامـالت الخاصة والسـلع الخاصة غـري املصنَّفة 

93111حسب النوع

96111العمالت )فيما عدا العمالت الذهبية( غري املتداولة 

الذهـب، غـري النقـدي )فيمـا عـدا الذهـب الخام 

97113ومركزات الذهب(

مجمـوع األقسـام والفئات والفئـات الفرعية 

970 0232 672621والعناوين الرئيسية )البنود(
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ـق التي أُلغيت اعتباراً من 1 كانون  قائمة أرقام رموز النظام املنسَّ املرفق 1-3- 

الثاني/يناير 2007

األبواب 01 إىل 39

2939.29 * 2830.30 * 1212.30 * الباب 01

الباب 2833.2330 * الباب 13 0105.92

0105.93 * 1301.10 * 2833.26 * 3001.10

2835.233006.80 * 1302.14 * الباب 02

الباب 31 2836.10 * الباب 14 0208.20 * 

3102.70 * 2836.70 * 1402.00 * الباب 03 

0303.50 * 1403.00 * 2838.00 * 3103.20

0303.60 * 1404.10 * 2839.20 * 3104.10

الباب 2841.1032 * الباب 0304.1015

0304.20 * 1515.40 * 2841.20 * 3206.30

3206.43 * 2851.00الباب 20 0304.90

الباب 33 الباب 2005.9029الباب 05

3301.11 * 2903.30الباب 23 0503.00 * 

 * 0509.00 * 2302.20 * 2905.15 * 3301.14

3301.21 * 2906.14 * 2306.70 * الباب 06

3301.22 * 2907.14 * الباب 0603.1025

3301.23 * 2506.212908.10 * الباب 07

 * 0709.10 * 2506.29 * 2908.20 * 3301.26

الباب 34 2508.202908.90 * 0709.52 * 

 * 0711.30 * 2513.11 * 2909.42 * 3404.10

الباب 2912.1337 * 2513.19 * الباب 08

 * 0810.30 * 2516.21 * 2915.22 * 3702.20

3705.20 * 2915.23 * 2516.22 * الباب 09

الباب 2915.3438 * 0906.102524.00

3805.20 * 2915.35 * الباب 0910.4027 * 

 * 0910.50 * 2707.60 * 2917.313808.10

2918.903808.20الباب 28الباب 11 

 * 1102.30 * 2811.232919.003808.30

2824.202920.103808.40 * الباب 12 

 * 1207.10 * 2826.11 * 2921.123808.90

 * 1207.30 * 2826.20 * 2922.22 * 3824.20

الباب  2827.332925.2039 * 1207.60 * 

 * 1209.26 * 2827.34 * 2930.10 * 3920.72

 * 1211.10 * 2827.36 * 2936.10

 * 1212.10 * 2830.20 * 2939.21

مالحظة: أرقام الرموز اليت أُلغيت بسبب ضآلة حجم التجارة معلَّمة بعالمة )*(.
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األبواب 40 إىل 59

5404.10الباب 50 4411.39 * الباب 40

 * 4010.134411.91 * 5003.10 * 5406.10

5406.20 * 5003.90 * 4411.99الباب 41 

الباب 55 الباب 4103.104412.1352 * 

5208.535503.10 * 4412.14الباب 42 

 * 4204.004412.19 * 5210.12 * 5513.22
* 4206.104412.22 * 5210.22 * 5513.32

 * 4206.904412.23 * 5210.42 * 5513.33

5513.42 * 5210.52 * 4412.29الباب 43 

 * 4301.704412.92 * 5211.21 * 5513.43

 * 4302.134412.93 * 5211.22 * 5514.13

5514.31 * 5211.29 * 4418.30الباب 44

5514.32 * الباب 53 الباب 4402.0046

4407.244601.20 * 5304.10 * 5514.33

4409.204601.91 * 5304.90 * 5514.39

4410.214602.10 * 5305.11 * 5515.92

الباب 5305.1956 * الباب 48 4410.29

4410.31 * 4802.30 * 5305.21 * 5604.20

4410.32 * 4809.10 * 5305.29 * 5607.10

الباب 57 5305.90 * 4814.30 * 4410.33

5702.51 * الباب 4815.0054 * 4410.39

4411.11 * 4816.105402.10 * 5702.52

4411.19 * 4816.305402.41 * 5702.59

الباب 58 4411.214823.125402.42

4411.294823.195402.43 * 5803.10

 * 4411.314823.60 * 5403.20 * 5803.90
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األبواب 60 إىل 79

6802.227304.21 *6205.10 *الباب 60
* 6005.10* 6207.926811.107306.10

6209.106811.207306.20 *الباب 61
* 6101.10* 6211.31* 6811.307306.60
* 6103.11* 6213.106811.90* 7314.13
7319.10 *6812.50الباب 6103.1263 *
* 6103.19* 6302.526812.607321.13
* 6103.21* 6302.926812.707321.83
الباب 6303.116812.9074 *6104.11 *
* 6104.12* 6306.116813.10* 7401.10
* 6104.21* 6306.216813.90* 7401.20
7403.23 *الباب 6306.3170 *6107.92 *
* 6111.10* 6306.39* 7012.00* 7407.22
* 6114.10* 6306.417013.21* 7414.20

6115.11* 6306.497013.29* 7414.90

7416.00 *7013.31الباب 6115.1264

6115.19* 6401.917013.32* 7417.00

الباب 6402.307013.3978 *6115.20

7803.00 *الباب 6403.3072 *6115.91

7805.00 *7225.20 *الباب 6115.9265

الباب 7226.9379 *6503.00 *6115.93
* 6117.20* 6506.92* 7226.94* 7906.00

7229.10 *الباب 66الباب 62
الباب 6603.1073 *6203.21 *

7304.10الباب 68

األبواب 80 إىل 97

8517.228527.329010.41الباب 80 

 * 8004.008517.308527.399010.42

 * 8005.008517.508527.909010.49

 * 8006.008517.808528.12 * 9027.40

8517.908528.139030.83الباب 81 

 * 8101.958519.108528.21 * 9031.30

الباب 91 8112.308519.218528.22 * 

 * 8112.408519.298528.30 * 9101.12

9106.20 * 8519.318542.10الباب 84 

الباب 92 8418.228519.398542.21
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 * 8425.208519.408542.29 * 9203.00

 * 8428.508519.928542.60 * 9204.10

8442.108519.938542.70 * 9204.20

8442.208519.998543.11 * 9209.10

8443.218520.108543.19 * 9209.20

8443.298520.20 * 8543.40 * 9209.93

الباب 93 8443.308520.328543.81

8443.408520.338543.89 * 9306.10

الباب 94 8443.518520.398544.41

8443.598520.908544.519401.50

8443.608523.118544.599403.80

الباب 95 الباب 86 8443.908523.12

 * 8448.418523.13 * 8606.209501.00

9502.10الباب 87 8456.918523.20

8456.998523.308708.319502.91

8469.118523.908708.399502.99

8469.128524.108708.609503.10

9503.20الباب 88 8469.208524.31

8469.308524.32 * 8801.109503.30

 * 8470.408524.39 * 8801.909503.41

9503.49الباب 8471.108524.4090

 * 8472.208524.51 * 9006.209503.50

8485.108524.52 * 9006.629503.60

8485.908524.539009.119503.70

8524.609009.129503.80الباب 85

 * 8505.308524.919009.219503.90

الباب 96 8509.108524.999009.22
* 8509.208525.109009.30 * 9614.20

 * 8509.308525.209009.91* 9614.90

8517.198525.309009.92

8517.218525.409009.93

8527.319009.99
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قائمـة أرقام رموز النظام املنّسـق الجديدة التـي أُدخلت لتعريف  املرفق 2-3- 

األصناف ذات االهتمامات البيئية أو االجتماعية بشكل منفصل

* 0301.94

* 0301.95

* 0302.67

* 0302.68

* 0303.61

* 0303.62

* 0304.11

* 0304.12

* 0304.21

* 0304.22

* 0304.91

* 0304.92

 

* 2005.91

 

** 2524.10

** 2852.00

** 2903.31

** 2903.52

** 2908.11

** 2908.91

** 2910.40

** 2915.36

** 2916.36

** 2918.18

** 2918.91

** 2919.10

** 2920.11

** 2924.12

** 2925.21

** 2930.50

** 3808.50

* 3824.72

* 3824.73

* 3824.74

* 3824.75

* 3824.76

* 3824.77

* 3824.78

** 3824.81

** 3824.82

** 3824.83

 

** 4402.10

* 4409.21

* 4412.10

* 4601.21

* 4601.22

* 4601.92

* 4601.93

* 4602.11

* 4602.12

* 4706.30

* 4823.61

**** 6811.40

** 6812.80

**** 6813.20

* 9401.51

* 9403.81

أرقام الرموز اجلديدة وضعت لتسهيل رصد ومراقبة األمساك مبوجب خطة العمل الدولية ملنع صيد األمساك غري املشروع وغري املبلَّغ   *
م وردعه والقضاء عليه، اليت اعتمدهتا منظمة األغذية والزراعة؛ وكذلك اخليزران والروطان )الشبكة الدولية للخيزران  عنه وغري املنظَّ

والروطان(؛ وأيضًا املنتجات املشمولة بربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستن�زفة لطبقة األوزون.

ُأدخلت أرقام الرموز اجلديدة من أجل تعريف منتجات معينة مش���مولة باتفاقية روتردام بش���أن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلم   **
على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيَّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية.

ُأدخلت أرقام الرموز اجلديدة من أجل تعريف منتجات معيَّنة مشمولة باتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص   ***
منها عرب احلدود.

**** مصادر أخرى.
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قائمة بالرموز التي لم يتغريَّ رقمها ولكن ُعدِّل نطاقها املرفق 3-3- 

األبواب 01 إىل 39

2707.992917.343702.44الباب 02 

2918.113705.90الباب 28 0208.90

2811.292918.193707.90الباب 03 

الباب 38 0301.992824.902921.19

0302.692825.902922.293805.90

0303.792826.192924.193821.00

2826.902930.903822.00الباب 05 

0511.992827.392931.003824.71

2827.492932.993824.79الباب 07 

0709.592827.602934.993824.90

الباب 0709.902830.902936.9039

3907.99الباب 30 0711.902833.29

2834.293001.903920.10الباب 08 

0802.902835.393006.103920.20

3920.30الباب 0810.902836.9931

2837.193102.903920.43الباب 09

0910.992837.203103.903920.49

2839.903104.903920.51الباب 11 

3920.59الباب 1102.902841.5032

2841.903201.903920.61الباب 12 

1207.992842.103206.493920.62

1209.292842.903206.503920.63

3920.69الباب 1211.902843.9033

1212.992848.003301.193920.71

2849.903301.293920.73الباب 13 

3920.79الباب 34 1301.902850.00

3404.903920.91الباب 1302.1929

3920.92الباب 2903.5935الباب 14

1404.902905.193502.903920.93

2906.193504.003920.94الباب 15 

3920.99الباب 37 1515.902907.19

2909.443702.313921.11الباب 23

2302.402910.903702.323921.12

2306.902912.193702.393921.13

2915.293702.413921.14الباب 25 

2508.402915.393702.423921.19

2916.393702.433926.90الباب 27
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األبواب 40 إىل 79

4811.496003.106506.99الباب 40

الباب 66 4010.194811.516003.20

4811.596003.306603.90الباب 41

الباب 4103.904811.606003.4068

4811.906003.906802.29الباب 42

الباب 4205.004814.906005.9069

6909.19الباب 4816.9061الباب 43

الباب 4301.804823.906101.9070

6103.297020.00الباب 4301.9052

الباب 4302.195208.596104.1972

5210.196104.297225.30الباب 44

4407.295210.296107.997225.40

4407.995210.496111.907225.50

4411.125210.596114.907225.91

6115.997225.92الباب 54 4411.13

4411.145402.396117.807225.99

7226.99الباب 4411.925402.4962

4411.935403.316203.297229.90

الباب 4411.945403.326205.9073

4412.995403.336207.997304.29

4418.905403.396209.907314.19

5403.416211.397319.90الباب 47

4706.915403.426213.907321.11

7321.81الباب 4706.925403.4963

الباب 6302.5974الباب 4706.9355

5501.906302.997403.29الباب 48

4802.545513.236303.197407.29

4802.555513.396306.197418.19

4802.565513.496306.297419.91

7419.99الباب 4802.575514.1964

الباب 4802.585515.996401.9978

6402.917806.00الباب 56 4802.61

الباب 4802.625604.906402.9979

4802.695607.906403.917907.00

6403.99الباب 4809.9060

الباب 4811.106002.4065

4811.416002.906505.90
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األبواب 80 إىل 97

8466.108509.809006.52الباب 80 

8007.008466.208509.909006.53

8466.308514.109006.59الباب 81

8101.998466.918514.209006.69

8112.928466.928514.309010.50

8112.998466.938514.909010.90

8466.948515.199011.10الباب 84

8418.298470.908515.219011.20

8419.898471.308515.299011.90

8419.908471.418515.809012.10

8421.198471.498515.909012.90

8421.918471.508517.199017.20

8424.898471.608517.809017.90

8424.908471.808527.909027.80

8425.318472.908529.909030.20

8425.398473.308542.909030.31

8428.398473.408543.909030.32

8428.908473.508544.499030.33

8431.398477.108548.909030.39

9030.89الباب 8442.308477.2086

8443.198477.308606.919031.49

الباب 91الباب 8448.498477.4087

8456.108477.598708.409101.19

8456.208477.808708.509106.90

الباب 8456.308477.908708.8092

8462.218479.508708.919205.90

8462.298479.898708.929209.99

الباب 8464.108479.908708.9493

8464.208480.718708.959306.30

8708.99الباب 8464.9085

الباب 8465.998505.9090
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الفصل الرابع

مسائل مختارة تتصل بتجميع البيانات

َيع���ِرض هذا الفص���ل معلومات إضافية عن البضائع برس���م التجهي���ز )الفرع ألف(،   -1-4
والبضائ���ع برس���م اإلصالح )الفرع باء( وبضائع إعادة التصدي���ر )الفرع جيم(، وعن إمكانية إجراء تقدير 
لقيمة الواردات على أساس تسليم ظهر السفينة )الفرع دال(. وهذه املعلومات تتسم بأمهية خاصة خلرباء 
إحصاءات التجارة بالنظر إىل مش���اكل مجع البيانات اليت كثريًا ما تواَجه وألمهية هذه احلاالت يف توضيح 
العالقة بني إحصاءات التجارة اليت يتم مجعها على أساس إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، املفاهيم 
والتعاري���ف، التنقي���ح 2 15 واإلحص���اءات اليت ُتجَمع على أس���اس دليل موازي���ن املدفوعات، اإلصداران 
اخلامس والس���ادس 16. وحيتوي الفصل اخلامس على اس���تعراض كامل للتعديالت اليت ينبغي إدخاهلا على 
بيانات التجارة الدولية يف البضائع من أجل إعداد تقديرات لتدفقات التجارة على أساس اإلصدار السادس 

لدليل موازين املدفوعات.

البضائع برسم التجهيز ألف - 

تركزت كثري من املناقش���ات اليت جرت مؤخرًا ح���ول العوملة على التجارة الدولية،   -2-4
س���واًء م���ن ناحية العملي���ات اإلنتاجية فيما وراء البحار، أو عمليات الش���ركات املتعددة اجلنس���يات، أو 
االس���تثمار املباش���ر األجنيب أو املفاوض���ات التجارية. واملالَح���ظ أن عمليات إنتاج املالبس والس���يارات 
والتلفزيونات واحلواس���يب تنتش���ر اآلن على اتساع عدة بلدان، سواًء بغرض تقليل تكاليف العمالة ورأس 

املال أو، على سبيل املثال، االستفادة من حوافز االستثمار اليت تقدمها البلدان املضيفة.
ومع أن معاملة البضائع برسم التجهيز من الناحية اإلحصائية ليست موضوعًا جديدًا   -3-4
للمناقش���ة، فقد اكتس���ب املوض���وع اهتمامًا متجددًا بس���بب أمهيتها التجارية املتزاي���دة، خاصة يف بلدان 
 مثل الصني واملكس���يك. ومن األس���باب األخرى أن اإلصدار املنّقح من نظام احلس���ابات القومية، 1993 
)التنقيح 1(  17 واإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات يوصيان بشكل خاص بأنه إذا كانت البضائع 
جي���ري تصنيعه���ا يف اخلارج ولكن دون انتقال ملكية البضائع إىل الش���ركة اليت تقوم بالتصنيع، فإهنا تعاَمل 
باعتبارها جتارة دولية يف اخلدمات 18، مما ميّثل إهناًء لالس���تثناء من مبدأ تغيري امللكية، الذي كان س���اريًا يف 

اإلصدارات السابقة من هذين الدليلني 19.

وصف البضائع برسم التجهيز

الس���ياق األساسي للبضائع املصّنفة باعتبارها “بضائع برسم التجهيز يف اخلارج” هو   -4-4
���ن إىل  ش���ركة ُأم ُترِس���ل بضائع إىل ش���ركة تابعة يف اخلارج لتقوم بتصنيع البضاعة وإعادهتا كُمنَتج ُمَحسَّ
الش���ركة اأُلم. وهناك س���ياقات أخرى أكثر تعقيدًا )ولكنها أكثر واقعية( تتناوهلا الفقرات التالية. والنقطة 
األساس���ية يف هذه املعامالت هي امللكية االقتصادية للبضائع. فإذا ظّلت الش���ركة اأُلم مالكة للبضائع، فإن 

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   15

.E.98.XVII.16

صن���دوق النق���د ال���دويل، دلي���ل موازين   16

املدفوعات، اإلصدار اخلامس )واش���نطن 
العاصمة، 1993(؛ ومش���روع اإلصدار 
السادس لدليل موازين املدفوعات، املتاح 
www.imf.org/external/ على املوق���ع

 pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm

)اس���ُتعمل إص���دار تش���رين الثاين/نوفمرب 
2007 كمرجع(.

http://unstats. املوق���ع  عل���ى  مت���اح   17

.un.org/unsd/sna1993/toctop.asp

لدلي���ل موازي���ن  الس���ادس  يف اإلص���دار   18

املدفوع���ات يضع صن���دوق النقد الدويل 
ه���ذه العب���ارة “خدم���ات التصني���ع على 
املدخالت املادية اململوكة للغري” بداًل من 
“البضائع برس���م التجهيز” للتأكيد على 
أن اخلدمات تس���ري على البضائع اليت مل 

تتغري ملكيتها إىل ال�ُمصنِّع.

ُذِك���ر تغي���ري امللكي���ة يف حال���ة “عمليات   19

التصني���ع الكب���رية” يف نظ��ام احلس���اب�ات 
األم���م  )منش���ورات   1993 القومي���ة، 
الفق���رات   ،)E.94. XVII.4  املتح���دة، 
وبش���كل   )64  -  14 إىل   61  -  14
ع���ام يف اإلصدار اخلام���س لدليل موازين 
املدفوع���ات )الفق���رات 197 إىل 199( 
بالنس���بة للبضائع ال���يت صنِّعت يف اخلارج 

وُأعيدت إىل البلد الذي ُشحنت منه.
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اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات  20 ُيعرِّف هذه املعاملة باعتبارها “جتارة خدمات”، تقوم فيها 
الش���ركة اأُلم باسترياد اخلدمات من الش���ركة التابعة يف اخلارج. أّما إذا حازت الشركة التابعة على ملكية 
البضاعة، فتعترب املعاملة معاملة “جتارة يف البضائع” عادية، إذ أن بلد الش���ركة اأُلم يقوم بتصدير البضاعة 

املرسلة للتصنيع يف اخلارج ويقوم بلد الشركة التابعة بعد ذلك بتصدير البضاعة يف شكل ُمنَتج هنائي.
ويبيِّن الش���كل التايل البضائع املرس���لة إىل اخلارج من أجل التصنيع )السهم األسود(   -5-4
حيث تعود البضاعة املصنَّعة بعد ذلك )الس���هم األبيض( ‘1’ إىل بلد التصدير األصلي، أو ‘2’ تدخل يف 
ر إىل بلد ثالث. ويفترض الس���ياقان 2 و3 أن البضاعة ظّلت  االقتصاد املحلي لبلد التصنيع، أو ‘3’ ُتَصدَّ

أثناء عمليات التصنيع ملكًا للبلد ألف وأن تغيري امللكية حدث للبضاعة املصنَّعة.

البلد جيمالبلد باء▷=======◀البلد ألف‘1’

البلد جيمالبلد باء=======◁◀البلد ألف‘2’

البلد جيم========◁البلد باء========◀البلد ألف‘3’

ويبيِّ���ن اجلدول 4 - 1 تس���جيل تدفقات التجارة يف إحص���اءات التجارة الدولية يف   -6-4
البضائع، التنقيح 2، واإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوع���ات. وأعطيت البضاعة قبل التصنيع الرمز 
)س���ني(، والبضاعة بعد التصنيع الرمز )صاد(. ويف اجلدول ُتنَسب تدفُّقات البضائع يف إحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائع حس���ب بلد املنش���أ وآخر بلد مقصد مع���روف، ويف دليل موازي���ن املدفوعات/نظام 
احلس���ابات القومية حس���ب تغيري امللكية. وإذا مل حتدث عمليات حتويلية كبرية على البضاعة أثناء عملية 

التصنيع يظل بلد املنشأ هو بلد البضاعة وتعترب البضاعة إعادة استرياد/إعادة تصدير.

الجدول 4-1-  تصنيف املعامالت املتعلقة بتصنيع البضائع يف الخارج يف التنقيح 
الثاني إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، واإلصدار السادس 

لدليل الحسابات القومية

الحالة

إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، 

التنقيح 2

اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات/نظام الحسابات 

القومية 1993، التنقيح 1

ما إذا كانت قد حدثت عمليات تصنيع 

خدمات التصنيعالبضائعكبرية أم ال

البلـد ألـف: يصـدِّر البضاعة سـني إىل ‘1’

البلد باء، ثم يسـتورد أو يعيد اسـترياد 

البضاعة صاد من البلد باء

البلـد باء: يسـتورد البضاعة سـني من 

البلـد ألف ثم يصـدِّر )أو يعيد تصدير( 

البضاعة صاد إىل البلد ألف

البلـدان ألف وبـاء: ال يوجد تدفُّق 

للبضائـع ألن البضائع تظل ملكية 

للبلد املرِسل )ألف(

البلد ألف: يصدِّر البضاعة سني إىل البلد ‘2’

باء

البلـد باء: يسـتورد البضاعة سـني من 

البلد ألف

البلد ألف: يصدِّر البضاعة صاد إىل 

البلد باء

البلـد باء: يسـتورد البضاعة صاد 

مـن البلد ألف )بما يف ذلك رسـوم 

التجهيز(

البلد ألف: يستورد 

من البلد باء

البلـد بـاء: يصدِّر 

إىل البلد ألف

نظام احلسابات القومية 1993، التنقيح   20

1، يشار إليه فيما يتعلق مبفاهيم اإلصدار 
السادس لدليل موازين املدفوعات، نظرًا 
إىل أنه مت التنسيق بينهما قدر اإلمكان يف 

آخر إصداراهتما.
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الحالة

إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، 

التنقيح 2

اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات/نظام الحسابات 

القومية 1993، التنقيح 1

ما إذا كانت قد حدثت عمليات تصنيع 

خدمات التصنيعالبضائعكبرية أم ال

البلد ألف: يصدِّر البضاعة سني إىل البلد ‘3’

جيم

البلـد باء: يسـتورد البضاعة سـني من 

البلد ألف ثم يصـدِّر البضاعة صاد )أو 

يعيد تصديرها( إىل البلد جيم

البلـد جيم: يسـتورد البضاعة صاد من 

البلد باء )أو من البلد ألف يف حالة إعادة 

التصدير(

البلـد ألف: يصـدِّر البضاعة صاد 

إىل البلـد جيم )بما يف ذلك رسـوم 

التجهيز(

البلد جيم: يستورد البضاعة صاد 

مـن البلد ألف )بما يف ذلك رسـوم 

التجهيز(

ل خدمة التصنيع يف كل من احلاالت ‘1’ و ‘2’ و ‘3’  وكما ذكرنا من قبل، ُتسجَّ  -7-4
ل  كواردات للبلد ألف )صادرات للبلد باء( حس���ب اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات، وُتسجَّ

البضائع الكاملة الصنع فقط )صاد( كجزء من التجارة يف معامالت البضائع يف احلالتني ‘2’ و ‘3’.
ل التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع الصادرات والواردات  ويس���جِّ  -8-4
ل إعادة التصدير/إعادة االسترياد إاّل يف احلاالت اليت  حسب احلركة املادية للبضائع عرب احلدود، وال يسجِّ

مل حيدث فيها أي عمليات حتويل كبرية للبضاعة.
ويف احلال���ة األوىل، تنتقل البضاعة من بلد امللكية االقتصادية ألف مث تعود إليها ثانية.   -9-4
وم���ع أن هذه التدفقات مل تعد ُتس���جل يف حس���اب البضائ���ع يف دليل موازين املدفوع���ات، فإهنا ال تزال 
ل يف قطاع  ل يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع. والواقع أن هذه “التدفقات اإلمجالية” تسجَّ ُتسجَّ

اخلدمات يف دليل موازين املدفوعات باعتبارها معلومات إضافية.

 اإلجراءات الجمركية التي تتصل بتسجيل البضائع
برسم التجهيز

املصادر األساس���ية إلحصاءات التجارة يف البضائع ه���ي اإلقرارات اجلمركية، وهذه   -10-4
جي���ري جتميعها عادة يف بيانات إحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع من ِقبل مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
)وه���ذه قد تس���تعِمل مصادر أخرى للبيانات إلكم���ال املجموعة الكاملة من بيان���ات إحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائ���ع(. ومن مث يس���تعِمل خرباء إحصاءات موازين املدفوعات بيان���ات إحصاءات التجارة 
الدولية يف البضائع للحصول على عناصر البضائع يف احلسابات اجلارية. ونظرًا للتطبيق الصارم ملبدأ تغيري 
امللكية يف دليل موازين املدفوعات، يلزم توفري إحصاءات إضافة إىل بيانات إحصاءات التجارة الدولية يف 

البضائع لتحديد تغيري امللكية يف معامالت البضائع.
ومبا أن اإلقرار اجلمركي هو الوثيقة األساس���ية اليت ُتس���تعمل يف تس���جيل معامالت   -11-4
التج���ارة الدولية، فينبغي إج���راء مزيد من التحليل لإلجراءات اجلمركية لتحدي���د مدى مالءمتها لتحديد 

املعامالت اليت تنطوي على جتارة برسم التجهيز. واإلجراءات اجلمركية املشار إليها هي:
املناطق احلرة )انظر الفقرات 2 - 20 إىل 2 - 23(، س���واًء كانت مناطق حرة صناعية أو  )أ( 

جتارية؛

يش���ري اإلصدار الس���ادس لدليل  مالحظة: 
احلس���ابات  املدفوعات/نظ���ام  موازي���ن 
القومي���ة، التنقيح 1، إىل احلالة ‘1’ فقط. 
ومبوجب اخلطوط التوجيهية السابقة كان 
ينبغي حتديد التدفق���ات اإلمجالية للبضائع 
من بلد املرِس���ل )العمي���ل خلدمة التجهيز( 
مث إعادهتا إىل نفس البلد، بشكل منفصل، 
من أجل تسجيلها يف بند خاص، ومل يكن 

مطلوبًا تسجيل معاملة خدمات.



إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: ملحق لدليل تجميع اإلحصاءات 62

التجهيز الداخلي والتجهيز اخلارجي )انظر الفقرات 2 - 24 إىل 2 - 28 والفقرات 2 -  )ب( 
37 إىل 2 - 40(؛

التجهيز ألغراض االستعمال الداخلي )انظر الفقرتني 2 - 29 و 2 - 30(. )ج( 
وتبدو اإلجراءات اخلاصة بالتجهيز الداخلي والتجهيز اخلارجي مناسبة بشكل خاص   -12-4

لتسجيل البضائع برسم التجهيز، ولكنها قد ال تقدِّم سوى صورة غري كاملة، ألنه:
مبوجب إجراءات التجهيز الداخلي والتجهيز اخلارجي ميكن إحضار بضائع معيَّنة إىل إقليم  )أ( 
مجركي معفاة إعفاًء مش���روطًا من رس���وم وضرائب الواردات؛ وه���ذه البضائع جيب أن 
يكون القصد منها هو إعادة التصدير أثناء فترة معيَّنة بعد إجراء عملية تصنيع معيَّنة عليها؛ 
وقد يتطلب التصنيع استعمال بضائع من أصل وطين أو بضائع مستوردة من قبل. ويالَحظ 
أن املنتج���ات التعويضي���ة ميكن إعادة اإلعالن عنها للتصدير إىل بلد ثالث أو لالس���تعمال 

الداخلي؛
ميكن أن تدخل البضائع برس���م التجهيز واملنتجات الناجتة بعد التصنيع إىل بلد ما وخترج منه  )ب( 
مبوج���ب إجراءات مجركية مصممة خصيصًا لغرض التجهي���ز الداخلي والتجهيز اخلارجي، 
أو مبوجب إجراءات اجلمارك املعتادة لإلفراج عن البضاعة لالس���تعمال الداخلي مث التصدير 
املباشر، ويتوقف هذا على اعتبارات عملية ختص الطرفني. ويف هذه احلاالت ال يكون هناك 

حتديد منفصل، وإمنا تعاَمل كصادرات وواردات عادية؛
وإذا كان بل���د ما ُيَطبِّق النظام اخلاص تطبيقًا صارمًا ويس���تبعد املناطق احلرة الصناعية، ففي  )ج( 

ل حركة البضائع برسم التجهيز والبضائع بعد التصنيع. هذه احلالة ال ُتَسجَّ
ويفيد إجراء اس���ترداد الرس���وم )انظر الفقرات 2 - 41 إىل 2 - 44( يف احلاالت   -13-4
ال���يت ُتدَخ���ل فيها البضاعة مؤقتًا )للتصنيع( وُتدَفع عنها الرس���وم اجلمركية كامل���ة عند الدخول )اإلفراج 
لالس���تعمال الداخلي(. ومبوجب إجراء “اس���ترداد الرس���وم” يطاِلب املستورد بالرس���وم اليت ُدفَعت ألن 

البضاعة )املجّهزة( قد أعيد تصديرها )وهناك شروط تنطبق يف هذه احلالة(.

أمثلة لقياس البضائع برسم التجهيز

ر قطع س���يارات للتجميع يف ش���ركة تابعة يف  املثال 1: ش���ركة يف البلد ألف تصدِّ  -14-4
البلد باء، وتش���حن الس���يارات املصنَّعة من البلد باء إىل البلد ألف مرة أخرى	 وتظل ملكية البضاعة 

مع الشركة يف البلد ألف طوال العملية	

مصدر البيانات )ألف(: اإلقرار الجمركي عند حدود البلد ألف

اجلزء ألف -1 )قبل التجهيز(: اجلمارك يف البلد ألف تس���جل صادرات أجزاء الس���يارات مبوجب 
اإلج���راء اجلمركي اخلاص بالتجهيز اخلارجي. وجيب التأش���ري على النم���وذج مبوعد تقريب�ي لعودة 
البضاع���ة. وجيب أن يش���تمل اإلق���رار اجلمركي أيضًا على ما يفيد بأن الش���ركة يف البلد ألف هي 

الشركة املسؤولة عن االلتزامات اجلمركية.
ل واردات السيارات كواردات عادية.  اجلزء ألف - 2 )بعد التصنيع(: اجلمارك يف البلد ألف تسجِّ
م س���ابقًا  وتطلب الش���ركة يف البلد ألف إعفاًء مجركيًا على أس���اس منوذج اإلقرار اجلمركي املقدَّ

خبصوص التصنيع اخلارجي. 
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مصدر البيانات )باء(: اإلقرار الجمركي عند حدود البلد باء

اجل���زء باء - 1 )قب���ل التصنيع(: البلد باء يس���جل صادرات أجزاء الس���يارات مبوجب اإلجراء 
اجلمركي اخلاص بالتجهيز يف الداخل. وتس���جل الش���ركة يف البلد ألف باعتبارها الش���ركة اليت 

تتحمَّل املسؤولية.
اجلزء باء - 2 )بعد التصنيع(: يس���جل البلد باء صادرات الس���يارات بعد التصنيع الداخلي. ومن 

ل الشركة يف البلد ألف باعتبارها مالكة البضاعة. الناحية الرمسية تسجَّ

مصدر البيانات )جيم(: الدراسات االستقصائية للرشكات التي تقوم بها السلطات 
اإلحصائية يف البلد ألف

جيب حتديد الش���ركات اليت تتوىل التصنيع يف اخلارج. وإذا أمكن حتديد الش���ركات من اإلقرارات 
اجلمركية ميكن اختيار الشركات اليت تطلب اإلجراء اجلمركي اخلاص بالتجهيز يف اخلارج ألغراض 

الدراسة االستقصائية.

 مصدر البيانات )دال(: الدراسات االستقصائية للرشكات التي تقوم بها
السلطة اإلحصائية يف البلد باء

جيب حتديد املؤسسات اليت تتوىل عملية التصنيع يف الداخل. وإذا أمكن التعرف على هذه الشركات 
م���ن اإلق���رارات اجلمركية، ميكن اختيار الش���ركات اليت تتوىل التصني���ع يف الداخل مبوجب اإلقرار 

اجلمركي، ألغراض الدراسة االستقصائية.
وحبذا لو تقوم اهليئة القائمة بإعداد إحصاءات التجارة وموازين املدفوعات، بالتعاون   -15-4
مع الس���لطات اجلمركية، بإجراء دراس���ات استقصائية اس���تطالعية لتقدير ممارسات الشركات فيما يتعلق 
باإلق���رارات ع���ن البضائع برس���م التجهيز ومدى مالءمة الس���جالت اجلمركية لتحديد تل���ك العمليات. 
مة  واملس���ألة املهمة األخرى جلامعي البيانات هي قدرة الس���لطات اجلمركية على الربط بني اإلقرارات املقدَّ
عن البضائع اخلارجة والداخلة، اليت حتتوي على معلومات عن البضائع املرسلة للتصنيع يف اخلارج والبضائع 

العائدة التعويضية، حسب توصيات اتفاقية كيوتو.
ويف جان���ب االس���ترياد )البلد باء( يف املث���ال األول، ميكن أن تس���جل يف اإلقرارات   -16-4
اجلمركية البضائع الداخلة باعتبارها للتجهيز الداخلي، خاصة عند وجود حوافز ضريبية لذلك. وبالنس���بة 
للبل���دان املش���تركة يف اتفاق���ات ثنائي���ة أو متعددة األطراف اليت تتالش���ى فيها تلك احلواف���ز الضريبية، قد 
ار ال يزالون يستخدمون إجراء التجهيز  يكون من الضروري إجراء دراس���ة اس���تقصائية للتأكد من أن التجَّ
ر فيم���ا بعد والبضائع  الداخل���ي. ووفق���ًا التفاقي���ة كيوتو، ينبغي الربط بني املنتج���ات التعويضية اليت تصدَّ
املس���توردة أصاًل من أجل التجهيز الداخلي. وينبغي جلامعي البيانات التأكد من الس���لطات اجلمركية من 

كيفية الربط بني هذه اإلقرارات اجلمركية يف الواقع.
وم����ع أن جامع����ي إحصاءات موازي����ن املدفوعات قد يطلب����ون بيانات إضافية عن   -17-4
تغيري امللكية، فإن التحقق من امللكية بالنس����بة للبضائع املتاجر فيها قد يكون أمرًا صعبًا. فعلى س����بيل 
املثال، قد يتطلب التش����ريع الوطين أن تس����جل الش����ركة األجنبية إحدى الش����ركات املقيمة تكون هلا 
ملكية البض�ائع كممثلة للش����ركة اأُلم يف املعام����الت. وجيب أن يكون جامعو البيانات على علم هبذه 

املتطلبات واملمارسات.
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ومن أجل إجراء دراس���ات اس���تقصائية مناس���بة للش���ركات عن عملي���ات التصنيع   -18-4
اخلارجي، يلزم التعرف، بش���كل منفرد، على الش���ركات اليت ترس���ل بضائع من أجل التجهيز. وينبغي أن 

ُيطلب من هذه الشركات تقدمي معلومات عن خدمات التصنيع اليت تشتريها من اخلارج.
م  وفيما خيص التجهيز الداخلي، ينبغي إجراء دراس���ة اس���تقصائية للشركات اليت تقدِّ  -19-4
خدم���ات التصنيع الداخلي، إذ ينبغي التعرف على الش���ركات وأن ُيطلب منها تقدمي بيانات تفصيلية عن 

رة وعن رسوم التصنيع. املنتجات املستوردة واملصدَّ
وباالختصار، فإن العملية تنطوي على أربعة مصادر خمتلفة للبيانات يف املثال األول،   -20-4
توج���د يف بلدي���ن خمتلفني. ويس���هِّل التعاون الثنائي وتب���ادل مصادر البيانات من حتس���ني البيانات، ولكن 

التشريعات الوطنية قد تكون عقبة كبرية أمام هذا التعاون.
ر أجزاء س���يارات من أجل التجميع يف شركة  املثال 2: ش���ركة يف البلد ألف تصدِّ  -21-4
تابعة يف البلد باء	 وتدخل السيارات املجهَّزة إىل البلد باء، بينما تتغيَّر ملكية البضاعة بعد بيع البضاعة 

الكاملة الصنع	

مصدر البيانات )ألف(: اإلقرار الجمركي عند حدود البلد ألف

ل مجارك البلد ألف صادرات قطع السيارات  اجلزء ألف - 1 )قبل التصنيع(: كما يف املثال 1، تسجِّ
مبوج���ب إجراء اجلمارك اخلاص بالتجهيز يف اخلارج، مع ذكر تاريخ تقرييب لعودة البضاعة. وجيب 

يف إقرار البضاعة بيان أن الشركة يف البلد ألف هي الشركة املسؤولة عن االلتزامات اجلمركية.
اجلزء ألف - 2 )بعد التصنيع(: من األفضل أن ُيطلب من الشركة يف البلد ألف تقدمي إقرار مجركي 

بإهناء عملية التجهيز يف اخلارج.

مصدر البيانات باء: اإلقرار الجمركي عند حدود البلد باء

اجلزء باء - 1 )قبل التصنيع(: تس���جل مجارك البلد باء واردات قطع الس���يارات مبوجب اإلجراء 
اجلمركي برسم التجهيز الداخلي. وتقيَّد الشركة يف البلد ألف باعتبارها الشركة املسؤولة.

اجل���زء باء - 2 )بعد التصنيع(: تس���جل مجارك البلد باء بند دخ���ول للبضاعة الواردة إىل االقتصاد 
املحلي. وينهي هذا اإلقرار إجراء التجهيز الداخلي، وُيطلب من املش���تري دفع رسوم الواردات إن 
ل شركة حملية أو شخص حملي  وجدت. وتظل الشركة يف البلد ألف هي الشركة املصدِّرة، وتسجَّ

كمستورد للبضاعة.
واملسائل املثارة يف املثال السابق بشأن جتميع البيانات موجودة هنا أيضًا، فقد يكون   -22-4
من املس���تحيل على البلد املرِس���ل للبضاعة من أجل التصنيع أن يربط بني إقرار التصدير وتصدير البضاعة 

الكاملة الصنع فيما بعد إىل بلد ثالث.
وبالنسبة للبلد الذي يستقبل البضاعة برسم التجهيز الداخلي، قد يكون من املمكن،   -23-4
كما ذكرنا آنفًا، الربط بني استرياد البضاعة الكاملة الصنع إىل االقتصاد الوطين مع إقرار الواردات األصلي 
للبضاع���ة برس���م التجهيز الداخلي، وبنفس الطريقة قد يكون من املمك���ن ربط صادرات البضائع الكاملة 

الصنع إىل بلد ثالث مع إقرار الواردات األصلي.

املمارسة الجارية يف الصني 21

ميك���ن تقس���يم اإلجراء اجلمركي الذي مبوجبه ميكن إدخ���ال بضائع معيَّنة إىل اإلقليم   -24-4
اجلمركي للصني من أجل التصنيع أو التجهيز لكي يعاد تصديرها فيما بعد إىل نوعني: النوع األول )النظام 

م من إدارة  هذا املثال مأخوذ من عرض مقدَّ  21

اإلحص���اءات يف اإلدارة العام���ة للجمارك 
يف الصني يف ورش���ة عمل نظمتها ُش���عبة 
اإلحصاءات يف األم���م املتحدة مع اللجنة 
االقتصادي���ة واالجتماعية آلس���يا واملحيط 
اهلادئ حول إحص���اءات التجارة الدولية 
يف البضائع، يف بانكوك، يف كانون األول/
http://unstats. ديسمرب 2006 )انظر
un.org/unsd/trade/workshops_

imts.htm( ويف االجتم���اع األول لفريق 

خ���رباء األم���م املتحدة املع���ين بإحصاءات 
التج���ارة الدولي���ة يف البضائ���ع، املعق���ود 
يف نيوي���ورك يف كان���ون األول/ديس���مرب 
http://unstats. 2007، )انظر املوق���ع
un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-

.)IMTS_cs.htm
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اجلمركي 14( الذي تظل فيه ملكية البضاعة املس���توردة للمورد األجنيب، والنوع الثاين )النظام اجلمركي 
15( الذي تنتقل فيه ملكية البضاعة املس���توردة إىل املنتجني الصينيني، وهو ما يعرف على نطاق واس���ع 

باسم “شركات االستثمار األجنيب”.
ومتيِّز الصني بني ثالث مناطق أو مصانع للتجهيز منظمة بش���كل خمتلف: ‘1’ مناطق   -25-4
التجهي���ز للتصدي���ر، و‘2’ مصانع التجهي���ز، و‘3’ املناطق اجلمركية. وحتتاج الش���ركات إىل تقدمي طلب 
للحصول على شهادة تأهيل للتصنيع من سلطات التجارة املحلية يف تلك املناطق. وحيتاج كل عقد تصنيع 
إىل موافقة من وكالة اإلدارة املحلية ويش���تمل على قيود بشأن اإلجراءات واملنتجات. ويظل العقد ساريًا 

ملدة سنة أو سنتني. 
وُتعفى البضائع اليت تدخل إىل تلك املناطق أو املصانع من رس���وم الواردات. وهناك   -26-4
واردات وص���ادرات للبضائ���ع من اخلارج إىل تلك املناطق كم���ا أن هناك واردات وصادرات للبضائع إىل 
داخل وخارج تلك املناطق من الصني نفسها )انظر الشكل 4 - 1(. وجيب تسجيل مجيع هذه التدفقات 
من أجل تقدمي صورة كاملة للبضائع برس���م التجهيز. وتعطي الصني هذه الش���ركات حقوقًا معيَّنة، ولكن 

السلطات اجلمركية تطلب منها يف املقابل أن يكون هلا حرية الوصول إىل دفاتر املحاسبة فيها.

تجارة البضائع إىل داخل وخارج مناطق التصنيع يف الصني الشكل 1-4- 

استرياد تصدير  استرياد  تصدير  استرياد  تصدير   

تداول حراملنطقة االقتصادية

مصانع تجهيز

منطقة تصنيع 
للتصدير

منطقة جمركية

وحتتفظ سلطات اجلمارك يف الصني بدفاتر حماسبة جلميع الشركات العاملة يف مناطق   -27-4
جتهيز الصادرات و)إىل درجة أقل( جلميع مصانع التجهيز األخرى. ويقع أكثر من 70 يف املائة من مجيع 
مؤسسات التجهيز الداخلي يف مناطق التجهيز هذه. وتتيح دفاتر املحاسبة تلك لسلطات اجلمارك إمكانية 
حتدي���د ‘1’ ملكي���ة البضائ���ع الداخلة إىل عمليات اإلنتاج، و‘2’ منش���أ البضاع���ة، و‘3’ مقصد البضاعة 

املصنَّعة.
وتنظر السلطات الصينية يف تبسيط إدارة هذا القطاع عن طريق:  -28-4

االس���تغناء ع���ن احلاج���ة إىل املوافقة على كل عقد م���ن ِقبل ال���وكاالت التجارية يف املناطق  )أ( 
اجلمركية ومناطق جتهيز الصادرات؛
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إنشاء نظام مراقبة على الشبكة يف اجلمارك؛ )ب( 
التصنيف املسبق للبضائع الداخلة من أجل التصنيع؛ )ج( 

مراقبة رس���وم نقل امللكية واعتماد نقل امللكية بالنس���بة للشركات الكبرية على فترات دورية  )د( 
)كل نصف سنة( بداًل من تناول كل عقد على حدة.

املمارسة الجارية يف املكسيك 22

تتكوَّن صناعة التصدير يف املناطق احلرة يف املكس���يك من ش���ركات تقوم )بإذن من   -29-4
وزارة االقتصاد( باس���ترياد بضائع مؤقتًا من أجل التصنيع أو التجميع أو اإلصالح بغرض إعادة تصديرها 
فيما بعد. وهذه الشركات معفاة من دفع رسوم وضرائب الواردات إذا كانت منتجاهتا تباع يف اخلارج.

التنظيم

بدأ تنظيم هذه الصناعة يف أواسط الستينات من القرن املاضي بغرض تعزيز االستثمار   -30-4
املباش���ر األجنيب، وتنمية قطاع التصنيع وخلق فرص العمالة. وكانت أنش���طة هذه الشركات حمكومة منذ 
البداية، وظلت حكومة املكسيك مهتمة بقياس أثرها على الصناعة. ويقوم تنظيم هذه الصناعة على أساس 

ما يلي:
قانون اجلمارك؛ )أ( 

قانون التجارة اخلارجية؛ )ب( 
قواعد تشغيل معامالت التجارة اخلارجية؛ )ج( 

هة حنو تصدير البضائع. لوائح خاصة بتنظيم األنشطة االقتصادية املوجَّ )د( 
ويتبع التنظيم اتفاقية كيوتو، مع بعض التفصيالت الوطنية.

وعندما ُيس���مح لش���ركة ما بالدخول يف برنام���ج املناطق احل���رة للتصدير )بإذن من   -31-4
حكومة املكسيك( ال توضع عليها أي قيود بشأن مكان مقرها. ولذلك فهذه الشركات منتشرة يف مجيع 
أحناء البلد، وإن كانت غالبيتها واقعة يف مشال املكس���يك، حيث تس���تفيد من قرهبا من الواليات املتحدة 

األمريكية. إاّل أن شركات تصنيع املناطق احلرة ليست كلها واقعة يف املناطق احلرة.
وحس���ب النش���اط االقتص���ادي للمؤسس���ة، وما تطلبه املؤسس���ة، تقرر الس���لطات   -32-4
املكس���يكية أنواع البضائع )من حيث رموز النظام املنّس���ق( اليت ميكن استريادها وتصديرها. وجيب إبالغ 
أي تغيري يف البنود املس���جلة واملصرَّح هبا إىل الس���لطات للحصول على موافقتها مبوجب رموز جديدة يف 

النظام املنّسق.
وتوجد روابط بني االس���ترياد املؤقت وما يتبعه من تصدير مبوجب اإلجراء اجلمركي   -33-4
اخلاص بالتجهيز الداخلي. وييس���ر وجود س���ّجالت مجركية خاصة لتجارة املناطق احلرة َتتَـبُّع املعلومات 
عن البضائع اليت تس���تورد بصفة مؤقتة وما جيري عليها من تصميم وجتميل أو إصالح عند التصدير. ومن 
امله���م مالحظ���ة أن البضائ���ع املنتجة يف إطار صناعة املناطق احلرة ميكن أن تغادر املكس���يك دون أي قيود 
بش���أن مقصد البضاعة. وإذا باعت الش���ركة جزًءا من اإلنتاج يف الس���وق املحلي، فعليها أن تدفع الرسوم 

م إقرارًا هبذه املعاملة مبوجب إجراء خاص )اإلدخال للبيع يف السوق املحلي(. والضرائب وأن تقدِّ
ويف معظ���م احل���االت يؤدي التصني���ع يف املناطق احلرة إىل إج���راء حتويالت كبرية يف   -34-4
���ق للبضائع املستوردة  البضائع املس���توردة. وميكن أن يتبيَّن ذلك من املعامالت عند تغيري رموز النظام املنسَّ

رة. ومبوجب قواعد املنشأ العامة احلالية، ُتعترب املكسيك يف هذه احلالة منشأ البضاعة املصّدرة. واملصدَّ

م من  ه���ذا املثال مأخوذ من الع���رض املقدَّ  22

مكتب اإلحصاءات الوطين يف املكس���يك 
يف االجتم���اع األول لفريق خ���رباء األمم 
املتحدة املعين بإحصاءات التجارة الدولية 
يف البضائع، املعقود يف نيويورك يف كانون 
http:// األول/ديس���مرب 2007 )انظ���ر
unstats.un.org/unsd/trade/EG-

.)IMTS/EG-IMTS_cs.htm



67 مسائل مختارة تتصل بتجميع البيانات

القياس

حىت عام 2006 كان مكتب اإلحصاءات الوطين يف املكس����يك جيري مس����حا شهريًا   -35-4
عن طريق اإلنترنت جلميع الشركات ال�000 3 الداخلة يف برنامج املناطق الصناعية احلرة. وهذه الشركات 
ملزمة قانونًا بالرد على االس����تبيان، الذي يس����أل أساسًا عن العمالة واألجور واملشتريات واستهالك السلع 
واخلدم����ات، والقيم����ة املضافة للصادرات. وتس����اوي القيمة املضافة للصادرات رس����وم التجهيز، حيث إهنا 
تشمل األجور واملرتبات والنفقات املحلية واألرباح. ويتبيَّن من إحصاءات 2006 أن جمموع قيمة رسوم 

التصنيع بلغت 24 بليون دوالر، وأن الصناعة كانت تستخدم 1.2 مليون شخص يف ذلك الوقت. 
ويق���وم بإنتاج إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع وحتليلها يف املكس���يك الفريق   -36-4
املع���ين بإحصاءات التج���ارة اخلارجية التابع لإلدارة العامة للجمارك، والبنك املركزي )بنك املكس���يك(، 
ووزارة االقتص���اد، واملعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا. ويق���ود املعهد الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا 
تل���ك األنش���طة، ويتخذ القرارات بش���أن معاملة املعلوم���ات املتاحة. ومنذ عام 1991 ُتِدخل املكس���يك 
بيانات البضائع املتاجر هبا يف املنطقة الصناعية احلرة على أس���اس إمجايل. وتش���مل الصادرات قيمة البضائع 
املدَخلة مؤقتًا للتصنيع أو التجميع باإلضافة إىل رسوم التصنيع. أما البضائع املدَخلة من أجل اإلصالح فهي 

مستبعدة من إحصاءات التجارة يف البضائع.
ويف املكس���يك، ُيفترض أن مجيع البضائع اليت ُتستورد بصفة مؤقتة للمنطقة الصناعية   -37-4
احلرة ميتلكها أشخاص غري مواطنني، وأنه وفقًا ألحكام دليل ميزان املدفوعات اجلديد )اإلصدار السادس( 
تعترب هذه الصناعة تقدمي خدمات صناعية على منتجات مملوكة للغري، وألغراض دليل موازين املدفوعات 
ال ُيعترف بتغيري امللكية )ومن مث تس���جيل الواردات( إاّل بعد أن تدفع الش���ركة الرس���وم والضرائب على 
ر املنتجات النهائية إىل السوق املحلي. وكما ُذكر من قبل فإن هذه املعامالت  البضاعة املستوردة لكي تصدِّ

دة يف سجالت خاصة للجمارك. حمدَّ

بعض االستنتاجات

يتبيَّ���ن من منوذج الصني أنه يف حالة البضائع برس���م التجهيز، ليس من الضروري أن   -38-4
يكون منش���أ مجيع املدخالت هو بلد العميل، إذ ميكن للعميل أن يقدِّم جزًءا فقط من املدخالت الالزمة، 
وأن تقوم الشركة املصنِّعة بشراء باقي املكونات بطرقها اخلاصة. وحىت حني يوفِّر العميل مجيع املدخالت 
الالزمة، فليس من الضروري أن يكون منش���ؤها كلها يف االقتصاد الذي يوجد به العميل. وإمنا يس���تطيع 
العميل أن يطلب هذه املنتجات من بلدان خمتلفة يف اخلارج ويش���حنها مباش���رة إىل بلد التصنيع. ومع أن 
املعاملة الوحيدة بني العميل وشركة التصنيع هي تقدمي اخلدمة فإن احلركة الفعلية للبضائع ميكن أن تكون 

أكثر تعقيدًا.
ووفقًا لدليل موازين املدفوعات، ُتحس���ب رس���وم اخلدمة يف احلاالت اليت تعاد فيها   -39-4
البضائ���ع بع���د التصنيع )احلالة األوىل يف الفقرة 4-5( بنفس الطريقة املوصى هبا يف احلاالت اليت تباع فيها 
البضاعة بعد ذلك إىل املواطنني يف بلد التصنيع )احلالة ‘2’ يف الفقرة 4-5( أو تباع إىل بلد ثالث )احلالة 
‘3’(. إاّل أن حس���اب مصاريف اخلدمة باعتبارها صايف التدفقات اإلمجالية للبضائع برس���م التجهيز ميثِّل 

مشكلة، ألن:
مضاهاة البضائع برس���م التجهيز مع املنتجات الناجتة عن���د دخول بلد التصنيع واخلروج منه  )أ( 

ميثِّل مشكلة إن مل يكن استحالة؛
ق���د تتعرَّض البضاعة فيما بني وقت االس���ترياد ووقت التصدي���ر إىل تغيُّرات كبرية يف القيمة  )ب( 

بغض النظر عن رسوم التصنيع )غالبًا بسبب ارتفاع قيمة املنتج النهائي(.
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ويتبيَّ���ن م���ن األمثلة ال���واردة أعاله وجود بعض املش���اكل املتعلق���ة بقياس معامالت   -40-4
البضائع برسم التجهيز. وتفيد اإلجراءات اخلاصة بالتصنيع الداخلي واخلارجي املوصوفة يف اتفاقية كيوتو 
املنقَّحة يف حتديد جزء على األقل من تلك املعامالت، وباإلضافة إىل ذلك قد يستفيد االقتصاد الذي جيمع 
اإلحصاءات من إجراء دراسات استقصائية للمؤسسات. كما أن املمارسات اجلارية يف بلدان مثل الصني 

واملكسيك تشري إىل إمكانيات إضافية للحصول على معلومات.
وفيما يتعلق بقواعد املنش���أ وحتديد “البضائع حبالتها األصلية”، يوصي التنقيح الثاين   -41-4
إلحص���اءات التج���ارة الدولية يف البضائع بأن تَ�تَّبع البلدان أح���كام اتفاقية كيوتو وأن تقوم بوضع خطوط 

لة على أساسها. توجيهية وطنية مفصَّ
ومن الناحية العملية جند أن البضائع برسم التجهيز ليس من السهل دائمًا متييزها عن   -42-4

البضائع برسم اإلصالح. ويرد وصف ملعاملة هذه األخرية إحصائيًا يف الفرع باء فيما يلي.

البضائع برسم اإلصالح باء - 

يوص���ي التنقي���ح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع باس���تبعاد البضائع اليت   -43-4
جترى عليها عمليات إصالح من إحصاءات التجارة، وإمنا تس���جّـل بش���كل منفصل الستعمال احلسابات 
القومي���ة وموازي���ن املدفوعات. وهل���ذه األغراض تقّيم بضائع اإلصالح بقيم���ة اإلصالح فقط - أي بقيمة 

الرسوم املدفوعة أو املتلقاة كتكلفة إصالح )على أساس صاٍف(.
ومييِّ���ز اإلص���دار اخلامس لدليل موازي���ن املدفوعات، ونظام احلس���ابات القومية لعام   -44-4
ل وفقًا لدليل موازين املدفوعات  1993، بني إصالح السلع اإلنتاجية وإصالح باقي السلع، فاألول يسجَّ
ل يف س���ياق اخلدمات 23. أما اإلصدار السادس لدليل موازين  يف س���ياق البضائع العامة، أما الثاين فيس���جَّ
ل املعامالت  املدفوعات فيوصي بقيد مجيع البضائع املرس���لة من أجل اإلصالح يف جتارة اخلدمات. وتس���جَّ
اليت تنطوي على إصالح السلع اإلنتاجية باعتبارها “إصالح وصيانة البضائع املنقولة” حتت بند اخلدمات، 
ل الرس���وم املدفوعة باعتبارها قيمة اإلصالح. وتدخل أعمال اإلنش���اءات أو الصيانة اليت جتري يف  وتس���جَّ

املوانئ واملطارات على معدات النقل حتت فئات اخلدمات املناظرة.

تعريف معامالت اإلصالح: تجربة االتحاد األوروبي

يس���تبعد االحت���اد األورويب عملي���ات اإلصالح من إحص���اءات التج���ارة بني الدول   -45-4
األعض���اء، منذ ع���ام 2005، واعتبارًا م���ن كانون الثاين/يناير 2006 يس���تبعدها أيض���ًا من إحصاءات 
التجارة مع الدول غري األعضاء. وترد يف تشريعات االحتاد األورويب تفاصيل أكثر بشأن تعريف معامالت 
اإلص���الح فيما خي���ص إحصاءات التجارة اخلارجية، حيث تعرِّف أعمال اإلصالح بأهنا اس���تعادة البضائع 
حالتها األصلية أو وظيفتها األصلية. والغرض من العملية هو ببساطة احلفاظ على السلع يف حالة تشغيلية 
عادية، وقد يتطلب هذا بعض إعادة البناء أو االستبدال أو التحسينات، ولكنه ال يغيِّر طبيعة البضائع بأي 

شكل من األشكال.
أما يف املمارسة العملية فقد ال يكون من السهل حتديد ما إذا كانت معاملة اإلصالح   -46-4
قد متت فعاًل، وخاصة أن احلدود قد ال تكون واضحة بالنس���بة ألنش���طة التصنيع. فالتصنيع مبوجب عقد 
يش���مل عمليات منها التحويل والتش���ييد والتجميع والتحسني والتجديد والتعديل والتحويل بغرض إنتاج 

ن إىل درجة كبرية. وهذا ال يستدعي بالضرورة تغيريًا يف تصنيف املنتج. صنف جديد أو حمسَّ

صن���دوق النق���د ال���دويل، دلي���ل موازين   23

املدفوعات، اإلصدار اخلامس )واش���نطن 
العاصمة، 1993(، الفقرة 200.
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وللتميي���ز بني معام���الت التصنيع واإلصالح، يوصى بتطبيق هن���ج نظري يعتمد على   -47-4
تعري���ف التصنيع واإلصالح على أس���اس فهم الغرض احلقيقي م���ن املعاملة. وال تفي عادة هبذا الغرض أي 
دة للتصنيف ترتبط، على س���بيل املثال، بقيمة التصني���ع أو اإلصالح )كأن تكون القيمة أدىن  قواع���د موحَّ
أو أكرب من نس���بة مئوية معيَّنة من قيمة البضاعة مثاًل( أو بالتغيُّر يف تصنيف الس���لعة )كأن يتطلب التصنيع 
مثاًل تغيريًا يف تصنيف املنتج؛ بينما اإلصالح حيافظ على نفس رمز الس���لعة( ألهنا ال تصلح غالبًا لتحديد 

احلاالت اهلامشية.
ي���ة بني التصنيع  وق���د يك���ون من املفيد إع���داد قائمة بأمثلة املعام���الت اليت تعترب َحدِّ  -48-4
واإلصالح. ومع أن حتديد فئة هذه املعامالت لن يكون ُمرضيًا على الدوام، فقد يعمل من الناحية النظرية 
عة يف  ���قة وش���فافة مع مرور الوقت وبالتوافق مع البيانات املجمَّ على األقل على تيس���ري اعتماد حلول منسَّ

بلدان أخرى.
ومن أنش���طة التصنيع اهلامش���ية )ال���واردة يف إحصاءات التجارة على أس���اس القيمة   -49-4

اإلمجالية( ما يلي:
جتميع أو إعادة تركيب البضاعة بعد التسليم؛ )أ( 

عمليات احلفظ )مثاًل إضافة مواد حافظة(؛ )ب( 
املعاجلة )مثل املعاجلة من احلشرات أو الصدأ(؛ )ج( 

خلط كميات خمتلفة من البضائع من أجل إنتاج سلع ذات نوعية جديدة؛ )د( 
وضع عالمات على البضائع وعرض العالمات كجزء من معاملة البيع، وإذا مل تكن كذلك  )ه�( 

فتعترب عملية العالمات خدمة؛
تعبئة السوائل يف زجاجات )مثل تعبئة اخلمور من الرباميل(؛ )و( 

تعليب السلع )مثل األطعمة املعلَّبة(؛ )ز( 
إنتاج منتجات من املنسوجات )مثل املالبس وحقائب اليد والستائر(؛ )ح( 

متييع أو تركيز السوائل )مثل عصري الربتقال(. )ط( 
وميك���ن أن تنض���وي البنود التالية حتت معامالت اإلصالح اهلامش���ية )املس���تبعدة من   -50-4

ل بشكل منفصل على أساس القيمة الصافية(: إحصاءات التجارة ولكنها تسجَّ
جم���رَّد اس���تبدال جزء من الصنف، مبا يبني أن معامل���ة اإلصالح قد متت. )ومن ناحية أخرى  )أ( 

ن(؛ فإن العملية تعترب تصنيعًا إذا نتج عنها صنف حمسَّ
إصالح العطب يف البضائع الذي حيدث أثناء النقل؛ )ب( 

إعادة الطالء تس���تبعد من أعمال اإلصالح أو الصيانة )ومع ذلك تعترب عملية الطالء للس���لع  )ج( 
غري املطلية أصاًل عملية تصنيع(؛

بالنس���بة للطائرات: أعمال الصيان���ة الفنية اليت تتم باعتبارها متطلب���ات قانونية )مثل املراقبة  )د( 
واإلحالل الدوري اإللزامي(؛

أعمال االختبار والضبط والتنظيم، وكذلك ش���هادات الصالحي���ة )مثل الطائرات واآلالت  )ه�( 
واألجهزة والسيارات(؛

أعمال الكي والغسيل والتنظيف والتجفيف؛ )و( 
العمليات اليت تقتصر على التغليف؛ )ز( 

العمليات اليت تقتصر على الفرز أو الغربلة أو الوزن أو تقسيم البضائع أو ترشيحها. )ح( 
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ل  والقوائم املذكورة أعاله ليست شاملة كاملة، وإمنا تعكس النتائج احلالية اليت توصَّ  -51-4
إليها فريق اخلرباء يف االحتاد األورويب بشأن طرق إحصاءات التجارة.

وم���ن اجلدي���ر بالذكر أن قطع الغيار وقطع التبديل اليت ُأدخلت على البضاعة برس���م   -52-4
اإلصالح معفاة من التس���جيل يف إحصاءات التجارة، إاّل أن االس���تبعاد ال ينطبق إاّل بعد إدماج قطع الغيار 

يف البضاعة. أما االجتار يف قطع الغيار فيجب تسجيله.
وقد اقُترح بأن تقوم السلطات اجلمركية بوضع ترتيبات للتمييز بني البضاعة املستوردة   -53-4
رة بعد اإلصالح. وميكن أن يتم ذلك بوضع رمز خاص إلجراء مجركي )أو رمز  بغرض اإلصالح واملصدَّ
فرع���ي للرموز القائمة( لإلصالح. ورغم أن اإلجراءات اجلمركية تتصل بش���كل عام باإلجراءات اليت هلا 
أث���ر اقتص���ادي )ضريب�ي أو مجركي(، فينبغ���ي بذل حماولة لوضع رموز إلجراء خ���اص ألغراض إحصائية 

خالصة بشرط أاّل تصبح اإلجراءات اجلمركية معقَّدة أكثر من الالزم.
وهن���اك هنج آخ���ر واعد جيري العمل به يف االحتاد األورويب لتعريف معاملة اإلصالح   - 54-4
ع���ن طريق إضافة مربع عل���ى اإلقرار اجلمركي يبني طبيعة املعاملة لألغ���راض اإلحصائية اخلالصة. وميكن 
اس���تعمال رم���ز املعاملة أيضًا لتحديد خصائصها املختلفة )الش���راء/البيع، العم���ل مبوجب عقد، إخل.( اليت 
تفيد يف التمييز بني معاملة وأخرى ألغراض نظام ميزان املدفوعات أو احلسابات القومية. ويف إحصاءات 
التجارة يف االحتاد األورويب ُيعطى رمز ذو رقمني لطبيعة املعاملة )الدول األعضاء يف االحتاد تستخدم رمزًا 
ذا رقم واحد على األقل إلحصاءات التجارة داخل االحتاد؛ أما التجارة مع الدول خارج االحتاد فال يزال 

األمر اختياريًا(. 
والفئات الرئيسية لطبيعة املعاملة هي:  -55-4

نقل امللكية مقابل تعويض؛ )أ( 
عمليات ُيقصد هبا تصنيع البضاعة أو متابعة التصنيع مبوجب عقد؛ )ب( 

البضائع برسم اإلصالح؛ )ج( 
الترميز ألغراض وطنية؛ )د( 

معامالت أخرى. )ه�( 

إعادة التصدير جيم - 

يتزايد االهتمام بإحصاءات إعادة التصدير نظرًا للحاجة إىل سياس���ات وحتليالت من   -56-4
أجل فهم أفضل للمحتوى االقتصادي يف التدفقات الدولية للس���لع. وإعادة التصدير هي صادرات بضائع 
مل يتغيَّ���ر منش���ؤها أثناء وجودها يف بلد التصدي���ر. ويوصي التنقيح الثاين إلحص���اءات التجارة الدولية يف 
البضائع بإدراج إعادة التصدير ضمن صادرات البلد. ويوصي أيضًا بتسجيل إعادة التصدير بشكل منفصل 
م���ن أجل األغراض التحليلية اليت قد حتتاج إىل اس���تخدام مصادر معلومات تكميلية لتحديد ما إذا كانت 

البضاعة هي فعاًل إعادة تصدير أم أهنا صادرات لبضائع أخذت منشًأ حمليًا من خالل التصنيع.
وفيما يتعلق بقواعد املنش���أ وحتديد “البضائع يف حالتها دون تغيري”، يوصي التنقيح   -57-4
الث���اين إلحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع بأن تتبع البلدان أح���كام اتفاقية كيوتو وأن تضع خطوطًا 
توجيهي���ة تفصيلي���ة وطنية على أساس���ها. وقواعد حتديد منش���أ البضاعة ذات أمهية كب���رية يف املفاوضات 
التجارية على وجه اخلصوص. وتش���تمل اتفاقية كيوتو املنقَّحة على فصل بش���أن قواعد املنشأ. وتتبع كثري 

من البلدان هذه القواعد بشكل عام، ولكنها ليست مقبولة حىت اآلن كمعيار.
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قواعد املنشأ

د بلد منش���أ البضاعة )بالنس���بة للواردات( حسب قواعد املنشأ اليت يضعها كل  يتحدَّ  -58-4
بلد. وبصفة عامة حتتوي قواعد املنشأ على معيارين أساسيني مها:

معيار البضاعة املنتجة بالكامل يف بلد معيَّن حيث ال يعتد إالَّ هبذا البلد كمنشأ للبضاعة؛ )أ( 
معيار التحول الكبري يف البضاعة، حيث يشترك َبَلدان أو أكثر يف إنتاج البضاعة. )ب( 

البضائع املنتجة بالكامل. البضاعة املنتجة بالكامل يف بلد ما تعترب ناشئة يف هذا البلد.   -59-4
ووفقًا التفاقية كيوتو املنّقحة يقتصر هذا التصنيف للبضاعة املنتجة بالكامل يف البلد على ما يلي:

املنتجات املعدنية املنتجة على أرض البلد أو من مياهها اإلقليمية أو قاع البحار يف إقليمها؛ )أ( 
املنتجات الزراعية اليت يتم حصادها أو مجعها يف البلد؛ )ب( 

احليوانات احلية املولودة واملرباة يف البلد؛ )ج( 
املنتجات املأخوذة من احليوانات احلية يف البلد؛ )د( 

املنتجات املأخوذة من الصيد أو القنص يف البلد؛ )ه�( 
املنتجات املأخوذة من الصيد البحري وسائر املنتجات املأخوذة من البحر يف قوارب البلد؛ )و( 

البضائع املنتجة يف مصنع على س���فينة ذلك البلد من منتجات مأخوذة حصرًا من املنتجات  )ز( 
اليت تشملها الفقرة الفرعية )و( أعاله؛

املنتجات املس���تخرجة من التربة البحرية أو باطن األرض خارج املياه اإلقليمية للبلد، بشرط  )ح( 
أن يكون للبلد حق حصري يف العمل يف تلك التربة أو التربة التحتية؛

الفضالت واخلردة من عمليات التصنيع والتجهيز يف البلد، وكذلك األصناف املستعملة اليت  )ط( 
يتم مجعها يف البلد وال تصلح إاّل الستعادة املواد اخلام منها؛

البضائع املنتجة يف البلد على س���بيل احلصر من املنتجات املشار إليها يف الفقرات الفرعية )أ(  )ي( 
إىل )ط(.

التح���ول الكبري. هذا التعبري معرَّف يف املرفق اخلاص كاف لالتفاقية باعتباره “معيار   -60-4
التحول الكبري” وهو املعيار الذي يتحدَّد مبوجبه أصل البضاعة والذي يعترب أن بلد املنش���أ هو البلد الذي 
جرى على البضاعة فيه آخر عملية حتويل أو جتهيز تعترب كافية إلعطاء الس���لعة طبيعتها األساس���ية. ووفقًا 

لالتفاقية ميكن عمليًا تقرير معيار التحول الكبري على أساس ما يلي:
دة ألمساء البضائع  إحدى القواعد اليت تشترط تغيريًا يف عنوان التعريفة اجلمركية يف قائمة حمدَّ )أ( 

مع قوائم استثناءات؛
قائمة بعمليات التصنيع أو التجهيز اليت تضفي على البضاعة، أو ال تضفي عليها، منشأ البلد  )ب( 

الذي متت فيه هذه العمليات؛
)ج(  قاعدة النسبة املئوية للقيمة املضافة، إذا جتاوزت النسبة املئوية لقيمة املواد املستعملة أو النسبة 

املئوية للقيمة املضافة حدًا معيَّنًا.
وترافق كثري من ش���حنات البضائع ش���هادة منش���أ، قد يكون الغرض منها تس���هيل   -61-4
احلص���ول عل���ى معاملة تفضيلي���ة يف اجلمارك يف بلد االس���ترياد )إذا كان ذلك متبعًا(. وهذه الش���هادات 
تصدره���ا وكاالت حكومي���ة يف بل���د التصدير )عادة مكت���ب حكومي غري اجلمارك(. وتقبل الس���لطات 

اجلمركية يف البلد املستورد شهادة املنشأ هذه يف العادة ولكنها ليست ملزمة بذلك.
وفيما يلي وصف للنهج املتبع يف كل من هولندا ونيوزيلندا باختصار.  -62-4
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املمارسة الجارية يف هولندا 24

ق���ام مكتب اإلحصاء يف هولندا بإجراء دراس���ة يف ع���ام 2005 لقياس حجم إعادة   -63-4
الص���ادرات يف جمموع الصادرات. ويعرِّف املكتب الس���لع اا�ُمعاد تصديرها بأهنا قد اس���ُتوردت أصاًل مث 
���ق عند تصديرها. وهذا التعريف  مل يطرأ على تصنيفها تغيري يف رمز املنتج ذي الس���تة أرقام يف النظام املنسَّ
يتس���م نس���بيًا بعدم الغموض ويتيح جمااًل لقياس إعادة الصادرات دون اس���تخدام مباشر ألي مصدر آخر 

للمعلومات. وهذا مهم ألنه ال يزيد من األعباء اإلدارية على الشركات.
وتب���ني نتيج���ة هذه الدراس���ة أن حصة إعادة الصادرات يف هولن���دا تزيد عن 40 يف   -64-4
املائة من جمموع صادرات البضائع. ويتبيَّن من الدراس���ة أيضًا أن حنو نصف إعادة الصادرات يتكوَّن من 
اآلالت ومعدات النقل. ومنها يتبني على وجه اخلصوص أن صادرات احلواسيب وأجزائها واإللكترونيات 
ل هي األخرى  االس���تهالكية معظمها من صناعة أجنبية، كما أن األدوات الطبية والبصرية واملالبس تشكِّ
لية فإن حنو نصف إع���ادة الصادرات يف هولندا  حص���ة كب���رية من إعادة الصادرات. وحس���ب النتائج األوَّ
منشؤه يف البلدان األوروبية. أما الواردات لالستعمال املحلي فحصتها أكرب من ذلك بكثري، إذ يعود منشأ 
ثالثة أرباعها تقريبًا إىل بلدان أوروبية. وواردات هولندا من جنوب ش���رق آس���يا ومن الواليات املتحدة 
على وجه اخلصوص غالبًا ما يعاد تصديرها. ومن ناحية بلدان املقصد فإن حنو 13 يف املائة فقط من إعادة 
الص���ادرات تذهب إىل بلدان خارج أوروبا. وعلى س���بيل املقارنة فإن حص���ة الصادرات املحلية إىل تلك 

البلدان هو ضعف هذا احلجم.

املمارسة الجارية يف نيوزيلندا 25

يعرِّف مكتب اإلحصاءات يف نيوزيلندا إعادة الصادرات بأهنا صادرات السلع اليت مت   -65-4
استريادها من قبل وحتتوي على أقل من 50 يف املائة من حمتواها من حيث القيمة من نيوزيلندا. ومبعىن آخر 
فقد اتبعت نيوزيلندا طريقة تقدير تقوم على أساس القيمة املضافة يف حتديد ما إذا كانت عملية “التحول” 
���طة تش���ري إىل قواعد  على البضاعة “كبرية”. وعبارة 50 يف املائة من القيمة من نيوزيلندا هي صيغة مبسَّ
د على أساسها ما إذا كانت البضاعة من منشأ حملي  املنشأ األصلية يف قوانني اجلمارك والضرائب اليت يتحدَّ

أو أجنيب.
وتق���وم قاعدة ال�50 يف املائة على أس���اس نس���بة النفقات املؤهل���ة إىل تكلفة املصنع،   -66-4
حيث النفقات املؤهلة تساوي اإلنفاق املحلي على املواد والعمالة والنفقات العامة، وتكلفة املصنع تساوي 
جمموع اإلنفاق على املواد والعمالة والنفقات العامة. ويش���مل جمموع النفقات على املواد س���عر الش���راء 
والشحن من اخلارج والتأمني ومصاريف املوانئ والتخليص والنقل الداخلي إىل املخازن، ولكنه ال يشمل 

أي رسوم أو ضرائب مجركية.
تعريف إعادة الصادرات. منذ 1 آذار/مارس 2004 أصبح من الضروري تس���جيل   -67-4
بن���د ص���ادرات إلكترونيًا قبل حتميل البضاعة للتصدير. وجيب أن تش���مل مجيع البن���ود اجلمركية اخلاصة 
ة للتصدير. وإذا كانت البضاعة يف بند ما مصنَّفة حتت نفس بند  بالتصدير بيانات بلد منش���أ البضاعة املعدَّ
التعريفة ولكن بلد املنش���أ خمتلف، فيجب تس���جيلهما على سطرين منفصلني يف السجل. وترسل سلطات 
اجلمارك يف نيوزيلندا إىل مكتب اإلحصاء ملفًا إلكترونيًا حيتوي على مجيع البنود اجلمركية ومجيع احلقول 

ذات الصلة، اليت حتتوي على معلومات بلد املنشأ.
جتميع إحصاءات إعادة الصادرات. يتم جتميع إحصاءات التجارة على املس����توى 10   -68-4
����ق. وتُ����درج مجيع الصادرات والواردات اليت تزيد قيمتها على 000 1 دوالر كس����جالت  يف النظام املنسَّ
منفصل����ة يف قاع����دة بيانات التجارة، وحتتفظ قاعدة البيانات مبعلومات بلد املنش����أ م����ن البيانات اجلمركية. 
وُتجرى عملية تدقيق على احلقل اخلاص ببلد املنش����أ. ويف كل ش����هر ُتستنس����خ مجيع الس����جالت يف قاعدة 

املعلوم���ات الواردة يف هذا اجلزء مأخوذة   24

من عرض مكتب اإلحصاءات يف هولندا 
يف اجتماع خ���رباء إحص���اءات التجارة 
الدولية لدول منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، املعقود يف باريس يف 

.2006

املعلوم���ات مأخ���وذة م���ن ع���رض مكتب   25

اإلحصاءات يف نيوزيلندا يف ورش���ة العمل 
املش���تركة بني ُش���عبة اإلحص���اءات باألمم 
املتح���دة واللجنة االقتصادي���ة واالجتماعية 
آلس���يا واملحيط اهلادئ بش���أن إحصاءات 
التج���ارة الدولية يف البضائ���ع، املعقودة يف 
بانكوك، يف كانون األول/ديسمرب 2006 
)لالطالع على التفاصيل ميكن الرجوع إىل 
http://unstats.un.org/unsd/ املوق���ع 

.)trade/workshops_imts.htm
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البيانات إىل قاعدة بيانات النواتج. وتصنَّف مجيع س����جالت الصادرات اليت بلد املنش����أ فيها غري نيوزيلندا 
باعتباره����ا إع����ادة صادرات وتدخ����ل يف أرقام الص����ادرات ويف أرقام إعادة الص����ادرات. وتقوم إحصاءات 
نيوزيلندا باإلبالغ عن إعادة الصادرات حسب بلد املنشأ وحسب املنتجات التفصيلية وحسب بلد املقصد.

وتعتم���د إحص���اءات نيوزيلن���دا اعتمادًا كب���ريًا يف معاملة البيانات على ُحس���ن فهم   -69-4
رين لقواعد املنش���أ وتقدميهم بيانات صحيحة عن بلد املنشأ لصادراهتم. ومتثِّل إعادة التصدير حنو 5  املصدِّ
يف املائة من صادرات نيوزيلندا، ويتم عرضها بش���كل منفصل يف إحصاءات التجارة املنش���ورة. ويالحظ 
مع ذلك أن مما يسهِّل جتميع إحصاءات إعادة الصادرات يف نيوزيلندا أن املنطقة اإلحصائية لنيوزيلندا هي 

نفس املنطقة اجلمركية وأن نيوزيلندا ليست لديها مناطق حرة جتارية أو صناعية.

إمكانية تسجيل الواردات بأسعار تسليم   دال - 
ظهر السفينة

يف إحص���اءات التج���ارة الدولية للبضائع تقيَّم الصادرات على أس���اس القيمة تس���ليم   -70-4
ظهر الس���فينة، وتقيَّم الواردات ش���املة تكاليف الش���حن والتأمني من حدود البلد املصدر إىل حدود البلد 
املستورد. ويف إطار موازين املدفوعات تقيَّم الصادرات وكذلك الواردات على أساس القيمة تسليم ظهر 
السفينة. ومع أن إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع تستعمل باعتبارها املصدر الرئيسي لتجميع عنصر 
البضائ���ع يف موازين املدفوع���ات، فإن خرباء موازين املدفوعات غالبًا ما يقومون بإجراء تعديالت لتحويل 
قيمة البضاعة املس���توردة من نظام القيمة خالصة الش���حن والتأمني إىل نظام تسليم ظهر السفينة، مع إعادة 

تصنيف النفقات املتعلقة بالشحن والتأمني باعتبارها تكاليف خدمات.
وتؤكد بعض البلدان قدرهتا على جتميع إحصاءات الواردات على أساس السعر تسليم   -71-4
ظه���ر الس���فينة )انظر الفص���ل األول(، وهناك اهتمام متزاي���د هبذه البيانات ألهنا توفِّر األس���اس لتحليل أدق 
للتدفقات الدولي��ة للس���لع واخلدمات. ويعرض هذا الفصل نظرة عامة على املس���ائل النظرية والعملية املتعلقة 
ن جامعو البيانات يف البلدان األخرى من تقدمي املساعدة إىل خرباء حسابات موازين  جبمع البيانات حىت يتمكَّ

املدفوعات أو املشاركة يف إنتاج سالسل بيانات للواردات على أساس تسليم ظهر السفينة.
وهناك جانبان مهمان يف مسألة تعديل أسعار الواردات من خالصة الشحن والتأمني   -72-4

)سيف( إىل تسليم ظهر السفينة )فوب(:
فصل تكاليف خدمات الش���حن والتأمني من القيمة )س���يف( لواردات الس���لع وإعادة تقييم  )أ( 

تلك السلع على أساس تسليم ظهر السفينة )فوب(؛
قس���مة تكالي���ف اخلدمات بني املعامالت املحلية )املس���تبعدة من نظ���ام موازين املدفوعات(  )ب( 

واملعامالت الدولية )املدرجة يف نظام موازين املدفوعات(.
ويوضح الشكل 4-2 هذه العملية.  -73-4

تقسيم قيمة البضاعة املستوردة خالصة الشحن والتأمني )سيف( إىل بضاعة مستوردة   -74-4
تسليم ظهر السفينة )فوب( وتكاليف اخلدمات. من الناحية املثالية ينبغي إجراء تعديل من القيمة )سيف( 
إىل القيمة )فوب( للواردات لكل معاملة أو على املس���توى التفصيلي للسلع. ومع ذلك يالحظ أن العالقة 
بني األس���عار )فوب( واألس���عار )س���يف( ختتلف حبس���ب عدة عوامل منها نوع البضاعة ووزهنا وهيئتها 
)سائبة أم ال(، واالحتياجات اخلاصة )مثل التربيد أو تناول البضاعة برفق(، وواسطة الشحن ومسافة نقل 
البضاعة. ولذلك يس���تعمل خ���رباء جتميع إحصاءات موازين املدفوعات عددًا م���ن اخليارات لتقدير جزء 

التكاليف املتعلق خبدمات الشحن والتأمني من قيمة البضاعة.
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ل يف موازين املدفوعات. يتبيَّن مما سبق أن تعديل  ش���حن وتأمني الواردات اليت تس���جَّ  -75-4
األس���عار بني الس���عر شاماًل الشحن والتأمني والسعر تسليم ظهر السفينة ينطوي على أكثر من جمرَّد تقدير 
قيم���ة البضاعة املس���توردة وتقدير قيمة خدمات الش���حن والتأمني. فعندما نعيد تصني���ف جزء من القيمة 
)س���يف( إىل اخلدمات، يتطلب األمر معلومات جديدة ناجتة عن أن املمارس���ات اإلحصائية تتناول تلك 
التكاليف باعتبارها تكاليف يتحملها املس���تورد. وبغض النظر عن الترتيبات التعاقدية الفعلية بني املستورد 
م  واملصدر ومزودي اخلدمات، فإن املس���تورد يف العادة هو املس���تهلك خلدمات الش���حن والتأمني اليت تقدَّ
 خارج نطاق البلد املصدر. وتتوقف مس���ألة تس���جيل معامالت تلك اخلدمات يف موازين املدفوعات على 
م���ا إذا كانت ش���ركات الش���حن والتأمني هي ش���ركات مقيم���ة يف نفس بلد املس���تورد. وحيتاج جامعو 
إحصاءات موازين املدفوعات يف البلد املستورد للبضاعة أيضًا إىل تقدير أي أجزاء تكلفة الشحن والتأمني، 
مة من شركات مقيمة )وبالتايل ُتستبعد من موازين املدفوعات(  ضمن التكلفة الكلية للشحن والتأمني، مقدَّ

م من شركات غري مقيمة )وبالتايل تعترب خدمات خمصومة يف موازين املدفوعات(. وأيها مقدَّ
م دليل جتميع  اخلي���ارات املختلفة لتعديل قيمة الصادرات من )س���يف( إىل )ف���وب(. يقدِّ  -76-4
إحصاءات موازين املدفوعات 26 خيارات خمتلفة لقياس قيمة البضائع وخدمات الشحن والنقل والتأمني املتعلقة 
بتعديل قيمة الواردات بني القيمة )سيف( والقيمة )فوب(، وهي خيارات هتم جامعي إحصاءات التجارة الذين 
يرغبون يف حبث إمكانية مجع إحصاءات الواردات على أساس القيمة )فوب(. ويبني اإلطار التايل هذه اخليارات.

توضيح لعملية فصل تكاليف الشحن والتأمني من قيمة الواردات الشكل 2-4- 

صن���دوق النق���د ال���دويل، دلي���ل جتمي���ع   26

إحصاءات موازين املدفوعات )واش���نطن 
العاصمة، 1995(.

الخدماتالبضائع

قيمة الواردات 

خالصة الشحن 

والتأمني

البضائع 

)f.o.b(
الخدمات

التأمنيالشحن

متعهد غري مقيممتعهد مقيم

داخل يف موازين املدفوعاتمستبعد من موازين املدفوعاتداخل يف موازين املدفوعات



75 مسائل مختارة تتصل بتجميع البيانات

طرق تقدير قيمة الشحن والتأمني للواردات

الخيار 1: استخالص البيانات من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع

يف بعض البلدان تشـتمل إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع عىل القيمة )فوب( والقيمة )سـيف( للواردات، 

وبهـذه الطريقة يمكن أخذ قيمة تكاليف الشـحن والتأمني من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع بشـكل 

مبارش. ولكن تبقى الحاجة إىل وجود طريقة لتحديد تكاليف كل من الشـحن والتأمني بشـكل منفصل. أما إذا 

كانت هاتان القيمتان غري واردتني بشكل طبيعي، فقد يكون من املمكن تحليل مستندات االسترياد املقدَّمة مع 

اإلقرار الجمركي للحصول عىل تكاليف الشـحن وأقسـاط التأمني. ويمكن تنفيذ هذا التحليل باستخدام مسح 

م بطريقة مناسـبة. ومع ذلك فإن هذا النهج قد يكون كافياً ألغراض موازين  بالعينة لسـجالت الجمارك، مصمَّ

املدفوعات من أجل الحصول عىل تعديل عىل املسـتوى الكيل ولكنه قـد ال يكون واقعياً لتحويل بيانات التجارة 

التفصيلية.

الخيار 2: الحصول عىل بيانات من املستوردين عن تكاليف الشحن والتأمني املدفوعة عىل الواردات

ُتجمع البيانات من املسـتوردين من خالل عمليات مسـح للمؤسسـات أو عن طريق نظام اإلبالغ عن املعامالت 

الدولية. ويف نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية يمكن جمع بيانات تفصيلية أساسية عن تكاليف الشحن والتأمني، 

كبيانات تكميلية، أو اسـتخدام نظام اإلبالغ كأسـاس لتحديد عدد من املستوردين يمكن االتصال بهم بعد ذلك 

عىل أسـاس عينة أو عىل أساس انتقائي. ويمكن بدالً من ذلك استعمال عمليات مسح املؤسسات للحصول عىل 

ليها. مقاييس عامة أو بيانات انتقائية عن السلع ووسائط النقل ومشغِّ

الخيار 3: جمع بيانات تكاليف الشـحن من مشـغِّيل خدمات الشـحن املقيمني أو املكاتب الفرعية أو الوكالء 

لني غري املقيمني للمشغِّ

يمكن من خالل عمليات مسـح املؤسسـات جمع بيانات من املكاتب الفرعية أو وكاالت مشـغيل النقل األجانب 

عن قيمة تكاليف الشحن وقيمة الواردات وحجمها. ويمكن تصنيف هذه البيانات يف فئات حسب نوع الشحنة 

)يف حاويات أو سائبة أو ما إىل ذلك( أو حسب السلع املنقولة، والبلد الذي ُشحنت منه البضاعة ووسيلة النقل. 

لني األجانب قد ال يكون لديهم هذه البيانات دائماً فيما يخص رشكاتهم األصلية.  ولسوء الحظ فإن وكالء املشغِّ

لذلك، ومع أن عمليات مسح املؤسسات تمثِّل نهجاً جزئياً يف بعض الحاالت، فإنها يمكن أن تفيد يف تحديد قيمة 

الشحن و/أو واسطة النقل لسلع مختارة. 

الخيار 4: تحليل تدفقات التجارة ورسوم الشحن والتأمني

لة حسب السلع وطريقة الشحن والبلد الذي  يمكن وضع جداول بحجم الواردات وقيمتها )سيف أو فوب( مفصَّ

ُشحنت منه البضاعة عىل أساس املعلومات من إحصاءات التجارة يف البضائع، ثم تطبيق أسعار الشحن والتأمني 

عليها الستخالص تكلفة الشحن والتأمني. ويمكن الحصول عىل أسعار الشحن والتأمني من عدة مصادر، منها 

السـجالت التجارية، وأي من املصادر األخرى املذكورة يف هذا اإلطار، أو من عمليات مسح األسعار يف الصناعة 

)وعملية املسـح هذه قد ترتاوح بني دراسـات استقصائية عالية املستوى وعمليات مسح انتقائية صغرية(. ويف 

هذا الخيار قد تكون بيانات بعض الخاليا دقيقة ولكن بعض الخاليا األخرى قد تكون أقل دقة. وهذا مثل جيد 

لنهج نموذج البيانات.

الخيار 5: استعمال نهج النسب 

قـد يجـد بعض جامعي إحصاءات التجارة أن ليس من الرضوري قياس تكاليف الشـحن والتأمني بدقة، ومن 

ثم قد يطبقون طريقة باستعمال نسب عشوائية إىل حد ما لتحديد قيمة الشحن والتأمني للواردات. فعىل سبيل 

املثال قد يفرتضون أن تكاليف الشحن تساوي نسبة معيَّنة من قيمة الواردات )س مثالً( وقيمة التأمني تساوي 

)ص( يف املائة. وبقدر عدم الدقة يف هذه النسـب يكون سـوء التصنيف يف خصومات الحسـابات الجارية بني 

الواردات والشحن والتأمني. ويجب عدم استعمال طريقة التقدير هذه إالّ ملاماً، ألنه يمكن بإجراء مسح بسيط 

لعدد مختار من املستوردين تحسني هذه التقديرات إىل درجة كبرية.
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الخيار 6: استقراء القيم من خربات الرشكات املقيمة

يمكن جمع بيانات عن أسـعار الشـحن والتأمني من خالل عمليات مسـح املؤسسـات أو من نظام اإلبالغ عن 

املعامالت الدولية، من مشـغيل الشـحن املقيمني ورشكات التأمني املقيمة. ويمكن تصنيف هذه البيانات حسب 

السلع، وطريقة الشحن، وبلد املنشأ، إلخ.، واستعمالها باالقرتان بالخيار 4 للحصول عىل بيانات مثالً عن املبالغ 

التي يكسبها غري املقيمني.

املمارسة الجارية يف الربازيل 27 
مجي���ع عمليات التج���ارة اخلارجية يف الربازيل داخلة يف نظ���ام آيل يف النظام املتكامل   -77-4
للتجارة اخلارجية، وهو يضم اهليئات الثالث املس���ؤولة عن التجارة اخلارجية للربازيل، وهي وزارة املالية 

ووزارة التجارة اخلارجية والبنك املركزي يف الربازيل، ولكل من هذه اجلهات أنشطتها اخلاصة.
د النظام املتكامل للتجارة اخلارجية قيمة الواردات على أساس السعر تسليم ظهر  وحيدِّ  -78-4

السفينة بالطريقة التالية:
َيدخ���ل املس���تورد عل���ى النظ���ام وُيدخل مجي���ع املعلومات اخلاص���ة باألعمال، مب���ا يف ذلك  )أ( 

املصطلحات التجارية الدولية ومكونات القيمة يف الصفقات؛
ويق���وم النظام، داخليًا، بتقييم املعلومات اليت ُيدخلها املس���تورد ويقوم تلقائيًا بتحويل مجيع  )ب( 
مصطلحات التجارة الدولية إىل قيمة البضائع يف مكان الواردات مبا يس���اوي قيمة البضاعة 

تسليم ظهر السفينة؛
وإذا كان إقرار البضاعة حيتوي على أكثر من س���لعة واح���دة، يقوم النظام بتوزيع التكاليف  )ج( 
اإلضافية وفقًا للمصطلحات الدولية املستعملة. أما إذا كان األمر يتعلق بسلعة واحدة، فليس 
من الضروري تفصيل النفقات، ولكن بالنس���بة للبنود املتعددة جيري توزيع تكاليف الشحن 

بالتناسب مع الوزن الصايف لكل سلعة، وتوزيع تكاليف التأمني بالتناسب مع القيمة.
ويع���رض اجل���دول التايل إقرارًا بالواردات مقيَّمًا بالس���عر س���يف )ش���اماًل الش���حن   -79-4
والتأمني(، وهو يش���مل مخس س���لع ذات قيم وأوزان خمتلفة. وقد ُأدخلت قيمة الش���حن والتأمني لكامل 
م بالتناسب مع الوزن  الشحنة، ولذلك حتتاج إىل تفصيل حسب السلع. وكما ذكرنا فإن قيمة الشحن ُتقسَّ
وقيمة التأمني بالتناس���ب مع القيمة. ومن مث ميكن بعملية طرح بس���يطة حساب القيمة تسليم ظهر السفينة 

بطرح قيمة الشحن والتأمني.

القيمة تسليم ظهر السفينةالتأمنيالشحنالوزنالقيمة )سيف(البضاعة

200 *100 *700 *000 0007 1ألف
780 1 *200 *20 *000200 2باء

570 2 *300 *130 *300 0001 3جيم
670 1 *200 *130 *300 0001 2دال
780 1 *200 *20 *000200 2هاء

000 0008 0001 0001 00010 10املجموع

تس���تند املعلوم���ات يف ه���ذا الف���رع إىل   27

الع���رض ال���ذي قدمت���ه وزارة التنمي���ة يف 
الربازي���ل يف االجتماع األول لفريق خرباء 
األم���م املتحدة املعين بإحص���اءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائع، املعق���ود يف نيويورك 
يف كان���ون األول/ديس���مرب 2007 )انظر 
http://unstats.un.org/unsd/ املوقع 
.)trade/EG-IMTS/EG-IMTS_cs.htm

التقديرية مميَّ���زة بعالمة  مالحظة: البيان���ات 
.)*(
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الفصل الخامس

عة عىل أساس  العالقة بني إحصاءات التجارة املجمَّ
التنقيح الثاني إلحصاءات التجارة الدولية يف 

عة عىل أساس اإلصدار السادس  البضائع، واملجمَّ
لدليل موازين املدفوعات

يوص���ي إحص���اءات التج���ارة الدولية يف البضائ���ع، املفاهيم والتعاري���ف، التنقيح 2،   -1-5
بتس���جيل مجي���ع البضائع اليت تعترب إضافة أو نقصًا من خمزون املوارد املادي���ة للبلد بدخوهلا )الواردات( أو 
مغادرهت���ا )الص���ادرات( اإلقليم االقتصادي للبلد )الفقرة 14( 28. وختتلف هذه التوصية عن املفهوم الذي 
ينطوي عليه نظام احلس���ابات القومية، 1993 29 واإلصدار اخلامس لدليل موازين املدفوعات 30 بش���أن 
تغطية وتوقيت املعامالت الدولية يف البضائع. فاإلصدار املنقَّح من نظام احلسابات القومية 1993 )التنقيح 
األول( 31 واإلص���دار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات 32 حيتفظان مبب���دأ تغيري امللكية يف املعامالت بني 
املقيمني وغري املقيمني ويوسعان تطبيق هذا املبدأ لضمان توافق نظري أوثق بني عنصر البضائع يف موازين 
املدفوعات والتسجيالت املالية املناظرة يف األجزاء األخرى من نظام احلسابات القومية وإحصاءات موازين 

املدفوعات.
وحيتوي حس���اب البضائع يف اإلصدار اخلامس لدليل موازين املدفوعات على مخس���ة   -2-5
عناصر، هي: البضائع العامة، والبضائع برسم التجهيز، واإلصالحات املدخلة على البضائع، والبضائع اليت 
تشتريها شركات الشحن يف املوانئ، والذهب غري النقدي. أما اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات 
فيحتوي على ثالثة بنود رئيسية: البضائع العامة على أساس موازين املدفوعات ) مع وجود فئة فرعية هي 
“منها: إعادة التصدير”(، وصايف صادرات البضائع املتاجر هبا، والذهب غري النقدي. والعنصر األكرب يف 
احلالتني هو البضائع العامة. ويف مجيع البلدان تقريبًا يقوم جتميع هذا العنصر على أساس بيانات إحصاءات 
عة على أساس التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع. ومع  التجارة الدولية يف البضائع املجمَّ
ذل���ك فإن واردات وصادرات البضائع العامة يف اإلصدارين اخلامس والس���ادس لدليل موازين املدفوعات 
يقص���د هبا تغطية البضائع اليت تتغيَّر ملكيتها بني أش���خاص مقيمني وغ���ري مقيمني )انظر اإلصدار اخلامس 
لدليل موازين املدفوعات، الفقرة 184، واإلصدار الس���ادس، الفقرة 10-13(. وبس���بب هذا االختالف 
النظ���ري حيتاج جامعو إحص���اءات موازين املدفوعات إىل إجراء تعديالت معيَّن���ة على بيانات إحصاءات 

التجارة الدولية يف البضائع من أجل إنتاج عنصر البضائع العامة يف ميزان املدفوعات.
وينبغ���ي أن يك���ون جامعو إحص���اءات التج���ارة الدولية يف البضائع عل���ى علم هبذه   -3-5

التعديالت وأن يأخذوها يف االعتبار عند استعراض إجراءات مجع البيانات وحتسينها.

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   28

.E.98.XVII.16

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   29

.E.94.XVII.4

صن���دوق النقد ال���دويل، دلي���ل موازين   30

املدفوعات، اإلصدار اخلامس )واش���نطن 
العاصمة، 1993(.

توجد مس���ودة م���ن النظام عل���ى املوقع   31

http://unstats.un.org/unsd/

.sna1993/toctop.asp

توجد مس���ودة م���ن الدليل عل���ى املوقع   32

www.imf.org/external/pubs/ft/

وق���د   ،bop/2007/bop/man6.htm

اس���ُتخدم كمرجع هلذه الدراسة النسخة 
نوفم���رب  الث���اين/  تش���رين  الص���ادرة يف 

.)2007
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جدول الربط بين إحصاءات التجارة في البضائع  ألف - 
واإلصدار السادس لدليل موازين المدفوعات

ن���ورد فيما يلي االختالف���ات النظرية بني إحص����اءات التجارة الدولي���ة يف البضائع،   -4-5
التنقي������ح 2، واإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات، فيما يتعلق بالتغطية والتقييم ووقت التسجيل. 
ل هذه الفروق جدول الربط بني إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع وموازين املدفوعات )انظر  وتش���كِّ
اجل���دول 5-1 فيم���ا يلي، وهو مياثل اجلدول 10-2 يف اإلصدار الس���ادس لدلي���ل موازين املدفوعات(. 
أم���ا االختالفات بني إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع، التنقيح 2، واإلصدار اخلامس لدليل موازين 
املدفوع���ات فهي تش���كل عمومًا نفس االختالفات بني إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع واإلصدار 

السادس. وإذا كان األمر على غري ذلك فيبينه اجلدول بوضوح.

جدول الربط بني إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع والبضائع  الجدول 1-5- 
العامة يف موازين املدفوعات

الوارداتالصادرات

إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع كما ترد يف مصدر البيانات

التعديالت، حسب الحاجة:

عىل سبيل املثال:

تعديل القيمة شاملة الشحن والتأمني/تسليم ظهر السفينة-

البضائع برسم التجهيز دون تغيري امللكية-

البضائع املستوردة ملشاريع من ِقبل رشكات تشييد غري مقيمة-

البضائع املرتجعة-

األمتعة الشخصية للمهاجرين-

مجموع البضائع املحتجزة يف الخارج )وقت اإلرسال من الخارج(-

الربمجيـات الحاسـوبية واملنتجـات السـمعية البرصية )غري املصنَّعة حسـب -

الطلب، مع ترخيص دوري باالستعمال(

البضائع املفقودة الهالكة قبل تغيري امللكية-

البضائع املفقودة أو الهالكة بعد تغيري امللكية+

البضائع التي تدخل اإلقليم االقتصادي أو تخرج منه بطريقة غري رشعية+

البضائع املشرتاة أو املقدَّمة من رشكات الشحن يف املوانئ+

مجموع البضائع املحتجزة يف الخارج )وقت البيع(+

الصيد البحري، واملعادن املسـتخرجة من قاع البحار والبضائع املسـتنقذة من +

لها مقيمون يف املوانئ األجنبية أو سفن  السـفن الغارقة املباعة من ُسفن ُيشـغِّ

يشغلها مقيمون يف أعايل البحار، إىل ُسفن أجنبية

املعدات التي تتبادل امللكية وهي خارج إقليم املالك+

البضائع العامة عىل أساس موازين املدفوعات=
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الفروق في التغطية: بنود تضاف إلى إحصاءات التجارة  باء - 
الدولية في البضائع ألغراض موازين المدفوعات

البن���ود التالية ال تدخ���ل يف إحصاءات التجارة الدولي���ة يف البضائع ولكنها داخلة يف   -5-5
البضائع العامة يف موازين املدفوعات، لذلك جيب أن تضاف إىل إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع من 

أجل الوصول إىل إحصاءات الصادرات والواردات طبقًا لإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات.
صيد األمساك واملعادن املس���تخرجة من قاع البحار والبضائع املس���تنقذة من الُس���فن   -6-5
الغارق���ة الوطني���ة يف موانئ أجنبية أو من س���فن وطنية يف أعايل البحار، املباعة إىل س���فن أجنبية )اإلصدار 
الس���ادس لدلي���ل موازين املدفوع���ات، الفقرة الفرعي���ة 10-17 )ه�((. وهذه البضائع ليس���ت داخلة يف 
إحص���اءات صادرات التجارة الدولية يف البضائع ألس���باب عملية )ألهن���ا ال متر باجلمارك الوطنية(، ولكن 
يوصى بتس���جيلها بش���كل منفصل ألغراض احلسابات القومية وموازين املدفوعات )الفقرة 58 يف التنقيح 
الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. وللحصول على هذه البيانات التكميلية ميكن إجراء مسح 
على أس���اس عينة متثيلية لش���ركات الش���حن اليت تعم���ل يف جمال الصيد البحري. ويالح���ظ أن املعامالت 
العكس���ية تدخ���ل يف إحص���اءات الواردات )الفق���رة 38 يف التنقيح الثاين إلحص���اءات التجارة الدولية يف 

البضائع(. 
املس���تودعات واملخازن والصابورة )الفقرة 10-17 )د( يف اإلصدار السادس لدليل   -7-5
موازين املدفوعات(. تشري هذه الفئة إىل البنود اليت )أ( تشتريها السفن الوطنية أو الطائرات الوطنية )تسمى 
يف اإلصدار الس���ادس “مش���غِّلو املعدات املتنقلة يف املوانئ”( خارج اإلقليم االقتصادي للبلد، أو )ب( اليت 
تزوِّد هبا الس���فن أو الطائرات الوطنية س���فنًا أو طائرات أجنبية خارج اإلقليم االقتصادي للبلد أو ترسو يف 
موان���ئ أجنبية. ويوصى باس���تبعاد هذه البيانات من إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع، ولكن يوصى 
بتس���جيلها بش���كل منفصل ألغراض احلس���ابات القومية وموازين املدفوعات )الفقرة 59 يف التنقيح الثاين 
إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. وللحصول على هذه البيانات التكميلية ميكن إجراء مسح لعينة 
متثيلية من شركات الطريان واملالحة لتقدمي بيانات عن املستودعات واملخازن والصابورة. وهذه املعامالت 
اليت تقع داخل اإلقليم االقتصادي للبلد تدخل يف إحصاءات صادرات وواردات التجارة الدولية يف البضائع 

)الفقرة 39 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(.
ر ملكيته���ا أثناء وجودها خارج بلد إقام���ة املالك األصلي )الفقرة  املع���دات اليت تتغيَّ  -8-5
10-17 )ح( يف اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات(. تشري هذه الفئة إىل املعدات املرسلة أصاًل 
من أجل االس���تعمال املؤقت ولغرض معيَّن )مثل أعمال التش���ييد أو مكافحة احلريق أو احلفر البحري أو 
اإلنقاذ يف حاالت الطوارئ( من بلد آلخر ولكن تتغيَّر ملكيتها نتيجة العتبارها هدية فيما بعد أو بيعها إىل 
شخص مقيم يف ذلك البلد. ويوصى باستبعاد هذه البنود من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، ولكن 
يوص���ى بإدخاهلا يف البضائع العامة ألغراض موازين املدفوع���ات )الفقرة 57 يف التنقيح الثاين إلحصاءات 
التجارة الدولية يف البضائع(. وجيب متييز هذه املعدات عن الطائرات والس���فن اليت تباع أو تش���تري، فتلك 
تدخ���ل يف إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع )انظر الفق���رة 36 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائع(، وعن املعدات الكبرية املؤجرة تأجريًا ماليًا، وهي أيضًا داخلة يف إحصاءات التجارة 

الدولية يف البضائع )الفقرة 35 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(.
البضائع اليت تدخل أو تغادر البلد بطريقة غري ش���رعية )الفقرة الفرعية 17-10 ‘1’   -9-5
يف اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات(. تش���مل هذه الفئة، على س���بيل املثال، بضائع التهريب، 
والتجارة يف الس���يارات املس���روقة، وش���حنات املخدرات، اليت تعترب ملكيتها أو استعماهلا غري مشروع يف 
أٍي م���ن البلدي���ن اللذين جيمعان اإلحصاءات )الفق���رة 62 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف 



إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: ملحق لدليل تجميع اإلحصاءات 80

البضائع(. وهذه البنود ال تدخل يف بيانات التجارة. ومع ذلك يوصى بتسجيل هذه البنود بشكل منفصل 
يف إحص���اءات التج���ارة الدولي���ة يف البضائع ألغراض احلس���ابات القومية وموازي���ن املدفوعات، إذا كان 

ل هذه املعامالت عند حتريز البضاعة. مسموحًا للجمارك أن تسجِّ
ر وبعد نقل  البضائ���ع ال���يت تفقد أو هتلك بعد مغادرة اإلقليم االقتص���ادي للبلد املصدِّ  -10-5
امللكية إىل املستورد ولكن قبل دخول اإلقليم االقتصادي لبلد االسترياد املقصود )الفقرة الفرعية 17-10( 
‘1’ م���ن اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات(. يوصى يف إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع 
ب���إدراج ه���ذه البضائع يف ص���ادرات البلد املصدر ولكنها تس���تبعد من واردات البلد املقصود باالس���ترياد 
وتسّجل بشكل منفصل ألغراض احلسابات القومية وموازين املدفوعات )الفقرات 52 إىل 63 يف التنقيح 
الث���اين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. وبالنس���بة لإلصدار الس���ادس لدلي���ل موازين املدفوعات، 
جيب إدخال هذه البضائع يف كل من الصادرات والواردات. ويعين هذا أن األمر حيتاج إىل إضافة معاملة 

االسترياد إىل بلد إقامة املشتري من أجل إحصاءات التجارة العامة يف موازين املدفوعات.
واملعام���الت املوصوفة أعاله مس���تبعدة م���ن إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع.   -11-5
ويوص���ى، ما أمكن، بأن يس���جل جامعو إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع هذه املعامالت بش���كل 
ن جامعو إحصاءات موازين املدفوعات من إضافتها إىل إحصاءات التجارة الدولية يف  منفص���ل ح���ىت يتمكَّ
البضائ���ع من أج���ل الوصول إىل إحصاءات التجارة العامة يف موازين املدفوعات. وهذه اإلضافات مطلوبة 

يف كل من اإلصدار اخلامس واإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات.

الفروق في التغطية: بنود ُتطرح من إحصاءات التجارة  جيم - 
الدولية في البضائع

ُتطرح البنود التالية من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع للحصول على البضائع   -12-5
العامة يف موازين املدفوعات.

البضائع اليت فقدت أو هلكت بعد مغادرة اإلقليم االقتصادي للبلد املصدر ولكن قبل   -13-5
نقل امللكية إىل املس���تورد وقبل دخول اإلقليم االقتصادي لبلد املقصد املس���تورد )الفقرة الفرعية 17-10 
‘1’ يف اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات(. وبالنس���بة إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، 
ر ولكنها مس���تبعدة يف واردات بلد املقصد املستورد،  يوصى بإدراج هذه البضائع يف صادرات البلد املصدِّ
ل بشكل منفصل ألغراض احلسابات القومية وميزان املدفوعات )الفقرتان 52 و63 يف التنقيح  وإمنا تسجَّ
الث���اين إلحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع(. ومن ناحية اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات 
جيب اس���تبعاد هذه البضائع من الصادرات والواردات، مما يعين طرح معاملة الصادرات ألغراض البضائع 

العامة يف موازين املدفوعات.
ر وبعد  البضائ���ع اليت فقدت أو هلك���ت بعد مغادرة اإلقليم االقتص���ادي للبلد املصدِّ  -14-5
دخول اإلقليم االقتصادي لبلد املقصد املس���تورد ولكن قبل انتقال امللكية إىل املس���تورد )الفقرة 17-10 
‘1’ يف اإلص���دار الس���ادس لدليل موازين املدفوع���ات(. ألغراض إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع 
ر ويف واردات البلد املستورد. ووفقًا لإلصدار السادس  يوصى بإدراج هذه البضائع يف صادرات البلد املصدِّ
لدليل موازين املدفوعات جيب طرح هذه البضائع من الصادرات ومن الواردات ألنه مل حتدث معاملة من 

حيث ميزان املدفوعات.
البضائ���ع املرجتعة )الفقرة الفرعية 10-20 )ح( يف اإلصدار الس���ادس لدليل موازين   -15-5
رة بإدخاهلا  املدفوع���ات(. يف إحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع يوصى يف حالة إع���ادة البضائع املصدَّ
كواردات وقت إعادهتا. وكذلك احلال بالنس���بة للبضائع املس���توردة واليت تعاد بعد ذلك فيجب إدخاهلا 
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يف الصادرات يف الوقت الذي ُتعاد فيه البضاعة أيضًا. وألغراض احلس���ابات القومية وموازين املدفوعات 
ل هذه البضائع بشكل منفصل )الفقرة 30 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(.  تسجَّ
إاّل أنه من حيث املبدأ، جيب، ألغراض دليل موازين املدفوعات، اس���تبعاد كل من البضائع املرجتعة )املعاد 
استريادها( وكذلك معاملة التصدير األصلية من إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع ألنه مل حيدث تغيري 

يف امللكية.
األمتعة الش���خصية للمهاجرين )الفقرة الفرعية 10-20 )ب( يف اإلصدار الس���ادس   -16-5
لدلي���ل موازين املدفوعات(. بالنس���بة لألمتعة الش���خصية للمهاجرين ذات األمهي���ة االقتصادية فإهنا تدخل 
يف إحص���اءات التج���ارة الدولية يف البضائ���ع )الفقرة 30 يف التنقيح الثاين إلحص���اءات التجارة الدولية يف 
البضائع(. وبينما يوصي اإلصدار اخلامس لدليل موازين املدفوعات بإدراج األمتعة الش���خصية للمهاجرين 

فإن مشروع اإلصدار السادس يوصي باستبعادها ألنه مل حيدث تغيري يف ملكية هذه البضائع.
البضائع املس���توردة ملش���اريع تقوم هبا ش���ركات التش���ييد غري املقيمة )الفقرة الفرعية   -17-5
10-23 )د( يف اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات(. ُيدرج دليل موازين املدفوعات هذه البضائع 
يف خدمات التشييد ومن مث يستبعدها من البضائع العامة يف موازين املدفوعات. أما يف إحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائ���ع فتعترب ه���ذه البضائع واردات وصادرات عادية تضي���ف أو ختصم من املخزون املادي 
للم���وارد )الفق���رة 14 يف التنقيح الث���اين إلحصاءات التجارية الدولية يف البضائ���ع(. وللحصول على هذه 
املعلومات التكميلية ميكن إجراء مسح على أساس عيّنة متثيلية لشركات التشييد غري املقيمة املشتغلة مؤقتًا 

يف مشاريع يف االقتصاد الذي جيمع اإلحصاءات.
وعل���ى عكس اإلصدار اخلام���س لدليل موازي���ن املدفوعات فإن اإلصدار الس���ادس   -18-5
يس���تبعد طائفة م���ن املعامالت من بضائع الصادرات والواردات إذا مل حي���دث تغيري يف امللكية. وميثل هذا 
النهج يف اإلصدار السادس تطبيقًا واسعًا أكثر صرامة ملبدأ تغيري امللكية، يتفق مع حتديث نظام احلسابات 

القومية، 1993. واملعامالت املشار إليها موضحة فيما يلي.
البضائع برس���م التجهيز. وهي البضائع املرس���لة إىل اخلارج أو ال���واردة إىل البلد من   -19-5
أج���ل التجهي���ز، مبا يف ذلك التصنيع مبوجب عقد. ومن أمثلة ذلك تكرير النفط، وتصنيع املعادن، وجتميع 
الس���يارات، وصناعة املالب���س. وهذه البضائع، وكذلك البضائع الناجتة من هذا التصنيع، جيب تس���جيلها 
كواردات وصادرات للبلدان املعنية )الفقرة 28 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. 
أما يف اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات فتوصف البضائع برس���م التجهيز بأهنا بضائع التجميع 
)فيما عدا جتميع املباين الس���ابقة الصنع، فهي تدخل يف خدمات التشييد(، والتغليف، ووضع العناوين، أو 
التجهيز من ِقبل كيان ال ميلك البضاعة املعنية )سواًء كانت حركة البضائع إىل الداخل أو إىل اخلارج(. ومبا 
أنه مل حيدث تغيري يف امللكية فال تدخل هذه املعامالت يف حس���اب البضائع العامة يف موازين املدفوعات، 
ل قيمة التجهيز يف املعامالت الدولية  علمًا بأهنا تدخل يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، وإمنا تسجَّ
يف اخلدم���ات حتت بن���د موازين املدفوعات “خدمات التصنيع على النوات���ج املادية اململوكة للغري”. ومع 
ذل���ك ف���إن حتدي���د املعامالت ذات الصلة هي مس���ألة معقدة. وعالوة على ذلك ف���إن تقييم املعامالت يف 
البضائ���ع ليس مماثاًل لتقييم املعامالت يف اخلدمات )يرج���ى الرجوع إىل الفصل الرابع لالّطالع على مزيد 

من التفاصيل حول هذا املوضوع(. 
البضائع احملتفظ هبا  كمخزونات يف اخلارج )الفقرة الفرعية 10-17 )ز( يف اإلصدار   -20-5
الس���ادس لدلي���ل موازين املدفوع���ات(. منظمات املخ���زون االحتياطي هي منظم���ات حتتفظ مبخزون من 
س���لع معيَّنة مث تبيعها أو تش���تريها من أجل التأثري على العرض والطلب يف األس���واق العاملية. والبضائع اليت 
ُتش���حن من البلد ال���ذي جيمع اإلحصاءات إىل منظمة تتعامل يف املخ���زون االحتياطي موجودة يف اإلقليم 
االقتص���ادي لبل���د آخ���ر، أو البضائع اليت تأيت من منظم���ة تتعامل يف املخزون االحتياط���ي، جيب إدراجها 
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يف إحص���اءات التج���ارة يف البضائع يف بلد جتميع اإلحصاءات باعتبارها ص���ادرات إىل البلد الذي به مقر 
املنظمة، أو واردات منه. أما إذا كان املخزون موجودًا يف بلد ثالث، فيجب تسجيل البلد الثالث باعتباره 
الشريك التجاري )الفقرة 34 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. وبالنسبة ملوازين 
املدفوع���ات، ال تُ���درج هذه البضائع يف صادرات البضائع العام���ة إالَّ عند بيع البضاعة من مقيمني إىل غري 
مقيم���ني وهي موجودة باخلارج. وجي���ب طرح الصادرات )والواردات( األصلي���ة من إحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائ���ع؛ وال تضاف الصادرات وال���واردات إىل البضائع العامة يف موازين املدفوعات إاّل عند 

إكمال الصفقة بني املقيمني وغري املقيمني فعاًل.
ووفق���ًا للتنقيح الثاين من إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع، ُتدرج البضائع اليت   -21-5
تعرب احلدود نتيجة معامالت بني الش���ركات اأُلم وشركات االستثمار املباشر التابعة هلا )الشركات التابعة 
أو الفروع( )الفقرة 29 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. أما يف اإلصدار السادس 
لدلي���ل موازي���ن املدفوعات فإذا كانت الش���ركات التابع���ة هي كيانات قانونية منفصلة، فيجب تس���جيل 
معامالهتا وفقًا لترتيبات األطراف أنفسهم من حيث انتقال امللكية أو عدمها )الفقرة 10-21 يف اإلصدار 
السادس لدليل موازين املدفوعات(. أما إذا مل يكن هناك تغيري يف امللكية فتستبعد املعاملة من البضائع العامة 

يف ميزان املدفوعات ما مل جتر إعادة بيع للبضائع املنقولة ملكيتها.
الربجمي���ات احلاس���وبية واملنتج���ات الس���معية البصري���ة )الفق���رات 10 - 17 )ج(   -22-5 
و10 - 23 )و( و10 - 96 واجل���دول 10 - 4 يف اإلص���دار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات(. مع 
أن اإلص���دار اخلام���س لدليل موازين املدفوعات مل يذكر الربجميات اليت جيري توصيلها إلكترونيًا بش���كل 
ة حسب  ل هذا األمر. فهو، أواًل، يس���تبعد الربجميات احلاس���وبية املعدَّ صريح، فإن اإلصدار الس���ادس يفصِّ
الطلب أو املنتجات الس���معية البصرية من البضائع العامة يف موازين املدفوعات. ويدرج اإلصدار السادس 
اخلدمات ذات الصلة حتت بند التجارة يف اخلدمات. وعلى نفس املنوال يوصي التنقيح الثاين إلحصاءات 
ة حس���ب الطلب )الفقرتان 27 و48 يف التنقيح الثاين  التجارة الدولية يف البضائع باس���تبعاد املنتجات املعدَّ
إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(. وثانيًا فإن مجيع الربجميات غري املعدَّة حسب الطلب أو املنتجات 
الس���معية والبصرية اليت جيري حتميلها من الش���بكة أو توصيلها إلكترونيًا بوس���يلة أخرى، مس���تبعدة من 
ل  البضائ���ع العامة يف ميزان املدفوع���ات وُتعاَمل كجزء من التجارة يف اخلدمات. وهذه املنتجات اليت توصَّ
إلكترونيًا مستبعدة أيضًا من نطاق إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، التنقيح الثاين. وكذلك تستبعد 
أيض���ا من البضائ���ع العامة يف موازين املدفوعات مجي���ع الربجميات واملنتجات الس���معية البصرية غري املعّدة 
ل على قرص مدمج أو وس���يطة مش���اهبة مع دفع رسم ترخيص دوري، ألنه مل  حس���ب الطلب، اليت توصَّ
حي���دث تغيري يف امللكية االقتصادية للبضاعة. أما رس���وم الترخيص فتدخل حتت بند التجارة يف اخلدمات. 
مة على قرص  وأخريًا فإن مجيع الربجميات غري املعّدة حسب الطلب )أو املنتجات السمعية والبصرية( املقدَّ
مدمج أو وسيطة أخرى مع ترخيص دائم لالستعمال، تدخل يف البضائع العامة يف موازين املدفوعات. أما 
التنقي���ح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع فال مييِّز بني الترخيص الدوري أو الدائم باس���تعمال 
الربجميات احلاس���وبية “املرزَّمة” واملنتجات الس���معية والبصرية، فكل املنتجات احلاس���وبية املرزَّمة تدخل 
يف إحص���اءات التج���ارة الدولية يف البضائ���ع )الفقرة 27 يف التنقيح الثاين إلحص���اءات التجارة الدولية يف 
البضائع(. ومن مث فإن واردات وصادرات الربجميات احلاس���وبية غري املعدة حس���ب الطلب ذات الترخيص 

الدوري لالستعمال تطرح من البضائع العامة يف موازين املدفوعات.
وق���د تعامل بضائع أخرى معامل���ة خمتلفة يف إحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع   -23-5
واإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات، ومنها البضائع اليت ُترسل إىل عملية خارجية ملؤسسة ما إذا 
كانت هذه العملية غري ذات قيمة كبرية حبيث ال متثِّل فرعًا للش���ركة )الفقرة الفرعية 10 - 20 )د( يف 
اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات(، وأي بضائع أخرى داخلة يف إحصاءات التجارة الدولية يف 

البضائع ولكن مل حيدث تغيري للملكية بصددها )الفقرة الفرعية 10 - 20 )ك( يف اإلصدار السادس(.
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اختالف التقييم ووقت التسجيل دال - 

التعديالت بني القيمة )س���يف( والقيم���ة )فوب( للواردات )الفقرات 10 - 28 إىل   -24-5
10-34 يف اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات(. يوصى يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع 
بأن تس���ّجل القيمة اإلحصائية للبضائع املس���توردة على أس���اس القيمة خالصة الش���حن والتأمني )سيف( 
)الفقرة 116 )أ( يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع(، أي مبا يشمل تكاليف الشحن 
والتأمني والتوصيل إىل حدود البلد املس���توِرد. وبالنس���بة لإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات جيب 

استبعاد هذه التكاليف من قيمة الواردات وإدراجها بداًل من ذلك يف اخلدمات.
التعدي���الت الناجتة عن اختالف أوقات التس���جيل )الفق���رات 10 - 24 إىل 10 -   -25-5
27 يف اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات(. الوقت املوصى به للتس���جيل يف إحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائ���ع هو الوقت الذي تدخ���ل فيه البضائع أو تغادر اإلقليم االقتص���ادي للبلد، وهو تقريبًا 
وقت تس���جيل اإلق���رار اجلمركي )الفقرة 15 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التج���ارة الدولية يف البضائع(. 
أما اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات فيوصي باعتبار تاريخ تغيري امللكية هو تاريخ التس���جيل. 
ويعترف اإلصدار الس���ادس بأن وقت تغيري امللكية هو يف الواقع وقت تقريب�ي يف س���جالت اجلمارك، إاّل 

أنه يوصى بإجراء تعديل يف احلالتني التاليتني:
بالنس���بة للمع���دات اليت تنتج على مدى فترة طويلة، مثل الس���فن الكب���رية وحفَّارات النفط  )أ( 
والطائ���رات، حيث ينبغي أن تتبع احلس���ابات الدولية وق���ت تغيري امللكية كما يتفق عليه بني 

األطراف )الفقرة 10 - 26 يف اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات(؛
“البضائع برس���م االس���تيداع” املعدة للبيع )الفقرة 26 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة  )ب( 
الدولي���ة يف البضائ���ع(، وهذه ينبغي عدم إدراجها إاّل بع���د تغيري امللكية ما مل يكن ذلك أمرًا 
غ���ري عملي. وإذا ح���دث تأخري كبري يف بيع البضائع فمن حس���ن التص���رف إجراء التعديل 
وفق���ًا للوقت الفعلي لتغي���ري امللكية )الفقرة 10 - 27 يف اإلصدار الس���ادس لدليل موازين 

املدفوعات(.

تسجيل خاص للبضائع التي تتغيَّر ملكيتها وهي  هاء - 
في الخارج، حسب اإلصدار السادس لدليل موازين 

المدفوعات

يقص���د بالبضاعة اليت تتغيَّر ملكيتها يف اخلارج البضائع اليت يش���تريها ش���خص مقيم   -26-5
)يف البلد الذي جيمع اإلحصاءات( من ش���خص غري مقيم مث يعيد بيع البضائع إىل ش���خص آخر غري مقيم 
دون وجود البضاعة يف البلد الذي جيمع اإلحصاءات، وهي حتدث يف املعامالت اليت تنطوي على بضائع 
ال يل���زم أن تك���ون يف حوزة املالك لكي تتم املعاملة. وهذه املعامالت مس���تبعدة م���ن إحصاءات التجارة 
الدولي���ة يف البضائ���ع )يف اقتصاد البلد الذي به التاجر( ألن من الواضح أهنا ال تندرج ضمن التعريف العام 
للصادرات والواردات وفقًا للتنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع، ولكن اإلصدار السادس 
لدليل موازين املدفوعات يتطلب تسجيل مجيع البضائع اليت تنطوي عليها تلك املعامالت حتت ثالث فئات 
جديدة هي صايف الصادرات، والصادرات الس���لبية، والصادرات املوجبة )الفقرات 10 - 41 إىل 10 - 
49 يف اإلصدار السادس لدليل موازين املدفوعات(. وكان اإلصدار اخلامس يتطلب تسجيل البضائع غري 

املباعة فقط.
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االختالفات التي لم تعد موجودة في اإلصدار السادس  واو - 
لدليل موازين المدفوعات

االختالفات التالية مل تعد موجودة بسبب التغيريات اليت ُأدخلت يف اإلصدار السادس،   -27-5
أما بالنس���بة للبلدان اليت تقوم جبمع إحصاءات موازين املدفوعات على أس���اس اإلصدار اخلامس فال تزال 

هذه الفروق موجودة.
البضائع اليت حبوزة املسافرين. البضائع اليت حبوزة املسافرين بقصد بيعها أثناء زيارهتم   -28-5
للبلد )تسمى أحيانًا “التجارة املكوكية”( ُتدرج يف البضائع العامة يف موازين املدفوعات. وكذلك تدخل 
يف اإلحص���اءات البضائع اليت حبوزة املس���افرين الس���تعماهلم اخلاص أو لإلهداء، اليت تزي���د عن العتبة اليت 
تقررها اجلمارك. فعلى س���بيل املثال قد حيوز األش���خاص سلعًا معمرة )مثل السيارات واإللكترونيات( أو 
سلعًا مثينة )مثل املجوهرات( هبذه الطريقة )الفقرات 10 - 23 )ج( و10 - 80 و10 - 83 و10 - 
84 يف اإلصدار الس���ادس(. وتتفق هذه املعاملة مع ما يقضي به التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية 
يف البضائع، فهو يدرج البضائع اليت جتري حيازهتا على نطاق كبري بالش���كل الذي حتدده القوانني الوطنية 
)الفقرة 25 يف التنقيح الثاين( ويستبعد البضائع لالستعمال الشخصي ما مل تزد القيمة عن ما يقرره القانون 
الوطين )الفقرة 48 يف التنقيح الثاين(. ويف اإلصدار اخلامس لدليل موازين املدفوعات كانت مجيع الس���لع 
اليت حبوزة املسافرين لالستعمال اخلاص أو لإلهداء مستبعدة من التجارة يف البضائع يف مجيع احلاالت ألهنا 

تدخل يف اخلدمات.
البضائ���ع برس���م اإلصالح. كان اإلصدار اخلامس ُيدرج ه���ذه املعامالت يف البضائع   -29-5
كمكوِّن منفصل ضمن حس���اب البضائع، أما اإلصدار الس���ادس فيس���تبعدها )الفقرة الفرعية 10 - 20 
)ه�( يف اإلصدار الس���ادس(. وهذه املعامالت ُتدرج اآلن يف حس���اب اخلدمات إما حتت مكوِّن اخلدمات 
الرئيسي “إصالح وصيانة السلع املتنقلة” أو كخدمات إصالح ُتصنَّف وفق عناصر اخلدمة. وهبذا التغيري 
يصبح اإلصدار الس���ادس لدليل موازين املدفوعات متفقًا مع التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف 
البضائع، الذي يوصي باس���تبعاد البضائع برس���م اإلصالح وبقيد معامالت البضائع برسم اإلصالح بشكل 

منفصل ألغراض احلسابات القومية وموازين املدفوعات )الفقرة 61 يف التنقيح الثاين(.

التعديالت التي ُتجرى نتيجة للممارسات الوطنية في  زاي - 
تجميع إحصاءات التجارة الدولية في البضائع

قد ال ُتطبِّق البلدان التوصيات الدولية اخلاصة بإحصاءات التجارة الدولية يف البضائع،   -30-5
التنقيح الثاين، بالكامل ألسباب عملية. وإذا أّدت هذه احلاالت إىل اختالفات إضافية مع البضائع العامة، 
فق���د ُيضطر جامعو إحصاءات موازين املدفوع���ات إىل إجراء مزيد من التعديالت على بيانات إحصاءات 

التجارة الدولية يف البضائع، ويتم ذلك عادة عن طريق مجع بيانات إضافية من مصادر أخرى.
التعدي���الت الناجت���ة عن النظام التجاري املس���تعمل. يتم مج���ع املعلومات يف كثري من   -31-5
البلدان على أساس معلومات إدارات اجلمارك. وتعترب كثري من البلدان أن حدودها اجلمركية هي األقاليم 
اإلحصائية. إاّل أن احلدود اجلمركية قد ال تغطي مجيع اإلقليم االقتصادي للبلد ألنه قد توجد مناطق خاصة 
مثل املناطق احلرة الصناعية والتجارية، ومستودعات اجلمارك ومرافق التجهيز الداخلي، تقع كلها خارج 
ه���ذه احل���دود، وال تدخل الصادرات من هذه املناطق أو ال���واردات إليها يف البيانات اليت تقدمها اجلمارك 
)انظ���ر الفقرات 64 إىل 89 يف التنقيح الثاين إلحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع(. وإذا كان اإلقليم 
اإلحصائ���ي للبلد ال يش���مل مجيع األقاليم االقتصادية للبلد فمعىن ذل���ك أن البلد يتبع نظام التجارة اخلاص 
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وال يت�ب���ع نظ���ام التج���ارة العام املوصى ب���ه. ويف هذه احلالة فإن إحص���اءات التجارة الدولي���ة يف البضائع 
ال توفِّ���ر س���جاًل كاماًل لتدفق���ات البضائع إىل داخل البلد وإىل اخلارج، وحيت���اج األمر إىل مجع بيانات أو 
تقديرات إضافية للحصول على تغطية كاملة للصادرات والواردات وفقًا لإلصدار السادس لدليل موازين 

املدفوعات.
بنود ليس���ت مشمولة يف س���جالت اجلمارك. توجد عادة صادرات وواردات معيَّنة   -32-5
غري مش���مولة بس���جالت اجلمارك ومن مث قد ال ُتدرج يف إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع يف البلد. 
ومن أمثلة تلك املعامالت: )أ( الصادرات والواردات اليت ال تصل إىل عتبة معيَّنة، )ب( ش���راء الطائرات 
والس���فن وغريها من املعدات املتحركة والتصرف فيها )الفق���رة 36 يف التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة 
الدولية يف البضائع(، )ج( البضائع اليت جيري توصيلها من خالل الربيد أو خدمات الربيد اخلاصة )الفقرة 
ر أو تس���تورد عرب خطوط األنابيب )النفط والغاز واملياه( أو  32 يف التنقيح الثاين(، )د( البضائع اليت تصدَّ

األسالك )الكهرباء( )الفقرة 31 يف التنقيح الثاين(.
بنود مستثناة لدواعي السرية. قد تلجأ البلدان إىل استبعاد بضائع معيَّنة مثل صادرات   -33-5
أو واردات النفط والغاز وصادرات البضائع ذات االستعمال العسكري من إحصاءات التجارة الدولية يف 

البضائع.

قابلية بيانات التجارة في البضائع والتجارة في الخدمات  حاء - 
لإلضافة

قد يرغب مس���تعملو اإلحصاءات التفصيلية للتج���ارة الدولية يف البضائع يف احلصول   -34-5
عل���ى إحص���اءات تكميلية عن التجارة يف اخلدم���ات. إاّل أن املعلومات التفصيلي���ة املتاحة عن التجارة يف 
اخلدم���ات ال تكم���ل املعلوم���ات التفصيلية عن التج���ارة يف البضائع يف عدد من احل���االت ألن كالًّ منهما 
يق���وم عل���ى مفهوم نظري خمتلف: فاإلحص���اءات التفصيلية للتجارة يف البضائع تقوم على أس���اس التنقيح 
الث���اين إلحص���اءات التجارة الدولية يف البضائع، بينما تعرَّف التجارة يف اخلدمات يف س���ياق إطار موازين 
املدفوع���ات. وم���ن هنا فإن اجلزء التكميل���ي للتجارة يف اخلدمات هو اجلزء اخلاص بالبضائع يف حس���اب 
البضائ���ع واخلدمات يف موازين املدفوعات، وتظ���ل االختالفات النظرية بني إحصاءات التجارة الدولية يف 
البضائع وإحصاءات البضائع العامة على أس���اس موازين املدفوعات، كما هي موصوفة أعاله، قائمة فيما 

خيص العالقة بني إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع وبيانات التجارة يف اخلدمات.
وكم���ا يتبني من اجل���دول 5 - 1 فإن االختالفات يف التغطية بني إحصاءات التجارة   -35-5
الدولية يف البضائع واإلصدار الس���ادس  لدليل موازين املدفوعات تش���تمل على أربعة بنود، تتصل بش���كل 
مباشر بتصنيف بعض املعامالت التجارية املعيَّنة )أو جزء منها( باعتبارها جتارة يف اخلدمات، وهذه البنود 

األربعة هي:
التوفيق بني بيانات القيمة خالصة الش���حن، والتأمني والقيمة تس���ليم ظهر الس���فينة. ُتخصم  )أ( 
تكاليف الش���حن والتأمني املتعلقة بإحضار البضائع املس���توردة من ح���دود البلد املصدِّر إىل 
حدود البلد املس���تورد من قيمة الواردات يف موازين املدفوعات، وقد تصنَّف ضمن واردات 

م اخلدمة(؛ اخلدمات )حسب مقر إقامة مقدِّ
مة يف س���ياق  البضائ���ع برس���م التجهي���ز دون تغيري امللكية. تعت���رب هذه البضائع خدمات مقدَّ )ب( 
موازين املدفوعات، ومن مث ُتس���تبعد من البضائع العامة يف ميزان املدفوعات )يف الصادرات 
والواردات(؛ وتقيَّ���د القيمة الصافية حتت عنصر اخلدمات )خدمات صناعية على مدخالت 

مادية مملوكة للغري(؛
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البضائع املستوردة ملشاريع تقوم هبا شركات تشييد غري مقيمة. تعترب هذه البضائع يف ميزان  )ج( 
مة من شركات تشييد غري مقيمة؛ املدفوعات جزًءا من خدمات التشييد املقدَّ

الربجميات احلاس���وبية واملنتجات السمعية البصرية اليت ُتدفع عنها رسوم دورية. هذه البضائع  )د( 
مستبعدة من البضائع العامة يف ميزان املدفوعات، وتدخل رسوم الترخيص يف عنصر اخلدمات 

“تكاليف استخدام امللكية الفكرية”.
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الفصل السادس

نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان الجماعة 
األوروبية

مقدمة من ُشعبة اإلحصاءات باألمم المتحدة ألف - 

تفيد دراس���ة نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية بش���كل خاص   -1-6
يف توضيح )أ( صعوبة تنفيذ نظام إحصائي لالحتاد اجلمركي مع االحتفاظ يف نفس الوقت مبعلومات كاملة 
عن التجارة يف كل بلد من بلدان االحتاد، و)ب( استعمال الدراسات االستقصائية للمؤسسات ألغراض مجع 

البيانات. ويعرض هذا الفصل، عالوة على ذلك، دروسًا مستفادة عن جتهيز البيانات ومراقبة النوعية 33.
ل نظام إحصاءات التجارة فيما بني بل���دان اجلماعة األوروبية تدفقات التجارة بني  يس���جِّ  -2- 6
بل���دان االحت���اد األورويب )اجلماع���ة األوروبية(، وهو يتمم نظ���ام إحصاءات جتارة ال���دول األعضاء يف اجلماعة 
األوروبية مع الدول من خارج اجلماعة. ويعتمد نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية على 
عمليات مسح للمؤسسات، بينما يعتمد نظام إحصاءات التجارة مع البلدان األخرى على سجالت اجلمارك.

ويتبع نظام إحصاءات التجارة مع الدول األخرى توصيات إحصاءات التجارة الدولية   -3-6
يف البضائ���ع الص���ادر عن األمم املتحدة، أما نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية فقد 
أدخل بعض التغيريات، ألس���باب عملية تتعلق بتجميع البيانات، خترج عن توصيات األمم املتحدة بش���أن 
أنواع معيَّنة من جتارة الترانزيت والنسبة إىل البلدان الشريكة، ونظام التجارة 34. وتؤدي هذه االختالفات 
إىل ف���وارق ب���ني بيانات التجارة لبلدان معيَّنة من البلدان األعضاء يف اجلماعة األوروبية والبلدان الش���ريكة 

من غري أعضاء اجلماعة.
وحتث ُش���عبة اإلحصاءات باألمم املتح���دة أعضاء االحتاد األورويب على تقدمي بياناهتا   -4-6
التجاري���ة وفقًا للمفاهي���م والتعاريف الدولية قدر اإلمكان. وتقوم بعض بل���دان االحتاد األورويب بتجميع 
بيان���ات التجارة وفقًا ل���كال املفهومني، أي مفهوم االحتاد واملفهوم الوطين. ويتبع املفهوم الوطين توصيات 
األمم املتحدة بالنس���بة إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع بش���كل أوثق. وهذا هو السبب الرئيسي يف 
أن بيانات التجارة اليت تنش���رها قاعدة بيانات األمم املتحدة ختتلف يف بعض األحيان عن البيانات املتاحة 

من نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية.

نظام إحصاءات التجارة فيما بين بلدان الجماعة األوروبية  باء - 

ه���ذا النظ���ام هو نظام جلمع البيان���ات اإلحصائية عن التجارة ب���ني الدول األعضاء يف   -5-6
االحتاد، وفيه ُتجمع البيانات مباش���رة من الش���ركات. ويس���جل هذا النظام أساس���ًا مجيع التحركات املادية 
للبضائع بني الدول األعضاء، مبا يف ذلك الكهرباء. وتسمى التدفقات اخلارجية من بلد عضو إىل آخر “بضائع 

مة م���ن نظام  مس���ودة ه���ذا الفص���ل مقدَّ  33

إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة 
األوروبي���ة، وقام���ت ُش���عبة اإلحصاءات 

باألمم املتحدة بإعداد النص النهائي.

لالط���الع على مزيد م���ن املعلومات انظر   34

املفوضي���ة األوروبية، إحص���اءات التجارة 
يف البضائع - دليل املستعمل )لكسمربغ، 

2006(، الفقرات 175 إىل 179.
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املغادرة” وتسمى التدفقات إىل الداخل “بضائع الوصول”. أما عند نشر التدفقات التجارية فُتستخدم نفس 
املصطلحات املستخدمة مع البلدان غري األعضاء يف االحتاد، أي “الصادرات” و“الواردات”.

ويف إحص���اءات التج���ارة بني دول اجلماع���ة األوروبية، تتم اإلج���راءات التالية وفقًا   -6-6
لتوصيات إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع: املفاهيم والتعاريف، التنقيح 2 35:

ُتستبعد البضائع اليت تتداول ببساطة بني الدول األعضاء )بضائع الترانزيت(. ويعين هذا عدم  )أ( 
تسجيل البضائع اليت ُترسل من دولة إىل أخرى يف داخل االحتاد ومتر بشكل مباشر عرب دولة 

أخرى من دول االحتاد أو تتوقف فيها ألسباب تتعلق فقط بشحن البضاعة؛
د بقصد إعادة إرس���اهلا ضم���ن فترة زمنية  ُتس���تبعد البضائع املرس���لة أو ال���واردة لغرض حمدَّ )ب( 
معيَّن���ة دون إجراء أي تغيري عليها فيما عدا اإلهالك العادي الناتج عن االس���تعمال )البضائع 

ال�ُمفرج عنها مؤقتًا(؛
ُتستبعد البضائع برسم التجهيز الداخلي واخلارجي مبوجب عقد. وتقيَّم البضائع على أساس  )ج( 
ل كمشتريات أو مبيعات(. إمجايل )أي املبلغ الذي ُتعد به الفاتورة لو كانت البضاعة ستسجَّ

د اإلقرارات اجلمركية، اليت ه���ي مصدر معظم إحصاءات التجارة يف البضائع،  وحت���دِّ  -7-6
لة يف اتفاقية كيوتو(، أما إحصاءات التجارة  املعلومات املوصوفة أعاله وفقًا إلجراءات مجركية معيَّنة )مفصَّ
بني بلدان االحتاد األورويب فتحتاج إىل تعاريف مناسبة وإبالغها إىل مشغلي التجارة املسؤولني عن إعداد 

اإلقرارات اجلمركية يف نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية.

خلفية تاريخية

أصبح االحتاد األورويب رمسيًا س���وقًا موح���دة يف 1 كانون الثاين/يناير 1993، حني   8-6
ُأزيلت مجيع احلدود املادية ومجيع نقاط التفتيش اجلمركي عند احلدود الداخلية بني تلك البلدان وأصبحت 
حركة التجارة حرة فيما بينها. وأدى اختفاء هذا املصدر الش���امل والدقيق للمعلومات إىل ضرورة وضع 
نظ���ام إحصائ���ي جديد لرصد التجارة يف البضائع بني الدول األعض���اء يف االحتاد. وُأطلق على هذا النظام 

اسم نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية.
وقد بدأ االحتاد األورويب يف عام 1968 يف شكل احتاد مجركي، حيث أُلغيت مجيع   -9-6
الرسوم اجلمركية على التجارة بني الدول األعضاء. وأّدت فرص التصدير اجلديدة إىل رواج اقتصاد الدول 
األعضاء. ففي الفترة بني عامي 1958 و1972 زادت التجارة بني الدول األعضاء يف االحتاد بنسبة 9 يف 
املائة سنويًا، مما أدى إىل رواج يف األسواق ويف فرص االستثمار يف بلدان اجلماعة األوروبية. إاّل أن حرية 
انتقال البضائع بني دول اجلماعة مل تكن قد حتققت حىت ذلك التاريخ، فقد كانت توجد إجراءات رمسية 
مجركي���ة على احلدود. وقبل عام 1993 كانت مجيع الش���احنات توقف عل���ى احلدود بني دول اجلماعة 

للتفتيش واإلفراج.
بع���د ذل���ك أصبح هدف التكام���ل االقتصادي دون أي قيود عل���ى احلدود بني دول   -10-6
دة. فقد تكفَّلت هذه الس���وق باحلريات األربع: حريات  اجلماعة قريب املنال عند إنش���اء الس���وق املوحَّ
حترك البضائع واألش���خاص واخلدمات ورأس املال يف س���وق داخلية دون حواجز. وألغت هذه الس���وق 
���دة إجراءات اإلفراج اجلمركي عند احلدود الداخلية بني بلدان اجلماعة. ومع ذلك فقد كانت تنّفذ  املوحَّ
إج���راءات ضريبية وإحصائية وإجراءات أخرى ملراقبة البضائع وتس���جيلها عن���د عبورها احلدود الداخلية 

لبلدان اجلماعة، وأّدى ذلك إىل نشوء نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية.

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   35

.E.98.XVII.16
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االحتفاظ بنظام الجمارك من أجل التجارة مع البلدان خارج الجماعة

ال ت���زال إحصاءات التجارة مع البلدان غري األعض���اء يف االحتاد األورويب ُتجمع من   -11-6
م إلدارات اجلمارك الوطنية يف كل بلد. وتقضي القواعد اجلمركية للجماعة  اإلقرارات اجلمركية اليت تقدَّ
األوروبي���ة، بش���كل عام، ب���أن ختضع البضائع إلجراء االس���ترياد والتصدير يف البلد الذي فيه مقر مش���غِّل 
التج���ارة وال���ذي ميكن فيه التفتيش على البضاعة من ِقبل الس���لطات اجلمركية. وم���ن مث فإن البضائع اليت 
تدخل بلدان اجلماعة األوروبية قد ختضع أواًل لإلشراف اجلمركي )أي إجراء الترانزيت( يف الدولة العضو 
اليت تدخل البضاعة عن طريقها إىل أن تصل إىل الدولة العضو اليت هي بلد املقصد، حيث يتم اإلفراج عنها 
للت���داول احلر يف بلدان اجلماعة. وبنفس الطريقة فإن البضائع اليت تغادر املنطقة اإلحصائية لبلدان اجلماعة 
ر والبلد العضو الذي خترج منه البضاعة وتغادر اإلقليم  تتنقل أيضًا حتت اإلشراف اجلمركي بني البلد املصدِّ

اإلحصائي للجماعة.
وتتي���ح هذه األحكام اجلمركي���ة إمكانية جتميع اإلحصاءات على أس���اس اإلقرارات   -12-6
اجلمركي���ة، اليت تبني ال���واردات والصادرات إىل بلدان اجلماعة ككل ومنها، وتتيح أيضًا لكل دولة عضو 

إمكانية جتميع إحصاءاهتا التجارية الوطنية مع البلدان من خارج اجلماعة.

الصلة بنظام رضيبة القيمة املضافة

كم���ا ُذك���ر آنفًا، فإن املعلومات اإلحصائية عن التجارة يف البضائع بني بلدان االحتاد   -13-6
األورويب يت���م احلص���ول عليها من اإلق���رارات اإلحصائية للجماعة. ومع أنه ال توجد مس���تندات مجركية 
للتحق���ق م���ن صحة اإلقرارات اإلحصائية، فال يزال من الض���روري اإلبالغ عن املعامالت فيما بني بلدان 
املجموع���ة ألغراض ضريبة القيمة املضافة على البضائع، ولذلك تقرر اإلبقاء على صلة وثيقة بنظام ضريبة 

القيمة املضافة.
وينطبق نظام ضريبة القيمة املضافة يف االحتاد األورويب على مجيع البضائع واخلدمات   -14-6
تقريبًا اليت ُتشترى أو ُتباع لالستعمال أو لالستهالك يف بلدان اجلماعة. وضريبة القيمة املضافة هي ضريبة 
ل كنسبة مئوية من السعر، وهذا يعين أن عبء الضريبة  ر على القيمة املضافة للبضائع واخلدمات، وحتصَّ تقدَّ
الفعلي واضح يف كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج والتوزيع. وُتطبَّق ضريبة القيمة املضافة وفقًا لقيمة 

الضريبة السارية يف املكان الذي به مقر املشتري )على أساس “حمل املقصد”(.
ومبوج���ب نظام ضريب���ة القيمة املضافة احل���ايل ُيعفى مورِّد البضاعة م���ن دفع ضريبة   -15-6
ر منه البضاعة. أما يف البلد العضو مقصد البضاعة فهناك معاملة خاضعة  القيم���ة املضاف���ة يف البلد اليت تصدَّ
للضرائب، وهي ضريبة حيازة البضائع يف داخل االحتاد األورويب. وملا كانت ضريبة القيمة املضافة الناجتة 
عن حيازة البضاعة ال ُتدفع اآلن عند نقاط احلدود، فقد انتقل دفع الضريبة إىل إقرار ضريبة القيمة املضافة 
ل يف نظام ضريبة القيمة املضافة  الذي يقدمه الش���خص الذي حيوز البضاعة. وجيب على كل تاجر مس���جَّ
م إىل السلطات الضريبية إقرارات دورية بقيمة ضريبة القيمة  )الشخص املسؤول عن دفع الضريبة( أن يقدِّ
املضاف���ة يب���ني ما يف حوزته من البضائع القادمة من دول االحتاد، وبيانات جتميعية عن قيمة الضريبة والبلد 

العضو الشريك الذي وردت منه البضاعة معفاة من اجلمارك.
وم���ن أجل وجود روابط وثيقة بني نظ���ام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة   -16-6
م إىل  األوروبي���ة ونظ���ام ضريبة القيمة املضافة، ُيطلب من الس���لطات الضريبية يف البل���دان األعضاء أن تقدِّ
لني يف  ار املس���جَّ الوكال���ة اإلحصائية الوطني���ة على فترات منتظمة، مرة كل فصل على األقل، قائمة بالتجَّ
نظام ضريبة القيمة املضافة الذين أجروا مشتريات أو مبيعات، مع قيمة هذه املعامالت. وهذا يتيح جلامعي 
إحص���اءات التجارة بني بلدان االحتاد إمكاني�ة مقارنة قيم���ة البض�اعة املتداولة )بضائع املغادرة والوصول( 

املبلَّغة من أي شركة لألغراض الضريبية، مع البيانات املبلَّغ عنها ألغراض إحصائية.
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ار املس���جلني يف نظ���ام ضريبة القيمة املضافة اليت  وع���الوة على ذلك، فإن قائمة التجَّ  -17-6
ار يف داخل االحتاد. وتس���تعمل قائمة  تقدمها الس���لطات الضريبية تتيح إمكانية إقامة قوائم حصرية بالتجَّ
ثة بشكل دوري، مع البيانات التعريفية لشركاهتا وقيمة التجارة  الش���ركات العاملة يف بلدان االحتاد، املحدَّ
فيما بينها يف داخل االحتاد )املبلَّغة ألغراض ضريبية واملبلَّغة ألغراض إحصائية( يف التعرف على الشركات 
ال���يت قد ُيطل���ب إليها تقدمي إقرارات إحصائية. وتفيد املعلومات أيضًا يف ضمان جتميع معلومات إحصائية 
موقوت���ة، ألغ���راض التحقق من نوعية البيانات وحتليلها ولتقدي���ر حجم التجارة الذي يقل عن عتبة معيَّنة، 
وأيض���ًا لتحديد ال���ردود اجلزئية أو الناقصة. وه���ذه إحدى األدوات اليت تعزِّز ضب���ط نوعية اإلحصاءات 

التجارية يف بلدان االحتاد.

نظام مبارش لجمع البيانات

يتم مجع كم هائل من املعلومات عن التجارة بني دول االحتاد من املشغِّلني التجاريني،   -18-6
فهؤالء يرسلون إقرارات موجزة إىل اإلدارات الوطنية املعنية عن شهر العمليات السابق. ويف بعض احلاالت 
تس���تخدم مصادر بيانات إضافية للتأكد من بضائع وحتركات معيَّنة )مثاًل سجالت السفن ومعلومات من 

مشغِّلي شبكات الغاز والكهرباء(.
ويف نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية فإن أي شخص طبيعي   -19-6
ل يف نظام ضريبة القيمة املضافة يف أٍي من بلدان االحتاد ويقوم مبعامالت جتارية فيما بني  أو اعتباري مسجَّ
بلدان االحتاد، يكون مس���ؤواًل عن تقدمي تلك البيانات. وهذا الش���رط يستبعد تسجيل املعامالت التجارية 
بني األش���خاص العاديني، كما أن الش���ركات الصغرية معفاة من ضرورة التسجيل ألغراض ضريبة القيمة 

املضافة.

الدراسات االستقصائية اإلحصائية فيما بين بلدان  جيم - 
الجماعة األوروبية

خيتل���ف نظام إحصاءات التج���ارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية عن الدراس���ات   -20-6
االستقصائية العادية لدوائر األعمال اليت ُتجمع فيها بيانات من جزء صغري من جمتمع الشركات، وإمنا هو 
نظام يش���به النظام القائم على أس���اس البيانات اإلدارية، مثل اإلدارات اجلمركية، اليت تقوم بتجميع مجيع 
املرص���ودات ذات الصلة تقريبًا. فاجلزء ال���ذي ال ُتجمع بياناته يف نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان 
ار  اجلماعة األوروبية هو جزء بسيط جدًا من التجارة. وقد نفَّذت الدول األعضاء نظام عتبة يسمح للتجَّ
فيم���ا بني بلدان املجموع���ة بعدم اإلبالغ عن معامالهتم أو بتقدمي معلوم���ات أقل تفصياًل إذا كان جمموع 

القيمة التجارية ال يتجاوز مبلغًا معيَّنًا أثناء السنة التقوميية السابقة أو اجلارية.
وم���ن أجل ضمان تغطية كافية، جيب أن يضمن نظام عتبة اإلعفاءات يف أي بلد من   -21-6
بلدان االحتاد تغطية ما ال يقل عن 97 يف املائة من جمموع التجارة يف البلد العضو بش���كل مباش���ر. ويقدَّر 
م ألغراض ضريبية. وتتكوَّن نسبة القيمة املعفاة اليت تبلغ  اجلزء املتبقي على أساس إقرارات القيمة اليت تقدَّ
لني يف نظام ضريبة القيمة املضافة يف  ار مسجَّ 3 يف املائة من املجموع من حنو 70 إىل 80 يف املائة من ت�جَّ
االحتاد األورويب يتاجرون فيما بني الدول األعضاء. ومن الصعب احلصول على تفصيالت عن نسبة ال� 3  
يف املائة هذه من حيث السلع املتاجر فيها والشركاء التجاريني، وخاصة أن الشركات الصغرية واملتوسطة 

احلجم، وكذلك خصائصها التجارية، معفاة من هذه اإلقرارات.
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وقد ُنظر يف إمكانية وضع نظام إلجراء مسح تقليدي للتجارة فيما بني بلدان اجلماعة،   -22-6
ن من التنافس مع نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة  ولكن النتائج مل تكن إجيابية إىل درجة متكِّ
األوروبية. وعالوة على ذلك فإن الصلة بني بيانات نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية 
والس����جالت الضريبية تتيح إمكانية ضبط النوعية، وهو ما ال ميكن أن يتحقق عن طريق البيانات اليت ُتجمع 

بالعينة.

املقارنة مع بيانات التجارة التي ُتجمع من اإلقرارات الجمركية

كان م���ن املمكن حتديد نطاق ومفاهيم إحصاءات نظام إحصاءات التجارة للجماعة   -23-6
األوروبية بشكل خمتلف عن اإلحصاءات اليت تقوم على أساس بيانات اجلمارك، حيث إهنا ليست خاضعة 
للتش���ريع اجلمركي. فعلى س���بيل املثال قد يكون مستعملو إحصاءات التجارة مهتمني بقياس مباشر لتغيري 
ملكي���ة البضائ���ع بني املقيم���ني وغري املقيمني أو بالتجارة بني فروع نفس الش���ركة املتعددة اجلنس���يات أو 
بالتج���ارة وفق���ًا للتصنيف املركزي للمنتج���ات، إاّل أن االحنراف يف املنهجية قد يؤث���ر على قابلية املقارنة 
م���ع بيانات التجارة القائمة على أس���اس اإلقرار اجلمركي، ولذلك تقرر اإلبق���اء على املفاهيم والتعاريف 
اإلحصائي���ة اخلاصة بالتجارة ب���ني دول االحتاد األورويب متفقة مع املفاهيم والتعاريف املطبَّقة على التجارة 

مع البلدان من خارج االحتاد.
ونتيج���ة لذل���ك فإن إحص���اءات التجارة فيما بني بل���دان اجلماع���ة األوروبية وبينها   -24-6
وب���ني البل���دان األخرى تقيس احلرك���ة املادية للبضائع عرب احلدود وُتطبق نفس األمس���اء التفصيلية للبضائع 
���ق + 2(، كما ُتطبِّق نفس التواتر الزمين )اإلقرارات الش���هرية( ونفس  دة = النظام املنسَّ )التس���ميات املوحَّ
مبادئ التقييم )سيف/فوب(. وعالوة على ذلك فإن إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة تتبع قدر 
اإلمكان توصيات التنقيح الثاين إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع من أجل احلفاظ على قابلية املقارنة 

مع بيانات التجارة اليت جتمعها البلدان من خارج االحتاد.

ً النظرة إىل النظام باعتباره نظاماً معقدا

يف الوقت احلايل جند أن حنو نصف مليون مؤسسة يف أوروبا ملتزمة بتقدمي معلومات عن   -25-6
املعامالت التجارية يف البضائع يف داخل دول االحتاد، إذ عليها كل شهر أن تبلغ عن البضائع الواردة والصادرة 
إىل الدول األعضاء األخرى، ألغراض إحصائية. وجيب اإلبالغ عن البضائع وفقًا لتصنيف السلع الذي حيتوي 

دة(، واإلبالغ عن قيمة وكمية كل نوع من أنواع البضاعة. على عشرة آالف رمز )التسميات املوحَّ
ومع ذلك فإن مجيع املشغِّلني التجاريني يرون أن نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان   -26-6
اجلماعة األوروبية ميثِّل عبئًا أخف باملقارنة بالنظام السابق )قبل 1993(، حيث كان من الضروري اإلعالن 
عن كل صفقة جتارية يف داخل دول االحتاد وتقدمي إقرار هبا إىل اجلمارك. ومل يكن مبلغو هذه البيانات على 
علم دائمًا بأن التزاماهتم جتاه اإلبالغ عن إحصاءات التجارة اخلارجية تتم بتقدمي اإلقرار اجلمركي. ومع تطبيق 

نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية أصبح اإلبالغ اإلحصائي واضحًا.
وتنظر األوس���اط التجارية يف عدد من البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب إىل نظام   -27-6
إحص���اءات التج���ارة فيما بني بل���دان اجلماعة األوروبية، منذ بدء تطبيقه، على أن���ه ميثِّل عبئًا، وهي نظرة 
تش���اركهم فيها يف بعض احلاالت املؤسس���ات اإلحصائي���ة الوطنية. ولذلك فقد خض���ع نظام إحصاءات 
التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية فعاًل إىل عدة جهود من أجل ختفيف عبء اإلبالغ الواقع على 
عات���ق املش���غِّلني التجاريني، وأصبح املطلوب اآلن جمموعة بيانات خمفَّف���ة )مثانية عناصر للبيانات( باملقارنة 
ببيان���ات اجلم���ارك، وذل���ك ألغراض اجلماع���ة األوروبية، ومت رفع عتبة اإلعفاء لتش���مل ع���ددًا أكرب من 
طة لإلبالغ. وعالوة على  املؤسسات، كما مت إنقاص عدد عناوين أمساء البضائع، وإدخال عدة تدابري مبسَّ
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ذل���ك تقوم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء باس���تثمارات كب���رية يف التكنولوجيات اإللكترونية احلديثة 
جلمع البيانات وأدوات التحقق من البيانات، مما خيفف كثريًا من عبء اإلبالغ املطلوب لنظام إحصاءات 
التجارة. ويف الوقت احلايل يس���تخدم حنو 60 يف املائة من مقدمي اإلقرارات الوس���ائل اإللكترونية إلبالغ 

البيانات اخلاصة بنظام اإلحصاءات.
وبرغ���م اجلهود ال���يت ُبذلت، حيتاج األم���ر إىل مزيد من مبادرات التبس���يط الكبرية،   -28-6
وهناك استراتيجية لشبونة بشأن النمو والعمالة، اليت هتدف إىل ختفيف العبء اإلداري الناتج عن متطلبات 
القطاع العام عن كاهل املؤسسات. ومع أن العبء اإلحصائي ال ميثِّل سوى جزء بسيط نسبيًا، فإن نظام 

إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية ميثِّل جزًءا كبريًا من التزامات اإلبالغ اإلحصائي.

التأكد من نوعية البيانات

مت حتديد إطار عام لضمان نوعية البيانات اليت يتم مجعها يف س���ياق نظام إحصاءات   -29-6
التج���ارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية. وتلتزم الدول األعضاء باإلبالغ عن نوعية البيانات اعتبارًا من 

السنة املرجعية 2005 فما بعدها.
ومن الناحية العملية ينبغي جلميع الدول األعضاء التحقق من صحة البيانات قبل إرساهلا   -30-6
إىل نظ����ام إحص����اءات التجارة للجماعة األوروبية. فعلى مس����توى مجع البيانات ينبغي للس����لطات اإلحصائية 
أن تتأك����د من أن مجيع مش����غِّلي التج����ارة اخلاضعني لتقدمي إقرارات إحصائية قد أجنزوا هذه املهمة. وِس����جل 
األعمال يف نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية هو األداة األساسية اليت ُتستعمل لرصد 
املؤسسات املطلوب منها تقدمي إقرارات شهرية وإلرسال رسائل تذكري إليها إذا اقترب موعد تقدمي ردودها.

وينبغ���ي التحق���ق من صحة مجيع اإلق���رارات وفقًا ملجموعة قواعد مناس���بة. وينبغي   -31-6
م اإلقرار وصحة الرموز )تدفق���ات التجارة ورموز الس���لع ورموز البلدان  يف اإلق���رار توضي���ح هوية مق���دِّ
الش���ريكة(؛ عالوة على التأكد من دقة القيم والكميات باملقارنة بالقيمة املتوس���طة للوحدة )القيمة على 

أساس الكتلة الصافية أو القيمة على أساس الوحدة التكميلية( أو حسب متوسط الوزن لكل وحدة.
وميكن التأكد من صحة البيانات بصفة خاصة باستعمال تقنيات التدقيق على املستوى   -32-6
الكلي؛ فعلى سبيل املثال ميكن التأكد من صحة املجاميع باملقارنة بالبيانات السابقة. ومن األدوات املهمة 
عملي���ة تقصي القيم الش���اردة للتعرف على األخط���اء املحتملة، ويوصى بأن تواف���ق الدول األعضاء على 

جمموعة مشتركة من قواعد التحقق.
وينبغ���ي أن تش���مل إحصاءات التجارة بني بلدان االحتاد جمم���وع التجارة بني الدول   -33-6
األعض���اء. ويع���ين هذا إدخال تعديالت لتغطية بيان���ات التجارة اليت ال يتم مجعها من خالل إقرارات نظام 
إحص���اءات التج���ارة فيم���ا بني بلدان اجلماع���ة األوروبية. وجيب إع���داد تقديرات للتج���ارة اليت ال تصل 
قيمتها إىل العتبة املقررة من أجل تأمني تغطية كاملة للتجارة. ومن املش���اكل الرئيس���ية اليت يواجهها نظام 
إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية مشكلة عدم االستجابة، اليت تعين أن مجيع املعلومات 
اإلحصائية أو جزًءا منها غري موجود. وكما هو احلال بالنس���بة للتجارة حتت مس���توى العتبة، ينبغي تعديل 
بيان���ات التج���ارة من أجل التعويض ع���ن املعلومات الناقصة. ومن الضروري أيض���ًا إجراء تعديالت على 
القيمة اإلحصائية )حيث إن جزًءا من التجارة اليت يغطيها نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة 

األوروبية يتم مجعه على أساس املبالغ املدرجة يف الفواتري(.
وم���ن الناحي���ة النظري���ة جيب أن تكون إحص���اءات التجارة فيما ب���ني بلدان اجلماعة   -34-6
األوروبي���ة قابل���ة للمقارنة بالكامل، ولذل���ك ينبغي أن يكون تأثر البيانات عموم���ًا بعدم االنتظام أقل منه 
بالنس���بة إلحصاءات التجارة مع الدول خارج اجلماعة األوروبية. وينبغي أن تكون الصادرات من الدولة 
العضو ألف إىل الدولة العضو باء، حس���ب ما تبلغ عنه الدولة العضو ألف، مس���اوية للواردات من الدولة 
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ألف إىل الدولة باء كما تبلغ عنها الدولة باء. وبس���بب اختالف مبدأ التقييم )س���يف مقابل فوب( ينبغي 
أن تك���ون قيم���ة الواردات أعلى قلياًل من الصادرات. على أنه منذ بدأ تش���غيل نظ���ام إحصاءات التجارة 
فيم���ا ب���ني بلدان اجلماعة األوروبية، تبيَّن من املقارنات الثنائية وجود اختالفات كبرية وثابتة يف إحصاءات 
التج���ارة فيم���ا بني بلدان االحت���اد األورويب. لذلك ينبغي أن تؤخذ املقارنات ب���ني إحصاءات التجارة بني 
بلدان االحتاد األورويب حبذر، وجيب أن تأخذ يف االعتبار وجود هذه االختالفات. فاألس���باب الرئيس���ية 
لالختالفات معروفة، وهي ناجتة عن العتبة وعدم االس���تجابة، والتعديالت الالزمة بش���أهنما، وعن س���رية 
البيانات اإلحصائية، والتجارة الثالثية، والوقت الذي ينقضي بني تسجيل املعامالت واإلبالغ، واخلطأ يف 

تصنيف البضائع، واألخطاء املنهجية األخرى.

الرتتيبات املؤسسية

ولضمان التنسيق من حيث املحتوى والتوقيت والطريقة املستخدمة، تقوم اإلحصاءات   -35-6
املتعلقة بالتجارة يف البضائع بني الدول األعضاء يف االحتاد على أس���اس تش���ريعات االحتاد األورويب، ومع 
ذلك، وتطبيقًا ملبدأ التبعية، يتيح التشريع املتعلق بنظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية 

للدول األعضاء إمكانية اختيار طريقة تنفيذ النظام إىل حد بعيد.
وق���د وضعت القواع���د املتعلقة جبمع إحصاءات التجارة فيما ب���ني بلدان اجلماعة يف   -36-6
تش���ريع االحتاد األورويب. ويعين ذلك أن أحكام التش���ريع هلا تأثري مباش���ر على الدول األعضاء يف مجيع 
عناصرها. وال حتتاج الدول فرادى إىل إبرام قوانني حملية لكي تسري هذه التشريعات يف بلداهنا، كما أن 
أي قوانني حملية تتعارض مع تلك التشريعات ينسخها تشريع االحتاد، ألن قانون االحتاد األورويب له اهليمنة 
عل���ى قوانني ال���دول األعضاء. ولذلك فإن الدول األعضاء يف االحتاد ملتزمة بالتش���ريع يف ضوء متطلبات 

األحكام اليت تضعها قواعد االحتاد األورويب ووفقًا ملتطلباهتا.
وال تتدخ���ل أحكام االحتاد يف طرق اإلحصاءات الوطنية املتعلقة بالتجارة يف البضائع   -37-6
عة وفقًا ملفه���وم االحتاد. ويذكر يف هذا  م إىل نظام إحصاءات التجارة جممَّ طامل���ا كان���ت البيانات اليت تق���دَّ
الصدد أن أي خروج على تشريع اجلماعة ألسباب وطنية يتطلب يف العادة أحكامًا قانونية وطنية إضافية.

وتتفق الدول األعضاء بش���كل مجاعي وتتعاون يف ش���أن القوانني املتعلقة بإحصاءات   -38-6
اجلماع���ة اخلاص���ة باالجتار يف البضائع. وللجماعة )نظام إحصاءات التج���ارة للجماعة األوروبية( احلق يف 
اخت���اذ املبادرة - أي يف وضع مقترحات لتش���ريعات اجلماعة - ولك���ن وزراء الدول األعضاء املمثلني يف 
جملس االحتاد األورويب والربملان األورويب هم الذين يعتمدون التشريع. وتوضع القواعد التنفيذية عن طريق 
التصوي���ت يف جلنة نظام إحصاءات التجارة فيما بني بل���دان اجلماعة األوروبية، اليت متثِّل إدارات اإلحصاء 

الوطنية املسؤولة عن إحصاءات التجارة.
وق���د أّدى تنفي���ذ نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية إىل إعادة   -39-6
تنظيم مؤسس���ية لتجميع إحصاءات التجارة يف الدول األعضاء. وإلدارات اجلمارك دور أساسي يف إنتاج 
أرقام التجارة حني تكون اإلقرارات اجلمركية هي مصدر البيانات، ويقتصر دور املؤسس���ات اإلحصائية 
غالب���ًا على نش���ر تلك البيانات.  وقد أوجد نظ���ام إحصاءات التجارة فيما بني بل���دان اجلماعة األوروبية 
جمموع���ة من ُنظ���م التنفيذ يف الدول األعضاء، حي���ث تقوم خمتلف اإلدارات الوطنية جبمع وجتهيز ونش���ر 
إحصاءات التجارة بني الدول أعضاء االحتاد. وهذه اإلدارات هي يف الغالب األعم املؤسسات اإلحصائية 

الوطنية، ولكنها تشمل أيضًا سلطات اجلمارك كما تشمل يف بلد واحد على األقل البنك املركزي.
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مقارنة إحصاءات الجماعة مع اإلحصاءات الوطنية

توضع قواعد مش���تركة )تشريع االحتاد األورويب( فيما خيص مجع إحصاءات اجلماعة   -40-6
املتعلق���ة بالتج���ارة يف البضائع بني دول اجلماع���ة. ومع ذلك فإن إحصاءات اجلماع���ة، اليت تغطي االحتاد 
األورويب جبملته، قد ال تتفق دائمًا بش���كل مباش���ر مع اإلحصاءات اليت جتمعها وتنشرها الدول األعضاء. 
م إىل نظام  فقد تس���تعمل الدول األعضاء مفهومًا وطنيًا على املس���توى الوطين، ولكن عليها أيضًا أن تقدِّ

قة وفقًا ملفهوم اجلماعة األوروبية. إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية بيانات منسَّ
وتتلخص االختالفات األساسية بني مفهوم اجلماعة واملفاهيم الوطنية فيما يلي:  -41-6

ل بعض الدول األعضاء بلد املنشأ  التفاصيل حس���ب البلد الش���ريك. بالنسبة للواردات تسجِّ )أ( 
ل إحصاءات اجلماعة األوروبية بلد الشحن يف اجلماعة  باعتباره البلد الش���ريك، بينما تس���جِّ

باعتباره البلد الشريك؛
معاملة بضائع الترانزيت. بعض الدول األعضاء ال تس���جل البضائع اليت تعتربها “عابرة” يف  )ب( 
أرقامه���ا الوطنية، وينطوي ذلك، أواًل، على الص���ادرات من البلدان غري األعضاء يف االحتاد 
اليت ُيفرج عنها يف البلدان األعضاء قبل إرس���اهلا إىل بلد عضو آخر، وثانيًا، البضائع الواردة 
من دولة عضو أخرى تصّدر مباشرة إىل بلد غري عضو. وهذه التدفقات تدخل يف إحصاءات 
اجلماعة األوروبية حتت بندي التجارة بني دول االحتاد والتجارة مع دول من خارج االحتاد، 

حسب احلال. ويشار إىل هذه الظاهرة أحيانًا باسم “أثر روتردام”.

اإلنجازات والتحديات الجارية

ال ش���ك يف أن ُحس���ن توقيت اإلحصاءات الوطنية املتعلق���ة بالتجارة يف البضائع مع   -42-6
ال���دول األعض���اء األخرى، ونوعية ه���ذه اإلحصاءات، من األم���ور املهمة ألغراض السياس���ة االقتصادية 
األوروبية، مثل احلسابات القومية وبيانات التدفقات الكلية بني املنطقة األوروبية والدول األعضاء األخرى 
يف اجلماع���ة. وتس���اعد بيانات التجارة بني دول اجلماعة الش���ركات األوروبية يف القيام بأحباث الس���وق 

وحتديد استراتيجياهتا التجارية.
دة، زادت بشكل كبري جتارهتا مع الدول  وبانضمام الدول األعضاء إىل السوق املوحَّ  -43-6

األعضاء األخرى يف السوق.
ويتبني من الشكل 6-1 أن حصة التجارة بني دول اجلماعة تستأثر مبا بني 55 و80   -44-6
يف املائة من جمموع جتارة الدول األعضاء. إاّل أن هذه األرقام جيب أن تؤخذ حبذر ألن التجارة بني الدول 
ل حسب البلد الشريك يف عملية الشحن، وهذا قد يؤدي إىل تقدير عاٍل للتجارة بني الدول  األعضاء تسجَّ

األعضاء باملقارنة بالتجارة مع الدول من خارج اجلماعة.
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حصة التجارة بني الدول األعضاء يف عام 2005 الشكل 1-6- 

إيطاليا
فنلندا

ليتوانيا
أملانيا

السويد
آيرلندا
فرنسا
هولندا
مالطة

إسبانيا
قربص

الدانمرك
هنغاريا

سلوفينيا
النمسا
بلجيكا

التفيا
بولندا

إستونيا
الربتغال

لكسمربغ
سلوفاكيا

الجمهورية التشيكية

اليونان

صفر ٢٥ ٥٠ ٧٥ ١٠٠

الدول من خارج االتحاد األوروبي- ٢٥ دول االتحاد األوروبي- ٢٥

اململكة املتحدة

املصدر: التجارة اخلارجية، نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية.

وس���وف يكون عل���ى نظام إحصاءات التجارة فيما بني بل���دان اجلماعة األوروبية يف   -45-6
ز على مزيد من ختفيف عبء اإلبالغ، حبيث ال يؤثر يف نفس الوقت على ُحسن  املستقبل القريب أن يركِّ

توقيت البيانات ونوعيتها. ويف هذا السياق جتري مناقشة اخليارات التالية: 
حتس���ني استخدام البيانات اإلدارية عن طريق إدخال نظام مشترك جلمع البيانات اإلحصائية  )أ( 

والضريبية؛
زيادة عتبة اإلعفاء مع زيادة إعفاء الش���ركات املبلِّغة، خاصة الش���ركات الصغرية واملتوسطة  )ب( 

احلجم؛
د للتدفق يبلِّغ فيه مش���غِّلو التجارة عن عمليات اإلرسال فقط وتبلِّغ الدولة  تطبيق نظام موحَّ )ج( 

العضو الشريكة عن عمليات الوصول.
وهناك صعوبات تواجه نظام مجع البيانات الذي يقوم على أس���اس بيانات اجلمارك   -46-6
أيض���ًا )التج���ارة مع البل���دان غري األعضاء(، وجيري حالي���ًا إعداد إجراءات مركزي���ة لإلفراج اجلمركي. 
وتقض���ي ه���ذه اإلجراءات بالفصل ب���ني تقدمي اإلقرارات الرمسي���ة للجمارك وع���رض البضاعة فعليًا على 
اجلمارك. فقد تكون البضائع، عند اإلفراج عنها لغرض التصدير أو االسترياد، موجودة يف دولة عضو غري 
م فيها اإلقرار اجلمركي. وقد يؤدي ذلك إىل نقل اإلقرار عن الواردات والصادرات  الدولة العضو اليت يقدَّ
م���ن بل���د عضو إىل آخ���ر بغض النظر عن مكان وجود البضاعة أو مقصده���ا. وقد يؤدي ذلك إىل ضياع 
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مص���در البيانات جل���زء من التجارة يف دولة عضو معيَّنة. كما توجد إمكانية إبالغ إحدى الدول األعضاء 
عن صادرات وواردات ال متّت هلا بصلة.

ونتيج���ة لذلك، فإن عملي���ة التكامل االقتصادي اجلارية ب���ني دول اجلماعة تزيد من   -47-6
صعوبة تنسيب التدفقات التجارية للدول األعضاء.

الدروس التي تفيد االتحادات الجمركية األخرى يف تجربة نظام إحصاءات 
التجارة فيما بني بلدان الجماعة األوروبية

قد تفيد الدروس املستفادة من جتربة نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة   -48-6
األوروبي���ة، االحت���ادات االقتصادية اليت تنظر يف مزيد من االندماج االقتص���ادي واليت تناقش إقامة هياكل 
س���وقية مش���تركة على نف���س الطراز القائ���م اآلن يف االحت���اد األورويب. وينبغي يف هذا الص���دد النظر يف 

ال�َمْعَلمات التالية:
وض���ع نظام جلم���ع البيانات اإلحصائية املتعلق���ة بالتجارة يف البضائع على أس���اس آخر غري  )أ( 
البيانات اجلمركية هو مسألة ال ينبغي النظر فيها إاّل يف مرحلة متقدمة من التكامل االقتصادي 
لالحت���اد وال���دول األعضاء فيه. وال يكفي يف هذا الصدد بش���كل عام وجود تعريفة مجركية 

دة؛ خارجية موحَّ
من الضروري وجود نظام ضري�يب حسن التنفيذ لضريبة القيمة املضافة يف الدول األعضاء من  )ب( 

أجل احلفاظ على معايري النوعية يف إحصاءات التجارة بني الدول األعضاء؛
ينبغي أن تنقل الدول األعضاء حقوق الس���يادة إىل الس���لطات العليا لالحتاد وأن تتفق على  )ج( 
مفاهي���م وتعاريف وإجراءات مش���تركة وملزمة. ذلك أنه س���يكون م���ن الصعب االحتفاظ 

باخلصائص الوطنية؛
حيتاج األمر إىل تدابري داعمة لتنفيذ التغيريات اهليكلية يف نظام مجع البيانات، وجيب أن يكون  )د( 
م هلم املساعدة يف فترة التنفيذ. وقد  مشغِّلو التجارة واإلدارات الوطنية مستعدين هلا، وأن تقدَّ
اس���تثمر االحتاد األورويب أكثر من 55 مليون يورو )يف مش���روع حترير التجارة( بني عامي 
1997 و2005 من أجل التشجيع على مجع ومعاملة وتوزيع إحصاءات التجارة بني الدول 

األعضاء وبينها وبني الدول غري األعضاء.



97

الفصل السابع

ربط إحصاءات التجارة واألعمال

مقدمة 36 ألف - 

من املس���ائل املهم���ة اليت تلقى اهتمام���ًا متزايدًا يف جمال إحص���اءات التجارة الدولية   -1-7
مس���ألة الصلة بني إحصاءات التجارة وإحصاءات األعم���ال. فوجود صلة ثابتة بني هاتني املجموعتني من 
ن من حتليل أثر التجارة الدولية على اإلنتاج والعمالة وعلى أداء الش���ركات. فعلى س���بيل  اإلحصاءات ميكِّ
لة حس���ب قطاع النشاط االقتصادي  املثال، تتيح املعلومات عن التجارة حس���ب حجم املؤسس���ات، مفصَّ
وحس���ب أسواق التصدير وحس���ب املوقع )املنطقة مثاًل(، إمكانية حتليل آثار التجارة على العمالة والقيمة 
مان يف الوقت احلايل بش���كل خمتلف،  املضافة حس���ب مناطق البلد. إاّل أن هذين املجالني اإلحصائيني منظَّ
فإحص���اءات التج���ارة الدولية تعرض تدفقات التج���ارة بني البلدان مع تفصي���الت للمنتجات، بينما تربز 

إحصاءات األعمال أداء القطاعات االقتصادية وهيكلها.
واملس���ألة الرئيس���ية هي تصنيف مش���غِّلي التجارة وفقًا خلصائص الشركة. ويتوقف   -2-7
حتقيق ذلك، إىل حد كبري، على إمكانية وضع أو اس���تعمال معرِّفات هوية مش���تركة بني ِسجل جتارة البلد 
وِس���جل األعمال فيه���ا. فإذا كان اإلقرار اجلمركي حيتوي على معرِّف للتج���ار يتفق مع املعرِّف املوجود 
يف ِس���جل األعم���ال، فيمك���ن يف هذه احلالة الربط ب���ني معلومات التجارة املأخوذة م���ن بيانات اجلمارك 
ومعلومات التاجر املوجودة يف ِس���جل األعمال. ويصنَّف التاجر يف ِس���جل األعمال عادة حس���ب نوع 
النش���اط االقتصادي )ومتغريات أخرى مثل حجم املؤسسة ورقم األعمال(. ويستخدم التصنيف الصناعي 

د جلميع األنشطة االقتصادية عادة من أجل هذا التصنيف. الدويل املوحَّ
وميكن الربط بني إحصاءات التجارة والنش���اط االقتصادي باس���تعمال جدول الربط   -3-7
د. إاّل أنه من املهم أن نالحظ  ���ق والصناعات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ بني الس���لع يف النظام املنسَّ
أن ه���ذا النه���ج ال يوفِّر أرقام���ًا واضحة للتجارة يف تل���ك الصناعات، وإمنا يربط بني املنتج���ات ال�ُمَتاجر 
فيها والصناعات اليت تنتج عادة تلك املنتجات. فالس���لع األوَّلية واملصنَّعة ُتنس���ب إىل القطاعات الزراعية 
أو املحاجر أو الصناعة التحويلية، وهذا يتجاهل قطاع اخلدمات. وهذه مش���كلة موجودة بش���كل خاص 
بالنسبة للواردات، ألن قطاع اخلدمات له دور كبري فيها )مثل جتارة اجلملة وجتارة التجزئة(. ومن املشاكل 

األخرى أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم قد تستخدم شركات جتارية يف تداول صادراهتا.
وعالوة على مشاكل التنسيب الصحيح للتدفقات التجارية ألنشطة قطاع اخلدمات،   -4-7
قد ال يكون التنسيب داخل قطاع الصناعة التحويلية مباشرًا. فقد يكون لشركة ما يف قطاع صناعي معيَّن 
نش���اط جتاري يف منتجات قطاع���ات أخرى أيضًا )أو تقوم بإنتاجها(. وم���ن املالمح األخرى اهلامة جدًا 
م هبا الش���ركات املتعددة اجلنس���يات أنش���طة التجارة فيما بينها ويف داخل الشركة نفسها  الطريقة اليت تنظِّ

م���ن املهم التنويه بالعمل الرائد الذي يقوم   36

به نظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان 
اجلماع���ة األوروبية يف ه���ذا املجال. وقد 
اعتمدت منظمة التنمية والتعاون يف امليدان 
االقتصادي هنج االحتاد األورويب يف بلدان 
املنظم���ة. ويس���تفيد هذا الفصل اس���تفادة 

كبرية من وثائق عمل كلتا املنظمتني.
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)التجارة فيما بني أجزاء الشركة(. ولذلك فإن أي حماولة لقياس تدفقات التجارة لكل قطاع من قطاعات 
النشاط باستخدام املنتجات جيب تفسريها بكثري من احلذر.

كيفية الربط بين إحصاءات التجارة   باء - 
وإحصاءات األعمال

تتكوَّن املمارسة املقترحة لتجميع البيانات من ثالث خطوات: ‘1’ تقييم ما إذا كان   -5-7
باإلمكان إدماج س���جل التجارة وس���جل األعمال معًا، ‘2’ تدوين التوصيات املنهجية الالزمة للخروج 
د. وتتناول الفقرات التالية ش���رحًا  بنتائج قابلة للمقارنة على نطاق كبري، ‘3’ تصميم ناتج اختياري موحَّ

هلذه اخلطوات. 

الربط بني مختلف املصادر

تق���وم املكات���ب اإلحصائية يف معظم البل���دان جبمع إحصاءات التجارة على أس���اس   -6-7
ِس���جالت اجلمارك. وميكن أيضًا أن يكون للبيانات املأخوذة من غري اجلمارك، مثل الِس���جالت الضريبية 
وِسجالت املصارف وبيانات الوزارات املختلفة ووكاالت الطاقة الوطنية، دور مهم يف هذا الصدد. ومن 
املعتاد أن تقوم مكاتب اإلحصاءات الوطنية بتصميم دراس���ات استقصائية للمؤسسات وتنفيذها. ولذلك 

فمن املهم الربط بني مصادر البيانات املختلفة، كما يتضح من الشكل 7 - 1.

التحضري لتكامل البيانات: نموذج استبيان

ميكن جلامعي البيانات أن خيتربوا إمكانية ربط البيانات عن طريق استبيان بسيط على   -7-7
غرار الشكل املبيَّن يف املرفق 1 37 مثاًل. ويشمل منوذج االستبيان أسئلة عن وجود سجل للتجارة وصيانته، 

والتوافق بني ِسجل التجارة وِسجل األعمال، والروابط بني اإلقرارات اجلمركية وسجل التجارة.

توصيات منهجية: مثال توضيحي

الفرتة املرجعية 

السنة املرجعية املوصى هبا هي السنة التقوميية.  -8-7

مجتمع املؤسسات

يشمل جمتمع املؤسسات املستهدف املؤسسات العاملة يف جمال التجارة الدولية. وهذا   -9-7
قطاع فرعي من سجل األعمال يف البلد.

تصنيف النشاط

يوصى من أجل تصنيف األنشطة باستعمال التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع   -10-7
د اليت تعطى للش���ركة يف نطاق  األنش���طة االقتصادية. وجيب أن تش���ري فئة التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

سجل األعمال إىل النشاط الرئيسي للشركة أثناء السنة املرجعية.

يقوم منوذج االس���تبيان هذا على أس���اس   37

االستبيانات املستعملة يف نظام إحصاءات 
التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية 
ويف منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف امليدان 
االقتص���ادي، ومها يتعاون���ان تعاونًا وثيقًا 
يف ه���ذا الصدد. وه���ذا االس���تبيان وارد 

ألغراض توضيحية.
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مصادر بيانات التجارة الشكل 1-7- 

املتغريات

أهم املتغريات اليت تؤخذ يف االعتبار يف هذا الس���ياق هي: ‘1’ عدد املنش���آت، ‘2’   -11-7
عدد العاملني )فئة احلجم(، ‘3’ جمموع الصادرات والواردات.

وترد تعاريف الشركات واملنشآت والوحدات املحلية يف دليل نظام احلسابات القومية   -12-7
1993 38. ومن الصعب تصنيف الشركات حسب فئات احلجم ألن املمارسات ختتلف اختالفًا كبريًا يف 
هذا الصدد حبس����ب الظروف االقتصادية واهليكلية يف البل����د. وتوجد تفصيالت لفئات احلجم لدى منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ونظام إحصاءات التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية.
7-13-  إاّل أن املطلوب للبلدان النامية هو متييز أدق على مستوى أدىن. ويف سياق املؤسسات 
الصغرية واملتوس���طة احلجم باعتبارها حمركات للنمو االقتصادي والعمالة يستحسن وجود تعريف منفصل 
للمؤسس���ات البالغة الصغر، وهي تعرَّف عادة باعتبارها املؤسس���ات اليت تس���تخدم من صفر إىل 4 أو من 

صفر إىل 9 من العاملني.
وفيم���ا خيص متغري العاملني، يعرَّف عدد العاملني بأنه عدد األش���خاص الذين لديهم   -14-7
عقد توظيف مع الش���ركة ويتلقون تعويضًا يف ش���كل أجور أو مرتبات أو رس���وم أو مكافآت، أو أجورًا 

منش���ورات األم���م املتحدة، رق���م املبيع:   38

.E.94. XVII.4

الهيئات واملصارف 

والوزارات

املرصف املركزي ووكالة 

الطاقة الوطنية

الربط املعياري بني 

البيانات

مكاتب اإلحصاء 

الوطنية

إدارة الرضائب

الجمارك
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بالقطعة أو تعويضات عينية. وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار املتوسط السنوي وليست العمالة يف تاريخ معيَّن. 
ويفضل نظام العد الشخصي على نظام مكافئ وقت العمل الكامل. 

نظام التجارة

تستخدم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب نظام التجارة اخلاص )مبا يف ذلك التجهيز   -15-7
الداخلي واخلارجي(. أما الدول غري األعضاء فتس���تخدم غالب���ًا نظام التجارة العام، وفقًا لتوصيات األمم 
املتحدة. ويش���مل نظام التجارة العام حركة البضائع إىل املناطق احلرة التجارية والصناعية ومس���تودعات 
اجلمارك، ومنها، وهذه مستبعدة من نظام التجارة اخلاص. ولدى الربط بني إحصاءات التجارة وإحصاءات 

الشركات، من املهم معرفة النظام التجاري املستخدم يف البلد.

الوحدة اإلحصائية

يوصى باس���تعمال املؤسس���ة كوحدة إحصائية، وهو ما يعين أن املؤسسة هي وحدة   -16-7
اإلب���الغ يف حلق���ة الوصل بني إحص���اءات التجارة وإحصاءات األعمال. واملؤسس���ة هي أصغر جتمع من 
الوحدات القانونية ميثِّل وحدة تنظيمية تنتج س���لعًا أو خدمات وهلا درجة اس���تقاللية معيَّنة يف اختاذ القرار، 

خاصة فيما يتصل بتخصيص مواردها اجلارية.
ل إحصاءات التجارة على أس���اس املعامالت، حيث تتس���م خصائص السلع  وتس���جَّ  -17-7
ال�ُمَتاج���ر فيه���ا بأمهية، ولكن خصائص الوحدات اليت ُتتاجر فيها غري ذات أمهية. ويف املقابل فإن ِس���جل 
ل  األعمال يقوم بالكامل على أساس خصائص املؤسسات. لذلك فإن البيانات التجارية اليت ُتجمع وتسجَّ
على مس���توى الوحدة املب�ّلغة يف الش���ركة التجارية أو املنش���أة ينبغي ربطها وجتميعها على املستوى الكلي 
للش���ركة عن طريق اخلصائص املوجودة يف ِس���جل األعمال. وبذلك توجد عالقة بني رموز الشركات يف 
ِسجل األعمال ورموز تعريف اهلوية يف ِسجل التجارة على شكل 1 إىل ن حيث ن ≤ 1. ويوجز اجلدول 

7 - 1 هذه االختالفات.

الصلة بني سجالت التجارة وسجالت األعمال الجدول 1-7- 

العالقةاملتغريالرمزالوحدةالسجل

املؤسسةسجل األعمال 

)تعرَّف عادة عىل أساس 

الوحدة القانونية(

رقم التعريف يف سجل 

األعمال

االقتصـادي  النشـاط 

والعمالة

1

ل التجارةسجل التجارة مشغِّ

)يعـرَّف عـىل أسـاس 

الوحدة املبلّغة(

رقـم رضيبـة القيمـة 

معـرِّف  أو  املضافـة 

هوية التاجر

ن ≤ 1قيمة التجارة

دة للتجارة وفقاً لخصائص املؤسسة تصميم جداول موحَّ

يف ع���ام 2005 أطل���ق نظام إحصاءات التج���ارة فيما بني بل���دان اجلماعة األوروبية   -18-7
ار املوج���ودة يف اإلقرارات اجلمركية  ممارس���ة تقييس���ية يتم عن طريقها الربط بني املعلومات اخلاصة بالتجَّ
ومص���ادر ِس���جالت األعمال املوجودة يف البلد. وأهم ميزة هل���ذا النهج هي عدم وجود حاجة جلمع مزيد 
ار، إذ ميكن اس���تعمال مصادر البيانات املوجودة للتوفي���ق بني بيانات التجارة وفقًا  م���ن البيان���ات من التجَّ
للخصائص األساس���ية للمؤسس���ة. وتوفر ِس���جالت األعمال املعلومات االقتصادية األساسية )مثل قطاع 
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النشاط أو حجم العمالة( من واقع تصنيف التجار. وهذه اخلصائص، مع املتغريات التجارية الرئيسية، مثل 
رمز املنتج أو البلد الش���ريك، تتيح قدرًا واس���عًا من التحليل هليكل التجارة اخلارجية. وأصبح هذا التحليل 
ضروريًا بش���كل متزايد بالنظر إىل الدور الذي تقوم به العمليات االقتصادية يف عامل معومل، أصبحت فيه 

عملية اإلنتاج عاملية من خالل جتزئة بعض نواحي اإلنتاج إىل “مهام جتارية”.
وقد قامت منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي بتطويع هنج نظام إحصاءات   -19-7
التجارة فيما بني بلدان اجلماعة األوروبية يف معامالهتا مع البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب، واتبعت 
يف هذا الصدد التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف املركزي للمنتجات 
باعتبارمها تصنيفني عامليني قياسيني بداًل من التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف اجلماعة األوروبية 
والتصنيف اإلحصائي للمنتجات حس���ب األنش���طة يف اجلماعة االقتصادية األوروبية. ويبني املرفق 7 - 2 
مة من النرويج إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  بعض النتائج الرئيس���ية هلذه املمارس���ة، مع بيانات مقدَّ

االقتصادي. وبعض اجلداول حتتوي على بيانات موسومة باحلرف سني لدواعي السرية.

الخالصة جيم - 

متثِّل املمارسة اليت تعمل على الربط بني إحصاءات التجارة وإحصاءات األعمال مثااًل   -20-7
للممارس���ات اجليدة، نتج عنها مؤش���رات جديدة يف شكل متماسك ومتّسق. والسر يف القيام هبذا العمل 
���ق للنظام الذي حيكم الِس���جالت الوطنية اليت تنشأ ألغراض خمتلفة. وميكن  بكفاءة هو وجود تصميم متسَّ
أن يكون الُبعد اخلاص بالتجارة اخلارجية، هبذا الش���كل، جزًءا ال يتجزأ من اإلحصاءات االقتصادية. وال 
تعترب الدراسات االستقصائية اإلضافية خيارًا حقيقيًا بدياًل عن ممارسات الربط هذه بسبب القيود املتعلقة 

بزيادة العبء اإلداري على املؤسسات يف الردود على االستبيانات.
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نموذج استبيان املرفق 1-7: 

السؤال 1: وجود ِسجل للتجارة

هل لديكم ِسجل للتجارة؟ألف -

☐ )يرجى االنتقال إىل الجزء جيم(☐ ال نعم 

إذا كان الرد باإليجاب، فهل يشتمل الِسجل عىل ما ييل:باء -

☐ِسجل رسمي؟

☐قاعدة بيانات؟

☐مجموعة ملفات؟

ار يف استمارات الجمارك؟جيم - إذا كان الرد بالنفي كيف يمكن التعرّف عىل التجَّ

النعم

☐☐رمز التعريف يف ِسجل األعمال

☐☐رقم التسجيل الرضيـبي

☐☐رمز رقمي آخر )أو رموز(

)إذا كان الرد باإليجاب، يرجى التفصيل(:

السؤال 2: مصادر البيانات لتحديث ِسجل التجارة

ما هي مصادر البيانات التي تستعملونها يف تحديث ِسجل التجارة؟ألف -

☐اإلقرارات الجمركية

☐االتصال بالرشكات

☐بيانات السلطات الرضيبية

☐ِسجل األعمال

☐عمليات مسح أخرى

☐ِسجالت أخرى

☐مصادر أخرى

يرجى وصف إجراء التحديث لكل مصدر من مصادر البيانات املختلفة املبيَّنة أعاله، خاصة فيما يتعلق باء -

بالتواتر الزمني ونوعية التحديث:

السؤال 3: الروابط بني الوحدة )أو الوحدات( املرجعية يف ِسجل التجارة وِسجل األعمال 

ما هي الوحدة )الوحدات( املرجعية يف ِسجل التجارة:ألف -

ار ☐استمارات الجمارك/ِسجل التجَّ

☐الوحدة القانونية

☐املؤسسة

☐املنشأة

☐الوحدة املحلية

☐الوحدة الرضيبية

☐وحدات أخرى )يرجى التفصيل(
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هل توجد وحدة مرجعية مشرتكة عىل األقل بني ِسجل التجارة واستمارات الجمارك/ِسجل األعمال؟باء -

☐ ☐النعم 

السؤال 4: الروابط الحالية أو املحتملة بني ِسجل األعمال واستمارات/ِسجالت الجمارك

 هـل الوحـدة اإلحصائية األساسـية يف ِسـجل األعمال مرتبطة أو يمكـن ربطها باسـتمارات الجمارك/ألف -
ِسجل التجارة؟

☐ ☐النعم 

هل ِسجل األعمال مرتبط أو يمكن ربطه فنياً باستمارات الجمارك/ِسجل التجارة )إن وجد( عن طريق:باء -

النعم

☐☐رقم التسجيل الرضيـبي 

☐☐اسم الرشكة

☐☐عنوان الرشكة 

☐☐طريقة أخرى/أو رمز 

)إذا كان الرد باإليجاب يرجى التوضيح(:

إذا كان الرد باإليجاب عىل بند واحد عىل األقل من بنود السـؤال 4 باء، يرجى إعطاء تفاصيل عن كيفية جيم -

إقامة الرابط )أو الروابط(، أو الكيفية التي يمكن بها إقامة الرابط )أو الروابط( واملشاكل األساسية التي 

ووجهت أو التي يحتمل أن تواجه.

إذا كانـت اإلجابة عىل السـؤال 4 ألـف وجميع بنود السـؤال 4 باء بالنفي، يرجى رشح السـبب يف عدم دال -

إمكانية ربط ِسجل األعمال فنياً باستمارات الجمارك أو ِسجل التجارة )إن وجد(.

الرابـط )أو الروابـط( الحالية أو املمكنة من اسـتمارات الجمارك/السـجالت التجارية إىل  السؤال 5: 

ِسجل األعمال

هل اسـتمارات الجمارك/ِسـجل التجارة )إن وجد( مرتبطة ارتباطاً فنياً، أو يمكن ربطها فنياً، بسـجل ألف -

األعمال عن طريق:

النعم

☐☐رمز التعريف يف سجل األعمال

☐☐رقم التسجيل الرضيـبي

☐☐اسم الرشكة 

☐☐عنوان الرشكة

☐☐طريقة )أو طرق أخرى( أو رمز )أو رموز( أخرى

إذا كان الـرد باإليجـاب عىل بنـد واحد عىل األقل من البنـود املدرجة تحت السـؤال 5 ألف، يرجى رشح باء -

طريقة إقامة الرابط )أو الروابط( أو الطريقة التي يمكن بها إقامتها واملشاكل التي ُتواجه أو التي يمكن 

أن ُتواجه:

إذا كانـت اإلجابـة بالنفي عـىل جميع البنود الـواردة تحت السـؤال 5 ألف، يرجى رشح السـبب يف أن جيم -

استمارات الجمارك/ِسجل التجارة )إن وجد( غري مرتبطة أو ال يمكن ربطها فنياً بِسجل األعمال.
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السؤال 6: ممارسات الربط اإلحصائي بني سجل التجارة وسجل األعمال

هل قام بلدكم بمبادرة للربط بني ِسجل التجارة وِسجل األعمال؟ألف -

☐ )يرجى االنتقال إىل الجزء باء( ☐ )يرجى االنتقال إىل السؤال 7(نعم  ال 

يل التجارة الذين يمكن التعرف عليهم عن طريق ِسجل األعمال؟باء - ما هي نسبة مشغِّ

ما هي املشاكل الرئيسية التي تواجه التعرف عليهم بهذه الطريقة؟جيم -

يرجى إعطاء فكرة عن نوعية النتائج:دال -

السؤال 7: األعمال التجريبية األخرى و/أو التحليالت التي قمتم بها يف البلد

هل قام البلد بأي محاوالت و/أو تحليالت فيما يتعلق بالربط بني ِسـجل التجارة )الِسـجالت التجارية( ألف -

وسجل األعمال و/أو العكس؟

☐ )يرجى االنتقال إىل الجزء باء( ☐ )يرجى االنتقال إىل السؤال 8(نعم  ال 

ما هي املشاكل الرئيسية التي واجهتكم يف الربط بني ِسجل التجارة وِسجل األعمال؟باء -

يرجى إبداء مالحظاتكم حول نوعية نتائج الدراسة:جيم -

السؤال 8: روابط مرجعية أخرى متبادلة

يل التجارة وِسجالت األعمال يمكن إعداد جداول ألف - يف سـياق اختبار إمكانية ربط السجالت الخاصة بمشغِّ

إضافية، عىل أسـاس الِسـجالت ذات الروابط املشـرتكة، لفائدتها التحليلية. يرجى بيـان أي اإلضافات 

التالية تلقى قبوالً لديكم:

روابط مرجعية متبادلة بني قطاعات النشـاط، واملنتجـات املتاجر فيها، والبلدان 

الرشيكـة الرئيسـية يف التجارة، من أجل توفري مؤرشات عن األنشـطة االقتصادية 

يل التجارة  ☐الحقيقية ملشغِّ

امليزان الخارجي حسـب قطاع النشاط، من أجل توفري فكرة عن تنافسية مختلف 

☐قطاعات األنشطة 

روابط مرجعية متبادلة بني مؤرشات التجارة والعمالة، من أجل تقييم أثر التجارة 

☐الخارجية عىل العمالة حسب قطاعات النشاط

بعض الجداول الناتجة عن ممارسة الربط: مثال من النرويج املرفق 2-7- 

ألغراض التوضيح وبيان أنواع البيانات اليت ميكن أن تتوَّلد عن ممارسة الربط بني الِسجالت، نعرض هذه 
مة من النرويج إىل منظمة التعاون والتنمي���ة يف امليدان االقتصادي. وبعض  اجل���داول ببياناهت���ا احلقيقية املقدَّ
اجلداول حتتوي على بيانات حمجوبة لدواعي الس���رية )أمامها عالمة “س”(، بناًء على طلب الس���لطات 

اإلحصائية يف النرويج.
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الجدول األول -

ِسجل التجارة وِسجل األعمال

ُيعطي هذا اجلدول فكرة عن األمهية اإلحصائية للنتائج، وذلك بقياس التغطية بعد إدماج ِس���جل التجارة 
وِس���جل األعمال. وكان���ت النتائج يف مجيع اجلداول أكثر فائدة وموثوقية عندم���ا تكون التغطية التجارية 

جيدة.
الجدول 1: ِسجل التجارة وِسجل األعمال

الصادراتالوارداتاملجتمع اإلحصائي

يل التجارة جميع مشغِّ  )1

يل التجارة الخارجية ‘1’ 884 49016 67عدد مشغِّ

74.9%97.1%التغطية التجارية ‘2’ )يف املائة(

يل التجارة فيما عدا من كان  جميع مشغِّ  )2

تعريـف الهوية بالنسـبة لهم ناقصاً أو 
خطاً

يل التجارة الخارجية ‘1’ 884 49016 67عدد مشغِّ

74.9%97.1%التغطية التجارية ‘2’ )يف املائة(

مشـغلو التجارة الذين أمكـن التعرف   )3

ِسـجل  إىل  بالرجـوع  بنجـاح  عليهـم 

األعمال

يل التجارة الخارجية ‘1’ 840 96816 66عدد مشغِّ

840 96816 66عدد الرشكات/املنشآت ‘3’

69.2 %92.4 %التغطية التجارية ‘4’ )يف املائة(

مجموع عدد املؤسسات يف سجل األعمال:

لني فوق عتبة اإلعفاء. معرَّفة برقم تعريف، وتشتمل عىل املشغِّ  ’1‘

التجارة حسب تعريفها يف ِسجل األعمال، كنسبة من مجموع التجارة. ومجموع التجارة يشمل تقديراً للتجارة التي هي   ’2‘

أدنى من عتبة اإلعفاء.

يل التجارة واملؤسسة يرجى الرجوع إىل املقدمة املنهجية  حسب تعريفها يف ِسجل األعمال. ولالطالع عىل الفرق بني مشغِّ  ’3‘

)املرفق(.

التجارة حسـب تعريفها يف السـجل التجاري، وربطها بِسـجل األعمال، كنسـبة من مجموع التجارة. ويشمل مجموع   ’4‘

التجارة تقديراً للتجارة أدنى من العتبة.

يل التجارة فوق العتبة اإلحصائية للمعامالت. املجتمع اإلحصائي 1 يشمل جميع مشغِّ

يل التجارة من املجتمع اإلحصائي 1 فيما عدا رموز التعريف الناقصة أو الخاطئة. املجتمع اإلحصائي 2 يشمل جميع مشغِّ

يل التجارة من املجتمع اإلحصائي 2 الذين يمكن التعرف عليهم من ِسجل األعمال. املجتمع اإلحصائي 3 يشمل جميع مشغِّ
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الجدوالن الثاني )الواردات( والرابع )الصادرات( -

عدد املؤسسات حسب القطاع االقتصادي وفئات حجم العمالة

الجدول الثاني: عدد املؤسسات حسب القطاع االقتصادي وفئات حجم العمالة

الواردات

د لجميع األنشطة االقتصادية،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي(

املجموع 01020510111299

ني
مل

عا
 ال

دد
ع

427 9س1101246.32صفر - 9

544 51س74سس261528 103 - 49

388 20.2س11سس50 - 249

18.785.سسس250 فأكثر

824 14136.152482غري معروف

968 15968566س394554534 3املجموع

الجدول الرابع: عدد املؤسسات حسب القطاع االقتصادي وفئات حجم العمالة

الصادرات

د لجميع األنشطة االقتصادية،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3-1 )املستوى الثنائي(

املجموع 0102051011...99

ني
مل

عا
 ال

دد
ع

489 404110س2296559صفر - 9

223 4س24س29س1024 - 49

372 1سس.سسس50 - 249

472س18.س.س250 أو أكثر

25284س.س.سغري معروف

840 1036716س2577293املجموع

الجدوالن الثالث )الواردات( والخامس )الصادرات(

التجارة حسب القطاع االقتصادي وفئة حجم العمالة )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 الجدول الثالث: التجارة حسب القطاع االقتصادي وفئات حجم العمالة

)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الواردات

د لجميع األنشطة االقتصادية،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3-1 )املستوى الثنائي(

املجموع 0102051011...99

ني
مل

عا
 ال

دد
ع

066 421 6938 34...245 56س262 95432 1225 59صفر - 9

713 546 8س...532 13.س523122 1027 - 49

762 015 9س...828 27س559س196 504 - 249

432 733 9....548 878.سسس250 أو أكثر

324 251 2461 63...764 13246.2سغري معروف

297 968 98336 97...916 857878978 23174 0056 92املجموع
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 الجدول الخامس: التجارة حسب القطاع االقتصادي وفئة حجم العمالة
)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الصادرات

د لجميع األنشطة االقتصادية،  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي(

املجموع 0102051011...99

ني
مل

عا
 ال

دد
ع

478 673 4019 1...249 045 6س926 00649 8166 4صفر - 9

673 951 3س...878 662س871 169س029 101 - 49

635 832 6س...س.سسس50 - 249

121 348 26س...256 783 18.س.س250 أو أكثر

151 342426 4...س.س.سغري معروف

058 232 75947 5...500 008 79726 034123 228454 1157 6املجموع

الجدوالن السادس )الواردات( والسابع )الصادرات( -

تركيز التجارة

يس���اعد هذان اجلدوالن يف التعرف على درجة هيمنة املؤسس���ات الكبرية )من حيث حجم التجارة( على 
جمم���وع التجارة/التج���ارة حس���ب قطاعات االقتصاد. وقد اس���تعملت فئات جتميعية حس���ب القطاع يف 

التصنيف الصناعي الدويل املوحد.

 الجدول السادس: تركيز التجارة
)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

د لجميع األنشطة االقتصادية،  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي(

املجموعفئات أخرىزايجيم إىل هاءالواردات

435 692 5152 382 6961 725 7351 883 1أكرب 5 مؤسسات

987 146 5794 998 2381 660 7442 371 2أكرب 10 مؤسسات

702 949 1925 624 7822 729 6813 080 3أكرب 20 مؤسسة

194 906 6488 146 3353 666 9175 412 4أكرب 50 مؤسسة

888 930 75111 497 3483 723 7457 538 5أكرب 100 مؤسسة

616 976 69320 230 7474 519 51413 392 8أكرب 500 مؤسسة

634 300 27825 446 3494 198 11716 280 9أكرب 000 1 مؤسسة

297 968 70936 855 0184 085 57022 027 10جميع املؤسسات
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الجدول السابع: تركيز التجارة )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الصادرات

د لجميع األنشطة االقتصادية،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي(

املجموعفئات أخرىزايجيم إىل هاء

475 785 29522 071 6141 475718 785 22أكرب 5 مؤسسات

137 876 79725 481 7281 146 1371 876 25أكرب 10 مؤسسات

592 540 48328 892 9071 719 2651 321 28أكرب 20 مؤسسة

533 671 84032 249 5202 567 0552 586 31أكرب 50 مؤسسة

466 947 60635 454 0802 136 3873 021 34أكرب 100 مؤسسة

233 452 17543 720 5122 036 5574 841 38أكرب 500 مؤسسة

912 496 95945 767 7912 213 2194 748 39أكرب 000 1 مؤسسة

058 232 74347 797 8942 379 4214 054 40جميع املؤسسات

الجدول الثامن )الواردات( -

عدد املؤسسات حسب منطقة الرشيك التجاري

الجدول الثامن: عدد املؤسسات حسب منطقة الرشيك التجاري

د لجميع األنشطة االقتصادية الواردات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3 - 1 )عىل مستوى األبواب(

املجموعأبواب أخرىزايجيم إىل هاءالبلد الرشيك أو املنطقة الرشيكة

344 96859 68223 69426 8دول االتحاد األوروبي الخمس عرشة

852 3792471 2261أفريقيا

1020636أمريكا الشمالية

5329761411أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي *

138 2297361731أمريكا الجنوبية

511 2549982591الرشق األوسط

240 34216 8953 00310 2آسيا

106 2146382541أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

647 1152421 2901غري محدد

968 34166 29428 33329 9املجموع **

باستثناء كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية.  *

ميكن أن تقوم مؤسسة ما بتبادالت جتارية مع مؤسسات أخرى يف عدة مناطق شريكة.  **
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الجدول التاسع )الصادرات( -

قيمة التجارة حسب منطقة الرشيك التجاري

الجدول التاسع: قيمة التجارة حسب منطقة الرشيك التجاري )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الصادرات
د لجميع األنشطة االقتصادية،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 3 - 1 )عىل مستوى األبواب(

املجموعأبواب أخرىزايجيم إىل هاءالبلد الرشيك أو املنطقة الرشيكة

الخمـس  األوروبـي  االتحـاد  دول 

عرشة

6 813 58815 158 9803 102 09125 074 659

148 393330 5713 18493 233أفريقيا

616 119211 801209 6961أمريكا الشمالية

أمريـكا الوسـطى ومنطقـة البحر 
الكاريبي *

13 93842 64713 02369 609

939 809400 19935 93287 277أمريكا الجنوبية

565 085102 07516 40565 21الرشق األوسط

834 115 3675 614692 716 85339 451آسيا

629 42685 56618 63737 29أوقيانوسيا وأنتاركتيكا

546 610192 56336 37269 86غري محدد

297 968 70936 855 01848 085 57022 027 10املجموع

باستثناء كندا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية.  *

الجدوالن الثاني عشر )الواردات( والرابع عشر )الصادرات( -

عدد املؤسسات حسب عدد البلدان الرشيكة

يبني هذان اجلدوالن درجة التنوع اجلغرايف حسب القطاع من حيث عدد البلدان الشريكة وعدد املؤسسات.
الجدول الثاني عرش: عدد املؤسسات حسب عدد البلدان الرشيكة

الواردات

د، التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي( التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

املجموعأبواب أخرىزايجيم إىل هاء
كة

رشي
 ال

ان
لد

لب
د ا

عد

709 70933 28019 72010 13 بلد رشيك واحد

661 21810 8954 5484 21 بلدان رشيكان

635 6905 9851 39602 بلدان رشيكة

888 3395 4851 0643 41 - 5 بلدان رشيكة

246 0175943 66352 -7 بلدان رشيكة

948 9913822 85751-10 بلدان رشيكة

821 2702171 113341-13 بلداً رشيكاً

060 3711923 144972 + بلداً رشيكاً

غري محدد

968 34166 29428 33329 9املجموع
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الجدول الرابع عرش: عدد املؤسسات حسب عدد البلدان الرشيكة

الصادرات

د،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي(

املجموعأبواب أخرىزايجيم إىل هاء

كة
رشي

 ال
ان

لد
لب

د ا
عد

049 9119 4132 7254 11 بلد رشيك واحد 

670 3766012 26931 بلدان رشيكان

378 33977222591 بلدان رشيكة

426 44917152201 - 5 بلدان رشيكة

6268312110690 - 7 بلدان رشيكة

826024876584 - 10 بلدان رشيكة

1113512552312-13 بلداً رشيكاً

1446019477731 + بلداً رشيكاً

غري محدد

840 30616 1054 4298 4املجموع

الجدوالن الثالث عشر )الواردات( والخامس عشر )الصادرات( -

قيمة التجارة حسب عدد البلدان الرشيكة

يبني هذان اجلدوالن درجة التنوع اجلغرايف حسب القطاع من حيث عدد البلدان الشريكة وقيمة التجارة.

 الجدول الثالث عرش: قيمة التجارة حسب عدد البلدان الرشيكة

)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الواردات

د،   التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3-1 )املستوى الثنائي(

املجموعأبواب أخرىزايجيم إىل هاء

كة
رشي

 ال
ان

لد
لب

د ا
عد

593 728 0631 019 2591 271618 191 بلد رشيك واحد

942 320972 298187 324599 2186 بلدان رشيكان

806 646935 240180 919607 3147 بلدان رشيكة

982 314 8142 212868 148 9571 4297 - 5 بلدان رشيكة

648 259 3352 503198 652 8111 6408 - 7 بلدان رشيكة

088 061 6433 506416 790 9391 8853 - 10 بلدان رشيكة

978 094 5133 083221 048 3812 11825 - 13 بلداً رشيكاً

259 600 37422 763 9171 920 96813 215 147 + بلداً رشيكاً

غري محدد

297 968 70936 855 0184 085 57022 027 10املجموع
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 الجدول الخامس عرش: قيمة التجارة حسب عدد البلدان الرشيكة

)بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الصادرات

د،  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التنقيح 3-1 )املستوى الثنائي(

املجموعأبواب أخرىزايجيم إىل هاء

كة
رشي

 ال
ان

لد
لب

د ا
عد

737 295 2721 225759 240161 1375 بلد رشيك واحد

453 760471 364159 328105 2206 بلدان رشيكان

350 754803 417346 179113 3343 بلدان رشيكة

705 475 7881 09878 819293 103 41 - 5 بلدان رشيكة

076 471 2531 930112 893413 6944 - 7 بلدان رشيكة

887 898 0733 78981 026468 349 83 - 10 بلدان رشيكة

417 079 4654 421141 531357 580 113-13 بلداً رشيكاً

432 736 37933 118 6491 466 4042 151 1430 + بلداً رشيكاً

غري محدد

058 232 74347 797 8942 379 4214 054 40املجموع
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الجدول السادس عشر )الواردات( -

التجارة حسب السلعة والنشاط االقتصادي

هذه جداول تفصيلية متقاطعة، حسب التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1 - 0 )املستوى الثنائي( 
د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي(. والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

الجدول السادس عرش: التجارة حسب السلعة والنشاط االقتصادي )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

الواردات

د التنقيح 3 - 1 )املستوى الثنائي( التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

املجموع 0102051011...99
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لث
ى ا

تو
س
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ار
صد
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لم
ي ل

كز
ملر

ف ا
ني

ص
لت

ا

603 898س...س.س149221 0137

402 21س.....س54339 023

936 156س...س.14232 8721 032

922 96......904 1سس04

049 38....سس..11533

.....س....12

13...17 730

161 78....س....14

155 36س...130س.س1535

280 79....سس..1632

17.........565 899

18...

855 804س...س.538 21265.48

049 44....س.س.س22

863 14841...س23574132780

834 352....س.سسس24
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99...

297 968 98336 97...916 857878978 23174 0056 92املجموع
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