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التجارب الوطنية لتجميع ونشر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

إذا آانت المعلومات عن جهة االتصال أعاله غير صحيحة، الرجاء تعديلها.
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات 

1.01

الفصل 1                  :
الترتيبات المؤسسية

ال

نعم1.02

1.03

إدارة الجمارك
نعم

1.04

البنك المرآزي

1.05

مجلس البضائع                                                             
                                                                              

               إذا آانت اإلجابة  نعم ,وّضح ذلك في حقل التعليقات.

السؤال

هل ترتكز منهجيتك  الوطنية لتجميع ونشر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 
)المسماة بعد ذلك إحصائيات تجارية (على مطبوعة إحصاءات التجارة الدولية 

للبضائع ,التنقيح 2؟

   هل إدارة اإلحصاء الوطنية هي الوآالة المسؤولة عن تجميع  ونشر اإلحصائيات 
التجارية؟                                                                                    

إذا آانت اإلجابة ال، حّدد من فضلك في حقل التعليقات أّي وآالة مسؤولة عن ذلك.

الجزء األول   :التوصيات األساسية المتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية 
للبضائع ,المفاهيم والتعاريف ,التنقيح 2 ,)إحصاءات التجارة الدولية 

للبضائع ,التنقيح 2 (ودليل تجميع اإلحصاءات للتجارة الدولية للبضائع ,
التنقيح 2.

هل تزود الهيئات التالية إدارتكم بالبيانات التي تستخدم  في تجميع اإلحصائيات 
التجارية:
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

1.06

وآالة الطاقة الوطنية

1.07

غيرها                                                                    
                                                                           

                 إذا آانت اإلجابة  نعم ,وّضح ذلك في حقل 
التعليقات.

ال1.08

1.09

2.01

الفصل 2                 :
مصادر البيانات

YES

2.02
مستندات الشحن األجنبية )المانيفستو(

سجالت الصرف األجنبي أو سجالت السلطات النقدية األخرى2.03

2.04
سجالت البريد والطرود البريدية

2.05
سجالت الطائرات والسفن

2.06
تقارير مجالس السلع

هل لدى إدارتكم أّي مذآرة تفاهم أو أّي اتفاقية  عمل مشابهة معمول بها مع أّي  من 
الهيئات المذآورة أعاله؟

إن آانت لديك أّي اتفاقيات عمل مع الهيئات األخرى، هل تجتمع أو تتشاور إدارتك 
بانتظام مع هذه الهيئات قبل نشر اإلحصائيات التجارية؟

هل اإلقرارات الجمرآية هي المصدر الرئيسي للبيانات؟ إذا آانت اإلجابة ال، حّدد 
مصدر البيانات الرئيسي الخاص بك في حقل التعليقات.

هل تستخدم التالي آمصادر إضافية للبيانات ؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

2.07
السجالت اإلدارية المتصلة بالضريبة

2.08
مسوحات الشرآات

2.09

غيرها،                                                                      
                                                                            

إذا آانت اإلجابة نعم، قّدم  أمثلة في حقل التعليقات.

3.01

الفصل 3                 :
التغطية ووقت التسجيل

نعم

نعم3.02

غير مقيم ادخل بضاعة على سبيل االدخال 
المؤقت ثم تنازل عنها لشخص مقيم هنا يتم تغيير 
الملكية و تستوفي الرسوم عن البضائع و تدخل 
باالحصائيات

ال3.03

نعم3.06
اال في بعض الحاالت االستثنائية بسبب وجود 
مشاآل جمرآية على البضائع

4.01

الفصل 4                  :
الاإلجراءات الجمرآية

4.02
التخليص الجمرآي لالستخدام المحلي

نعم

4.03

إعادة استيراد السلع في نفس حالتها
نعم

هل يستخدم تاريخ اإلقرار الجمرآي آتقريب للوقت الذي  تدخل أو تغادر فيه 
البضائع إقليمك ؟                                                                         

        إذا آانت اإلجابة ال، بّين ما هي التواريخ  المستخدمة لهذا الغرض في 
حقل التعليقات.

هل يستخدم بلدآم اتفاقية آيوتو )االتفاقية الدولية بشأن تبسيط اإلجراءات 
الجمرآية وتنسيقها  (آأساس التعاريف لإلجراءات الجمرآية؟

هل التسجيل حسب اإلجراءات الجمرآية يسمح بتحديد اآلتي:

آقاعدة عامة، هل تتضّمن اإلحصائيات التجارية  السلع الداخلة )الواردات (أو 
المغادرة  )الصادرات (اإلقليم االقتصادي )باستثناء سلع الترانزيت  واإلدخال 

المؤقت للسلع  وإخراجها  (؟

هل تستخدم تغيير الملكية )بين المقيمين وغير المقيمين  (آأساس لشمل  بعض 
البضائع في اإلحصائيات التجارية؟                                                     

      إذا آانت اإلجابة نعم، قّدم أمثلة في حقل التعليقات.

هل بإمكان إدارتكم تجميع البضائع المفصلة حسب دولة الشريك لإلحصاءات 
التجارية على أساس تغيير الملكية؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

4.04

تصدير السلع المحلية  )صادرات خارجة(
نعم

4.05

اإلدخال المؤقت للسلع رهن  إعادة التصدير في نفس حالتها
ال 

يمكن ادخال السلع بقصد التصنيع و اعادة 
التصدير و هي الحالة الشائعة لالدخال المؤقت

4.06

إعادة تصدير السلع في نفس حالتها
نعم

4.07

اإلدخال المؤقت للسلع ألغراض التجهيز  الداخلي
نعم

4.08

السلع المغادرة البلد بعد التصنيع الداخلي
نعم

4.09

التصدير المؤقت للسلع ألغراض التجهيز الخارجي
نعم

4.10

إعادة استيراد السلع بعد التصدير المؤقت للتصنيع الخارجي
نعم

4.11

السلع المودعة في مستودع الجمارك
ال
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

4.12

السلع المغادرة مستودع الجمارك
باستثناء الترانزيتنعم

4.13

السلع المودعة في منطقة حرة تجارية )مناطق حيث تسمح إعادة 
تعبئة ضئيلة ومعالجة متشابهة للسلع(

ال

4.14

السلع المغادرة منطقة التجارة الحرة
ما المقصود في منطقة التجارة ؟                اذا 
آانت منطقة حرة السلع المغادرة بقصد 
الترانزيت ال تدخل باالحصائيات  .اما السلع 
الموضوعة باالستهالك المحلي تدخل باالستهالك

4.15

السلع المودعة في منطقة حرة صناعية )مناطق حيث يسمح بمعالجة 
محّددة أو تصنيع للبضائع(

نفس الجواب

4.16

البضائع المغادرة منطقة حرة صناعية
نفس الجواب

4.17

سلع الترانزيت الجمرآي
ال

الفصل 5                    :
       نظام التجارة

5.01

مناطق حرة صناعية؛
ال

هل تتضّمن إحصاءاتك التجارية السلع التي تدخل أو تغادر العناصر اإلقليمية 
التالية:
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

5.02

مناطق حرة  تجارية ؛
ال

5.03

أماآن للتخزين الجمرآي ؛
ال

5.04

أماآن للتصنيع الداخلي؛
نعم

5.05

المياه اإلقليمية والجرف القاري؛
ال

5.06

أقاليم بحرية وممتلكات، وأقاليم تابعة، إلخ، أو  )بما في ذلك 
منشآت الفضاء الخارجي(؛

ال

5.07

سفارات بلدك والقواعد العسكرية والجيوب اإلقليمية األخرى في 
البلدان األخرى.

ال

5.08

التجارة مع البلدان األخرى والتجارة الداخلية مع الدول األعضاء في               
االتحاد؟

ال

5.09

 التجارة مع البلدان األخرى فحسب ويستبعد التجارة الداخلية مع                          
الدول األعضاء؟

ال

إذا آان بلدك عضوًا في اتحاد جمرآي، هل يشمل بيانه التجاري؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

نعم5.10

ال5.11

5.12

6.01

القسم 6            :
تصنيفات البضائع 

نعموقياس الكمية

نعم6.02

.digit-5نعم6.03

6.04

نعم6.05

6.06

هل تنشر أّي بيانات في إطار التصنيف النموذجي للتجارة الدولية؟

هل تنشر اإلحصاءات التجارية فقط وفقًا لنظام التجارة العام؟

هل تنشر إحصاءات التجارة فقط وفقًا لنظام التجارة الخاص؟

هل تنشر إحصاءات التجارة وفقًا لكل من نظام التجارة العام والخاص؟

هل تستخدم النظام المنسق آأساس لقاعدة البيانات المفصلة لتجارة السلع الخاصة 
بك؟ إذا آانت اإلجابة نعم، أعط عدد األرقام التي فيها تحافظ على رموز السلع 

وذلك  في حقل التعليقات.

هل تستخدم النظام المنسق ألغراض النشر؟

هل تنشر أّي بيانات في إطار التصنيف االمرآزي للمنتجات؟

هل تنشر أّي بيانات في إطار التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة ؟

هل تنشر أّي بيانات في إطار التصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي لجميع 
األنشطة االقتصادية ؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

نعم6.07

6.08

6.09

7.01

القسم 7:                    
 التقييم وتحويل العملة

نعم7.02

ال7.03

ال7.04

نعم7.05

هل بيانات الشحن الدولي والتأمين المرتبطة باستيراد السلع موجودة بشكل 
منفصل؟

هل تجمع وتنشر قيمة السلع المستوردة آقيمة من نوع فوب؟

هل القيمة اإلحصائية للسلع المصّدرة هي قيمة من نوع فوب؟

هل تستخدم بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتقييم البضائع آأساس لحساب 
القيمة اإلحصائية لهذه البضائع؟

هل تجمع بيانات الكمية؟

هل تسجل أو تقدر الوزن الصافي لقياس الكمية لكل السلع أينما آان مطبقًا؟

هل تسجل أو تقدر وحدات الكمية التي توصي بها المنظمة الجمرآية العالمية لكل 
من عناوين النظام المنسق؟

هل القيمة اإلحصائية للبضائع المستوردة هي القيمة من نوع سيف؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

نعم7.06

نعم7.07

ال7.08

ال7.09

يستخدم سعر الصرف المحدد بتاريخ تسجيت 
البيان الجمرآي وفقا "للنشرة المعمول بها بهذا 
التاريخ

ال7.10

8.01

القسم 8                    :
  البلد الشريك

 

8.02

بلد المنشأ

YES

هل تحّدد  شرآاءك التجاريين على أساس تعريف اإلقليم  اإلحصائي آما هو 
معطى من قبل شرآائك أنفسهم؟

هل تجمع إحصاءات االستيراد حسب:

في حال تحويل العمالت األجنبية إلى العملة الوطنية ,هل تستخدم معدًال منشورًا 
من قبل السلطات الرسمية ؟

إذا آانت آل من معدالت الشراء والبيع متاحة، هل تستخدم ألهداف تحويلية نقطة 
وسطية بين االثنتين؟

هل تستخدم سعر الصرف  الذي بدأ التعامل به في تاريخ التصدير أو االستيراد؟ 
إذا آانت اإلجابة ال ,بّين أسعار الصرف المستخدمة  تحت حقل التعليقات.

إذا آان سعر الصرف غير متاح في تاريخ التصدير أو االستيراد، هل تستخدم 
المعدل المتوسط ألقصر فترة منطبقة؟

هل تسجل أو تحتفظ بالمعلومات عن العملة التي استخدمت في تحديد القيمة على 
اإلقرار الجمرآي؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

8.03

إذا آانت اإلجابة نعم، هل تتبع المعايير األصلية الموّضحة في اتفاقية              
آيوتو؟

8.04

بلد اإليداع

YES

8.05

بلد الشراء

N/A

8.06

غيرها،                                                                  
إذا آانت اإلجابة نعم، وّضح ذلك في حقل التعليقات.

8.07

البلد الذي طلب المعاملة التفضيلية؟

8.08

البلد الذي منح المعاملة التفضيلية؟

هل تسجل للواردات:

هل تجمع إحصاءات التصدير حسب:

Page 11 of 25



الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

8.09

بلد آخر مقصد معروف

N/A

8.10

بلد اإليداع

8.11

بلد البيع

N/A

8.12

غيرها،                                                                  
إذا آانت اإلجابة نعم، وّضح ذلك في حقل التعليقات.

9.01

القسم 9                :
ضبط  نوعية البيانات

نعم

بحدود  /15 / الف ليرة سورية للبضائع 
المستوردة بموجب الطرود البريدية او عن طريق 
المطار او بصحبة المسافر

ال9.02

نعم9.03

نعم مستقبال"9.04

إذا استخدمت حدًا أدنى معّينًا للقيمة، هل تقّدر التجارة تحت هذا الحد األدنى 
وتضّمنها في إحصائياتك التجارية؟

هل تستخدم إدارة الجمارك في بلدك النظام اآللي للبيانات الجمرآية لإلدخال اآللي 
وفحص اإلقرارات الجمرآية؟

هل يعتمد التفتيش الجمرآي الشكلي للحمولة على تقييم األخطار؟

هل تستخدم حدًا أدنى للقيمة ال يتطلب إعداد إقرارات جمرآية للقيم األقّل منه، إذا 
آانت اإلجابة نعم، حّدد هذا الحد األدنى في حقل التعليقات.
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

نعم9.05

9.06

9.07

ال9.08

ال9.09

9.10

9.11

10.01

القسم 10                :
طريقة النقل

ال

إذا آانت اإلجابة نعم، هل تستخدم طرقًا تقديرية مختلفة للكميات تعتمد على نوع 
البضاعة المتبادلة، حّدد إذا لزم األمر.

منذ العام2000 هل أعددتم دراسات ثنائية أو متعّددة األطراف مع شرآائك 
التجاريين أو هل تخّططون إلجراء مثل هذه الدراسات قريبًا؟

هل يتم تجميع اإلحصاءات التجارية حسب وسيلة النقل؟

هل تستخدم إدارتكم أورو تراس إلدخال  بيانات الجمارك؟  إذا آانت اإلجابة ال، 
حّدد أّي برامج تستخدم لمعالجة بيانات الجمارك األساسية.

هل تستخدم أسعار البضائع أو قيم الوحدة لتقييم مصداقية التسجيالت الجمرآية؟ 
إذا آانت اإلجابة نعم، وّضح ذلك في حقل التعليقات.

هل تستخدم التقديرات آبديل للقيمة المفقودة على المستوى القياسي المفّصل؟ إذا 
آانت اإلجابة نعم، وّضح ذلك في حقل التعليقات.

هل تستخدم التقديرات آبديل للكمية المفقودة على المستوى التسجيلي المفّصل؟

هل تقوم إدارة الجمارك في بلدك بندوات لتدريب التجار ووآالئهم في إعداد 
اإلقرارات الجمرآية؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

10.02

الجو

N/A

10.03

البحر

N/A

10.04

الممر المائي الداخلي

N/A

10.05

سكة الحديد

N/A

10.06

البر

N/A

10.07

خط األنابيب

N/A

10.08

غيرها،                                                                  
إذا آانت اإلجابة نعم ,وّضح ذلك في حقل التعليقات.

N/A

إذا آنت تجمع اإلحصاءات التجارية حسب وسيلة النقل، هل يتم تحديد وسائل 
النقل التالية:
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

القسم 11             :
اإلبالغ والنشر

11.01

للبيانات الشهرية :ُاآتب عدد األيام في حقل التعليقات.

11.02

للبيانات الربع سنوية :ُاآتب عدد األيام في حقل التعليقات.

11.03

للبيانات السنوية :ُاآتب عدد األيام  في حقل التعليقات.

11.04

11.05

11.06

بعد آم يومًا من إقفال سنة المرجع تصبح البيانات متوفرة  )حقيقية آانت أم 
تقريبية(

هل تعلن عن وثائق مصادر البيانات وطرق جمعها؟

هل تعلن عن موعد إصدار البيانات؟

هل تقوم بنشر البيانات على موقع اإلنترنت؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

11.07

11.08

طبقًا للتقويم الغريغوري

11.09

على  أساس تقويم آخر؟                                                
إذا آانت اإلجابة نعم، وّضح ذلك في حقل التعليقات.

11.10

هل تعلن عن بيانات إجمالية      )حسب الشرآاء التجاريين الرئيسيين أو     
حسب مجموعات السلع (على أساس شهري.

11.11

11.12

هل تراجع البيانات بانتظام عندما تكون هنالك معلومات إضافية متاحة؟

هل  بياناتك السنوية متوفرة:

هل تعلن عن بيانات تفصيلية حسب البضاعة والشريك على أساس ربع سنوي؟

عندما تطبق السرية على بعض المنتجات، هل تبلغ دائمًا عن التفاصيل الكاملة 
للشريك التجاري على المستوى األعلى التالي إلجمالي البضائع بحيث تحمي 

السرية بدرجة آافية؟  إذا آانت اإلجابة ال، حّدد في حقل التعليقات آيف تطبق 
السرية.
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

12.01 

الذهب غير النقدي
NO

12.02 

األوراق النقدية واألوراق المالية غير المصدرة والعمالت المعدنية 
غير المتداولة

12.03

إذا آانت اإلجابة نعم، هل تقٌيم األوراق النقدية واألوراق المالية 
غير المصدرة والعمالت المعدنية غيرالمتداولة بقيمة التعامل 
للورق المطبوع أو المعدن المدموغ بدًال من قيمتها االسمية؟

12.04

السلع المتبادلة وفقًا التفاقيات المقايضة
YES

12.05

السلع المتبادلة على حساب الحكومات
NO

الجزء الثاني :التفاصيل المتعلقة بالسلع المتعّين إدراجها في أو 
استبعادها من اإلحصاءات التفصيلية للتجارة الدولية للبضائع

 هل يتم إدراج اآلتي في إحصاءات التجارة الخارجية:
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

12.06

األغذية والمعونات اإلنسانية األخرى
YES

12.07

السلع ألغراض االستعماالت العسكرية
NO

12.08

السلع المحّولة من الخارج  )للسفارات أو للمنشآت العسكرية أو 
األجنبية(

12.09

السلع التي يقتنيها المسافرون من جميع الفئات بمن في ذلك
العاملون غير المقيمين على نطاق آبير )على سبيل المثال السلع 

بغرض االستعمال الشخصي (على النحو الذي يحّدده القانون 
الوطني

12.10

السلع المرسلة على سبيل األمانة

12.11

السلع المستخدمة بصفتها حاملة للمعلومات وبرامج الحاسوب المعّد 
لالستعمال التجاري العام )مثًال مجموعات معبأة تتضّمن  أقراصًا 

مرنة أو أقراصًا مضغوطة مزودة ببرامج حاسوب و/أو بيانات 
مخزونة                                                                 .

YESمالحظة :هذه الفئة ال تتضّمن المواد المعّدة "حسب الطلب."

12.12

إذا آانت اإلجابة نعم، هل تقّيم هذه السلع على أساس القيمة الكاملة 
للمعاملة؟
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

12.13

السلع ألغراض التجهيز )مثًال السلع التي ترسل  للخارج أو تجلب 
إلى البلد ألغراض التجهيز بما في ذلك التجهيز بموجب عقود 

YESوالتجهيز ضمن اإلجراءات الداخلية(

12.14

إذا آانت اإلجابة نعم، هل تسجل السلع ألغراض التجهيز أو 
السلع الناتجة عن هذا التجهيز على أساس إجمالي القيمة قبل 

التجهيز وبعده؟

12.15

السلع العابرة للحدود نتيجة لمعامالت بين الشرآات األم 
ومشاريعها االستثمارية المباشرة )التوابع /الفروع(

12.16

السلع العائدة

12.17

الكهرباء والغاز

12.18

المياه

12.19

السلع المرسلة من خالل خدمات البريد أو السعاة
YES

12.20

منقوالت المهاجرين
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

12.21

السلع المنقولة من منظمة للمخزون االحتياطي أو إليها

12.22

السلع برسم اإليجار المالي
YES

12.23

السفن والطائرات والمعدات المتحرآة األخرى
NO

12.24

السلع الموردة إلي المنشآت البحرية الواقعة في اإلقليم االقتصادي 
لبلد التجميع أو المرسلة منها

NO

12.25

صيد األسماك وجمع المعادن من قاع البحار وما ينقذ من بضائع 
تقوم السفن األجنبية بإنزالها في الموانئ الوطنية

NO

12.26

صيد األسماك وجمع المعادن من قاع البحار وما ينقذ من بضائع 
تقوم السفن الوطنية بالحصول عليها في أعالي البحار من سفن 

NOأجنبية

12.27

مستودعات الوقود والمخازن والصابورات ومخازن الغالل التي 
تحصل عليها السفن أو الطائرات الوطنية من سفن أو طائرات 

أجنبية في اإلقليم االقتصادي لبلدآم
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

12.28

مستودعات الوقود والمخازن والصابورات ومخازن الغالل التي 
يتم إنزالها في موانئ وطنية من سفن أو طائرات أجنبية

12.29

مستودعات الوقود والمخازن والصابورات ومخازن الغالل التي 
تورد إلى السفن أو الطائرات في اإلقليم االقتصادي لبلدآم

NO

12.30

الزجاجات الفارغة التي ال تعّد بغرض إعادة ملئها

12.31

الفضالت والخردة التي لها قيمة موجبة

12.32

تجارة الحدود المحلية
YES

12.33

الهدايا، إذا آانت قيمتها عالية وفقًا للقانون الوطني

12.34

السلع المحجوزة لدى سلطات الجمارك وتم إعادة بيعها

12.35

تقديرات للتجارة التي لم يتم تسجيلها

 هل يتم استبعاد اآلتي من إحصاءات التجارة الخارجية:
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

13.01

الذهب النقدي )هو الذهب المتبادل بين السلطات النقدية الوطنية أو 
الدولية أو المصارف المعتمدة(

13.02

األوراق النقدية واألوراق المالية المصدرة والعمالت المعدنية 
المتداولة

13.03

السلع المسموح بإدخالها أو إرسالها بصفة مؤقتة

13.04

السلع العابرة

13.05

السلع المرسلة إلى جيوب إقليمية أو منها )مثًال السفارات والمنشآت 
 األجنبية العسكرية أو غيرها(

13.06

األصول غير المالية التي انتقلت ملكيتها من المقيمين إلى غير 
المقيمين دون عبور الحدود

13.07

السلع التي يقتنيها المسافرون من جميع الفئات بمن في ذلك 
العاملون غير المقيمين بغرض استعمالهم الخاص ويحملونها عبر 
الحدود بكميات وقيم ال تتجاوز ما هو مقّرر في القانون الوطني

13.08

الصحف والدوريات المرسلة بموجب اشتراك مباشر

13.09

السلع التي تشتريها السفارات األجنبية أو المنشآت األجنبية 
العسكرية أو المنشآت األخرى في بلدآم لغرض استعمالها الخاص

Page 22 of 25



الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

13.10

صيد األسماك في أعالي البحار من جانب السفن الوطنية لبلدآم 
وإنزالها في إقليمكم االقتصادي

13.11

السلع التي يقتنيها غير المقيمين ويتخّلون عنها في بلدآم ضمن 
فترة التسجيل وال تعبر حدود البلد

13.12

السلع برسم اإليجار التشغيلي

13.13

السلع التي تفقد أو تدمر بعد مغادرة اإلقليم االقتصادي للبلد 
المصدر ولكن قبل دخول اإلقليم االقتصادي لبلدآم

13.14

الزجاجات الفارغة التي ُترّد إلعادة ملئها

13.15

أّي فئة من السلع المستعملة  /المعاد استعمالها                      .
إذا آانت اإلجابة نعم، الرجاء التوضيح في حقل التعليقات.

13.16

الفضالت والخردة التي ليس لها قيمة موجبة

13.17

المعدات المتنقلة التي تتغير ملكيتها أثناء وجودها خارج بلد اإلقامة 
لمالكها األصلي؛ إذا آانت اإلجابة نعم، الرجاء توضيح ما إذا آان 

يتم تسجيلها على حدة
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

13.18

صيد األسماك وجمع المعادن من قاع البحار وما ينقذ من بضائع 
تقوم السفن الوطنية ببيعها في الموانئ األجنبية أو تقوم السفن 
الوطنية ببيعها في أعالي البحار إلى السفن األجنبية؛ إذا آانت 
اإلجابة نعم، الرجاء توضيح ما إذا آان يتم تسجيلها على حدة

13.19

مستودعات الوقود والمخازن والصابورات ومخازن الغالل التي 
تحصل عليها السفن والطائرات الوطنية خارج  اإلقليم االقتصادي 

لبلدآم؛ إذا آانت اإلجابة نعم، الرجاء توضيح ما إذا آان يتم 
تسجيلها على حدة

13.20

مستودعات الوقود والمخازن والصابورات ومخازن الغالل التي 
تقوم بتوريدها السفن والطائرات الوطنية إلى السفن والطائرات 
األجنبية خارج اإلقليم االقتصادي لبلدآم أو التي يتم إنزالها في 

الموانئ األجنبية من السفن والطائرات الوطنية؛ إذا آانت اإلجابة 
نعم، الرجاء توضيح ما إذا آان يتم تسجيلها على حدة

13.21

السلع التي تشتريها المنظمات الدولية الواقعة في اإلقليم االقتصادي 
لبلدآم، من بلدآم، الستعماالتها الخاصة؛ إذا آانت اإلجابة نعم، 

الرجاء توضيح ما إذا آان يتم تسجيلها على حدة

13.22

سلع لالصالح ؛ اذا آانت االجابة بنعم ارجو توضيح اذا آان يتم 
تسجليها على حدة

13.23

إذا آانت اإلجابة ال )بما يعني أّن السلع لإلصالح تضّمن(، هل تقيم 
السلع ألغراض اإلصالح بقيمة اإلصالح فقط ؟

13.24

السلع التي تدخل  أو تخرج اإلقليم االقتصادي لبلدآم  بطريقة غير 
مشروعة؛ إذا آانت اإلجابة نعم، الرجاء توضيح ما إذا آان يتم 

تسجيلها على حدة
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الفصلالرمز
الرجاء، االجابة 
بنعم أو ال أو ال 

ينطبق
التعليقات  السؤال

13.25

السلع التي يتم تصديرها من بلدآم ولكن فقدت أو دّمرت بعد 
حصول المستورد على الملكية؛ إذا آانت اإلجابة نعم، الرجاء 

توضيح ما إذا آان يتم تسجيلها على حدة

تعليقاتك:

إذا أردت إضافة أّي تعليق أو أردت طرح أّي موضوع ذي عالقة ألخذه بعين االعتبار في تحديث توصيات 
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، الرجاء استخدام المساحة أسفله :

شكرًا جزيًال لتعاونكم
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