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اجلزء األول

اإلحصاءات جتميع دليل





٣

دليل البضائع: يف الدولية التجارة ”إحصاءات إعــــداد مت - ١
اإلحصائية األمــــم املتحدة جلنة توصية على بناًء اإلحصــــاءات“ جتميــــع
هو الدليل إعــــداد أن اعتربت حيــــث والعشــــرين، التاســــعة دورــــا يف
من األساســــي التجارة١. والغرض إحصــــاءات جمــــال يف األوىل املهمــــة
تنفيذ يف األمم املتحدة األعضــــاء يف مســــاعدة الدول الدليل هو إعــــداد
اإلحصائية وصدرت اللجنة اليت اعتمدا اخلطوط التوجيهية املنهجيــــة
التنقيح الدولية للبضائع: املفاهيم والتعاريف، التجارة ”إحصــــاءات يف
أيضًا الدليل هذا اســــتخدام وميكن والتعاريف)٢. املفاهيم (نشــــرة “٢
أفضل فهم تكوين يف يرغبون الذين اإلحصاءات مستعملو ليسترشد به

التجارة. بيانات لطبيعة
كما األساســــية، املفاهيم من عددًا الدليل هذا ويوضــــح - ٢
والتعاريف املفاهيم تنفيــــذ على تســــاعد اليت التجميع ممارســــات حيدد
مسائل الدليل أيضًا عدة ويتناول والتعاريف. املفاهيم نشرة الواردة يف
وهو التجارة. إحصاءات تتصل بتجميع وإدارية مؤسســــية طبيعة ذات
إحصاءات التجارة مجع يف بدور تقوم اليت املؤسســــات مجيع إىل موجه
املهمة إىل يف عنوان الدليل ”جتميع“ كلمة وتشــــري ونشــــرها، وتبويبها
البلدان بغض مفيدًا جلميع الدليل ويعترب املؤسسات. هذه ا تقوم اليت
احلاســــوب اســــتخدامها مســــتوى أو منوها درجة أو حجمها عن النظر
روعي يف تســــجيل املعامــــالت اجلمركية. وقد أو معاجلــــة البيانات يف
املصدر هي أحناء العامل مجيع يف اجلمــــارك إدارات يف إعــــداد الدليل أن
الكثريين وأن التجاريــــة باملبادالت املتعلقة األساســــية للبيانــــات األول
مهام اجلمارك. مع لتتفق ومناهجهم مؤسسام تنظيم إعادة يف أخذوا
إىل بالنظر مناطق معينة، إال أنه أو من الدليل ببلدان كبري جزء ويتصل
األخرية الســــنوات يف اجلمركية انتشــــار االحتادات يف املســــتمرة الزيادة

تلك يف املتبعة املمارسات إىل إشــــارات عديدة مواضع يف فقد أضيفت
التحديد. وجه على واحتياجاا االحتادات

واالتفاقات من االتفاقيات عدد على أساس ويقوم الدليل - ٣
مت ما وأمهها التجارية، والسياسات اجلمركية باإلجراءات املتعلقة الدولية
العاملية. ويتضمن اجلمركيــــة واملنظمة العاملية التجارة منظمــــة إطــــار يف
بتجميع املتعلقة واالتفاقــــات االتفاقيات تلــــك أهم أحكام النص هــــذا

التجارة. بيانات
أقرا الــــيت البيانــــات مجــــع متطلبــــات ويراعــــي الدليــــل - ٤
موازين القومية وإحصاءات يتعلق باحلســــابات فيما اإلحصائية اللجنــــة
البيانات ينبغي جلامعي األعمــــال اليت من ويصف كثريًا املدفوعــــات،
خبط وهي مطبوعة إتياا، على يشــــجعون أو أو ينصحون ا القيام
القيام الصعب من يكون املمارسات. وقد من أفضل ألا تعترب أسود،
عقبات بســــبب قصور موارده أو بســــبب بلد ما يف األعمال هذه بكل
وقد املمكنة. العملية يف احلدود ا القيام جيب ولذا تقنيــــة، أو تنظيميــــة
والتعاريف) املفاهيم (نشــــرة والتعاريف للمفاهيم الكامل النص ُأضيف

الكتاب٣. هذا من اجلزء الثاين يف
املفاهيم نشــــرة غرار على هيكله يف الدليــــل هذا ويســــري - ٥
أخرى أيضــــًا إىل موضوعات يتطرق وهو كبري. حــــد والتعاريــــف إىل
التجارة معاملة مثًال مســــألة منها التجارة، ملجمعي بيانات مفيدة تعترب
بناًء البيانات، وذلك جلمع مجركية غري مصادر واســــتخدام اإللكترونية
كان وملا والثالثني٤. احلاديــــة دورا يف اإلحصائية اللجنة طلب علــــى
البيانات بتجميع مباشــــرة املتصلة املســــائل تناول الدليل هو من القصد
بإحصاءات املتصلــــة املســــائل من عدد يتطــــرق إىل مل فإنــــه األساســــية
بعض أن عــــالوة على تســــتحقه، مما أقل بتفصيل تناوهلــــا أو التجــــارة،
أكرب. اهتمامًا تستحق األساسية رمبا بالبيانات املتعلقة األخرى املسائل

هي: املسائل وهذه
الوطنية اإلحصــــاء إدارات بــــني العالقة حتســــني كيفيــــة أ ) )
التجارة؛ إحصاءات تتناول اليت وسائر املؤسسات اجلمارك وإدارات

مقدمة

رقم  امللحق ،١٩٩٧ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية انظر الوثائق ١ 

يلي فيما التجارة“ ”إحصاءات تعبري وسيستخدم ’٢‘؛ أ ٣٩ الفقرة ،(E/1997/4) ٤
هذا خارج إليه فسيشار الدليل هذا أما للبضائع“ الدولية التجارة ”إحصاءات من بدًال

.“IMTS: CM” باسم الكتاب
يرجع  أن املفيد ومن .E.98.XVII.16 املبيع: رقم األمم املتحدة، منشورات ٢

االقتصادية اللجنة منطقة يف الدولية التجارة إحصاءات دليل جتميع إىل القارئ أيضًا
حمتوياته بعض كانت وإن  ,ESCAP)؛ 1983) اهلادئ واملحيط آلسيا واالجتماعية
التنقيح األول للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات اإلشارة إىل مثل معني بتاريخ ترتبط
اليت وإىل التصنيفــات (E.82. XVII.14 املبيــــع: رقـــم املتحدة، األمم (منشــورات

مفيدة. ونصائح تفسريات توفر إحصاءات التجارة، فهي يف حينئذ كانت مستخدمة

كما  طفيفة، تقنية تصحيحات والتعاريف املفاهيم نشرة نص على أدخلت ٣

الفقرة (انظر  INCOTERMS 2000 يف املنشورة املنقحة  التجارة شروط يعكس أنه
يلي). فيما ١٩٣

رقم  امللحق ،٢٠٠٠ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية انظر الوثائق ٤ 
(ج). ٦ (أ) والفقرة ٦ (E/2000/24)، الفقرة ٤



٤

تســــجيل يف اليت تدخل املعاملــــة لقيمــــة عتبــــات تطبيــــق ب) )
إحصاءات التجارة؛ ويف البيانات

اجلمارك ســــلطات اليت تســــاعد الربجميــــات املتاحة نظــــم ( ( ج
واإلحصاء؛

التجارية؛ املنظمات سجالت اإلحصائية – السجالت ( د )
السرية؛ البيانات معاملة ( هـ )

الرقمية؛ املنتجات يف والتجارة اإللكترونية التجارة ( و )
الســــلع الفصــــل الواضــــح بــــني و/أو الروابــــط وصــــف ز ) )

التجارة الدولية؛ يف واخلدمات
املكوكية  التجــــارة الســــلع، مثل معينة من فئات معاملــــة ( ح )
تسمح اليت األدىن احلد على زيادة املســــافرون حيملها اليت البضائع (أي
ومنصات والسواتل البحرية، االتصاالت وكوابل الوطنية)، القوانني به

من املنتجات؛ ذلك وغري إطالقها،
التجارة؛ يف القياسية األرقام ( (ط

مومسيًا. املعدلة البيانات ( (ي
املفاهيمي اإلطار تتناول أقسام أربعة إىل الدليل وينقســــم - ٦
(٤ و ٣ (الفصالن ومصــــادر البيانات (٢ ١ و (الفصــــالن واملؤسســــي
وتبادهلا وتوفيقها البيانات ونشر (١١ ٥ إىل (الفصول البيانات وجتميع
على بيانات حتتــــوي مرفقات عــــدة وهنــــاك .(١٤ ١٢ إىل (الفصــــول
قامت لو وحبــــذا البلدان. خربات عــــن معلومات وتتضمــــن تكميليــــة
يتضمن اخلاص الستخدامها البيانات“ لتجميع ”دليل بإعداد البلدان
حصيلة جهد مشــــترك الدليل هذا يكون أن األفضــــل ومن ممارســــاا.

إحصاءات التجارة. تتناول اليت اإلدارات مكونات مجيع فيه تسهم
األمم شــــعبة اإلحصــــاء يف هذا الدليل قــــام بإعداد وقــــد – ٧
ومنظمات دولية٥. استشــــاريون خرباء مدخالته يف وأســــهم املتحــــدة،

الوكاالت بني املشــــتركة العمل فرقة واملســــودات مبراجعة األطر وقام
فريق األوىل مبراجعة املسودة وقام الدولية٦. التجارة واملعنية بإحصاءات
اخلرباء ووافق فريق واملنظمــــات٧. الدول عن ممثلني من يتكون خــــرباء
التعديالت بعض واقترح املســــودة يف الواردة الرئيســــية التوصيات على

النص. هذا يف أدخل معظمها اليت

اإلحصاء  وزارة اخلارجية، إدارة إحصاءات التجارة رئيسة باروشكا. إيلينا ٥

فرع مدير مساعدة ثالمي، أودو ت  أ. وأديسا بيالروس؛  اإلحصائي، والتحليل
وفالريي أورلوف، نيجرييا؛ الفيدرايل، اإلحصاء مكتب اخلارجية، التجارة إحصاءات

وكندي الروسي؛ االحتاد اجلمارك، هيئة اإلحصاء والتحليل اإلحصائي، إدارة رئيس
لإلحصاء، املركزية اإلدارة  اخلارجية، التجارة إحصاءات مدير مساعد شونيوا، ري
مبكتب سابقًا واملنهجيات البحوث شعبة رئيس مساعد وولتر، وب. زمبابوي؛
باإلدارة اإلحصاء إدارة عام مدير نائب ويل يان، املتحدة؛ الفيدرايل، الواليات اإلحصاء
واملكتب الدويل، النقد وصندوق العاملية، التجارة ومنظمة الصني؛ للجمارك، العامة

اجلمركية العاملية. واملنظمة األوروبية، للجماعات اإلحصائي

إىل  ٢١ من فيينا يف عقدت اجتماعات يف األمور هذه يف العمل فرقة ٦ نظرت

،١٩٩٩ آذار/مارس ١٠ ٨ إىل من العاصمة ويف واشنطون ،٢٠٠٠ آذار/مارس ٢٣
اإلحصائية العمل، الشعبة فرقة شباط/فرباير ١٩٩٨. وتضم ٢٦ و ٢٥ يف بروكسل ويف
آلسيا واالجتماعية االقتصادية واللجنة ألوروبا، االقتصادية واللجنة املتحدة، األمم يف
واللجنة الكاريـيب، البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اهلادئ، واللجنة واملحيط
املتحدة األمم ومؤمتر آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية واللجنة ألفريقيا، االقتصادية
الدويل، وصندوق والبنك والزراعة، املتحدة لألغذية األمم ومنظمة والتنمية، للتجارة
ومنظمة الدويل، التجارة ومركز للبلدان األمريكية، اإلمنائي واملصرف الدويل، النقد
األوروبية، للجماعة اإلحصائي واملكتب االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون

عقد االجتماع. إىل دعت اليت العاملية التجارة ومنظمة العاملية اجلمركية واملنظمة

األول/ديسمرب  كانون ١٥ إىل ١١ من نيويورك يف اخلرباء فريق  اجتمع ٧

الدولية املنظمات من  خرباء  وسبعة وطنيًا خبريًا  ١٣ من يتكون وكان ،٢٠٠٠
اإلحصاء إدارة من فيدلنجوم، ج برياسة االجتماعات وعقدت استشاري. وخبري
دوراند ج. على (ماليزيا)، بن املشاركني: أ. أمساء يلي وفيما موريشيوس. يف املركزية
أوبرغ د. ج. مارتينـز (املكسيك)، (الصني)، يل . ي (فرنسا)، غيديس د. (املكسيك)،
ب. الروسي)، أورلوف (االحتاد ف. (نيجرييا)، اودونالمي أ. املتخدة)، (الواليات
(كندا). تورانس أ. (السويد)؛ سافنريج ي. (كندا)، روسا سانتا (الربازيل)، ب. بافاو
االقتصادية الشؤون  إدارة يف اإلحصائية الشعبة ومن (موريشيوس)، فريلنجوم ج
روبرتس)، ور. ماركونكو، سينيتلو، ف. (أ. املتحدة لألمم العامة واالجتماعية باألمانة
ومن لندز)، والتنمية (أ. التعاون منظمة ومن دبلزمان)، (ر. الدويل النقد ومن صندوق
يربريو)، (أ. العاملية املنظمة اجلمركية ومن النسييت)، (م. األورويب اإلحصائي املكتب

وولتر. ب. االستشاري واخلبري
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واملؤســـسي اإلطـــار املفاهيـــمي

املفاهيمي اإلطار - األول الفصل

كما اإلحصائية املتحدة األمم جلنة توصيات أســــاس على للدليل املفاهيمي اإلطار وضع - ٨
يف الواردة املفاهيم والتعاريف وتتصل الكتاب). هذا من اجلزء الثاين (انظر والتعاريف املفاهيم يف نشرة ترد
واملعتمدة االقتصادية اإلحصاءات يف املستخدمة والتعاريف املفاهيم من وثيقًا بكثري التوصيات اتصاًال تلك

واجلمارك. التجارة تتناول شؤون اليت الدولية االتفاقيات يف
الطبعة موازيــــن املدفوعات، ودليل (1993 SNA) ١٩٩٣ القومية لعــــام احلســــابات نظام - ٩
واإلقامة، اخلارجي، والعامل واإلقليم االقتصادي، واخلدمات، الســــلع، مفاهيم تتصل .(BPM5) اخلامســــة
اخلامسة٩، الطبعة موازين املدفوعات، ودليل ،٨ ١٩٩٣ القومية احلسابات نظام يف الواردة امللكية، وتغيري
يف املفاهيم الســــتعمال هذه الصلة مناقشــــة ذات الدليل أجزاء يف وترد التجارة. بإحصاءات وثيقًا اتصاًال

التجارة. إحصاءات جتميع
لتجميع األســــاس باعتباره احلدود عبور باســــتخدام والتعاريف املفاهيم نشــــرة وتوصــــي - ١٠
أســــاس على تعد التجارة اليت إحصاءات (أ) ألن امللكيــــة، تغيري اســــتخدام بــــدًال من التجــــارة إحصــــاءات
اقتصادية؛ حتاليل من ا وما يتعلق التجارية مســــائل السياســــة منها كثرية الفعلية مطلوبة ألغراض احلركة
تغيري ج تطبيق تعجز عن تتبعها معظم البلدان اليت اجلمارك أســــاس على البيانات مجع معظم نظم و(ب)
نظامي متطلبات مع تتفق بيانية جمموعات إىل يؤدي والتعاريف املفاهيم تنفيذ نشرة فإن ذلك ومع امللكية.
معلومات عنه تنتج كما اخلامســــة)، (الطبعة املدفوعات وموازين ١٩٩٣ القوميــــة احلســــابات إحصــــاءات

املدفوعات. القومية وموازين احلسابات واضعي تفيد إضافية
اعتمدت يف ٢٠٠١ والثالثني الثانية دورا يف اخلدمات. يف الدولية إحصــــاءات التجــــارة - ١١
التجارة ملجمعي إحصاءات اخلدمــــات١٠. وينبغي الدولية يف التجارة إحصاءات دليل اإلحصائيــــة اللجنــــة
الســــلع يف التجارة بني توضيح احلدود من أجل يف اعتبارهم الدليل ذلك يأخذوا أن للبضائع الدولية

يف اخلدمات. والتجارة
بتجميع الصلة الوثيقة الدولية واالتفاقات من االتفاقيات الدولية. واالتفاقات االتفاقيات - ١٢

يلي: إحصاءات التجارة ما

املتحدة، البنك األمم االقتصادي، امليدان والتنمية يف التعاون منظمة الدويل، النقد األوروبية، صندوق اجلماعات جلنة ٨

.(E.94. X VIII.4 املبيع: رقم املتحدة، األمم الدويل (منشورات

.١٩٩٣ الدويل، العاصمة، صندوق النقد واشنطون ٩

.E.02. X VII.11 :املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات ١٠
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(اتفاقية كيوتو)١١. تسعى اجلمركية اإلجراءات وتنســــيق بتبســــيط املعنية الدولية االتفاقية ( أ )
والتقييم؛ عدا التصنيف فيما اجلمارك إلجراءات عاملي إىل حتقيق تنسيق هذه االتفاقية

االتفاقية أدخلت هذه .١٢ وترمزيها السلع لتوصيف املنسق النظام بشأن الدولية االتفاقية (ب)
دوليًا؛ ا للسلع املتاجر نظام تصنيف

خطوطًا االتفاقية هــــذه تضع للســــلع١٣. الدويل البيع بشــــأن عقود املتحدة األمم (ج) اتفاقيــــة
البيع؛ عقود ملحتوى دولية توجيهية

املبادئ املادة حتدد هذه املادة الســــابعة١٤. والتجارة، اجلمركية للتعريفات االتفــــاق العــــام (د)
التجارة الدولية؛ يف السلع تقييم اتباعها يف الواجب األساسية

١٥. حيدد والتجارة اجلمركية للتعريفات العام االتفاق من السابعة املادة تطبيق بشأن اتفاق (هـ)
يف اجلمارك؛ املستوردة السلع تقييم قواعد االتفاق

األساســــية املبادئ االتفاق حيدد .١٦ املنشــــأ منظمة التجارة العاملية بشــــأن قواعد (و) اتفــــاق
التفضيلية. غري املنشأ قواعد لتنسيق اتباعها الواجب

يتعلق فيما املذكورة واالتفاقات االتفاقيات أحكام التفصيل من مبزيد الدليل هذا فصول وستتناول
بإحصاءات التجارة.

أيار/مايو ١٨ (كيوتو، اإلجراءات اجلمركية وتنسيق بتبسيط املعنية الدولية االتفاقية اجلمركي، التعاون انظر جملس ١١

مبرحلة متر  وهي حاليًا ١٩٩٩)؛ (حزيران/يونيو يف واعتمدا االتفاقية بتنقيح العاملية اجلمركية املنظمة قامت وقد .(١٩٧٣
يلي). فيما ٦٢ إىل ٦٠ الفقرات (انظر النفاذ حيز متهيدًا لدخوهلا املختلفة البلدان يف إجراءات التصديق

.(١٩٨٩ (بروكسل، وترميزها السلع لتوصيف املنسق النظام اجلمركي: التعاون جملس انظر ١٢

١٩٨٠ نيسان/أبريل ١١ - آذار/مارس ١٠ فيينا، للسلع، الدويل البيع بعقود املعين املتحدة األمم مؤمتر وقائع انظر ١٣

.(81. V. 5 املبيع: رقم املتحدة، (منشورات األمم
النصوص األطراف،  املتعددة التجارية باملفاوضات املعنية  أوروغواي جولة نتائج العاملية، التجارة منظمة ١٤ انظر

١٩٤٧ الغات ،(١٩٩٥ (جنيف القانونية
اجلمركية والتجارة. للتعريفات العام االتفاق من السابعة املادة تطبيق بشأن نفسه، اتفاق املرجع ١٥

املنشأ. قواعد بشأن اتفاق نفسه، املرجع ١٦
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الوطنية واجلمارك إدارات اإلحصاء دور ٢-١
األخرى الوطنية والوكاالت

البيانات لتجميع القانوين اإلطار - ألف
اجلمارك لسجالت القانوين الوضع

ومصدرو مستوردو يقوم أن عادة القوانني املحلية تتطلب - ١٣
تقدير أجل من اجلمــــارك إىل معامالم بيانات عن باإلبــــالغ البضائــــع
ذلك، وغري والبيئة العامة بالصحة تتعلق وألغراض والضرائب الرســــوم
تقدمي اإلقرار البلدان يعترب عــــدم مــــن كثري ويف وألغــــراض إحصائيــــة.
جنحة إمهال، أو عمد عن اإلقرار يف غري دقيقة بيانات املطلوب أو تقدمي
للبيانات مصدرًا اجلمارك ســــجالت جيعل وهذا القانون. عليها يعاقب
اجلمارك ســــجالت اســــتعمال مزايا ومن .١٧ عمومًا به وموثوقًا متاحًا
على عبئًا متثل أا ال الواردات، كما جمال يف خاصة الواســــعة تغطيتها
مسح إجراء مثل البديلة البيانات مبصادر (باملقارنة التجار، وغري مكلفة

يلي)). فيما إىل ٩٧ (انظر الفقرات ٩١ مثًال للمؤسسات

الوضع القانون للمصادر األخرى
عمومًا، خمولة البيانات اليت تقوم جبمع احلكومية اجلهات - ١٤
األخرى والعناصر الوثائق من بيانات اللوائح، جبمع أو مبوجب القانون
اللوائح أو القوانني تقتضــــي وقد التجارة. لتجميع إحصاءات الالزمــــة
معلومات من لديها ما املؤسســــات تقدم أن باإلحصاء املتعلقة الوطنية
اجلهة احلكومية إىل اخلارجية، التجارة معلومات يف ذلك مبا إحصائية،
عادة املحلية أدناه). وتقضي القوانني ٦ - املرفــــق دال (انظر املختصــــة
ألغراض اليت تبلغ باملعامــــالت املتعلقة املعلومات ســــرية على باحلفــــاظ
حكومية جهة إىل نقلها البيانات اليت جتمع للجهة جيوز وال إحصائيــــة،
يف شكل عادة البيانات هذه وتنشر اجلمهور. أو إىل مأذونة غري أخرى

فقط. جتميعي
مع عملية ترتيبات البيانات مجع تقيم جهات جيــــب أن - ١٥
(مثل املطلوبة اإلحصــــاءات تتضمن بســــجالت حتتفظ اليت اجلهــــات
الغاز وشــــحنات الكهربية، للطاقة الصــــادرات والــــواردات ســــجالت
احلكومية اجلهــــات ا حتتفظ والــــيت املصدرة والنفــــط اخلــــام الطبيعــــي
على تعديالت أن تســــتصدر البيانات مجع جلهات وينبغي املختصة).

تقيم األمر لكي استدعى إذا اإلدارية أو اللوائح الوطنية التشريعات
وتوقيتها. ويشــــمل التجارة إحصاءات نوعية لتحســــني صلبة قاعدة
التجارة عن إحصائية ببيانات حتتفظ اجلهات احلكومية اليت هــــذا حتديد

بينها. فيما للمسؤوليات واضح تقسيم ووضع

املؤسسية الترتيبات - باء
جتميع البيانــــات. ينطوي جتميع عــــن املســــؤولة اجلهات - ١٦
دقة اإلحصاءات لضمان أنشــــطة ضرورية على ونشــــرها اإلحصاءات
األنشطة وهذه ونشرها. إنتاجها التوقيت يف وحســــن بالتجارة املتعلقة
وصيانة البيانات وحتريــــر األساســــية الســــجالت مجع باختصار تتضمن
القوانني د حتدِّ البلدان معظم ويف ونشر اإلحصاءات١٨. البيانات قواعد
ونشــــرها. التجارة إحصاءات جبمع املكلفة الوكاالت أنشــــطة الوطنية
جتميع هذه أنه ميكــــن إال بــــه، اخلاصة ترتيباته املؤسســــية بلــــد ولــــكل
وكالة. بكل املناطة املســــؤوليات حســــب حمدودة يف فئات الترتيبــــات
عادة التجارة هي إحصاءات مجع ونشر عن املسؤولة الرئيسية واهليئات
ويف املركزية. والبنوك الوطنيــــة، وإدارات اجلمــــارك اإلحصــــاء إدارات
احلكومي املســــؤول اجلهاز أو التجارة لوزارة تكون قد البلــــدان بعــــض
األخرى احلكومية واهليئــــات وللوزارات الصدد. هــــذا يف مســــؤوليات
إخل) تنمية التجارة، جمالس واالقتصاد، التجارة وزارات السلع، (جمالس

إضافية. تقدمي معلومات مثل هامة، أدوار
األساســــية على اســــتخالص الســــجالت مجع وينطــــوي - ١٧
اإلدارات مــــن اجلمــــارك وغريها ســــجالت مــــن املطلوبــــة املعلومــــات
مع تعاونًا نشطًا األمر ويتطلب معلومات. مصادر لديها اليت احلكومية
لزم إذا والبحث – على ســــهولة انسياب املعلومات اجلهات عمًال هذه
وينبغي جلهات جتميع البيانات. الستكمال مصادر إضافية عن – األمر
ونقلها جبميع البيانات اخلاصة أنشطتها تعديل أو وضع لدى البيانات
األمم وضعته الذي التجارية املستندات مفتاح تصميم أن تســــتخدم
فيما إلكترونيًا البيانات بتبادل اخلاصة املتحدة األمم وقواعد املتحدة
تصميم مفتاح بوضــــع قام وقد والنقل١٩. باإلدارة والتجــــارة يتعلــــق

املؤسسي اإلطار  - الثاين  الفصل

اجلمركية  الرقابة مدى باختالف  اجلمارك سجالت  موثوقية ختتلف قد ١٧

التجار. وتعاون

ونوعية  البيانات معاجلة مزيد من التفاصيل عن لالطالع على ١١ الفصل انظر ١٨

بنشر البيانات. املتعلقة املسائل بشأن ١٢ الفصل على االطالع ميكن البيانات، كما

اإلنترنت:  شبكة على التالية املواقع الرجوع إىل ميكن التفاصيل من  ملزيد ١٩

http://www.unece.org/ و http://www.unece.org/cefact/images/layoutk2.gif

.http://www.unece.org/cefact/trafix/bdy_recs.htm و cefact/rec/rec01en.htm
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ألوروبا االقتصادية املتحدة األمم جلنة تبادل البيانات وقواعد املستندات
أن وجيب األعمال. ودوائــــر األخرى الدولية املنظمــــات مع بالتعــــاون
حمفوظة الســــجالت من جمموعة البيانات جلمع عملية أي نتيجة تكون

للتحرير. مناسب بشكل
األنشطة متنوعة من جمموعة على حترير البيانات يشــــتمل - ١٨
اليت يتم بالبيانات يتعلــــق فيما اإلحصائية املتطلبــــات تكفــــل تلبية الــــيت
التجارية املعامالت بيانات يف الرموز من التحقق يشمل وهذا جتميعها،
املعاملة) الشــــريك يف والبلد والســــلع اجلمركية اإلجراءات رموز (مثًال
مت املتوقعة. وإذا القيم مع املحسوبة قيم الوحدات توافق مدى ومقارنة
التأكد الطالبة للبيانات اجلهة أن تطلب جيب مشكالت أي اكتشــــاف
الالزمة، مث التصحيحات وإجراء البيانات منها املستقاة الوثيقة دقة من

األصلية. البيانات حمل إحالل البيانات املحررة
العمليات إىل ونشــــرها البيانــــات صيانــــة قواعد وتشــــري - ١٩
إحصاءات يف صيغة لوضعهــــا اخلام البيانات لضمــــان معاجلــــة الالزمــــة
من والتأكد احلاســــوب، يف البيانــــات حفــــظ جتاريــــة. ويشــــمل ذلك
بيانات معامل والتأكد من البيانات الناقصة وحتديد السجالت، اكتمال
مث إتاحة السالسل، اكتمال من والتأكد البيانات اتساق معينة، وحتليل
تقارير إعداد طريق الداخلي وللمســــتعملني عــــن للتدقيق اإلحصاءات
مشاكل، جماالت فيها عن األنشطة هذه تكشــــف وقد وخمصصة. عامة

وتدقيقها. البيانات مجع عن طرق لتحسني تسفر أن وميكن
إدارة تكون أن هي الترتيبات املؤسســــية انتشــــارًا وأكثر - ٢٠

املهام. عن هذه مسؤولة اجلمارك أو املركزي اإلحصاء أو املصرف
أكثر هــــذه البيانــــات. بتجميــــع تقــــوم اإلحصــــاء إدارة - ٢١
املســــؤولية اإلحصاء إدارة تتوىل احلالة هذه ويف انتشــــارًا. املمارســــات
ونشــــر البيانات، قواعد وصيانة التدقيــــق، ذلك يف مبــــا التجميع، عــــن
املســــؤولة هي واجلمارك املنهجية. اإلرشــــادات وإصدار اإلحصاءات،
أساس على ا اإلحصاء إدارة وتزويد الســــجالت األساســــية مجع عن
إحالتها للبيانات قبل التدقيق ببعض عادة اجلمارك إدارة وتقوم منتظم.
لبيانات التدقيق من مبزيد اإلحصاء إدارة وتقوم إدارة اإلحصــــاء٢٠. إىل
(غري أخرى من مصــــادر املتلقــــاة البيانــــات مــــع وإدماجهــــا اجلمــــارك

اجلمارك).
من املتأتية البيانــــات إىل اإلحصاء إدارة تطمئــــن ولكــــي - ٢٢
مجيع مع وثيقة عالقـات تعاونيــــة تقيم أن هلــــا ينبغي خارجيــــة مصــــادر
تقوم وينبغي أن تزودهــــا بالبيانات. اليت واهليئــــات احلكومية اإلدارات
– البيانات مقدمــــي أكرب – وهــــي اجلمــــارك وهيئــــة اإلحصــــاء إدارة
أدوار حتدد تفاهم مذكــــرة بتوقيع للبيانات املقدمــــة وســــائر اهليئات

إنتاج اإلحصاءات جبميع جوانب يتعلق فيما طرف كل ومسؤوليات
حسب احلاجة. التفاهم مذكرة حتديث وتوزيعها. وجيري الرمسية

تتوىل احلالة هــــذه يف البيانات. بتجميــــع تقوم اجلمــــارك - ٢٣
البيانات مجع ابتداء من البيانات جتميع أنشطة مجيع مســــؤولية اجلمارك
املعلومات على اجلمارك باحلصول إدارة تقوم أن وينبغي نشرها. إىل
إىل تسعى وأن اخلاصة، سجالا إىل إضافة مصادر أخرى من الالزمة
املنهجية اخلاصة التوصيات باتباع شاملة وااللتزام تغطية إىل الوصول
إدخال عن عادة املســــؤولة هي اإلحصاء وإدارة بإحصاءات التجارة.
احلســــابات لنظام وفقًا نشــــر البيانات يتطلبها قد إضافية تعديالت أي

املدفوعات. نظام ميزان أو القومية
إىل احلاجة مها: (أ) متناقضني مطالبة بأمريــــن واجلمــــارك - ٢٤
اإلجراءات تبســــيط يعين وهذا التجارة، انســــياب أمام احلواجــــز إزالــــة
الضغط املتزايد تلبية و(ب) التجار؛ من اإلبالغ متطلبات من والتخفيف
أجل من التجاري) واملجتمع احلكومية (اجلهات البيانات مستعملي من
وقت أقل. يف أكثر بتفصيالت جيدة نوعية من البيانات مزيد من توفري
البيانات مصادر كل املتطلبات، وللتأكد من اســــتخدام هذه ولتلبية
ا، للمنهجية املوصى البيانات جتميع إجراءات مطابقة ومن األخرى
إدارة وخاصة األخرى املعنية اجلهات مع أن تتعاون اجلمارك ينبغــــي

٢٢ أعاله). الفقرة اإلحصاء (انظر
املصرف البيانات. يقوم بتجميع يقوم املركزي املصــــرف - ٢٥
إحصاءات ونشــــر بتجميع البلــــدان٢١ حمدود مــــن عــــدد يف املركــــزي
اجلمارك ســــجالت املصرف يتلقى الترتيب هــــذا التجــــارة. ومبوجــــب
تشبه بطريقة التجارة ونشــــر إحصاءات ويقوم بتجميع بشــــكل منتظم

العملية. هذه إدارات اإلحصاء تتوىل حني املتبعة الطريقة
ترتيبات ميكن وجــــود اإلداري للبلــــد اهليــــكل وحبســــب - ٢٦
إحصاءات ونشــــر بتجميع تقوم الفعالية بنفس تتســــم أخرى مؤسســــية

أعاله). ١٦ الفقرة (انظر التجارة
إحصاءات إىل السابقة املؤسسية الترتيبات من أي تؤدي - ٢٧
اخلطوط اتبعــــت قد املســــؤولة اهليئة تكــــون أن بشــــرط مقبولة جتــــارة
املصادر اإلحصائية ا، واستخَدمت املعَترف الدولية املنهجية التوجيهية
الترتيبات كانت وأيًَّا املناســــبة. التجميع إجراءات وطبَّقت هلا املتاحة
بإعادة بشــــكل دوري تقوم أن املســــؤولة جيب فإن اهليئة املؤسســــية
أن من للتأكد نفســــها واإلحصاءات واألســــاليب التعاريف النظر يف
ا، املعَترف الدولية املنهجية التوجيهية وفقًا للخطوط مت قد جتميعها
يف الوقت املناسب. وأا متاحة للمستعملني نوعية جيدة، وأا من
عن املسؤولة الوكالة تقوم ينبغي أن احلاالت ويف مجيع - ٢٨
واملفاهيم للترتيبــــات التنظيمية وصف واضح البيانــــات بتقدمي نشــــر

التجميع املستعمل. وأسلوب املستخَدَمة والتعاريف
لألغراض  الترميز  سالمة حيث  من املعامالت تراجع املثال: سبيل ٢٠ على

الوحدات قيم  اتساق حيث من  أو  الشريكة، البلدان أو  السلع  رموز أو اجلمركية 
سجالت يرجع إىل التدقيق أخطاء يف ظهرت وإذا املتوقعة. الوحدات مع قيم املحسوبة
سجالت أما االسترياد،  سجالت عادة على التدقيق وجيرى  اجلمارك. يف املعامالت

تدقيق. دون اإلحصاء إدارة إىل عادة فتحال وشيلي.التصدير وبلجيكا وبارغواي إكوادور وأوروغواي املثال: سبيل على منها ٢١
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الوكاالت بني التعاون - جيم
جتميع املشتركة يف الوكاالت بني التعاون يف أن ال شــــك - ٢٩
إحصاءات إنتاج من أجل يف غاية األمهية التجارة هي مسألة إحصاءات
املوارد إىل خاص بالنظــــر بشــــكل ضرورية مســــألة وهي جيدة. جتــــارة
حديثة إحصاءات علــــى الطلب وزيادة الســــرِّية، ومســــائل املحدودة،
إلداراة ينبغي املتنافســــة، الطلبات هلذه واســــتجابة ودقيقة. لة ومفصَّ
املعلومات مجع يف مشتركة أخرى وأي وكاالت واجلمارك اإلحصاء
للتأكد وثيقة عمل بينها عالقات تقيم التجارة أن اخلاصة بإحصاءات
ميكن واملحتملة اليت اجلارية بالتطورات علم على وكالة كل أن مــــن
توقيع أعاله بشأن الفقرة ٢٢ (انظر إحصاءات التجارة على تؤثر أن

تفاهم). مذكرة
واملحافظة هذه الوثيقــــة العمل عالقات إقامــــة أن - الواقــــع ٣٠
أي على املســــؤولة اطالع الوكالة لضمان ضرورية مســــألة هي عليها
هي الوكاالت اليت تطرأ على اليت واإلجراءات السياســــات تغيريات يف
التجارة، إحصاءات جتميع على تؤثر أن ميكن املعلومات واليت مصــــدر
الوكالة احتياجات على املعلومات مصدر الوكاالت اليت هي واطــــالع
طرف كل حيترم التعاوين اإلطار هذا ويف والنشر. التجميع عن املسؤولة

بسرية املعلومات. اخلاصة التشريعات
وثيقة عمل إقامة عالقــــات أجل األمر من يتطلــــب وقــــد - ٣١
املسؤولة الوكالة جانب من مالية إضافية موارد ختصيص واحلفاظ عليها
األخص على وكاالت املصدر (منها لبعض فيمكن املصدر. ووكاالت
إدارة جتمعها الــــيت املعلومات تكامل مــــن تســــتفيد أن اجلمــــارك) إدارة
جتمعها اليت بياناــــا وكذلك املعلومات قواعد يف وإدماجها اإلحصــــاء
األســــعار بيانات (ومنها مثًال الوكاالت من وغريها املصارف املركزية
وقت يف صادرة املتاحة البيانــــات تكون أن بشــــرط الوحدة)، قيمــــة أو

املطلوبة. النوعية متطلبات مع لتتفق جيد

اجلمارك حالة احتادات يف املؤسسية الترتيبات  ٢-٢
احتاد الدولية تعرِّف املنظمة اجلمركية اجلمارك. احتادات - ٣٢
مجركيني إقليمني حمل ليحل له إقليم مجركي يشكِّ ”كيان بأنه اجلمارك

.٢٢“ ... أكثر أو
الثالثة. عند البلــــدان مــــع التجارة عــــن البيانات جتميــــع - ٣٣
بيانات بتجميع تقــــوم اليت للوكاالت ينبغــــي مجركي، احتاد تكويــــن
مع التجارة بيانات نوعية لضمان اخلطوات الالزمة تتخذ أن التجارة
اإلجراءات بتوحيد يتم ذلك أن وميكن توقيتها. الثالثة وحسن البلدان
نشرة يف الواردة مع التوصيات يتفق بالشكل الذي وتبسيطها اجلمركية
يف احلال هو كما املعنية، املؤسسات بني والتعاون والتعاريف. املفاهيم
أساســــية. مســــألة هي منفردة، بلدان بتجميعها تقوم اليت اإلحصاءات
التجارة إحصاءات إىل احلاجة عمومًا تــــزداد اجلمركية االحتــــادات ويف

وهذا البيانات. مبوثوقية اهتمامًا يف االحتاد الدول األعضاء تويل أن وإىل
أن ميكن الذاتية بناء القدرة أجل من جهود عنه من ينتج وما االهتمام،

التجارة. إحصاءات بيانات جتميع يف يفيد كثريًا
االحتاد دول بــــني التجارة إحصاءات جتميــــع إىل مدخــــل - ٣٤
من معفاة اجلمركي يف االحتاد األعضاء الدول تكون ما عادًة اجلمركي.
اجلمركية والضوابط يكون التسجيل أن والتسجيل، أو اجلمركية القيود
بني تتم اليت االتفاقات طبيعة علــــى يتوقف وهذا كبري، حــــد إىل خمففــــة
بالتجارة املتعلقة اإلحصــــاءات فإن الوقت نفس ويف األعضاء. الــــدول
حتليل السياســــة أجل من عادة مطلوبة االحتاد اجلمركي بني دول فيمــــا
البيانات. مصادر مسألة يثري وهذا رصد أداء االحتاد، أجل القومية ومن
على الظروف اخلاصة مجركي احتــــاد كل يتبناها اليت وتتوقــــف احللول
على جه يســــري الذي التايل يف املنهج النظر ومن املفيد االحتاد. لدول

االحتاد األورويب:
اجلمركي حني االحتاد دول بني حركة البضائــــع ل ُتَســــجَّ ( أ )
ويف بعض منها. خترج أو األعضاء للدول اإلحصائية املنطقة إىل تدخل
وقت التســــجيل والطائرات) ُيحدَّد الســــفن يف التجارة (مثل احلاالت
إحدى يف يقيم شــــخص امللكية من نقل فيه الذي تتم الوقت باعتبــــاره

عضو أخرى؛ دولة يف شخص يقيم إىل األعضاء الدول
املعلومات مجركية يتم مجع وجود سجالت عدم حالة ويف (ب)
الغرض٢٣. هلذا خمصصة استمارات باستخدام التجارية من الشــــركات
الصفقة جمموع معلومات عــــن هذه االســــتمارات تتضمن وينبغــــي أن
سواء سلع معيَّنة، يف التجارة عن وكذلك الوحدة قيمة حبسب التجارية

الشريك؛ البلد وحسب العددية، بالقيمة أو الوحدة بقيمة
عتبات (من د ُتحدَّ اإلبــــالغ، عبء ختفيف على وعمــــًال (ج) 
أدناه)؛ الفقرة ٦٩ (انظر عنها املَُبلَّغ الكمية) للبضاعة أو القيمة حيث
الصادرات بيانــــات مجع فيها يكــــون اليت ويف احلــــاالت (د)
الصغرية من الشــــركات اآلالف ألن مجع بيانــــات الواردات مــــن أَدّق
إلحدى فيمكن الــــواردة، عن التجارة باإلبالغ يقومــــون واألفــــــراد ال
اليت البيانات واقــــع صادراا من بيانات عن تبلِّــــغ أن رة املصدِّ الــــدول
التعديل الالزم، كبديل إجراء مع عن وارداا، املستوردة الدولة جتمعها

وارداا؛ لبيانات
استخدام استـمارات يف اجلمركي االحتاد وإذا اســــتمر (هـ)
تقوم بتجميع اليت فإن اجلهة املبسط، شكلها يف البضائع عن اإلبالغ
ذات اإلحصائية املعلومــــات تســــتخدم مجيع أن اإلحصــــاءات ينبغي
البيانات هــــذه تســــتكِمل وأن هذه االســــتمارات يف الواردة الصلــــة

مجركية؛ مصادر غري من اليت جتمعها باملعلومات
الشــــريك البلد يكون أن ميكن اإلحصائية الناحيــــة ومــــن (و) 
وصول جهة آخر اليت تكون العضــــو الدولة هو الصادرات حيث مــــن

اجلمركية  املنظمة عن  الصادرة الدولية اجلمارك مصطلحات قائمة انظر ٢٢

.(١٩٩٥ (بروكسل، العاملية

لإلقرار  وكبديل الضريبة مجع ألغراض اخلاصة االستمارات بعض ٢٣ ُتستخَدم

األول، اجلزء انظر االستمارات هذه على أمثلة من لالطالع الوقت؛ نفس اجلمركي يف
ألف. املرفق
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منها اليت ُترَســــل العضو الدولة (الوصول) للواردات للبضاعة وبالنســــبة
احلالة٢٤؛ هذه يف واردة ليست املنشأ قواعد ألن البضاعة،

الفواتري على أســــعار البضاعــــة تقييم يعتمــــد أن وجيــــب (ز) 
والتأمني. الشحن تكلفة اإلضافية بشأن املعلومات وعلى املبلَّغة،

اجلمركي. االحتــــاد مســــتوى على التجــــارة إحصــــاءات - ٣٥
جتميع إىل باإلضافة االحتادات اجلمركيــــة، قامت أمانــــات لو حبــــذا
االحتاد يف األعضــــاء الدول تقوم ــــا الــــيت التجاريــــة اإلحصــــاءات
على عالوة الثالثــــة البلدان مــــع التجارة تشــــمل والــــيت اجلمركــــي،
اجلمركي، بتجميع االحتاد يف األعضاء مع البلدان األخرى التجــــارة
لالحتاد يتعلــــق باملنطقة اإلحصائية فيما للتجارة تفصيلية إحصــــاءات
التوصيات أســــاس على البيانات هذه وجيــــب جتميع ككل. اجلمركــــي

املفاهيم والتعاريف. نشرة يف الواردة
األصل هي  يف البضاعة منها ُأرِسَلت اليت الدولة اعتبار العملية يتم من الناحية ٢٤ 

املصدرة. الدولة
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بشأن العاملية اجلمركية وثائق املنظمة الواردة يف األحكام ٣-١
اجلمركية واإلجراءات اجلمركية اإلقرارات

نبذة عامة  - ألف
التجارة. بيانات مصادر أهم اإلقرار اجلمركي باعتبــــاره - ٣٦
منها أو ما لبلد االقتصادية املنطقة إىل سحبها) (أو البضائع إحضار يتم
ومستندات إقرارات من ذلك يرافق ما مع خمتلفة مجركية إجراءات وفق
احلركات. اهلامة هلذه اإلحصائية البيانات من على كثري حتتوي مجركية
اجلمركية السجالت أن والتعاريف املفاهيم تعترب وثيقة ذلك أجل ومن
اإلحصائيني وتوصــــي التجــــارة، للمعلومات عــــن مصــــدر هــــي أهــــم
و١١)٢٥. ١٠ الفقرتان والتعاريف، املفاهيم (نشــــرة منها باالســــتفادة
البلدان اجلمركية باختالف واملمارســــات اجلمركية النظم ختتلف وقــــد
يؤدي مما والوثائق، اإلجــــراءات بتلك يتعلق بالتفاصيــــل اخلاصة فيمــــا
تلبية وعمــــًال عــلى اخلاصة بالبلد. البيانــــات توافــــر يف اختالفــــات إىل
وكفالة السياسة القومية، ألغراض املفيدة البيانات زيادة إىل احلاجة
مع التعاون البيانات ِعي ملجمِّ ينبغــــي دوليًا، البيانات مقارنة إمكانيــــة
الدولية التوجيهية مراعــــاة اخلطوط يف الوطنية اجلمركية الســــلطات
العاملية٢٦. اجلمركية املنظمة وضعتها اليت اجلمركية اإلجراءات بشأن
إليها. املشار واإلرشادات املصطلحات موجز التالية الفقرات يف ويرد
اإلقرار اإلقرار. م ومقــــدِّ الســــلع) (عن - اإلقــــرار اجلمركي ٣٧
اجلمارك، تقبلــــه تتبعه أو الــــذي بالشــــكل فعل، أو بيانــــات هــــو ”أي
هو اإلقرار م ومقدِّ اجلمــــارك“٢٧. تطلبها بيانات معلومــــات أو يعطــــي

م اإلقرار مجركيًا أو يقدَّ إقرارًا م يقدِّ اعتباري أو طبيعي شــــخص ”أي
هو بالضرورة ليس م اإلقرار كيوتــــو أن مقدِّ اتفاقية وتذكر بامســــه“٢٨.
البضاعة يف يف التصرُّف احلق له يكون شخصًا وإمنا قد البضاعة صاحب
أي البضاعة أو إليه املرَسل أو وكيل الشــــحن الناقلة، أو الشــــركة (مثًال
يتضمن اجلمركي“ ”اإلقــــرار وتعبري عليه اجلمارك)٢٩. وكيــــل توافــــق
اليت اإلقرارات وأيضًا الورقي شــــكلها يف التقليدية اجلمركية اإلقرارات
الذي التصرف وكذلك الشفوية أو اإللكترونية طريق الوسائل عن تتم
خيتلف وقد اخلط األمحر. األخضر أو اخلط من مبروره املســــافر به يقوم
أكثر أن إال كبــــريًا، اختالفًا اإلقــــرارات هذه يف البيانــــات“ ”حمتــــوى
اجلمارك من إخراج البضاعة عند م تقدَّ الوثائق اليت هي مشوًال البيانات
٦٦ و ٤٢ و ٤١ الفقرات املباشر (انظر للتصدير أو املحلي لالستعمال

أدناه).

كيوتو اتفاقية مبوجب اجلمركية اإلجراءات باء -
التجارة. بيانــــات جبمع املتعلقــــة اجلمركيــــة - اإلجــــراءات ٣٨
اليت البضائع علــــى اجلمارك تطبقها ”معاملــــة هو اجلمركــــي اإلجــــراء
(األصلية كيوتو اتفاقيــــة مرفقات اجلمركيــــة“٣٠. حتدد للرقابة ختضــــع
وممارسات معايري تنص على كما اجلمارك، بإجراءات قائمة واملنقََّحة)
نظر إحصائية، ميكن فصل األنشطة. ومن وجهة هذه بشأن ا يوصى

فئتني: يف هذه اإلجراءات
إحصاءات يف اليت تدخل الســــلع تشــــمل اليت اإلجراءات ( أ )

التجارة؛
هذه من اليت تســــتبعد الســــلع الــــيت تشــــمل اإلجــــراءات (ب)

اإلحصاءات.

البيانــــــات مصـــــادر

الصلة ذات األخرى اجلمركية واملستندات اإلقرار اجلمركي الفصل الثالث -

الشريك ميكن  البلد واردات من البيانات) من (وغريها اجلمركية البيانات ٢٥

١٣-٢ أدناه). الفصل (انظر طريق تبادل املعلومات عن املصدِّر البلد يف تفيد أن

تبسيط اإلجراءات  بشأن الدولية االتفاقية يف واردة اإلجراءات هذه معظم ٢٦

يف ونقَِّحت ١٩٧٣ أيار/مايو ١٨ يف كيوتو يف وقَِّعت اليت وتنسيقها، اجلمركية
املصطلحات سجل عن أيضًا العاملية اجلمركية املنظمة حزيران/يونيه ١٩٩٩؛ ولدى
(انظر اجلمركية املصطلحات استخدام  يف التوحيد تيسري أجل من الدولية اجلمركية

.(٢٢ احلاشية

كيوتو  اتفاقية أيضًا انظر العاملية، اجلمركية املنظمة مصطلحات قائمة انظر ٢٧

البضائع. E19/F8، اإلقرار عن ،٢ الفصل العام، املرفق املنقََّحة،

كيوتو  اتفاقية أيضًا انظر العاملية، اجلمركية املنظمة مصطلحات قائمة انظر ٢٨

.(E14/F7 ،٢ الفصل العام، (املرفق املنقَّحة

توجيهية  وخطوط حاشية املعيار ٥؛ .١ - ٨ باء املرفق كيوتو، اتفاقية انظر ٢٩

.٣-٧ و ٣-٦ املعيار ،٣ الفصل العام، املرفق املنقََّحة، لالتفاقية

 ،(٢٢ احلاشية (انظر العاملية اجلمركية املنظمة مصطلحات قائمة  انظر  ٣٠

.E7/F3 ،٢ الفصل العام، املرفق املنقَّحة، كيوتو واتفاقية
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كيوتو اتفاقية حتدده ما جانب إىل أخــــرى تقرر البلدان إجراءات وقــــد
اإلحصاءات بتجميع تقــــوم اليت وللجهة أدنــــاه). ٦٣ الفقرة (انظــــر
حســــب اإلجراءات اجلمركية تســــتبعده من وما ما تدرجه تقرر أن

والتعاريف. املفاهيم يف نشرة الواردة التوصيات
تشــــمل اليت كيوتو اتفاقية مبوجب اجلمركية اإلجراءات - ٣٩
دولية حدودًا تعرب اليت إحصاءات التجارة. السلع يف تدخل اليت السلع
التجارة إحصــــاءات يف جيب أن تدخل التالية مبوجــــب اإلجــــراءات

املنقحة): كيوتو واتفاقية األصلية كيوتو اتفاقية إىل (إلشارة
١ - باء (املرفق لالســــتخدام املحلي اجلمركي التخليص ( أ )
١ الفصل اخلاصباء، واملرفق ٣ الفصل العام، املرفق األصلية)، (االتفاقية

املنقََّحة))؛ (االتفاقية
األصلية)/ (االتفاقية ١ - جيــــم (املرفق املباشــــر التصدير (ب)

املنقحة))؛ (االتفاقية ١ الفصل جيم، اخلاص املرفق
٣ (االتفاقية - (املرفق باء حالتها بنفــــس التصدير إعــــادة (ج)

املنقحة))؛ (االتفاقية الفصل ٣ اخلاص باء، األصلية)/املرفق
(االتفاقية (٣ - هــــاء (املرفق مســــتودعـــات اجلمــــــارك (د)

املنقحة))؛ (االتفاقية الفصل ١ اخلاص دال، األصلية)/املرفق
٦ (املرفق الداخلي التصنيــــع املؤقــــت ألغراض اإلدخــــال (هـ)
املنقحة)) (االتفاقية ١ الفصل اخلــــاص واو، األصلية)/املرفق (االتفاقيــــة

أدناه)؛ ١١٩ الفقرة (انظر
٨ هاء - باخلــــارج (املرفــــق للتصنيع املؤقــــت التصديــــر (و)
املنقحة)) (االتفاقية ٢ الفصل اخلــــاص واو، األصلية)/املرفق (االتفاقيــــة

أدناه)؛ ١١٩ الفقرة (انظر
األصلية)/املرفق (االتفاقية ١ - (املرفق واو احلرة املنطقــــة (ز)

املنقحة))؛ (االتفاقية ٢ الفصل دال، اخلاص
٢ واو - (املرفــــق املحلي لالســــتخدام البضائــــع تصنيــــع (ح)
املنقحة))؛ (االتفاقية ٤ الفصل األصلية)/املرفق اخلاص واو، (االتفاقية
الربيد حبركة يتعلــــق فيما الرمسية اجلمركيــــة اإلجــــراءات (ط)
٢ الفصل يــــاء، اخلاص األصلية)/املرفــــق (االتفاقيــــة ٤ - واو (املرفــــق

أدناه)؛ ٧٨-٨٢ الفقرات (انظر املنقحة)) (االتفاقية
األصلية)/ (االتفاقية ٥ - واو (املرفــــق العاجلة الرســــائل (ي)
فيه الواردة املبادئ أدرجت ولكن املنقحة االتفاقية يف ألغي املرفق هــــذا
(االتفاقية ٥ الفصل يــــاء، اخلاص ٣، واملرفق الفصل العــــام، املرفــــق يف

املنقحة)).
تشــــمل اليت كيوتو اتفاقية مبوجب اجلمركية اإلجراءات - ٤٠
حـدودًا تعرب إحصاءات التجارة. الســـــلع اليت من املســــتبعدة الســــلع
إحصاءات اســــتبعادها من جيب التالية اإلجــــراءات مبوجــــب دوليــــة

التجارة:

(االتفاقية ٢ - ألــــف (املرفق للســــلع املؤقــــت التخزيــــن ( أ )
املنقحة))؛ (االتفاقية الفصل ٢ اخلاص ألف، األصلية)/املرفق

(االتفاقية ٣ - ألــــف (املرفــــق التجاريــــة النقــــل وســــائل (ب)
املنقحة))؛ (االتفاقية الفصل ٣ اخلاص ياء، األصلية)/املرفق

االتفاقية ٤ ألف - (املرفــــق للمخازن (ج) املعاملــــة اجلمركية
املنقحة))؛ (االتفاقية الفصل ٤ اخلاص ياء، األصلية)/املرفق

األصلية)/ (االتفاقية ١ هاء - (املرفق اجلمركي الترانزيت (د)
املنقحة))؛ (االتفاقية ١ الفصل هاء، اخلاص املرفق

األصلية)/ (االتفاقية ٢ - هاء املجزأة (املرفق الشــــحنات (هـ)
املنقحة))؛ (االتفاقية ٢ الفصل هاء، اخلاص املرفق

(املرفق احلالة بنفس التصدير إعادة رهن (و) اإلدخال املؤقت
(االتفاقية ١ زاي، الفصل اخلاص األصلية)/املرفق (االتفاقيــــة ٥ - هــــاء

املنقحة))؛
٣ واو - (املرفق املتاحة للمســــافرين اجلمركيــــة املرافــــق (ز)
املنقحة)) (االتفاقية ١ الفصــــل ياء، اخلاص األصلية)/املرفق (االتفاقيــــة

أدناه)؛ ١١٦ الفقرة (انظر
(االتفاقية ٧ - واو (املرفق الســــاحل البضائع باجتاه نقــــل (ح)

املرفقة)). (االتفاقية الفصل ٣ اخلاص هاء، األصلية)/املرفق
من إجراء لكل معيَّنة ومتطلبــــات تعريفات على اتفاقيــــة كيوتو وتنــــص
٤١ الفقرات يف ويرد أعاله؛ ٤٠ الفقرتني ٣٩ و يف الواردة اإلجراءات
أعاله (اإلجراءات ٣٩ الفقرة يف مذكــــور إجراء لكل وصــــف ٥٠ إىل
يف املســــجلة املعلومات من التجارة). وكثري إحصاءات يف تدخل الــــيت
إحصاءات جتميع ألغراض أساســــية معلومات هي اإلقرارات اجلمركية
يلي. فيما ١٠ ٥ إىل الفصول يف مناقشتها وستجري البضائع الدولية

املباشــــر. والتصدير احمللي لالســــتخدام البضاعة ختليــــص - ٤١
باعتباره املحلــــي لالســــتخدام البضاعة كيوتــــو ختليص اتفاقية ُتعــــرَّف
اإلقليم يف دائمًا ســــتظل املســــتوردة البضاعة أن مجركيًا ”يعين إجــــراًء
على ”ينطبق مجركيًا إجــــراًء باعتباره املباشــــر اجلمركــــي“، والتصدير
دائمًا خارج احلر وتظل التداول إىل اجلمركي اإلقليم تغادر اليت السلع
السلطات أن على االتفاقية احلالتني تنص كلتا ويف اجلمركي“٣١. اإلقليم
من ضرورية تعترب بيانات اجلمركي اإلقــــرار م أن يقدِّ تطلب اجلمركيــــة

جتميع اإلحصاءات. ومن أجل القوانني الوطنية تنفيذ أجل
الســــلع تكون حني اإلقرار اجلمركي يف املطلوبة البيانات - ٤٢
املباشــــر. للتصدير أو احمللي لالســــتهالك ة عليها معدَّ التخليص يتم اليت
التخليص املطلوب يكــــون حني الذي يقدَّم اجلمركي اإلقــــرار يتطلــــب

 ،١ - (جيم (أ)، واملرفق والتعاريف باء - ١، املرفق كيوتو، اتفاقية انظر  ٣١

اخلاص واملرفق ١ الفصل اخلاص باء، املرفق االتفاقية املنقحة، أيضًا وانظر (أ)؛ التعاريف
.١ الفصل جيم،
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يلي:٣٢ ما عادة املباشر) التصدير (أو املحلي على البضاعة لالستهالك
باألشخاص: البيانات اخلاصة ( أ )

اإلقرار؛ م اسم وعنوان مقدِّ •
(املصدِّر)؛ املستورد وعنوان اسم •

(املرِسل)؛ إليه وعنوان املرَسل اسم •
بالنقل: تتعلق بيانات (ب)

النقل؛ واسطة • 
النقل؛ وسيلة حتديد •
بالسلع: تتعلق بيانات ( ج )

املقصد)؛ (بلد املنشأ وبلد السلع منها أتت اليت البلد •
والعالمات  طبيعــــة التعبئــــة، (الرقم، التعبئــــة وصــــف •

الوزن)؛ النوع، واألرقام،
على السلع؛ اجلمركية التعريفة وصف •

والضرائب اجلمركيــــة تقدير الرســــوم أجل من بيانــــات ( د )
تصدير أي رسوم تقييم أجل من بيانات السلع)، من أنواع نوع (لكل

ضرائب: أو
التعريفة؛ عنوان • 

علــــى الوارد  الرســــوم والضرائــــب اجلمركية • معــــدل
(الصادر)؛

الكمية؛ أو الصايف، الوزن اإلمجايل، الوزن •
حالة  يف (القيمــــة - اجلمارك عليهــــا رة املقــــدَّ القيمــــة •

الصادرات)؛
أخرى: ) بيانات هـ )

وصف السلع؛ يطابق اإلحصائي الذي البند رقم •
إىل الســــند  إشــــارة أو البضاعة منها أتت اليت املنطقة •

تفضيلية)؛ معاملة مطلوبًا يكون (حني القانوين
اإلقرار  بيانات إلثبات مة املقدَّ املســــتندات إىل • إشــــارة

اجلمركي؛
اإلقرار. م مقدِّ وتوقيع والتاريخ املكان ( و )

اتفاقية حالتها. تتطلــــب بنفــــس الســــلع اســــترياد إعــــادة - ٤٣
استرياد إعادة أجل من املســــتخَدمة السلع ــــق إقرارات ”تنسَّ كيوتو أن
السلع التخليص على املســــتعملة يف اإلقرارات مع حالتها بنفس الســــلع
بتجميع تقوم اليت تتعــــاون اجلهة أن وجيب .٣٣ املحلي“ لالســــتهالك

حيث من اإلقــــرارات هذه يف تنســــيق اجلمارك إدارة مــــع البيانــــات
أن االتفاقية وتالحــــظ للمقارنة. وقابليتهــــا البيانــــات إتاحــــة حتســــني
إجراء خصيصًا بشأن يقدَّم الذي اإلقرار من بدًال أن تقبل، هلا اجلمارك
على حيتوي الســــلع تصدير وقت يف يقدَّم إقرار الســــلع، اســــترياد إعادة
ذا الســــلع عن اإلقرار م وحني يقدَّ البضاعة. اســــترياد بإعادة ــــد تعهُّ
قيد بأا وتوصف اجلمركي خاضعة لإلجراء عادة تعَترب الشكل فإا

التجارة. إحصاءات من استبعادها املؤقت“ وجيب ”التصدير
أن التشــــريع على تنص اتفاقية كيوتو اجلمركي. التخزين - ٤٤
وينبغي وحمتوياته. اجلمركي اإلقرار تقدمي شروط حيدِّد الذي هو الوطين
إدارة مع ترتيبات أن تتخذ اإلحصــــاءات بتجميع تقوم اليت للجهــــة
شــــهرية تقارير على أو اجلمركية الوثائق علــــى اجلمــــارك للحصول
اجلمركية والعامل بني املخازن واخلارجة) (الداخلة حركة الســــلع عن
لتجميع إحصاءات اإلحصاءات كأساس هذه واســــتخدام اخلارجي،

التجارة.
الداخلي. التجهيز ألغــــراض الســــلع عن املؤقت اإلفراج - ٤٥
اخلاصة د الشــــروط حيدِّ الوطين التشــــريع أن على اتفاقيــــة كيوتو تنــــص
املســــتندات بتنســــيق توصي إال أا وحمتوياته. اجلمركي اإلقرار بتقدمي
الداخلي ألغراض التجهيز املؤقت باإلفراج الســــماح بشــــأن م اليت تقدَّ
لالستخدام الســــلع اجلمركي عن اإلقرار يف املســــتعملة املســــتندات مع
باإلجراء املســــتند لإلذن نفس ُيســــتخَدم احلاالت بعض ويف املحلي٣٤.
تقوم بتجميع للجهة اليت وينبغي نفســــه. اجلمركي ولإلقرار اجلمركي
هذه اإلقرارات يف تنسيق إدارة اجلمارك مع تتعاون أن اإلحصاءات
إحصاءات يف والتصدير االسترياد لتدفقات الكاملة لضمان التغطية

للمقارنة. البيانات وقابليتها حتسني إتاحة التجارة، وكذلك
توصي اخلارجي. التجهيــــز ألغــــراض املؤقت التصديــــر - ٤٦
شــــأن يف املباشــــر للتصدير املخصص اإلقرار باســــتخدام كيوتو اتفاقية
يتطلب الوطين التشــــريع كان وإذا اخلارجي. للتجهيز رة املصدَّ البضاعة
بالتصدير مع اإلقــــرار اخلــــاص تنســــيقها فيجــــب مســــتندات خاصــــة،
املستندات هذه فيها تستخدم اليت األقاليم اجلمركية ويف املباشــــر٣٥.
مع تتعاون أن اإلحصاءات تقوم بتجميع اليت للجهات ينبغي اخلاصة
إقرارات التصدير مع املستندات هذه تنسيق اجلمركية يف اإلدارات
إذا اإلجراء، هلذا تنفيذًا اإلدارات، تقوم بأن االتفاقية املباشــــر. وتوصي
املنظمة صممتها كاليت معلومات“ ”وثيقة األمر، باستخدام اســــتدعى
املعلومات املطلوبة املنقحــــة إىل االتفاقية وتشــــري العاملية٣٦. اجلمركيــــة
وثيقة وحتتوي اإلذن اجلمركي. منح إمكانية ذلك يف مبا اإلجراء، هلــــذا

املرفق  املعيار ١، بشأن ومالحظات ١ - باء املرفق  كيوتو، اتفاقية انظر  ٣٢

املرفق املنقحة، واالتفاقية التوجيهية، واخلطوط ٨؛ املعيار بشأن مالحظة ،١ - جيـــــم
.٣-١٢ الفصل ٣، املعيار العام،

واتفاقية  ١٥؛ ا املوصى  املمارسة  ،٣ - باء املرفق  كيوتو، اتفاقية انظر ٣٣

.١١ املعيار ،٢ الفصل باء، اخلاص املرفق إرشادات بشأن املنقحة، كيوتو

ا ١٤. املوصى املمارسة ،٦ - هاء كيوتو، املرفق اتفاقية  ٣٤ انظر

 ٩ ما املوصى املمارستان ،٨ - هاء املرفق انظر كيوتو،  اتفاقية انظر  ٣٥

و١٠.

و ١٠؛  ٩ ا املوصى املمارستان  ،٨ - هاء املرفق كيوتو، اتفاقية  ٣٦ انظر
اخلاصة واإلرشادات ٧ و ٤ املعياران ،٢ الفصل واو، اخلاص املنقحة، املرفق واالتفاقية

ما.
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التعريفة اجلمركية، رقم مثل هامة إحصائية على مؤشــــرات املعلومات
البضاعة، وقيمة الصايف، والوزن اإلمجايل، والــــوزن البضاعة، ووصف
بتجميع تقوم الــــيت للجهة وينبغي البضاعــــة٣٧. إليه رة املصــــدَّ والبلــــد
وأن املعلومات هذه وثائق من كاملة نســــخ على حتصل أن البيانات

للمعلومات. تكميلي كمصدر تستخدمها
اتفاقية تنظــــم ال احلرة. للمناطق البضاعــــة عــــن اإلفــــراج - ٤٧
أو احلرة املنطقة إىل املدخَلة بالبضاعة يتعلــــق فيما اإلقرار تقدمي كيوتــــو
حني االتفاقية، توصي وإمنا اإلقــــرارات. هذه وحمتويات منها اخلارجــــة
”ســــوى اجلمارك تطلب هذا النوع، أال وثيقة من تقدمي مطلوبًا يكون
ما أو شــــحن مذكرة أو أو إذن شــــحن، رمسية، أو فاتورة جتارية تقدمي
وتوصي للسلع املعنية“. الرئيسية الرئيسية تتضمن السمات ذلك، شابه
كانت ... إذا البضاعة عن إقرار تقــــدمي يطلب ”بأال املنقحة االتفاقيــــة
ويف البضاعة“٣٨. املقدمة مــــع الوثائق على فعــــًال املعلومــــات موجودة
من املعلومات بتقييــــم احتياجاا البلدان تقوم لو حبذا الصدد هــــذا
ذلك أن يكون ويستحسن اخلاص، التشــــريع يف وإدخاهلا اإلحصائية
جلامعي على الســــماح التشــــريع ينص وأن احلرة املنطقة إقامة عنــــد

املستندات. هذه إىل بالوصول البيانات
احمللي. لالســــتعمال التجهيز بغرض الســــلع عن اإلفــــراج - ٤٨
املحلي التصنيع أجــــل من الســــلع عن لإلفراج هــــذا اإلجراء ُيســــتخَدم
اإلقرار املحلي تقدمي التشريع وُينظم املحلي. لالســــتعمال إعالا بقصد
تقــــوم بتجميع اليت تأخــــذ اجلهات وجيــــب أن وحمتوياتــــه. اجلمركــــي
إدخال مبمارســــة تقبل كيوتو اتفاقيــــة اعتبارهــــا أن يف اإلحصــــاءات
تقدمي اإلقرار اجلمركي قبل تصنيعها علــــى موافقة وإعطاء البضاعــــة
احلالة هذه ويف بســــيطة٣٩. بتصنيعها تتصل اليت كانت العمليات إذا
على أن تبذل جهدًا للحصول اإلحصاءات جتمع اليت للجهة ينبغــــي
مصادر من اجلمركية املنطقة حدود البضاعة الفعلية لعبور التواريــــخ

اجلمركية. املصادر غري
الربيد. تنص حبركــــة يتعلق فيما اجلمركيــــة اإلجــــراءات - ٤٩
على الربيد حركة حالة يف للتخليــــص اجلمركي بالنســــبة كيوتو اتفاقية
اإلجراءات وتقتصر ميكــــن ما بأســــرع اجلمركية اإلجراءات ”تتــــم أن
اجلمركي اإلقرار على أن وأيضًا ممكــــن“٤٠. حد أدىن على اجلمركيــــة
اجلمركية للرســــوم خاضعــــة البضاعــــة كانــــت إذا إال مطلــــوب غــــري
جلامعي معيِّنــــة. وينبغي مجركيــــة إىل رقابــــة خاضعــــة أو للضرائــــب أو

إقامة اجلمــــارك، من البيانات جيمعــــون وهم التجــــارة، إحصــــاءات
املعلومات للحصول على الوطنية الربيد خدمات مع عملية ترتيبات
سجالت تعكســــها ال واليت الربيد خالل من متر الســــلع اليت بشــــأن

التفاصيل). بشأن يلي فيما ٨٢ إىل ٧٨ (انظر الفقرات اجلمارك.
أن على كيوتو اتفاقية تنص العاجلة. الرسائل عن اإلفراج - ٥٠
وصول قبل البضاعة على اإلقرار م يقدِّ ميكن أن اجلمركي اإلقرار م مقدِّ
على هناك نص يكون أن وجيــــب الرســــائل العاجلة، حالة يف البضاعــــة
ذلك اإلقرار يف مبا اجلمركي اإلقرار بشأن مبسطة اســــتخدام إجراءات
مبزيد اجلمارك فيما بعد تزويدها تطلب أن ميكن ذلك ومع الشفوي٤١.
منهجي بشكل تقوم أن البيانات جامعة للجهة وينبغي املعلومات. من
من املستحسن كان إذا ما تقرر وأن التفصيلية املعلومات هذه جبمع
بيانات مؤقتة مبا أا الحق وقت البيانات يف هذه مراجعة إىل العودة
باالتصال باجلهات املرسل وينبغي أن تقوم بسيط، شكل يف ومقدمة
املصادر من متاحة هذه املعلومات تكن مل إذا العاجلة الرســــائل إليها

اجلمركية.

اإلقرار يف الواردة من املعلومات التحقق  - جيم
اجلمارك الوطنية يف ســــلطات حبق كيوتو اتفاقية - تعترف ٥١
يف مبا الُسبل، بكل اجلمركية اإلقرارات يف الواردة املعلومات ِدقَّة ضمان

وثائق مرجعية. أي أو فحص البضاعة ذلك
فحصًا جيــــري أن مــــن حــــق أي بلد البضاعــــة. فحــــص - ٥٢
قدر تقتصر بأن ”ســــلطات اجلمارك االتفاقية وتوصي دقيقًا للبضاعة.
لالســــتخدام باعتبارها املعلن عنها للبضاعة موجز فحص على اإلمكان
من ”أي اجلمارك إىل تلجأ املوجز قد الفحص حالــــة ويف املحلــــي“٤٢.
الطرود، بعّد القيــــام كلها: بالضرورة وليس التاليــــة، وســــائل الفحص
أما البضاعة. أوصاف من التأكــــد أو والعالمات، األرقام مالحظــــة أو
لتحديد البضاعة فحص على أن ينطوي فيمكن للبضاعة الدقيق الفحص
األمر“٤٣. اســــتدعى إذا واملنشــــأ والقيمة التعريفة ورســــم ِدقَّة تكوينها
أغلب ويف على اإلطالق. مجركــــي فحص جيري ال كثرية أحيــــان ويف

 ١ والتذييل ،١٣ ا املمارسة املوصى هاء - ٨، املرفق كيوتو، اتفاقية انظر ٣٧

.٨ - هاء للمرفق

املرفق  املنقحة، ١٢؛ واالتفاقية ١، املعيار واو - املرفق كيوتو، اتفاقية انظر ٣٨

.٩ املوصى ا ٢، املمارسة دال، الفصل اخلاص

املعيار ١٠. بشأن ملحوظة ،٢ - كيوتو، املرفق واو اتفاقية انظر ٣٩

املرفق  املنقحة، االتفاقية ٣؛ املعيار ،٤ - واو املرفق كيوتو،  اتفاقية انظر ٤٠

.٦ الفصل العام، املرفق بشأن واإلرشادات ٣ ٢، املعيار الفصل اخلاص ياء،

املعيار ٩؛  ،٢ احلاشية ،٩ و ٧ املعياران ،٥ واو املرفق كيوتو، اتفاقية انظر ٤١

،٥ ، الفصل ياء اخلاص واملرفق ،٢٥ الفصل ٣، املعيار العام، املرفق املنقحة، واالتفاقية
اإلغاثة. إرساليات بشأن

ميكن أن  ”الفحص املوجز بأن علم البيانات على جامع أن يكون ينبغي ٤٢

استريادها جيري اليت البضائع نوع من البضاعة تكون حينما املثال على سبيل يعترب كافيًا
حني أو به، موثوق شخص بأنه للجمارك معروفًا املستورد أو يكون بشكل منتظم،
شواهد إىل بالرجوع يف اإلقرار الواردة البيانات صحة من التحقق املمكن من يكون
،١- امللحق باء كيوتو، اتفاقية انظر بسيطة“. اجلمركية الرسوم تكون حني أخرى، أو
انظر .٦-٤ املعيار ،٦ الفصل العام، املرفق املنقحة، ٣٩؛ واالتفاقية ا املوصى املمارسة

.٦ والفصل ٣-٣٣ املعيار الفصل ٣، العام، باملرفق املتعلقة أيضًا اإلرشادات

ا  املوصى  املمارسة  على  مالحظة ،١ - باء املرفق كيوتو، اتفاقية انظر ٤٣

املعيار ،٣ الفصل العام، املرفق املنقحة، باالتفاقية املتعلقة اإلرشادات أيضًا انظر ٣٨؛
.٣-٣٣



١٥

إذا عن التجارة ما اإلحصاءات جبمع القائمة تعــــرف اجلهة احلــــاالت ال
التجميع جهة قامت لو حبذا ولذلك أم ال. البضاعة فحص قد مت كان
موثوقية من غري اجلمركية للتأكد املصادر باستخدام دوري بشــــكل
عدم أو نقص أي وإلكمال التجارة بإحصــــاءات املعلومــــات املتعلقة
عن اإلحصاء بعمل القائم كان خاصة إذا (وبصفة البيانــــات يف ِدقَّــــة
إن دقيق لفحص غري تتعرض إال البضاعــــة مل بأن علم على التجــــارة

وجد).
االتفاقية تعترف اجلمركي. اإلقرار ترافق اليت املســــتندات - ٥٣
الواردة لتأكيــــد البيانات مرجعية وثائق اســــتخدام إىل اجلمارك حباجــــة
تراخيص املســــتندات: هلذه املعروفة ومن األمثلة اجلمركي. يف اإلقــــرار
الصحية والشــــهادات البضاعة، أصــــل تثبت ومســــتندات االســــترياد،
النقل٤٤. ومستندات التجارية، والفواتري األمراض، من وشــــهادة اخللو
مع دائمة ترتيبات بوضــــع اإلحصاءات جتميع جهة تقوم أن وجيــــب
اجلمارك، لدى الوثائق اليت إىل الوصول هلا تتيح اجلمركية السلطات
إضافية باعتبارها مصادر واســــتخدامها القانون، به يســــمح حسبما

للمعلومات.

املتعلقة واملسائل اجلمركية اإلقرارات تقدمي - دال
البيانات جبمع

ال تضع البيانات. تســــجيل ووقت اإلقــــرار تقدمي وقــــت - ٥٤
وإمنا اجلمركي اإلقرار تقدمي وقت بشــــأن صارمة كيوتو معايري اتفاقيــــة
لتقدمي الالزم املوعــــد د اليت حتدِّ هي املحلية الســــلطات فقط أن تذكــــر
األمر حيتاجها اليت جتميع املعلومات اإلقــــرار من م مقدِّ ن ميكِّ مبا اإلقــــرار
موعد بدء أن ختتار وللحكومات الالزمة. املستندات على احلصول مثل
وقت مثًال تكون بــــأن ذلك على بأمثلة االتفاقية وتــــأيت اإلقرار تقــــدمي
وقت تقدمي أن من ذلك ويتبني عنها٤٥. اإلفراج وقت أو البضاعة تفريغ
قد ما لبلد اجلمركي حدود اإلقليم خروج البضاعة من ووقت اإلقــــرار
تقدمي اإلقرار فوقت ذلك ومع اختالفًا كبريًا. األحيان بعض يف خيتلفان
ولذلك للبلد، اجلمركــــي لإلقليم البضاعة عبــــور مع وقت عادة يتفــــق
هو اإلقرار تســــجيل وقت يكون بأن والتعاريف املفاهيم نشــــرة توصي
اليت تقوم اإلحصاء نظم يف حالة التجارة بيانات يف يسجل الذي الوقت
املتعلقة املســــائل ملناقشــــة أدناه ١١١ الفقرة (انظر اجلمارك بيانات على

اإلقرار). تقدمي مبوعد
مقدِّم يتمكن مل كاملة. إذا غري مؤقتة أو تقــــدمي إقرارات - ٥٥
قبل املطلوبــــة من املعلومات مجيــــع اســــتيفاء من تقدميه وقــــت اإلقــــرار
كامل غري أو مؤقتًا إقرارًا تقبل أن السلطات اجلمركية فلهذه السلطات

املعلومات بتقدمي اإلقرار م مقدِّ يقوم أن بشــــرط البضاعة عن تفرج وأن
ذلك على وقد يترتب معيَّنة٤٦. مدة غضون يف الحق وقت يف الناقصة
البضاعة عبور وتاريخ اإلقرار النهائي تقدمي تاريخ بني الوقت اختالف
تقوم اليت اجلهة تســــتخدم ولذلك ينبغي أن اجلمركية، املنطقة حدود
وقت لتحديد الكامل غري أو املؤقت اإلقرار (أ) اإلحصاءات بتجميع
أو ملراجعة النهائي اإلقرار (ب) و اجلمركي اإلقليــــم البضاعة عبــــور

البضاعة. بيانات إكمال
ينبغي البضاعة. اإلفراج عن بعد اجلمركي اإلقرار تقــــدمي - ٥٦
البضاعة عن اإلفراج يف اعتبارهم إمكانية اإلحصاءات جامعو يأخذ أن
لعدد امليزة هذه وتعطى اجلمارك. سلطات من وهذا تقدمي اإلقرار، قبل
الصادرة/الواردة البضاعة ســــرعة إخراج من لتمكنهم التجار كبري من
وينبغي اإلقرار٤٧. إلدخاهلا يف الالزمة املستندات استكمال انتظار بدون
هذه من تدِخل بيانات التجارة أن اإلحصاءات بتجميع تقوم للجهة اليت
حتاول بالفعل وأن فيه البضاعة الذي دخلت الشهر اإلقرارات حســــب
املســــح عمليات مثل مصادر أخرى البضاعة من دخول موعد أن حتدد

أدناه). ٩٧ إىل ٩١ الفقرات (انظر للمؤسسات
يقوم أحد عندمــــا دوريًا. اجلمركيــــة اإلقــــرارات - تقــــدمي ٥٧
تصدير أو باســــترياد دوري بشــــكل الشــــركات إحدى أو األشــــخاص
عن واحد اجلمارك بإقــــرار تســــمح بأن توصي االتفاقيــــة فــــإن بضائــــع
ذلك اليت يقوم ا االســــترياد أو التصدير عمليات البضاعة يغطي مجيع
هذا اجلمارك متنح أن وميكن معيَّنة٤٨. عن فترة الشركة أو تلك الشخص
وأن دقيقة جتارية بسجالت حيتفظ الشركة الشخص أو كان التيسري إذا
االتفاقية ذلك. وتعترف من إجراءات للتأكد باختاذ عند الضرورة تقوم
احلدود عبور البضاعة عند اإلقرار م مقدِّ من أن تطلب اجلمارك يف حبق
أو الشــــحن بوليصة أو الفاتورة مثل رمسيًا أو مســــتندًا جتاريًا اجلمركية
بالشــــحنة اخلاصة األساســــية البيانات تبيِّن آخره إىل اإلرســــال مذكرة
جتميــــع اإلحصاءات جهات وينبغــــي أن تقوم الــــواردة. أو رة املصــــدَّ
يسمح القانون كان إذا املستندات، تلك باستعراض بشــــكل دوري
البضاعة، فيه أو خرجت دخلت الذي من أجل حتديد الشهر بذلك،
كبرية أو ذات قيمة ذات فيها البضاعة تكون اليت احلاالت يف خاصة
اإلقرار غري متوافقة يف ُتســــتخَدم اليت الفترات تكون كبري أو حجم
الشهر عادة (وهي اإلحصائية لألغراض ُتســــتخدم اليت الفترات مع

التقومي).

 ١٥ باملعيــار  املتعلقــة املالحظــة ،١ امللحـــق كيوتــو، اتفاقيــة انظر  ٤٤

.٣-١٦ املعيار ،٣ الفصل العام، املرفق املنقحة، باالتفاقية املتعلقة واإلرشادات

 ٢٢ باملعيار  املتعلقة املالحظة ،١ - باء  املرفق  كيوتو، اتفاقية انظر ٤٥

.٣-٢٣ املعيار ،٣ الفصل العام، املرفق املنقحة، باالتفاقية املتعلقة واإلرشادات

واالتفاقية  ١٢؛ املوصى ا ١، املمارسة - املرفق باء كيوتو، اتفاقية انظر ٤٦

ا. املتعلقة واإلرشادات ٣-٣١ الفصل العام، املرفق املنقحة،

باملمارسة املوصى ا  املتعلقة املالحظة ،١ - باء املرفق كيوتو، اتفاقية ٤٧ انظر

املتعلقة واإلرشادات املعيار ٣-٢٥  ،٣ الفصل العام، املرفق  املنقحة، ٢٤؛ واالتفاقية
به.

املعيار  ،١ - جيم واملرفق ،٢٥ ا املوصى املمارسة كيوتو،  اتفاقية انظر  ٤٨

واإلرشادات ٣-٣٢ املؤقت املعيار ،٣ العام، الفصل املرفق املنقحة، واالتفاقية ١٤؛
به. املتعلقة



١٦

وخاصة بعض احلاالت، إقرار مجركــــي. يف وجود - عــــدم ٥٨
القانون الوطين مجركية، يســــمح رســــوم البضاعة على ال تفرض حني
جهة قامت لــــو وحبذا مجركي. إقــــرار عــــن البضاعة بدون باإلفــــراج
أن ميكن اجلمارك لدى متاحة معلومات أي جبمع اإلحصاءات جتميع
وأن تستخِدم املعلنة الشحنات بالنسبة للبضاعة غري حتديد يف تساعد
إحصاءات تكون أن لضمان اجلمــــارك غري أخرى للبيانات مصــــادر

اإلمكان. قدر شاملة التجارة

للســــلطات كيوتو أحــــكام اتفاقية تترك عــــام، وبشــــكل - ٥٩
إذا وما ا حتتفظ الــــيت اجلمركية هي املســــتندات تقــــرر ما الوطنيــــة أن
املعلومات ونوعيــــة الســــلع من معيَّنة ألنواع بالنســــبة مطلوبــــة كانــــت
البيانات بتجميع تقوم اليت اجلهة قامــــت وحبذا لو ُتدَخل فيها. الــــيت
اســــتمارات أو مناذج تصميم يف الســــلطات اجلمركية مع بالتعــــاون
أو اجلمارك علــــى ماليًا أو إداريــــًا يضيــــف عبئًا ال بشــــكل مجركيــــة
ألغراض األساســــية احلصول على البيانات يتيح ولكن التجار على

التجارة. إحصاءات

اتفاقية كيوتو تنقيح - هاء

اعتماد كبرية ومت كيوتــــو تعديالت اتفاقية على أدخلــــت - ٦٠
حزيران/يونيه يف العاملية اجلمركية املنظمة ِقَبل من لالتفاقية منقح نــــص
األساسية املبادئ هو تضمني االتفاقية تعديل يف جاء ما وأهم .١٩٩٩
نطاق اســــتخدامه على لضمان واحد مرفق يف اجلمركيــــة لإلجــــراءات
إلزاميًا شــــرطًا واعتباره املرفــــق العام بإضافة حتقــــق ذلك وقد واســــع.
ُيسمح وال املعايري؛ على فقط العام املرفق لالتفاقية. وحيتوي لالنضمام
عشرة على العام املرفق وحيتوي املرفق. هذا أحكام على حتفظات بأي
تنطبق على اليت الرئيســــية األساســــية واألحكام املبادئ تشــــمل فصول
مرفقات عشــــرة توجد ذلك إىل وباإلضافة اجلمركية. اإلجراءات مجيع
وممارســــات إجراءات وتغطي أكثر أو فصًال منها كل تتضمن خاصــــة
موصى وممارســــات معايري حتتوي على الفصول معيَّنة. وهذه مجركيــــة

ا. املوصى املمارسات على إال حتفظات تقدمي جيوز وال ا؛

لالتفاقية ليــــس التجارة، إحصاءات جتميــــع ناحية ومــــن - ٦١
املرفقات باإلشارة إىل يتعلق فيما إال هذه الناحية على كبري أثر املنقحة
يف واملرفقات األصول اإلشارة إىل ستختلف عن إذ الفصول، أو املعيَّنة
والتعليقات املالحظات أضيفت احلاالت معظم ويف األصلية. االتفاقيــــة
املنقحة. االتفاقية بفصول املتعلقة اإلرشادات إىل احلالية االتفاقية على

اخلاصة يف املرفقات الواردة األحكام أدرجت مجيع وقــــد - ٦٢
الطرف على وأصبح العام وفصوله، يف املرفــــق بالتطبيق العام واملتعلقــــة
اإلفراج بشــــأن األول، الفصل باء، اخلاص املرفق يقبــــل الذي املتعاقــــد
املرفق فصول يطبِّق أحكام املثال، أن ســــبيل على املحلي، لالســــتعمال
اجلمركي باإلقــــرار املتعلقة الرئيســــية األحكام على حتتوي الــــيت العــــام
اإلفراج بني تربــــط وأن والضرائب، الرســــوم ودفع البضاعــــة وفحــــص

املرفق يف الواردة واملمارسات باإلجراءات املحلي لالستعمال اجلمركي
العام.

األخرى واإلجراءات اجلمركية اإلقرارات ٣-٢
بإحصــــاءات املتعلقــــة األخــــرى اجلمركيــــة اإلجــــراءات - ٦٣
اإلجراءات اجلمركية من كثريًا اجلمركية واالحتاد تنفِّذ البلدان التجارة.
اجلمركية اإلجراءات إىل باإلضافة التجارة املتعلقة بإحصاءات األخرى
وفيما أعاله)٤٩. ٣-١ الفصل (انظر كيوتو اتفاقية يف عليها املنصوص

التجارة: إحصاءات يف اليت تدخل عادة من اإلجراءات عيِّنة يلي
قيد االستيداع؛ السلع

احلدودية املناطــــق يف املقيمني بــــني (التجــــارة احلدوديــــة التجــــارة
الوطنية)؛ التشريعات عليها تنص كما املجاورة

املقايضة؛ جتارة
احلكومات من جمانًا تقدَّم اليت اهلبات (املعونات أو الدولية املعونــــة

واملنظمات الدولية)؛
حتددها كبرية قيمة أو نطاق ذات كانت إذا (ُتدَرج واهلبات اهلدايا

الوطنية)؛ القوانني
إقامة الســــتخدامها يف واملواد املعدات (تصدير التعاقدية املشــــاريع

املستورد)؛ البلد يف ينفذها مواطنون مشروعات
مالية) إجيار ترتيبات مبوجب والواردات (الصادرات املؤجرة السلع

٣٥)؛ الفقرة والتعاريف، نشرة املفاهيم (انظر
شركات مستثمرة أجنبية من لالستثمار املستخدمة واملواد املعدات
شــــركات من ِقَبل املواد وقطع الغيار وغريهــــا من املعــــدات (اســــترياد

األساسي)؛ االستثمار من جمموع كجزء أجنبية مستثمرة
يف لبيعها بضائع احلرة األســــواق (تستورد احلرة األســــواق حمالت

دة)؛ حمدَّ وفقًا لقواعد مجركية معينني ألفراد معيَّنة حمالت
اجلمركية؛ املنطقة التجهيز يف

التصدير؛ إعادة
الدولة. قبل من وبيعها البضائع مصادرة

اإلقــــرارات يف الســــلع وأمســــاء االســــتثمارات اختــــالف - ٦٤
البلدان تتبعهــــا الــــيت اســــتعراض للممارســــات يتبــــني من اجلمركيــــة.
املخصصة االســــتمارات يف اختالفات وجــــود اجلمركيــــة واالحتــــادات
استمارات اإلقرار عدة أنواع من العادة يف وتوجد البضائع. عن لإلقرار
وقد اجلمركية. اإلجــــراءات من لعدد منها كل ُتســــتخَدم اجلمركــــي،
مجركية منطقة ومن آخر إىل بلد اجلمركية من اإلقرارات أمساء ختتلف
ومن اإلجــــراء اجلمركي. لنفس ُتســــتخَدم كانت ولو حىت أخــــرى إىل

سبيل  على ومنها املستخَدمة، اجلمركية  النظم أكثر كيوتو، اتفاقية د تعدِّ ٤٩

البلدان لبعض بالنسبة (متثل املباشر والتصدير لالستعمال املحلي اجلمركي اإلفراج املثال
اإلقرارات اجلمركية). مجيع من املائة يف ٩٠ حنو
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والواردات، الصادرات عن اجلمركي استمارة اإلقرار املســــميات: هذه
ناقل م من واإلقرار اجلمركي املقــــدَّ الشــــحن، عن اجلمركــــي واإلقــــرار
للدخول الوحيــــدة والوثيقة املوجــــزة اإلداريــــة والوثيقــــة الصــــادرات،
احلرة املنطقة أو اجلمركــــي للتخزين املســــتخَدمة واخلــــروج، والوثيقــــة

الدخول. أو للخروج
اســــتمارة شــــكل يف اجلمركي اإلقرار أن يكون وميكــــن - ٦٥
من كثري تستخِدم املثال ســــبيل وعلى إلكتروين. شــــكل يف أو مطبوعة
كثري وتستخِدم وارداا. من كبرية لنسبة اإللكترونية اإلقرارات البلدان
وضبطها اجلمارك بيانات إلدخال املحوســــب النظام النامية البلدان من
مؤمتر أمانة وضعتــــه حموســــب نظــــام وهــــو ،(ASYCUDA) ــــاوإدار
اإلقرارات شــــأن (األونكتاد)٥٠. ومن والتنمية للتجارة املتحدة األمــــم
أن وجيب إدخال البيانــــات. من عمليــــة كثــــريًا ــــر تيسِّ أن اإللكترونيــــة
اجلمركية السلطات مع التجارة إحصاءات بتجميع القائمون يتعاون
احتوائها وضمان اجلمركي لإلقــــرار النماذج اإللكترونية تطويــــر يف

اإلحصائيني. م البيانات اليت مجيع البيانات وحقول على

البضاعة عن اإلقرار الستيفاء املطلوبة املعلومات  ٣-٣

املعلومات البضاعة. عن اإلقرار لتعبئة املطلوبة املعلومات - ٦٦
مجيع إحصاءات م واليت البضاعة عن اإلقرار مناذج يف عــــادة املطلوبــــة
من التحقق ألغــــراض أو اإلحصــــاءات إلدراجها يف (ســــواء التجــــارة

:٥٢ ، يلي٥١ تتضمن ما البيانات)
اإلقليم البضاعة منها تدخــــل اليت امليناء التصدير/االســــترياد: ميناء

أو تغادره؛ ما اجلمركي لبلد
تصل الذي التاريخ هو للواردات بالنسبة التصدير/االسترياد: تاريخ
وبالنســــبة للصادرات اجلمركية، املنطقة إىل البضاعــــة نقل فيــــه وســــيلة

التخليص؛ املغادرة أو تاريخ تاريخ
اإلقرار اجلمركية السلطات الذي تقبل فيه التاريخ اإلبالغ: تاريخ

عنهما؛ من ينوب أو ر املصدِّ أو م من املستورد املقدَّ
اإلقليم يف يوجد الذي الطرف عام بشكل ر: تعين املستورد/املصدِّ
عن مسؤوًال يكون أو الذي البيع أو الشراء يوقِّع عقد والذي اجلمركي
الواردات أو الصادرات ختليص عن الوكيل املسؤول (مثًال العقد تنفيذ
خاص رقم تعريف عادة ر أو مســــتورد لكل ُمصدِّ ص وخيصَّ البلد). يف

به٥٣؛

هدية)؛ إجيار، مقايضة، شراء/بيع، (مثًال املعاملة طبيعة
اإلقليم إىل تنقل البضائــــع اليت النقــــل وســــيلة نوع النقل: وســــيلة
(نقل بري حديد، ســــكة ري، خارجه (مثًال حبري، إىل أو اجلمركي

آخره)٥٤؛ إىل بريد، جوي، ثقيل)،
أو الطريان ورقم الرحلــــة أو الشــــركة الناقلة اســــم الناقل: تعريف
أو إىل خارجه؛ اجلمركي اإلقليم إىل العربة أو السيارة الناقلة للبضاعة
الشحن اخلاصة الشــــحن اجلوي: بوليصة بوليصة الشــــحن/بوليصة
إيصال رقم أو اجلوي الشــــحن بوليصة رقم أو أو املصدر، باملســــتورد

الربيد؛ مكتب أو رقم السكة احلديد
يقوم أو البضاعة إليه ترســــل الذي إليه/املرسِــــل: الطرف املرســــل

بإرساهلا؛
املستورد البلد إىل البضاعة منه الذي ُشــــِحنت البلد الشــــحن: بلد
جتارية صفقات أي بدون املصدِّر) البلد من البضاعة إليه أرسلت (الذي
القانونية الطبيعة وســــيط وتغيِّر بلد يف حتدث قد أخرى عمليات أي أو

للبضاعة؛
اإلجــــراء اجلمركي نوع اجلمركي): (النظــــام اجلمركي اإلجــــراء

أو الواردة؛ الصادرة على البضاعة التخليص مبوجبه يتم الذي
اليت التصدير، للبضائع أو االســــترياد ترخيص رقم الترخيص: رقم

التصدير؛ أو االسترياد تراخيص لنظام ختضع
بني أو والفرع األم بني الشــــركة (مثًال أخرى مبعامــــالت العالقــــة

واحدة)٥٥؛ قابضة لشركة تابعة شركات
املكان إىل يشري املحلي املستهلك مقر احمللي/املنتِج: املستهلك مقر
ســــيتم فيه والذي َرة املصدَّ أو املســــتوَرَدة البضاعة إليه ســــتوجه الــــذي
املحلي املنتج موقع ويشري استخدامها. أو البضاعة اســــتهالك النهاية يف
ُصنَِّعت أو البضاعة فيــــه أنِتَجت الذي اجلمركي اإلقليــــم يف املوقــــع إىل

لنظم  الوطنية اخلصائص مع ليتفق املحوسب النظام هذا  برجمة ميكن ٥٠

http: الشبكة على النظام صفحة انظر املعلومات من وللمزيد املعيَّنة، اجلمارك
.//www.asycuda.org

اإلجراءات اجلمركية. من لكثري إلزامية البيانات مجيع ليست ٥١

أدناه. ألف املرفق األول، اجلزء يف املوجودة اجلمركية االستمارات أمثلة انظر ٥٢ 

التايل: من مكونًا أرقام عشرة تعريف من الصني رقم تستخدم األمثلة: ٥٣ من

املحافظة، (املدينة، ر املصدِّ أو املستورد مقــــر أرقـــام: مخســة أول •
آخره). إىل التقنية، املنطقــة الصناعية اجلمركية، املنطقة االقتصادية، املنطقة
للدولة، مملوك (مشروع املصدِّر/املستورد نوع السادس: الرقم •
مشترك، صيين أجنيب ملكية مشروع مشترك، أجنيب صيين تعاقدي مشروع
غري ذلك)؛ خاصة، مؤسسة مجاعية، مؤسسة أجنبية، ملكية مملوك مشروع

مسلسل. رقم األربعة األخرية: األرقام •
وامسه. املستورد أو املصدر هوية رقم ذكر ومطلوب

للجنة  التابعة الدولية التجارة إجراءات بتيسري املعنية العاملة الفرقة ٥٤ وضعت

وحيدِّد املواصالت وسيلة ميثل واحد من رقم رقميًا يتكون تنظيمًا االقتصادية ألوروبا
بإضافة النظام هذا ويسمح املستخَدمة. املواصالت وسيلة حسب وسيلة املواصالت فئة
األرقام من تعاريف على االطالع وميكن احلاجة. حسب الفرعي للتصنيف ثان رقم

.http://www.unece.org/cefact/rec/rec19en.htm اإلنترنت موقع يف ٩ إىل صفر

خمتلفة  البلدان معايري تستعمل وقد املعلومة، هذه يتطلب ال البالد كثري من ٥٥

ببعضها. مرتبطة املعامالت كانت إذا ما لتحديد
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البضاعة أصل كان إىل ميناء التصدير إذا منه أرســــلت الذي أو املوضع
معروف؛ غري

ميناء آخر يعين الوصول: ”ميناء الشــــحن“ الشــــحن/ميناء مينــــاء
البلد إىل حيملها الذي الناقل على البضاعة املستوَرَدة َلت فيه ُحمِّ أجنيب
األجنيب امليناء يعــــين الوصول“ ”وميناء اإلحصــــاءات؛ فيه تتــــم الــــذي

البضاعة؛ إليه ر النهائي الذي ُتَصدَّ

عليها واملنصوص البضاعة املتعلقة بتسليم شروط التسليم: الشروط
وفق عادة اجلمركي، اإلقرار يف املطلوبة املعلومات من وهي املعاملة، يف

.INCOTERMS 2000 انكوتريم نظام
الشحن: رسوم الشحن؛
التأمني؛ رسوم التأمني:

وحدات (من وحــــدة لكل فعًال املدفــــوع الســــعر الوحدة: قيمــــة
يتم الذي البلد إىل التصدير أجل تباع من حينما معيَّنة الكمية) لبضاعة
تكلفة منه، أو االســــترياد ُتشــــَترى من أجل أو اإلحصاءات جتميع فيه

للشراء؛ أو للبيع تكن مل إذا الوحدة من البضاعة
(حســــب الوحدات جلميع فعًال املدفــــوع الثمن الكليــــة: القيمــــة
أو الكمية)، يف سعر الوحدة ضرب للبضاعة (حاصل الكمية) وحدات

مشتراة؛ أو تكن مباعة مل إذا السلعة تكلفة
لقانون وفقًا تقديرهــــا يتم اليت البضائــــع قيمة اجلمركيــــة: القيمــــة

البلد؛ يف اجلمارك
الدفع؛ املعاملة املالية: طريقة نوع

الصفقة؛ ا تتم اليت العملة احلساب: وحدة
إحصاءات يف البضاعة إىل ُتســــَند القيمة اليت اإلحصائيــــة: القيمــــة

اإلحصاء؛ بلد تضعها اليت للقواعد وفقًا التجارة،

صناديق، (ســــائبة، ونوعها الطــــرود عدد ونوعها: الطــــرود عــــدد
آخره)؛ إىل سالل، براميل،

التعرُّف ا يتم الــــيت الوســــائل أو غريها من العالمات العالمــــات:
ســــالل إىل أو براميل أو (صناديق ونوعها الطرود وعدد الطرود علــــى

آخره)؛

املنســــق النظام يف الوارد الرمز عادة وهو للســــلعة: الرمزي الرقــــم
أو الرقم الرمز متثل الستة األوىل األرقام حيث الســــلع، لتصنيف وترميز
البلد ألغراضها تصنيفها هي األرقام التصنيف، وباقي هذا يف املستعمل
يسمح مبا للسلعة الكايف الوصف ومواصفاا: اخلاصة؛وصف الســــلعة
رخصة الواردة يف املواصفات أو الوصف أو رقم التصنيف من بالتحقق

االسترياد؛ أو التصدير

مبا بالكيلوجرام، للشحنة القائم الوزن (بالكيلوغرام): القائم الوزن
احلاويات عدا (فيما واحلاويات والتغليف الرطوبة ذلك وزن حمتوى يف

الكبرية اخلارجية احلاويات من غريها أو الصغرية الشحن مثل سيارات
احلاويات)؛ بضائع نقل يف املستخَدَمة

بالكيلوغرام، الصايف الشــــحنة وزن (بالكيلوغرام): الصايف الــــوزن
أو احلاويات؛ التغليف وزن يدخل فيه وال

أصل من البضاعة كانت إذا حتديد ما أو أجنبية: حملية هل البضاعة
أجنيب؛ أو حملي

الوحدات ناحية عدد مــــن الكمية تذَكر ووحدة الكمية: الكميــــة
عدد يذكر احلــــاالت من ويف كثــــري املحلي؛ التشــــريع حيددهــــا كمــــا
ِقَبل من ا املوصى للكميات القياسية الوحدات الوحدات على أساس
املعاملة مطلوبة يف املذكورة ووحدة الكمية العاملية. اجلمركية املنظمــــة

اجلمركية؛ القياسية الوحدات عن خمتلفة كانت إذا أيضًا
البلد؛ يف السارية يف قواعد املنشأ ترد كما بلد املنشأ:

اليت النهائــــي): البلد الوصــــول أيضًا بلــــد (تســــمى املقصــــد بلــــد
البلد وهي ُتصنَّــــع؛ أو تصنيعها، يعــــاد أو البضاعــــة، فيهــــا ستســــتهلك
اليت البلد أو وقت الشــــحن للمصدِّر معروفة هي للبضاعة كما النهائية
وميكن التصدير. رخصة من يتبيَّن كما النهايــــة يف البضاعة إليها تصــــل
عن املنظمة الصــــادر (أجبدي) أو الثالثة احلرفني ذي الرمــــز اســــتخدام

البلد. يستخدمه آخر رمز أي أو القياسي للتوحيد الدولية
معلومات اجلمركية أيضًا اإلقــــرارات تتضمن أن - وجيــــوز ٦٧
املوصى املعامل أســــاس على التجارة، هيكل حتليل اســــتخدامها يف ميكن
أخرى هامة معامل أي حسب وكذلك والتعاريف املفاهيم نشرة يف ا
الوارد السلعة (مثًال تعريف اجلمركي يف االحتاد أو البلد مســــتخَدمة يف
البلد داخل الواليــــة أو واالســــترياد، واملحافظــــة التصديــــر يف ضوابــــط
املمارســــة هذه تتعارض وال آخره. إىل منها البضاعــــة، ُصــــدَِّرت الــــيت
مجع على البلدان ع ُتشــــجَّ العكس على بــــل الدولية. التوصيــــات مــــع

البلد. حيتاجها اإلضافية اليت املعلومات

اجلمركية االستمارات تعبئة على التدريب ٣-٤
املعرفة أنواعــــًا من اجلمركية االســــتمارات تعبئة حتتــــاج - ٦٨
اجلمارك تقوم اإلجراءات سرعة وضمان التجار وملساعدة املتخصصة.
االســــتمارات اجلمركية. تعبئة بشــــأن تفصيلية إرشــــادات عادة بوضع
األعمال. ملجتمع وكذلك ملوظفيها تدريب بتنظيم وتقوم اجلمارك عادة
جهود يف أن تشارك اإلحصاءات بتجميع تقوم اليت للجهات وينبغي
اليت اإلحصائية االحتياجات التجار على اطــــالع أجل من التدريــــب

. اإلقرارات اجلمركية فيها تفيد

بالسجالت واالحتفاظ اإلبالغ عتبات ٣-٥

اجلمركي لإلخطــــار ختضع اليت ال الســــلع بعض توجــــد - ٦٩
تعفي أو تفصيلية غــــري إقرارات عنهــــا م تقدَّ أن وميكن صــــارم بشــــكل
تقل البضائع اليت على أيضــــًا هذا ينطبق وميكن أن اإلقرار؛ تقــــدمي مــــن
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أن اجلمــــارك٥٦. وينبغي حتددها معيَّنة عتبــــة عن كميتهــــا) (أو قيمتهــــا
ما وأن يقرروا املعلومــــات ذه علم على اإلحصــــاءات جامعو يكــــون
اليت ميكن ا والكيفية يف إحصاءات التجــــارة إدخاهلــــا كان ينبغــــي إذا
ذات التجارة قيمة كانت وإذا اإلحصائية. التغطية لنقص تفاديًا إدخاهلا
جهات جتميع تقوم أن وينبغي اإلحصــــاءات. إدخاهلا يف فينبغي أمهيــــة
إجراءات بوضع اجلمركيــــة، الســــلطات مع بالتعاون اإلحصاءات،
اإلجراءات تســــتند هذه أن هذه املعامالت. وميكن عن البيانات جلمع
أو إىل للجمارك التجارية املتاحة يف املســــتندات الواردة إىل املعلومــــات
أن أيضًا وميكن مجركيــــة. غري أخرى جهات مــــن الواردة املعلومــــات
اإلحصائية، لألغراض اإلحصاءات بوضع عتبة معيَّنة جتميع جهة تقــــوم
هذه عن تقل اليت التجارية املعامالت جتاهل عندها يتم معيَّنة قيمة مثًال

اإلحصــــاءات التجارية هذه إدخال ميكن أو اإلحصــــاءات، يف القيمــــة
املوارد تكون عندما يعترب النهج وهذا اإلحصائية. املعاينة أســــاس على
احلاالت هذه ويف معقول. وقت يف العمليات مجيــــع كافية ملعاجلة غــــري
هذه يف تســــجيل اتبعت اليت الطريقة إىل اإلحصاءات يف يشــــار جيب أن

اإلحصاءات.
املراقبة، ألغــــراض عــــادة، القوانــــني الوطنيــــة وتتطلــــب - ٧٠
ا مــــا يتصل مع بالبضاعــــة، اخلاصــــة بنســــخ اإلقــــرارات االحتفــــاظ
جتميع جهة تتعــــاون أن وينبغــــي ســــنوات٥٧. مــــن مســــتندات، لعدة
االحتفاظ مــــدة بشــــأن سياســــة وضع يف اجلمارك اإلحصــــاءات مع

اإلحصاءات. منها ُتسَتقى اليت بالوثائق

دوالر  ١ ٥٠٠ عن قيمتها تقل اليت املعامالت معظم املتحدة الواليات يف  ٥٦ مثًال
بسيطة. معلومات إال عنها ُيطلب وال غري رمسي“، ”بشكل عنها ُيبلَّغ أن ميكن

االحتفاظ  وكالئهم أو املصدرين على جيب املتحدة، الواليات يف مثًال،  ٥٧

التصدير. عملية سنوات بعد ملدة ثالث مستندات الشحن بنسخ
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اجلمركية اليت غري املعلومات مصادر وصف يلي فيما يرد - ٧١
تدقيقها، يف وللمساعدة اجلمركية البيانات لتكملة ا االســــتفادة ميكن

اجلمركية. البيانات عن كبديل ا ال يوصى ولكن

األجنبية (املانيفستو) الشحن مستندات ٤-١

املعلومات بعض على األجنبية الشحن مســــتندات حتتوي - ٧٢
اجلمركية، اإلقرارات يف املوجودة التجارة بإحصاءات يتعلق املهمة فيما
اجلمركي اإلقرار يف البيانات الواردة عملية تدقيق استخدامها يف وميكن
الوزن حيث الكميات من عادة الوثائــــق هذه وتتضمن اســــتكماهلا. أو
على الرقم حتتوي ال رمبا (ولكن وأوصاف البضاعــــة والشــــحن والعدد
وبلد املنشــــأ وبلد املعاملة أطراف وعناوين وأمساء الرمــــزي للبضاعة)،
التغليف يف أجور العمال عن معلومات على أيضًا حتتوي وقد املقصد.
والشــــحن البحري والتأمني والتغليف التعبئة ورســــوم التغليف وقيمــــة
مســــتندات الشــــحن يف أوجه النقص وأهم العموالت. وبعض الــــربي
كانت وإذا الغالب، يف تكون مبيَّنة ال البضاعة قيمــــة هي أن اخلارجيــــة
مبيَّنة تكون أو التعريفة بنــــد يظهر مبيَّنة بشــــكل ال تكون قد موجــــودة
الســــفينة ظهر البضاعة على ســــعر أو على أســــاس التصدير بعملة بلد

(فوب).

بتجميع إحصاءات املوانئ إدارات تقوم البلدان بعض ويف - ٧٣
االستفادة وميكن املوانئ. إدارة ألغراض الشحن من مســــتندات معيَّنة
اإلقرارات من ُتجمع اليت البيانات تدقيق يف أيضًا اإلحصاءات ذه
اإلدارات بني تعاونية اتفاقات وجود هو األمثل والوضع اجلمركية.
املشتركة املســــاعدة إىل دف وإدارات املوانئ واجلمارك اإلحصائية

بالتجارة. جتميع اإلحصاءات املتعلقة يف

النقدية وسجالت السلطات األجنبـي الصرف سجالت ٤-٢

مبوجب .(ITRS) الدولية املعامــــالت عن اإلبالغ نظــــام - ٧٤
معلومات عن جتمع أن املالية واملؤسسات البنوك مطلوب من النظام هذا
مالية تدفقات هلا اليت البلد يف املقيمني وغري املقيمني بني املعامالت مجيع
إىل ُتبلَّغ املعلومات وهــــذه التدفقات. هذه طريق عن وتســــوى مناظرة
هذه من االستفادة وميكن إحصائية. أو تنظيمية ألغراض املركزي البنك
استخدامها وميكن اجلمارك لبيانات تكميلية معلومات باعتبارها الوثائق
اجلمارك. على بيانات تقوم اليت إحصاءات التجارة من للتحقــــق أيضــــًا
لدى بتجميع اإلحصاءات تقوم اليت اجلهة تراعي أن ينبغي ذلك ومع

التجارة تدفقات بــــني الفصل من املعلومات املصــــدر هذا اســــتخدام
املالية. والتدفقات والتحويالت واإليرادات اخلدمات وتدفقات

املعامالت اإلبالغ عن نظام حيويها البيانات اليت وختتلف - ٧٥
ألن بيانات اجلمارك نتيجة لدى املسجلة البيانات عن بطبيعتها الدولية
سجالت من سجالت التدفقات املالية وليس من مستقاة الدويل النظام
تقدمي يف يفيد أن ميكن الدويل النظام أن للبضائع. ومــــع املادي التدفــــق
أو عن السلع بتفاصيل يأيت ال فإنه التجارية، احلركة ملجمل تقدير عام

إطالقًا. واردة غري بالكمية اخلاصة البيانات تكون وقد البلد. عن

عــــن املعامالت اإلبــــالغ بيانــــات نظــــام وقــــد تنطــــوي - ٧٦
عن اإلبالغ ع تشــــجِّ األجنيب النقد ضوابط كانت إذا حتيُّز على الدولية
من قيمتها. بأكثر الواردات عن واإلبالغ قيمتهــــا بأقل من الصــــادرات
إمكانية ال يتيح الدويل النظام نظرًا ألن منها التحقق الصعب وهذه من
يف تقاس املالية املعامالت ألن التوقيــــت مســــألة هنا تثار وقد التفتيــــش.
قد وهذا املصريف. النظــــام فيه تدخل الــــذي الوقت حســــب املصارف
تغيري فيه مت الذي الفعلي الوقت عن التسجيل زمن اختالف إىل يؤدي
املدفوعات واحلســــابات موازين يف هو مطلوب (كما البضاعة ملكيــــة
يف استرياد البضاعة (كما هو مطلوب أو تصدير فيه يتم الذي أو القومية)

اجلمارك). معلومات أساس تقوم على إحصاءات التجارة اليت

أن ميكن أنه الدولية املعامــــالت عن اإلبالغ نظام وميــــزة - ٧٧
أو مســــح إجراء مه يقدِّ مما أفضل البيانات موقوتًا ملجموع م تقديرًا يقدِّ
ســــبيل وعلى اجلمارك. أســــاس بيانات على يقوم الذي النظام يقدمه ما
لكل البيانات منه أسرع املصارف يف املعامالت تسجيل قد يكون املثال
الوقت بعض تستغرق قد البيانات ألن اجلمركية اإلقرارات من املستقاة
التجارية واملصارف املركزية املصارف بينما احلدود نقاط من لوصوهلا
املســــتخدمة يف النظم من أســــرع حموســــبة وتكون ُنظم لديها يكون قد

اإلحصائية. املكاتب يف حىت أو اجلمارك

الربيدية والطرود الربيد سجالت ٤-٣

والرســــائل الربيدية للطــــرود اجلمركية ختضــــع املعاملــــة - ٧٨
دولة ١٨٩ من حاليًا يتكون العاملي، وهو الربيد الربيديــــة لقواعد احتاد
والقواعد العاملي الربيد احتاد دســــتور تتكون من القواعد وهذه عضوًا.
جلميع الدول ُملزمة وهي للربيد، العاملية واالتفاقية الربيد الحتاد العامــــة

األعضاء.

اجلمــركية اإلحصــائية غــري املصــادر الرابع - الفصل



٢٢

أخرى، أمور ضمــــن للربيد، العامليــــة االتفاقيــــة وتتنــــاول - ٧٩
الطرود). (الرسائل الربيدية أو للرقابة اجلمركية اخلاضعة البنود مســــألة
وتقل كيلوغرام ٢ مــــن تزن أقل اليت البنود علــــى أن مثًال تنــــص وهــــي
ترفق اخلاصة وحدات الســــحب من ٣٠٠ وحدة عــــن حمتوياا قيمــــة
فيجب أن البنود باقي أما .CN22 االســــتمارة هي اســــتمارة خاصة ا
CN22 على وصف االســــتمارة وحتتوي .CN23 االســــتمارة ترفــــق ا
واليت CN23 االستمارة أما والقيمة. والوزن البنود، للمحتويات حسب
إضافية فتتطلب معلومات إقرارًا مجركيــــًا، باعتبارها عادة إليها يشــــار
منشأ بلد هامة مثل إحصائية مؤشرات وتتضمن ُمرِسل الرسالة يقدمها
البنود املشــــحونة م وُتقدَّ اجلمركية. التعريفة والقيمــــة ورقــــم البضاعــــة
قرارها باختاذ أساســــها اليت تقوم على اجلمارك إىل معًا واالســــتمارات
املقدمة على املعلومات أساس على البضاعة عن ستفرج كانت إذا فيما

االستمارات. هذه
أو CN22 يف االســــتمارة املعلنــــة القيمــــة كانــــت وإذا - ٨٠
قيمة العتبة علــــى تزيد الربيدية االســــتمارات مــــن غريهــــا CN23 أو

اإلحصاء جهة تقوم أن فينبغي التجارة إحصاءات ألغراض املعتمدة
السلعة، تصنيف أي بالتفصيل، التجارة إحصاءات يف السلع بإدراج
يف املعاملة كانــــت قيمة إذا أما الشــــريك. والبلد والكميــــة والقيمــــة
املتبعة السياسة أساس نفس على فتعاَمل املعاملة املقررة العتبة حدود
القيمة ذات البضائع عن اجلمارك سجالت من جتميع اإلحصاءات يف
انظر العتبات املالحظات بشــــأن بعض على (ولالطــــالع املنخفضــــة
إحصاءات جتميع عن املســــؤولة للوكالة وينبغي ٦٩ أعاله). الفقرة
مجع من تتأكد لكي الربيد بســــلطات تكون على اتصال أن التجارة

منتظم. أساس على الوكالة إىل وإيصاهلا املعلومات الالزمة
بتوصيلها يقوم اليت البنــــود بيانات بتجميع يتعلق وفيمــــا - ٨١
وشركات احلقائب حاملي أمثال (من اخلاصة الطرود خدمات توصيل
باستخدام النمط، نفس فيها يتبع أن فيجب أخره) إىل السريع التوصيل
إحصاءات جتميع عن املسؤولة وينبغي للجهة مجيع املعلومات املتاحة.
أو عــــن طريق اجلمارك إما خاصة على إجراءات التجــــارة أن تتفــــق
املعلومات حصوهلــــا على لضمان الطرود ناقلي مع مباشــــر بشــــكل

الالزمة بشكل منتظم.
أمهية تزداد التجارة اإللكترونية يف الســــريع التوســــع ومع - ٨٢
الطرود توصيل وخدمــــات طريق الربيد عن الدولية للبضائــــع احلركــــة
للوكاالت والشــــركات) وينبغي لألفراد اململوكة أو احلكومية (ســــواًء
دف اســــتراتيجية تضع أن التجارة إحصــــاءات علــــى جتميع القائمــــة
مناســــب بشــــكل التجارة تدفقات تســــجيل تضمن إجراءات وضع إىل

التجارة. إحصاءات يف

والبواخر الطائرات سجالت ٤-٤
باعتبارها حدود البلــــدان والســــفن الطائرات تعرب حــــني - ٨٣
جيب اجلمارك ســــجالت يف األصول حســــب وتســــجل جتارية أصنافًا

أن إال الرئيسي. املعلومات باعتبارها مصدر السجالت هذه اســــتخدام
لدى السفن والطائرات يف الدويل تقوم بتسجيل االجتار ال البلدان بعض
تكون قد ال اجلمارك سجالت أن كما احلدود، تعرب حني حىت اجلمارك
احلاالت هذه ويف اجلمركية. احلدود تعرب مل موجودة إذا أو غري كاملة
املعاملة على كدليل الوطنية الشحن سجالت البلدان تستخدم كثري من
أساســــًا الســــجالت يف هو وارد امللكية كما نقل التجارية وتســــتخدم
الســــجالت هذه اســــتخدام إىل وباإلضافة التجارة. إحصاءات لتجميع
امللكية نقل قد مت كان إذا ما املوثَّقة املالية التأجري اتفاقات من يتبيَّن قد

املايل). للتأجري ختضع السلع اليت بشأن ١٢١ فيما يلي الفقرة (انظر

الطائرات

املدين الطريان حتكم ووطنية قانونية دولية صكوك توجد - ٨٤
املدين الطريان الدولية اتفاقية الصكوك ومن أهم الطائرات. وتســــجيل
وتذكر عليها٥٨. املوقِّعة الدول من ا املعترف املبادئ حتدد اليت الدويل،
البلد جنسية الطائرة حتمل وأن الطائرات تسجيل جيب أنه هذه االتفاقية
تســــجيل قانونًا جيوز ال أنه أيضًا االتفاقية وتذكر َلت فيه٥٩. ُســــجِّ اليت
الدويل اجلوي النقل يف ُتستخَدم طائرة كل وأن بلد من يف أكثر الطائرة

التسجيل. ورقم جنسيتها عالمات أن حتمل جيب

أن الدولية القواعــــد هذه تعــــين - وعلــــى املســــتوى الوطين ٨٥
ترخيصًا حــــني تعطى الوطين الســــجل ُتســــجل يف أن جيب طائــــرة كل
التســــجيل يتم ال املســــتوَردة الطائرة حالة يف النقل. ويف باســــتخدامها
مبلكية إثباتًا م يقدِّ أن جيب وخاصة الالزمة الوثائق م املَُبلِّغ حني ُيقدِّ إال
اإلحصائية. الناحية من لتسجيلها القانوين األساس يوفِّر وهذا الطائرة،
بعدم أو الطائــــرة تســــجيل بإلغاء إثبــــات تقدمي أيضــــًا املطلــــوب ومــــن
وهذا واحد، بلد من أكثر يف الطائرة تسجيل يضمن عدم مما تسجيلها،

صحيح. غري بشكل التسجيل تكرار عدم أيضًا يضمن

اجلمركي اإلفراج أجل من ُتَقدَّم اليت الوثائق على وبنــــاًء - ٨٦
نقل مت قد أنه من التحقق ميكــــن للطائرة أجل الترخيص مــــن وكذلــــك
(شــــراء/ مقيمني مقيمني وأشــــخاص غري أشــــخاص بني الطائرة ملكية
ألغراض اســــترياد معاملة تصدير أو املعاملة تعترب احلالة هذه بيع)؛ ويف
الطائرة بنوع اخلاصة البيانات وُتســــتعمل التجارة اخلارجية. إحصاءات
إلحصاءات بالشــــكل املطلوب تصنيف املعاملة أجل من املوديل ورقم
املعلومات املطلوبة جلميع الوحيد املصدر هو السجل يعترب وال التجارة.
اليت باهليئة االتصال املبدأ حيــــث من ميكن وإمنا اإلحصاءات ألغــــراض
إحصائي إعالن تقدمي منها والطلب املطلوبة املعلومات اإلضافية لديهــــا

اإلحصائية. القيمة ذلك يف مبا املطلوبة باملعلومات

و٤٩  (أ) ٤٨ [املواد الدويل الطريان املدين اتفاقية بتعديل املتعلق الربوتوكول ٥٨

حاليًا ويوجد .١٩٥٦ ١٢ كانون األول/ديسمرب يف مونتريال يف املوقعة [٦١ و (ج)
االتفاقية. على موقعة دولة ١٨٧

الثالث، املادة ١٧. الفصل األول، اجلزء ٥٩
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اجلمارك معلومات اســــتخدام إلدارة اإلحصاء وينبغي - ٨٧
املعلومات مــــن أكرب كميــــة علــــى الطائــــرة للحصــــول وســــجالت
املسجل مالك الطائرة من تطلب أن استدعى األمر، إذا اإلحصائية،
بيانًا م يقدِّ أن اإلجيار عقد يف الطائرة املسجل السجل أو مستأجر يف
يتطلب وقد اخلارجية. التجارة إحصاءات ألغراض منفصًال إحصائيًا
كل التزامات حيدد تشــــريع إصدار األخرية اخلطوة هلذه بالنســــبة األمر
ناحية من واملستأجر) واملالك، الطائرة، فيها ل ُتسجَّ اليت (اجلهة طرف

املعلومات. تقدمي

السفن
للسفن بالنســــبة اإلحصائية البيانــات على جتميع ينطبــق - ٨٨
١ - واملرفق دال أعــــاله) ٨٧ الفقرة (انظر الطائرات ينطبق علــــى مــــا

أدناه).

السلع تقارير جمالس ٤-٥
منظمات حكومية أو شــــبه منظمات هي الســــلع جمالس - ٨٩
اليت وشــــحن بعض الســــلع إنتاج لرصد بعض البلدان تنشــــأ يف جتارية
هــــذه اهليئات تقوم وقد االقتصاديــــة، الناحية للبلد مــــن تعَتبَــــر مهمــــة
بنشر عادة املجالس هذه وتقوم املنتج. حلساب عامليًا املنتجات بتسويق
أو شــــهريًا معيَّنة - فترة خالل املصدَّرة الســــلع تبيِّن حجم إحصائيات
الســــلع كميات مثل تفاصيل التقارير هذه وتتضمن ســــنويًا. أو فصليًا
التكلفة ورمبا املقصد، املبيعات، وبلــــد (بالطــــن املتري)، وقيمة املباعــــة
يف تفيد فإا منتظم بشــــكل اهليئات هذه تقارير وإذا توفَّرت اإلدارية.
اجلمارك. بيانات من على أساســــه التحقق يتم تكميليًا مصدرًا كوــــا
التجارة إحصاءات جتميع أن تقوم جهة احلاالت هذه يف ويستحسن
حســــب واســــتخدامها اهليئات هذه من تقارير البيانات هذه بتحليل

االقتضاء.

بالضرائب املتصلة اإلدارية السجالت ٤-٦
كاملة، تكون ال أو حني اجلمارك بيانات تتوفر حــــني ال - ٩٠
املتعلقــــة بالضرائب اإلدارية الســــجالت اســــتخدام أحيانًا املمكن مــــن
حني خاص بشــــكل هذا ويصدق التجارة. إحصاءات اســــتخالص يف
هو األورويب واالحتاد بــــه. معموًال القيمة املضافة ضريبية نظــــام يكــــون
توضيح دال املرفق يف ذا النظام. ويــــرد تعمــــل اليت التجمعــــات أحــــد
اإلحصائية البيانات من أجل استخالص الضرائب سجالت الستخدام

بالتجارة. اخلاصة

للمؤسسات االستقصائية الدراسات ٤-٧
البلدان يف مــــن كثري يف الدراســــات االســــتقصائية تفيــــد - ٩١
خالل من ال متر قد اليت بعض املعامالت بشأن معلومات احلصول على
الوقود. وصهاريج الســــفن وخمازن الكهرباء يف التجارة مثل اجلمــــارك
على مستخَدَمة ليســــت للمؤسسات االســــتقصائية أن الدراســــات غري

االحتادات يف ولكن التجارة. إحصــــاءات جتميع أجل من نطاق واســــع
يف األعضاء الــــدول بني اجلمارك حركــــة ل ُتســــجِّ ال حيث اجلمركيــــة
للمعلومات كمصدر للمؤسسات االستقصائية الدراسات تفيد االحتاد،
االســــتقصائية الدراســــات إجراء وحيتاج التجارة. أجل إحصاءات من
كانت وإذا إضافية. موارد رصد اإلحصائية األجهزة للمؤسســــات من
معيَّنة؛ منافع هلــــا فإن ما يف بلد جتــــرى االســــتقصائية الدراســــات هذه
مع املنهجيات يتفق بشكل االستبيانات ميكن تصميم سبيل املثال فعلى
تنقيحها وميكن اإلحصاء، ميادين حاجات خمَتلــــف ويليب املعمــــول ا،
هذه مع إقامة االتصاالت أن كما حسب الضرورة٦٠. آلخر وقت من
تصحيح أو تأكيد على احلصول اإلحصاءات جلامعي يتيح املؤسســــات

مة. املقدَّ البيانات موثوقية حول الشك حالة يف املؤسسات من
للدراســــات ميكــــن الدراســــات االســــتقصائية. تنظيــــم - ٩٢
ُطبَِّقــــت املعايــــري مــــا إذا والفاعليــــة بالكفــــاءة تتســــم أن االســــتقصائية
(انظر البلد يف االستقصائية للدراسات املستخدمة العادية والتشــــريعات
السجالت اإلدارية لالحتاد اســــتخدام بشــــأن يلي فيما ٧ - دال املرفق

األورويب).
ينبغي االستقصائية الدراســــات حالة اســــتخدام هذه ويف - ٩٣
املختارة املؤسســــات إىل وإرســــاهلا البيانات جلمع خاصة مناذج تصميم
االستبيان معلومات استمارات تطلب أن وينبغي منتظم. أساس على
٦٦ الفقرتني (انظر اجلمركية اإلقرارات يف للمنصوص عليها مشاة

أعاله). ٦٧ و
التجارة نوع عن اإلبالغ املؤسسات من ُيطلب أن - وميكن ٩٤
بشــــكل األخري الشــــهر بيان مع الســــنة أول من ابتداء جتميعي بشــــكل
والتصدير االســــترياد معامالت تثبت اليت بالوثائق واالحتفاظ منفصــــل
صور على الوثائق حتتوي هذه وميكن أن التحقق. معيَّنة ألغراض لفترة

ذلك. إىل وما املنشأ للبضائع وشهادات العقود والفواتري من
الدراسات هذه يف ط مبسَّ استبيان يستحسن استخدام - ٩٥
التجارة حجم ذات للمؤسسات بالنسبة للمؤسســــات االستقصائية
املؤسسات هذه من ُيطلب وميكن أن مقررًا. أدىن حدًا يتجاوز ال الذي
الواردات للصادرات أو القيمة اإلحصائية اإلبالغ عن على تقتصــــر أن

الشريك. البلد من السلع حسب ملجموعة معيَّنة
املبلِّغة على املؤسســــات مجيــــع تشــــجيع املحبَّــــذ ومــــن - ٩٦

ممكن. حد أقصى إىل لالستبيانات اإللكتروين استخدام اإلبالغ
دراسة إجراء يف تواَجه اليت املشــــاكل - املشــــاكل. من أهم ٩٧
كثرية للبيانات تصحيحات املؤسســــات تقدمي (أ) يلي: ما اســــتقصائية

هذه  استبيانات  تصميم من تستفيد أن اإلحصاءات جتميع جلهات ميكن ٦٠ 
التوصيات مع اتفاقًا للسلع، املادية احلركة عن معلومات يف مجع االستقصائية الدراسات
على أجل احلصول من امللكية، نقل أساس وعلى والتعاريف، نشرة املفاهيم الواردة يف

موازين املدفوعات. ونظام القومية احلسابات لنظام املطلوبة املعلومات
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(ب) األساسية؛ للبيانات كبرية مراجعات إىل مما يؤدي قبل من مة املقدَّ
ميثِّله الذي اإلضايف اإلبــــالغ عبء (ج) لتنفيذ املســــح؛ العالية التكلفــــة
املؤسسات باستيفاء قيام من التأكد صعوبة (د) املؤسسات؛ على املسح
مراحل أول يف زالت ال اليت للبلدان املفيد ومن وإرساهلا. االستبيانات
البلدان من خربات تستفيد أن الدراســــات االستقصائية هذه مثل إجراء

ثنائية. اتصاالت الصدد عن طريق هذا يف األخرى

اجلمارك عليها من احلصول يتم اليت البيانات إدماج ٤-٨
منها والتحقق أخرى مصادر ومن

والبيانات مــــن اجلمارك الواردة البيانات املســــائل. دمج - ٩٨
من الواردة البيانــــات إضافة ينطوي علــــى مــــن غري اجلمــــارك الــــواردة
البيانات الواردة من إحــــالل وعلى بيانات اجلمارك إىل اجلمــــارك غــــري
املســــتقاة البيانات دمج وعملية اجلمارك من غري البيانات حمل اجلمارك
وجيب طويًال. وقتًا وتستغرق معقَّدة هي عملية ومن غريها اجلمارك من
باملســــائل وعي على اإلحصاءات جتميع على اجلهات القائمة تكون أن

تواجهها وهي: أن اليت عليها

املصادر؛ من خمتلف املتاحة البيانات عناصر ) اختالف أ )

املعلومات؛ مصادر بني املفاهيم اختالف (ب)

التفاصيل؛ من مستويات خمتلفة تقدمي (ج)

التوافق؛ عدم وأيضًا البيانات يف تقدمي التأخريات (د)

املتعلقة بالســــلع البيانات (مثًال مة املقدَّ املعلومات تداخل (هـ)
ببيع نفس املتعلقة والبيانــــات اجلمارك مــــن مة واملقدَّ يف اجلمــــارك الــــيت

بالرقابة)؛ املعنية اهليئة احلكومية مة من السلع املقدَّ

مة الوكاالت املقدِّ ألن احلواسيب على امللفات توافق (و) عدم
وبرامج جتهيزات (استخدام خمتلفة حاسوبية نظمًا تستخِدم قد للبيانات

من احلاالت)؛ يف كثري مشكلة هي حاسوبية خمتلفة

بالكفاءة، ألن تتسم البيانات ملعاجلة تنظيم عملية صعوبة (ز)
البيانات، لتقدمي خمتلفة تســــتخِدم طرقًا قد مة للبيانات املقدِّ الــــوكاالت
والربيد املمغنطة والشــــرائط املدجمــــة واألقراص املطبوعــــة النســــخ مثل

ذلك؛ إىل وما اإللكتروين

البيانات من إدخال ألن املوارد املتاحة على العبء زيادة (ح)
يتطلب قد الركاب) وقوائم الربيدية (مثًال االســــتمارات خمتلفة مصادر

واملوارد؛ الوقت من كبريًا جزًءا

يكمل من مصادر اآلتية البيانات مــــن التأكد إىل احلاجــــة (ط)
منها يتسم أٍي وتقييم الســــلعية) واملجالس اجلمارك بعضها بعضًا (مثًال

أكرب. مبوثوقية
توحي بأن البلدان جتارب من االستفادة املمكنة. احللول - ٩٩
أعاله. املشــــاكل املذكورة معيِّنة للتقليل من خطوات اختــــاذ باإلمــــكان

البيانات ما يلي: بتجميع تقوم اليت اجلهات تراعي لو وحبذا
اجلمارك لتعريــــف موظفــــي مســــتمرة محــــالت تنظيــــم ( ( أ
بالنســــبة التجارة إحصــــاءات بأمهيــــة األخــــرى الــــوكاالت وموظفــــي

واالقتصادية؛ احلكومية للسياسات
عملية يف املشــــتركني للموظفني تدريبيــــة دورات تنظيــــم (ب)
اإلحصاءات بتجميــــع اليت تقوم اهليئة (ســــواًء يف اإلحصــــاءات جتميــــع
اإلحصائية املعايــــري بشــــأن خاصة البيانات) م تقــــدِّ الــــوكاالت الــــيت أو

املناسبة؛ الربجميات واستخدام واملفاهيم اإلحصائية واملتطلبات
جتميع عن املســــؤولني بني املوظفني لقاءات دورية (ج) تنظيم
موظفو ذلك يف (مبــــا للبيانات مة املقدِّ الــــوكاالت وموظفــــي البيانــــات
ترتيبات إقامــــة على عمًال واملســــتوردة) املصدِّرة الشــــركات الكبــــرية
عن باهلاتف أو متابعات اللقــــاءات هذه تتبع أن على مســــتقرة وفعَّالــــة،

الزيارة؛ طريق
حاسوبية مباشرة مع وصلة إقامة على اإلمكان قدر العمل (د)
الفرصة البيانات وإتاحة نقل مشاكل تفادي على عمًال البيانات مقدمي
دة موحَّ تصنيفات واستخدام وأسرع أفضل بشكل البيانات من للتحقق
والربط البيانات جمموعات خمتلف على للتعرُّف مناســــبة ربط وجداول

بينها؛
اهليئة يف وبرجمياته أجهزة احلاســــوب تركيب يف التنســــيق (هـ)
ضمانًا البيانــــات م تقــــدِّ والــــوكاالت اليت البيانــــات القائمــــة بتجميــــع

للتوافق؛
البيانات جتميع على القائمة اهليئة فعَّالــــة يف ضوابط (و) إقامــــة
من البيانات بدًال املصدر من الواردة النهائية البيانات سرعة إحالل تضمن
من املقدَّمة الشــــريك البلد بيانات (مثًال آخر مصدر من الواردة األوَّلية
ببلد املتعلقة بالبيانات عنها االســــتعاضة ميكن ما شحنة بشــــأن اجلمارك
حكومية جهات من الشــــحنة)، املقدمة (لنفس النهائي املعروف املقصد

أحسن)؛ تتسم بنوعية األخرية البيانات كانت أخرى إذا
التغلب أجل من والتقدير البلدان للنســــبة إىل تدابري وضع (ز)
الوحدات تقدير كمية ميكن (مثًال احلقول يف البيانات مسألة نقص على
الشهر من الوحدة وقيمة اجلارية القيمة أساس اجلاري على الشهر عن

السابق).
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التغطية بتعريف املتعلقة املفاهيم ٥-١

املرفق ،١٤ الفقــــرة والتعاريف، املفاهيم (نشــــرة - الســــلع ١٠٠
الســــلع هي تعريف التغطية يف إليها املشــــار الســــلع .(١ الفقرة ألــــف،

آخر. إىل جغرايف موقع من ميكن نقلها ماديًا اليت السلع أي املنقولة

لبلد ما املــــوارد املادية رصيد من خصمــــًا أو إىل إضافــــة - ١٠١
الســــلع تعَتَبر عام بشــــكل .(١٤ ، الفقرة املفاهيم والتعاريف (نشــــرة
االقتصادية املنطقــــة يف توضع حني مــــا لبلد املاديــــة املــــوارد إىل إضافــــة
عملية يف كُمدَخالت أو لالستهالك (أي املستقبل يف لالستخدام للبلد
اإلقليم من تنَقــــل حني ما لبلد املادية املــــوارد من وخصمــــًا إنتاجيــــة)،

عودا. توقع للبلد دون االقتصادي

خالل من فقط تنَقــــل باعتبارها الســــلع معايــــري تصنيف - ١٠٢
اليت الســــلع هي ١٤). هذه الفقرة املفاهيم والتعاريف، ما (نشــــرة بلد
فقط. وقد ألغراض النقل اإلحصاءات، جتميع يتم فيها اليت البلد تدخل
الناحية ومن مؤقت. ختزين أو بسيطة تناول عمليات النقل على ينطوي
”يف تودع اليت فقط الســــلع نقلها يتم اليت الســــلع تشــــمل املفاهيمية،
وإذا اجلمارك٦١. إجراءات وفــــق اجلزئي“ ”قيد النقل أو الترانزيــــت“
هي بلد اإلحصاءات جتمع اليت البلد عبور وقت البضاعة كانت وجهة
البلد فقط وال تنقل خالل ســــلعًا باعتبارها تعاَمل الســــلع هذه فإن آخر
على إداريًا األسهل من يكون وأحيانًا التجارة. إحصاءات يف ل ُتســــجَّ
باعتبارها ولكن ســــلع ترانزيت باعتبارها ال عن الســــلع التجار اإلقرار
وهذه عاديــــة عند الوصول وباعتبارها صادرات عند اخلروج. واردات
اجلهة حتاول أن األفضل أن إال التجــــارة. يف إحصاءات عــــادة تدخــــل
احلركة وإعادة هــــذه على اإلحصاءات التعــــرُّف بتجميــــع القائمــــة

اإلحصاءات جتميع جهات وتنصح ترانزيت. سلع باعتبارها تصنيفها
األمر (أي إضافية إذا اقتضى معلومات مجع أجل من ترتيبات بعمــــل
اإلحصاءات جتمع البلد اليت دخول البضاعة إىل وقت األخري بلد املقصد
تعاونًا تقتضي الترتيبات وهذه البلد). البضاعة تغادر حني املنشــــأ وبلد
إجراء أو للتسجيل مناسبة استمارات تصميم اجلمارك يف مع ســــلطات

بالعيِّنة. مسح

املؤقت أو لإلدخــــال باعتبارها الســــلع تصنيــــف معايــــري - ١٠٣
.(٤٤ و ٢٨ و ١٤ الفقرات والتعاريف، املفاهيم (نشرة املؤقت اخلروج
اسطنبول٦٢ واتفاقية كيوتو اتفاقية حتدِّدها اليت السلع (أ) الفئة هذه تشمل
حبالتها“ تصديرها بشرط املؤقت ”باإلفراج مشــــمولة ســــلعًا باعتبارها
املرفق والتعاريف، املفاهيم (نشرة ا املعمـول اجلمركية لإلجراءات وفقًا
باإلفراج مشــــمولة تعَترب اليت األخرى الســــلع (ب) و (١٠ باء، الفقرة
الســــلع أما اإلحصائية. الســــلطات تضعها اليت املعايري مبوجب املؤقــــت
تعتَبر واليت املسحوبة للتجهيز اخلارجي أو الداخلي للتجهيز عنها املفرج
إحصاءات يف فتدخل اجلمارك، قانون مبوجب مؤقتة“ عادة ”حتركات

و٧). ٦ الفقرتان باء، املرفق والتعاريف، (نشرة املفاهيم التجارة

تعَترب اليت الســــلع مجيع ســــجالت اجلمارك تغطي وقد ال - ١٠٤
اجلهات على وجيب للبلــــد. املادي الرصيد من خصمــــًا أو إىل إضافــــة
حيثما لزم اجلمارك اإلحصاءات تكملة ســــجالت بتجميع تقوم اليت
مجيع كامل بشــــكل اجلمارك ســــجالت تغطي قد ال كذلــــك األمــــر.
ال توجد فقد للســــلع. املؤقت اخلــــروج أو املؤقت اإلدخــــال أشــــكال
خالل البســــيطة النقل عمليات على التعــــرُّف تتيح ســــجالت مجركية
من املنطقة املؤقت املؤقت أو اخلروج الدخول أو احلرة اجلمركية املناطق
وجدت وإن احلرة، املنطقة أو اجلمركي التخزين منطقة إىل اجلمركيــــة
اإلحصاءات كل يبذل جممِّعو أن وينبغي بيانات كاملة. تعطي ال فهي
املنطقة خالل من نقل جمرد تنقل اليت الســــلع الســــتبعاد ممكن جهد
عمليات أدنــــاه)، وكذلك كل ٢٨٦ الفقرة (انظر للبلد االقتصاديــــة

البيانــــــات جتميــــع

البيانـــات تســجيل ووقـــت التغطيــة - اخلامس الفصل

واليت هي  تصديرها املعاد فقط والسلع املنقولة السلع بني اخللط عدم ينبغي ٦١

تنقل السلع ”اليت هي الترانزيت فسلع النقل. جمرد غري لغرض مبدئيًا ُأحضرت سلع
،١- هاء املرفق كيوتو، (اتفاقية إىل آخر“ مجركي مكتب من اجلمارك إشراف حتت
حتت إشراف اجلمارك تنقل ”اليت السلع هي اجلزئي النقل قيد والسلع (أ)). التعريف
املنطقة نفس ضمن ا ُتصدَّر اليت إىل وسيلة النقل استوردت ا اليت النقل وسيلة من
،٢ - هاء املرفق كيوتو (اتفاقية االسترياد“ هو مكتب التصدير مكتب حيث اجلمركية

(أ)). التعريف
حزيران/ استنبول يف عليها مت االتفاق اليت باإلفراج املؤقت، املعنية االتفاقية ٦٢

.(١٧٦٢ املجلد املعاهدات، جمموعة املتحدة، (األمم ١٩٩٠ يونيه
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تدخل اليت الســــلع (مثًال للســــلع واخلروج املؤقت املؤقت الدخول
التجارة من إحصــــاءات إلخراجها) متهيــــدًا املؤقت للتخزين البلــــد
ولضمان اجلمركية. املصادر غري معلومات مصادر وذلك باستخدام
تعاِمل حركة اإلحصائيــــة أن للســــلطات ينبغي املعلومــــات اتســــاق
مؤقت إخراج أو مؤقــــت إدخال أو مؤقت كمجرد نقــــل البضائــــع
املعايري إذا وجدت والواردات الصادرات بيانات تستبعدها من وأن
املعلومات أو مصادر املعايري توجد فإذا مل العمل. ذا للقيام املناسبة
مث كواردات الســــلع هذه بتســــجيل اإلحصائيون فينَصــــح املطلوبــــة

تصدير. إعادة
املفاهيــــم (نشــــرة للبلــــد االقتصــــادي اإلقليــــم وصــــف - ١٠٥
.(٤ و ٣ الفقرتان ألــــف، واملرفــــق و ٦٤ ١٤ الفقرتــــان والتعاريــــف،
للبلد. اإلقليم االقتصــــادي إىل باإلشــــارة اإلحصــــاءات جتميــــع جيــــري
مع بالتعاون بتجميع البيانات تقــــوم اليت اجلهة تقوم أن ويستحســــن
أي االقتصادي، لإلقليم البلد بوضع وصف يف املختصة الســــلطات
ويتفق مع التجارة بيانات جتميــــع يكفي ألغراض ل مبا وصــــف مفصِّ
املفاهيم وثيقة ”دليل يف ألف، املرفق ٣ من الفقرة يف الوارد التعريف
البيانات من وغريها سجالت اجلمارك أن من والتأكد والتعاريف“،
االقتصادي اإلقليم هذا داخل إىل التدفقات تستعملها تشري إىل اليت

العامل. أحناء باقي إىل ومنه
املفاهيم (نشــــرة الدولية املنظمــــات بــــني الســــلع حركة - ١٠٦
التجارة. إحصاءات تشملها ال احلركة هذه .(٤٦ الفقرة والتعاريف،
تتناول ال إحصاءات التجارة. يف واخلدمات السلع معاملة - ١٠٧
فتشملها جتارة اخلدمات أما السلع. جتارة إال للبضائع التجارة إحصاءات
أحيان يف الصعب من أنه إال اخلدمات. يف التجارة الدوليــــة إحصــــاءات
التجارة بيانات عن السلع يف التجارة بيانات فصل ألسباب خمتلفة، كثرية،
فيما ١٢٧ و١٢٦ و ١٢٣ و ١١٨ الفقرات مثًال (انظــــر اخلدمــــات، يف
إحصاءات وجممِّعو التجارة إحصاءات جممِّعو أن يتعاون وجيب يلي).
بني اليت تقع احلاالت إيضاح أجل مــــن اخلدمات يف الدولية التجــــارة
وهذا والتعاريف). املفاهيم (نشرة يف الواردة اإلرشادات باتباع بني،

اخلدمات٦٣. ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف الدليل

وقت التسجيل ٥-٢
الفقرة ١٥). املفاهيــــم والتعاريف، (نشــــرة احلدود عبور - ١٠٨
دخوهلا عند الســــلع بتســــجيل اخلاصة التوجيهية اخلطوط حيتــــاج تنفيذ
من معلومات اســــتخدام ما لبلد االقتصادي اإلقليــــم مــــن أو خروجهــــا

غري مجاركية. مصادر ومن اجلمارك
املفاهيم (نشــــرة اإلقرار اجلمركي تقدمي تاريخ اســــتخدام - ١٠٩
على أســــاس تقوم اليت التجميع نظم حالة الفقرة ١٥). يف والتعاريــــف
وقت يكون املفاهيم والتعاريف بأن نشــــرة توصي اجلمارك ســــجالت

يكون أن ومن املستحسن اجلمركي. اإلقرار تقدمي تاريخ هو التسجيل
هو إلكترونيًا، أو ورقيًا أكان اإلقرار اجلمركي ســــواًء تقدمي تاريــــخ

املعاملة. إلجراء مقبوًال اجلمارك الذي تعتربه التاريخ
تقتضي ازأة. قد للشــــحنات بالنســــبة التســــجيل - وقت ١١٠
بإذن ميكن أجزاء عدة إىل الشــــحنات بعض تقســــيم الشــــحن ظروف
يف مواعيد املســــتورد البلد وتدخل املصــــدِّر البلد تغــــادر أن اجلمــــارك
االسترياد أو التصدير أن خمتلفة. ومبا دخول وخروج نقاط ويف خمتلفة
أو للبلد االقتصادي اإلقليم دفعة آخر تغــــادر أن إىل كامًال يعتــــرب ال
تاريخ اإلعالن الذي اإلحصاءات جممِّعو يستخِدم بأن فينصح تدخله
ر املصدِّ البلد وإىل من دفعة آخر خروج أو بدخول اجلمارك إىل م يقدَّ

املستورد٦٤. أو
أخرى. تواريخ واســــتخدام اإلقرار تقدمي تاريــــخ حدود - ١١١
اإلقرار تقدمي وقت يف االختالفات أعاله ٥٧ إىل الفقرات ٥٤ تناولت
ومع اإلحصاءات. جممِّعو بــــه يقوم املناســــب الذي اجلمركي واإلجراء
عبور تاريخ كبريًا عن اإلقــــرار اختالفًا تقدمي تاريخ اختلف ذلــــك فإذا
واقعية أكثر تواريخ بتحديد فينصح ما لبلد االقتصادي الســــلع اإلقليم
مغادرة وصول أو تاريخ (مثًال التسجيل لوقت بالنسبة واســــتخدامها
ومن اجلمارك). إىل النقل املقدمة وثائق يف وارد هو كما النقل وســــيلة
تغيري كان ما إذا د حتدِّ أن اإلحصاءات جبمع تقوم اليت مســــؤولية اجلهة

اإلجراء. هذا يستدعي التاريخ
معلومات غري اســــتخدام مصــــادر عند التســــجيل وقــــت - ١١٢
جتميع جهة تقوم مجركية غري معلومات استخدام مصادر مجركية. عند
دخول لوقت تقريب أفضل يعطي الذي التاريخ اإلحصــــاءات باختيــــار
مثًال ختتار فلها أن منه. أو للبلد اإلقليم االقتصادي إىل خروج السلع أو
احلصول عليه ميكن (وهذا البلد حدود املواصالت وســــيلة تاريخ عبور
أو فيه دخلت الذي الشهر أو املعاينة)، طريق أو عن احلدود حرس من
(بالنسبة رة أو املصدِّ املستقبلة اجلهة عنه حســــبما ُتَبلَّغ الســــلعة خرجت
شبيهة منتجات أي أو أو املياه أو الغاز أو النفط الكهربائية الطاقة لنقل
أساس على السلعة كمية ل احلالة ُتَســــجَّ هذه ويف باألنابيب). بواســــطة

املعين. الشهر من يوم أول يوم وآخر عند العدادات قراءات

السلع من معيَّنة فئات حالة يف البيانات جتميع ٥-٣
التجارة إحصاءات ضمن تدخل اليت

الفقرتان والتعاريف، (نشرة املفاهيم النقدي غري الذهب - ١١٣
التجارة إحصاءات يف أنــــواع الذهب مجيع إدراج جيــــب .(٤٢ و ١٩
وترميزها الســــلع ــــق لوصف املنسَّ النظام يف املصنف الذهب فيمــــا عدا
أنواع ومن النقدي)٦٥. (الذهــــب ٧١٠٨-٢٠ الفرعي العنوان حتــــت
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يف  النهائية وجهتها أو منشأ البضاعة وتقييم وتوصيف تصنيف يتم أن وجيب ٦٤

عة. جممَّ باعتبارها مة مقدَّ السلعة كانت لو تاريخ كما

املتبادل بني  النقدي هو الذهب النقدي ”الذهب ق املنسَّ النظام لتعريف وفقًا ٦٥

املعتمدة“. املصارف أو الدولية أو الوطنية النقدية السلطات
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كوسيلة رمسي وضع هلا ليس اليت الذهبية النقدي العمالت غري الذهب
جتميع جهة تتأكــــد أن وينبغي البضائــــع. من والــــيت تعَتَبر مدفوعــــات
النقدي غري للذهب مجركية مناسبة سجالت وجود من اإلحصاءات
السلع. ويف سائر ا تعامل اليت املعاملة البيانات نفس هذه تعامل وأن
معيَّنة شحنة وضع كان مجركية، إذا غري من مصادر بيانات حالة مجع
اإلحصاءات، ُيستحسن جتميع جلهة بالنســــبة واضح الذهب غري من
كانت الشحنة فيما إذا الوطنية النقدية باستشــــارة الســــلطة تقوم أن
بني مصارف أو دوليــــة نقديــــة وطنية أو ســــلطات بني تبـــــادًال متثِّــــل
وُيستبعد نقديًا ذهبًا الذهب فيعتَبر كذلك الوضع كان معتمدة. فإذا

التجارة٦٦. إحصاءات من

املفاهيم (نشــــرة اإلنســــانية املســــاعدات األغذية وســــائر - ١١٤
رمزي رقم هلا خيصص أن ينبغي الســــلع هذه .(٢٣ الفقرة والتعاريف،
ومما ينصح شــــريك. وبلد وكمية إحصائية، وقيمة للســــلع، مناســــب
باســــتخدام إحصاءات التجارة بتجميع اليت تقوم اجلهة تقــــوم أن بــــه
للمنظمات مســــحًا ُتجري أن آلخر ومــــن وقت ســــجالت اجلمارك
أكثر معلومات على احلصول أجل من أو املاحنة والــــوكاالت املتلقية
يف بنشــــاط تقوم اليت حتتفظ الكيانات العادة واســــتكماًال. ويف تفصيًال
املطلوبة. معظم املعلومات على تشــــتمل حماســــبية بنظم هذه املعامالت
الدولية بشأن املنظمات من املستقاة املعلومات بإدراج أيضًا وينصح
وبالنسبة األخرى، ا املساعدات تســــجل اليت الطريقة بنفس املعونة
البلد يف اإلحصاءات جتمع اجلهــــة اليت تقوم الشــــريك البلد لبيانات
بلد وليس أصًال منه البضاعة أرسلت البلد الذي املتلقي باســــتخدام
املنشــــأ بلد حتديد وإذا تعذَّر للمعونة. مة املقدِّ اهليئة الدولية أو املنظمة
الســــلع ل وُتســــجَّ البضاعة. منه ُشــــحنت الذي عنه بالبلد فيســــتعاض
املعونات املنظمة يف تستخدمها دولية لكي منظمة إىل بلد من املرسلة
فيه املوجودة البلــــد إىل التجارة إحصاءات يف باعتبارهــــا صــــادرات
أا يبيِّن رمــــزي ذلك برقم على عــــالوة الدوليــــة، وتعرَّف املنظمــــة
املانح من البلد صادرات باعتبارها السلع هذه ل وتســــجَّ دولية. منظمة
آخر أو بلد يف املنظمة الدولية تتخذ مقرها كانت إذا ا عمَّ النظر بغض
املنظمة مقر يقع فيه الذي البلد يستبعد أن وينبغي املانح نفسه. البلد يف

الواردات. إحصاءات من املعامالت هذه

والتعاريف، (نشرة املفاهيم العســــكري االستخدام سلع - ١١٥
هذه بتحركات اخلاصــــة اجلمارك ســــجالت تكون قــــد .(٢٤ الفقــــرة
اإلحصاء جهة تقوم ينبغي أن ذلك ومع أو غري كاملة. ســــرِّية الســــلع
كامًال استخدامًا هذه الســــجالت يف الواردة املعلومات باســــتخدام
مثل اجلمركية املصــــادر غري مصادر على للعثــــور تبــــذل جهــــدًا وأن
بإدراج أن تســــمح اليت ميكن واخلزانة، إدارات الدفاع أو وزارات
بالقيمة اإلمجالية. حــــىت البلد واردات أو صــــادرات يف الســــلع هذه

مستوى ويف املناسبة السلعية الفئات السلع يف بإدراج أيضًا وينصح
به القواعد الوطنية تسمح ما وبقدر الســــلعي التصنيف من منخفض
الوطنية إىل القوات ُترَســــل اليت العسكرية السلع أما وبشــــأن الســــرِّية.

التجارة. إحصاءات من فتستبعد البلد خارج املتمركزة
مبن فيهم مجيع الفئات، من املسافرون يقتنيها اليت - الســــلع ١١٦
الوطين القانون يف كبــــرية تعترب وقيم بكميات املقيمني، العاملــــون غــــري
هذه تشــــمل (أ)). ٤٨ و ٢٥ الفقرتان والتعاريــــف، (نشــــرة املفاهيــــم
حيملها اليت الســــلع حركة أي املكوكية“، يســــمى ”بالتجارة الفئة ما
الكمية عن تزيد اليت أي السلع – املقايضة أو البيع ألغراض املسافرون
وقد الوطنية. التشــــريعات ا للمســــافرين حسب املســــموح القيمة أو
مبسطة، مجركية إقرارات باستخدام السلع هذه بتسجيل اجلمارك تقوم
بشأا. إقرار ال ُيطلب معيَّنة عن عتبة قيمتها تقل اليت للسلع وبالنســــبة
األحوال لتقوم جهات مجيع يف موجودة املعلومات تكون ال قد ولذلك
جهات تقوم بأن وينصح التجارة. إحصــــاءات يف بإدراجها اإلحصــــاء
املعلومات بشــــأن مجع اجلمارك مع ترتيبــــات دائمة بعمل اإلحصــــاء
تقديـرات على احلصــول ن من متكِّ أساليــب منهجي ووضع بشــــكل
موزَّعة بيانات، عنه ال تتوفر الذي التجارة من اجلزء هلذا عليها يعتمد
بعض تستخدم سبيل املثال حســــب السلعة والبلد الشريك٦٧. وعلى
جمموع تســــتعمل إذ املكوكية، التجارة لتقدير التايل األســــلوب البلدان
حيملها قيمة الســــلع اليت ومتوســــط املكوكية، الرحلة يف الركاب عدد
الســــلعة، تشــــكيلة عن ومعلومات الرحالت، هذه مثل يف راكب كل
من عيِّنة حمدودة مــــن عليها احلصول اليت ميكــــن املعلومات علــــى بنــــاًء

املتاجرين٦٨.
الفقرة والتعاريف، برسم االستيداع (نشرة املفاهيم - السلع ١١٧
ال ولكن البيع بقصد املرَسلة السلع هي االستيداع برسم ٢٦). الســــلع
تفاصيلها بكل ينبغي إدراجها وهذه احلــــدود٦٩. تعرب عندما فعًال تبــــاع
قد ال اجلمارك ســــجالت أن إال والواردات. الصادرات إحصاءات يف
وعلى سبيل الســــلع. من النوع هذا عن ا يوثق معلومات على حتتوي
بقصد اخلارج إىل املرســــلة األخرى والســــلع اخلام املواد ل تســــجَّ املثال
وباستخدام التقديرية بقيمتها عادة اجلمارك يف سجالت املزاد بيعها يف
ختضع ال الشــــريك، وقد البلد املزاد باعتبــــاره فيــــه جيري الــــذي البلــــد
اجلهة تنصح لذلك املــــزاد. بعد اجلمارك يف للمراجعة البيانــــات هــــذه

الشاكلة  على نفس موازين املدفوعات إحصاءات يف النقدي الذهب ُيعاَمل ٦٦

الفقرة ٤٣٨). اخلامسة، الطبعة املدفوعات، دليل موازين (انظر

انظــر  التقدير أسلوب بشأن الدويل النقد صندوق توصية على ٦٧ لالطالع

(التجـــارة BOPCOM98/1/3 الدويل النقد صندوق عن الصادرة العمل ورقة
واشنطون املدفوعات، موازين املعنية بإحصاءات الدويل النقد صندوق جلنة املكوكية)،

.١٩٩٨ ٢٣ كانون األول/ديسمرب - ٢١ العاصمة،

رجال  من املسافرون يستخدمها اليت الســلع وهي  التجارة“، ”أدوات  ٦٨

ولكن التجارة إحصاءات تدرج يف ال دائمًا، ا ويعودون أعماهلم أداء األعمال يف
الشخصية احلواسيب من السلع النوع هذا أمثلة ومن حركة مؤقتة، ُتعاَمل باعتبارها

والعينات. الباعة حيملها اليت امليكانيكية واملعدات واألدوات

و ٢١٨. ١٢٧ الفقرتان اخلامسة، الطبعة املدفوعات، موازين دليل انظر  ٦٩
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احلقيقية القيمة تعكس البيانات لكي مراجعة هذه مبحاولة اإلحصائية
الالزمة البيانات على احلصول وميكن هلا. املقصد النهائي وبلد للسلع
احلكومية الوكاالت أو الشركات التجارية مع مســــح إجراء عن طريق

السلع. من النوع يف هذا التعامل املسؤولة عن
احلاسوبية والربامج للمعلومات كناقل املستخَدمة الســــلع - ١١٨
(ب)). ُيستخَدم تعبري ١٢٣ و ٢٧ الفقرتان املفاهيم والتعاريف، (نشرة
ُمســــتخِدم. ألي علنًا املتاحة للســــلع أو التجاري“ العام ”االســــتخدام
على اإلحصائية وتقيَّــــم قيمتها ســــلعًا باعتبارها املنتجات هذه وتعاَمــــل
املواد والربجميات. تكاليف ذلك الكامل، مبا يف الفعلي الســــعر أســــاس
اليت اإلقرارات أن اجلمارك من من تتأكد أن جلهة اإلحصاء وينبغــــي
اإلحصائية. مع املتطلبــــات تتفق هذه الســــلع انتقال حالــــة يف ُتَقــــدَّم
(أ) التجارة: من إحصاءات تســــتبعد والتعاريف املفاهيم لنشــــرة ووفقًا
و/ احلاسوب برجميات ختزين يف ُتستخَدم اليت واملدجمة العادية األقراص
وأشرطة السمعية األشرطة (ب) الطلب، حســــب املصنعة أو البيانات،
(ج) األصلية)، النسخ (أي أصلية على تســــجيالت حتتوي اليت الفيديو
تعاَمل (وكل هذه األصنــــاف ُتعد حســــب الطلــــب، الــــيت املســــودات

اخلدمات). يف باعتبارها جتارة
املفاهيــــم والتعاريف، (نشــــرة ألغراض التجهيز الســــلع - ١١٩
أو البلد إىل اليت تدخل السلع هذه تشمل (ج)). ١٢٣ ٢٨ و الفقرتان
مبوجب الصناعية احلرة املناطق احلر أو التداول منطقة يف ســــواًء تغادره
عدا اخلارج، فيما أو يف الداخل يف بالتجهيز املعنية اجلمركية اإلجراءات
يلي)٧٠. فيما الفقرة ١٣١ (انظر لإلصالح باعتبارها عنها السلع املعلن
اإلقليم من جــــزء أي تغادر اليت تدخــــل أو الســــلع أيضًا وهي تشــــمل
اإلعادة أو التصدير إعــــادة دف التجهيز ألغراض للبلــــد االقتصــــادي
أو الداخلي إجراء التجهيز ليس مبوجــــب ولكن أتت منه، الذي للبلــــد
مناولة على جمرد عمليات التجهيز هــــذا يقتصر أال وبشــــرط اخلارجي،
لعمليات وبالنســــبة يف بلد ثالثة. جهة إىل والنقل مؤقت بتخزين تتعلق
مؤقتًا إرساًال أو مؤقتًا إفراجًا باعتبارها السلع ُتعاَمل البســــيطة، املناولة
أجل من الســــلع تقييم ويكــــون التجــــارة. إحصــــاءات يف ُتَســــجل وال

القيمة الكلية. أساس على اإلرسال أو التجهيز
الشــــركات بني ملعامالت نتيجة للحدود العابــــرة الســــلع - ١٢٠
املفاهيم والفروع) (نشرة (التوابع املباشرة االستثمارية ومشاريعها األم
نفس باســــتخدام املعامالت هذه قيمة ر تقدَّ .(٢٩ والتعاريــــف الفقــــرة
التقييم اجلمركي قواعد تطبيق أي سائر املعامالت، يف املستعملة املبادئ
املفاهيم (نشــــرة التقييم بشــــأن العاملية التجارة منظمة اتفاق يف الواردة
بني األســــعار نقل إلمكانية أنــــه نظرًا إال جيم). والتعاريــــف، املرفــــق
سجالت باســــتعراض تقوم جهة اإلحصاء ينبغي أن الشــــركات هذه
معلومات من يتوفر ما ضوء على تعديالت وإجراء املتاحة اجلمــــارك

يف اجلهاز األخــــرى املوجــــودة البيانات طريق حتليــــل عــــن إضافيــــة
من الوحدات قيمة (مثًال غري مجركية مصادر من أو نفسه اجلمركي
جلهات اإلحصاء الشــــركات). وينبغي من اجلمركية أو الســــجالت
التصنيف بشأن والتعاريف املفاهيم نشرة توصيات نفس تستخِدم أن

السلع. سائر حالة يف الذي تستخدمه الشريك والبلد والتقييم

املفاهيم والتعاريف، (نشــــرة املايل اإلجيار برســــم الســــلع - ١٢١
جتميع جلهــــة (ج)). ينبغــــي ٧ الفقــــرة ألــــف، واملرفــــق الفقــــرة ٣٥،
تعرِّف أن الوطنية، اإلحصاءات يف التناســــق أجل من اإلحصاءات،
يف املقبولة باستخدام التعريفات املايل اإلجيار برسم باعتبارها الســــلع
موازين املدفوعات، إحصاءات ونظام القومية البلد للحسابات نظام
أن تســــتخدم اإلحصاء ينبغــــي جلهة وطنية، تعاريــــف توجــــد مل فــــإن
واملرفق ،٣٥ الفقرة والتعاريف، املفاهيم نشرة الواردة يف التوصيات
والتعاريف نشرة املفاهيم يف املستخَدم والتعريف (ج). ٧ الفقرة ألف،
املدفوعات، موازين دليل يف الوارد املايل اإلجيار برسم السلع تعريف هو
بعض احلاالت ”يف على أنه هذه النشرة أيضًا وتنص اخلامسة٧١. الطبعة
التأجري كان إذا مــــا على دليًال بوصفهــــا اســــتخدام مدة اإلجيار ميكــــن
موازين دليل أن ولو سنة). من (أقل تشــــغيليًا أو أطول) أو (ســــنة ماليًا
جلهة وينبغي كمعيــــار. هذا يعرض املدفوعــــات، الطبعة اخلامســــة، ال
املايل اإلجيار البلد وبرسم من املرَســــلة البضائع ل تســــجِّ أن اإلحصاء
ل تسجِّ كما املستقبل) للبلد بالنسبة واردات (أو باعتبارها صادرات
صادرات (أو واردات باعتبارها اإلجيار عقد انتهاء السلع بعد نفس
جبمع القائمة اجلهة الســــلع).وتنصح منه أعيدت اليت للبلد بالنســــبة
يف التحديد الســــليم لضمان اجلمارك تتعــــاون مع اإلحصــــاءات بأن
(وبعد املايل اإلجيار برســــم احلدود اليت تعرب للســــلع اجلمارك وثائق
وينبغي منفصًال. إجراًء مجركيــــًا رمبا باعتباره اإلجيــــار)، عقد انتهــــاء
أو االستقصائية للمؤسسات الدراسات أن تســــتخدم اإلحصاء جلهة
معلومات على يتيســــر احلصــــول مل إذا األخرى املعلومات مصــــادر
تعرب الســــلع اليت أما اجلمركية. الســــجالت من البضاعة عن ســــليمة

التجارة. إحصاءات فتستبعد من اإلجيار التشغيلي احلدود برسم

(نشــــرة األخرى املتحركة واملعدات والطائرات - الســــفن ١٢٢
حلركة مجركية سجالت توجد مل إذا .(٣٦ الفقرة والتعاريف، املفاهيم
األخرى البيانات مصادر باســــتخدام جهة اإلحصاء الســــلع تقوم هذه
باستخدام وتنصح جهة اإلحصاء أعاله). ٨٨ إىل ٨٣ الفقرات (انظر
للتسجيل. تقريبيًا وقتًا باعتباره احلالة هذه امللكية يف تغيري بيانات

الســــواتل معاملة ميكــــن إطالقهــــا. ومنصــــات - الســــواتل ١٢٣
الذي النهج مثل ج باتبــــاع غيارها وقطع ومنصات إطالق الســــواتل

التالية٧٢. األمثلة يف يرد

ماكيالدورا،  املكسيك يف يسمى ما الداخلي التصنيع من هذا النوع أمثلة من ٧٠

(انظر للتصدير سلع إنتاج بغرض السلع املستوردة وجتميع حتويل ز على تركِّ شركة وهي
أدناه). ٤ - دال املرفق

.٢٠٦ الفقرة اخلامسة، املدفوعات، الطبعة موازين ٧١ دليل

األمريكية. املتحدة الواليات يف مستخدمة املمارسة هذه ٧٢
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ينقل إىل البلد ألف مث البلد يف يتم إنتاجه الذي الســــاتل :١ املثال
كعملية البلد ألف يف يعترب موجــــودًا امللكية بدون تغيري لإلطــــالق بــــاء
البحار وتبقى يف تبحر اليت السفن (مثل خارجية جتارة ل تشكِّ ال داخلية
مؤقتًا إفراجًا يعترب باء البلد دخوله عند الساتل ونفس الدولية). املياه يف
واألنشطة املماثلة اإلطالق منصات أما الواردات. سجل يف يدخل وال

ألف. البلد إىل باء البلد خدمات يقدمها باعتبارها معاملتها فيمكن
تنقل مث ألف البلد يف تنتج اليت اإلطالق للســــواتل منصة :٢ املثال
وواردات ألف البلد من كصــــادرات تعامل الســــتخدامها باء البلد إىل
كانت إذا النظر عما بغض التســــجيل هذا إجراء البلــــد بــــاء. وينبغي يف
احلال هو وكما مرة. من أكثر واحدة أو مرة تستخدم اإلطالق منصة
معاملة ا تتصل أنشطة وأي نفســــها اإلطالق عملية تعاَمل ١ املثال يف

ألف. البلد باء إىل البلد مة من مقدَّ خدمات
من الســــتخدامه باء البلد يف وُيطلق ُينَتج الذي الســــاتل املثال ٣: 
باء البلد من رة ُمصدَّ ســــلعة باعتباره ُيعاَمل هذا الســــاتل البلد ألف. ِقَبل
الساتل على السيطرة حني تنتقل أو اإلطالق عند البلد ألف) إىل (واردة
ا املتصلة اإلطالق واألنشــــطة عملية أما ألف. البلد إىل باء مــــن البلــــد

ألف. البلد إىل باء البلد من مقدمة خدمات باعتبارها فتعامل
هذا الدليل تعترب ألغراض اإللكترونية. التجارة يف السلع - ١٢٤
عرب تنتقل انتقاًال ماديًا اليت هي السلع اإللكترونية“ التجارة يف ”السلع
بالوسائل منها كبري جزء أو يف بالكامل متت ملعاملة البلد نتيجة حدود
عن قيمتها وُتدفع اليت ُتطَلــــب البضائع املثال (على ســــبيل اإللكترونيــــة
التجارة إحصاءات يف السلع بإدخال هذه اإلنترنت). وينصح طريق
اليت األخرى السلع ا ُتعاَمل اليت الطريقة بنفس منها اســــتبعادها أو
املناسبة التوصيات باستخدام اإللكترونية، الطرق غري ُتشترى بطرق
هذه بتسجيل اإلحصاء إدارة وتنصح والتعاريف. املفاهيم يف نشــــرة
قد العملية الناحية ومن معيَّنــــة. عتبة إحصائية عــــن زادت إذا الســــلع
إىل وُتشحن اإللكترونية بالوسائل اليت تشــــترى الســــلع تتجاوز قيمة ال
التوصيل شــــركات أو الطرود إرســــال شــــركات طريق عن الشــــاري
ميكن ولذلك الكمية. أو ناحية القيمــــة من اإلحصائيــــة الســــريع العتبة
التجميعية القيمة بلغت إذا وينصح التجارة. إحصاءات من استثناؤها
الناحية من كبــــريًا اجلهة اإلحصائية تعتــــربه حدًا املســــتثناة للبضائــــع
والواردات. الصادرات جمموع إىل يضاف تقدير اإلحصائيــــة إجراء

الشريكة. والبلدان بالسلع املتعلقة إىل التفاصيل اإلمكان وبقدر
واملشــــاريع معلومات (الربجميات ألي اإللكتروين النقــــل - ١٢٥
تقع آخر ال إىل بلد من وغريها) اهلندسية واخلطط واملوسيقى والكتب

سلعًا. خدمات وليست تعترب عادة ألا التجارة إحصاءات ضمن
األنابيب وخطوط الطاقة وخطــــوط البحرية االتصاالت - ١٢٦
الصادرات يف السلع هذه جهات اإلحصاء بإدخال املاء. تنصح حتت
السلع أما التركيب. ألجل إىل آخر بلد من مت إرساهلا إذا والواردات
فتعاَمل دويل) (إقليم دولية مياه تركيبها يف بغرض ما بلد من املرسلة
شخص بني فقط امللكية تغيري حالة يف واردات صادرات أو باعتبارها

أيضًا بالتعاون اإلحصاء وتنصح جهــــات مقيم. غري وشــــخص مقيم
املدفوعات وموازين القومية باحلســــابات املعنية اإلحصاء جهات مع
بني ذلك الفصل مبــــا يف الصفقات، هلذه املعاملة تنســــيق من للتأكــــد

اخلدمات. والتجارة يف يف السلع التجارة

التجارة إحصاءات من املستبعدة السلع ٥-٤
التجارة إحصــــاءات مــــن مســــتبعدة معيَّنة ســــلع هنــــاك - ١٢٧
أن غري الفقــــرات ٤٢-٦٣)؛ والتعاريف، املفاهيــــم (نشــــرة اخلارجيــــة
جهة وتنصح حصرية. قائمــــة ليســــت الوثيقة يف تلك القائمــــة الواردة
العام التعريف تطبيق نتيجة ُتســــتبعد أخرى بنودًا هناك بأن اإلحصاء

اجلمارك وتتلفها)٧٣. تصادرها السلع اليت (مثل للتغطية

احلسابات القومية ألغراض البيانات مجع ٥-٥
املدفوعات وموازين

الفقرات ، والتعاريــــف مســــائل عمليــــة (نشــــرة املفاهيم - ١٢٨
بعض إدراج التجارة إلحصاءات العملي بالنســــبة من ٥٥-٦٣). ليس
إىل الرصيد املادي تضيف اليت السلع بعض السلع حىت حتركات تفاصيل
والتعاريف، املفاهيم (نشــــرة منه خصمًا تعترب أو املعنية البلــــدان ملــــوارد
القومية احلســــابات بإحصاءات املتعلقة التوصيات أن إال .(٥٥ الفقرة
تتطلب اخلامســــة، الطبعة املدفوعــــات، موازيــــن ١٩٩٣ وإحصــــاءات
احلســــابات يف جماميع التجارة املســــتخَدمة يف التحركات هــــذه إدراج
بني ملكية تغيري على تنطــــوي كانت إذا املدفوعات وموازيــــن القوميــــة
إحصاءات جتميع جهة تقوم أن مقيمني٧٤. ويستحســــن وغري مقيمني
وإحصاءات القومية احلســــابات إحصاءات جهة مبســــاعدة التجــــارة
أو إضافية بيانات مجع طريق عن النشــــاط هذا يف املدفوعات موازين
ببعض بيان يلي وفيما السلع. يف التجارة تقديرات إعداد بالتعاون يف
البيانات جتميع يف اتباعها ميكن اليت املناهج وبعض املعنية الســــلع فئات

ا. املتعلقة
وجودها خارج أثناء ملكيتها تنتقل اليت املتنقلة املعــــدات - ١٢٩
.(٥٧ الفقرة والتعاريف، املفاهيــــم (نشــــرة األصلي ملالكها اإلقامة بلد
عن واإلفراج املؤقت املؤقت لإلرســــال مجركية ســــجالت عادة توجد
يتعلق اجلمركية فيما اإلجراءات بتغيري سجالت وكذلك البضائع هذه
السجالت هذه طلب وميكن ُوِهَبت. إذا أو مباعة السلع إذا كانت ذه
بتجميع القائمني إىل منتظم وإحالتهــــا أســــاس على اجلمارك إدارة مــــن

املدفوعات. وإحصاءات موازين احلسابات القومية إحصاءات
يستنفذ من وما البحار قاع من املعادن ومجع األمساك صيد - ١٣٠
إىل بيعها تقوم أو األجنبية املوانئ ببيعها يف الوطنية السفن تقوم بضائع

ُتدرج  أن جيب مصادرا) بعد مثًال تباع (كأن ومل تتلف السلع صودرت إذا ٧٣

التجارة. إحصاءات يف

موازين  وإحصاءات الفقرة ١٤-٥٥؛ ،١٩٩٣ احلسابات القومية نظام انظر ٧٤

.١٩٦ الفقرة اخلامسة، املدفوعات، الطبعة
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والصابورات واملخازن الوقود وخمازن البحار؛ يف أعايل األجنبية السفن
خارج السفن والطائرات الوطنية عليها حتصل (أ) اليت: الغالل وخمازن
الطائرات أو السفن بتوريدها (ب) تقوم و ما؛ لبلد االقتصادي اإلقليم
أو ما االقتصادي لبلد اإلقليم أجنبية خارج طائرات أو سفن إىل الوطنية
اليت تشتريها والسلع وطنية، طائرات أو سفن من أجنبية موانئ يف تنـزل
مضيف، لبلد االقتصادي اإلقليم يف مقرهــــا يقع اليت الدولية املنظمــــات
والتعاريف، املفاهيم اخلاصة (نشــــرة الســــتعماالا املضيف، مــــن البلد
أنشطة منتظمة األنشطة هذه البلدان تعَترب بعض يف .(٥٨-٦٠ الفقرات
اجلهات تســــاعد أن اإلحصاء جلهات وينبغي اقتصاديًا، جــــدًا ومهمــــة
موازين القوميــــة وإحصاءات احلســــابات إحصاءات بتجميع تقوم اليت
األنشــــطة هذه يف تشــــترك اليت املؤسســــات على التعرُّف يف املدفوعات

هلا. مسح عمل إمكانية بغرض
الفقرة والتعاريــــف، املفاهيــــم (نشــــرة لإلصــــالح ســــلع - ١٣١
نشــــاط أي ”إصالح“ تعبري يشــــمل الدليل هــــذا وألغــــراض .٦١)٧٥
إذا كان إال ”حتســــينًا“ ”جتديــــدًا“ أو باعتباره إليــــه أن يشــــار ميكــــن
سلع وُتستبعد لإلصالح. خضعت اليت أصل الســــلعة ُيَغيِّر النشــــاط هذا
يتم اإلصالح ســــجالت ولكن التجارة. إحصاءات من هذه اإلصالح
وإحصاءات القومية احلسابات إحصاءات جممِّمعي إىل مجعها وإحالتها
القومية احلســــابات يف اإلصالح ســــلع وُتدَرج املدفوعــــات؛ موازيــــن
حيث تكاليف مــــن للســــلع إصالحًا املدفوعــــات باعتبارها وموازيــــن
وبعده)٧٦. اإلصالح قبــــل للســــلعة اإلمجالية بالقيمة (وليس اإلصــــالح

للتجهيز مؤقت إفراج مبوجب البلد ســــلع اإلصالح إىل إدخال وميكن
”التصنيع حتت هذا اإلجراء يُــــدرج قد الوطــين التشــــريع ألن الداخلي
هذه هي احلالة كانــــت وإذا .٧٧ أو اإلصالح“ التجهيــــز أو اخلــــاص،
الترتيبات اختاذ إىل اجلمــــارك أنظار ه توجِّ اإلحصاء أن هليئــــة فينبغــــي
مث اإلصالح بغرض البلد الــــيت تدخل الســــلع تعريف الالزمة لفصل
أما إذا إحصاءاا. من تســــتبعدها لكي اإلصالح بعد تصديرها يعاد
السلعة أصل شأنه أن ُيغيِّر من ”التحسني“ أو ”التجديد“ نشاط كان
إحصاءات التجارة بالتفصيــــل يف إدراجها جيب الســــلع حركة فــــإن
أعاله). ١١٩ (الفقرة للتجهيز السلع إدخال بشــــأن لتوصيات وفقًا
جتارية قيمة متثِّل واليت استبداهلا يتم اليت باألجزاء املتعلقة أما املعلومات
اجلهة إىل وإحالتها مجعها فيتم اإلصالح فيها مت اليت البلد يف وتظل معيَّنة
تقوم لكي القومية واحلســــابات املدفوعات موازين القائمة بإحصاءات

لذلك. إحصاءاا وفقًا بتعديل اجلهات هذه
مث اإلصالح بغرض باء البلد إىل ألف البلد من ُأرسلت طائرة مثال:
إرسال بتسجيل ألف البلد اجلمارك يف سلطات تقوم ذلك. بعد أعيدت
”لإلصالح“، إجراء حتت املناســــب) (باســــتخدام رمز السلعة الطائرة
باء البلد يف اجلمــــارك وتقــــوم اإلصالح. ل دخوهلــــا بعــــد ُتســــجِّ كمــــا
حتت إجراء املناسب) السلعة رمز (باستخدام الطائرة دخول بتســــجيل
اإلصالح. بعد من البلد إرســــاهلا بعد تســــجيلها تعيد مث ”لإلصالح“
للصادرات التفصيلية التجارة إحصاءات يف تدخل ال السجالت وهذه
بتجميع تقوم اليت اجلهة إىل ُتحال وإمنــــا البلدين من الــــواردات ألي أو
معلومات أي مع املدفوعــــات وموازين القومية احلســــابات إحصاءات

ُوِجَدت. إن اإلصالح بقيمة تتصل املوانئ  يف تقدَّم اليت والصيانة احلواسيب وإصالحات اإلنشائية اإلصالحات ٧٥

يف جتارة باعتبارها املدفوعات موازين إحصاءات  يف  ُتعاَمل النقل ملعدات واملطارات
.(٢٠٠ الفقرة اخلامسة، الطبعة املدفوعات، موازين دليل (انظر اخلدمات

الفقرة ١٥٥. اخلامسة، الطبعة املدفوعات، دليل موازين والتعريف (ج).٧٦  املقدمة ،٦ - هاء كيوتو، املرفق اتفاقية انظر  ٧٧
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التجارة نظم السادس -  الفصل

الفصل الثاين من يف التجــــارة لُنظم تفصيلي وصف يــــرد - ١٣٢
اإلضافية اليت واإليضاحات املعلومــــات أما والتعاريف، نشــــرة املفاهيم

الفصل. ذلك يف ُمثارة معيَّنة بقضايا فتتصل هنا ترد
الفقرة والتعاريــــف املفاهيم (نشــــرة اإلحصائــــي اإلقليــــم - ١٣٣
واإلقليم املطبَّق التجــــارة نظم نوع حتديد يف األساســــي املفهــــوم .(٦٤
إلقليمها اإلحصائي وصفًا تضع أن للبلدان ينبغي ما. لبلد اإلحصائي
التجارة بإحصاءات املعنية فيها اإلحصاء جهات اســــتخدام يناســــب
التجارة هذا الوصــــف لشــــركائها يف تتيــــح أن وجيــــب التفصيليــــة،
كان إذا فيما واضحة البلدان تكــــون وجيب أن الدولية. وللمنظمــــات

أدناه: من النوع املوصوف أو عناصر إقليمية أقاليم هلا
صناعية؛ مناطق حرة ( أ )
جتارية؛ حرة مناطق (ب)

اجلمركي؛ للتخزين أماكن (ج)
الداخلي؛ للتصنيع أماكن (د)

إقليمية؛ مياه (هـ)
قاري؛ ُجرف (و)

اخلارجي؛ الفضاء يف أو مشاطئة منشآت (ز)
يف اإلحصاءات بتجميع للبلد الذي يقوم إقليمية جيــــوب (ح)

آخر؛ بلد
بتجميع يقوم البلد الذي يف أخرى لبلدان إقليمية جيوب (ط)

اإلحصاءات.
الفصل يف املشمولة والواردات الصادرات أنواع بني ومن - ١٣٤
التعويضية املنتجات على هنا ز سنركِّ والتعاريف، املفاهيم نشرة من الثاين

التوضيح. ألغراض وذلك االسترياد وإعادة التصدير وإعـادة
والتعاريف، املفاهيم (نشــــرة التعويضية املنتجات معاملة - ١٣٥
املستوردة الســــلع .(٧ ٦ و الفقرتان واملرفق باء، ٨٥ إىل ٧٤ الفقرات
مؤقتًا تصديرًا رة املصــــدَّ أو الداخلي التصنيــــع بغرض مؤقتــــًا اســــتريادًا
ال حيدث هذا ولكــــن تغري أصلها ما عــــادة التصنيــــع اخلارجي بغــــرض

يلي: مبا وينصح بالضرورة.
املنشــــأ فيجب تغيَّــــر الداخلــــي إذا التجهيــــز حالــــة يف ( أ )
باعتبارها وُتسجل حملية سلعًا باعتبارها التعويضية املنتجات تسجيل

ســــلعًا أجنبية املنتجات هذه فتظل األصل يتغيَّر مل إذا أما صادرات،
صادرات٧٨؛ باعتبارها إعادة وُتسجل

فتعترب املنشــــأ إذا تغيَّر اخلارجــــي، التجهيــــز حالــــة ويف (ب)
مل وإذا واردات ســــلعًا أجنبية وُتسجل باعتبارها التعويضية املنتجات
باعتبارها وُتسجل حملية سلعًا التعويضية تعترب املنتجات املنشــــأ يتغيَّر

استرياد٧٩. إعادة
إعــــادة االســــترياد. يف كال أو التصديــــر معاملــــة إعــــادة - ١٣٦
جمموع يف وتدخل االسترياد وإعادة التصدير إعادة تسجيل يتم النظامني
الســــلع األجنبية تشــــري إىل التصدير وإعادة الــــواردات. أو الصــــادرات
استوردت للبلد حبالتها اليت االقتصادي اإلقليم من جزء أي رة من املصدَّ
جتهيز اليت تعرضت لعملية السلع حبالتها“ ”السلع تعبري ويشمل عليها.
املعرَّفة الســــلع على التصدير إعادة نطاق يقتصر منشــــأها. وال تغيِّر مل
النظرية الناحية من فهي سجالت اجلمارك. يف تصديرها معاد باعتبارها
تداول منطقة من ُترَسل األجنبية اليت الســــلع ســــبيل املثال على تشــــمل
هذه ُتعَطى األحيان بعض ويف عليها. اســــتوردت اليت احلالة بنفس حر
الصادرات وتدخــــل يف املؤممة“) ”الســــلع خاصًا (مثــــًال امســــًا الســــلع
مقبولة ألا غري ممارســــة وهي صادرات، إعادة بأا ُتعــــرَّف أن بــــدون
وتشــــري صحيح. بشــــكل للبلد الصادرات اإلمجالية تركيب تعكس ال
ُصدَِّرت اليت نفس احلالة علــــى اليت الســــلع املحلية إىل الواردات إعــــادة
منشــــئها) واليت من يغيِّر مل جتهيز إىل تعرضت اليت قبل (أو مــــن عليهــــا
السلع املنشأ (مثًال االقتصادي لبلد اإلقليم من جزء إىل أي إدخاهلا يعاد
إعادة يف تسجيل الدول ممارسات وختتلف بيعها). لعدم اليت تعاد املحلية
اإلحصاء جهات وتنصح اختالفًا كبريًا. الواردات الصادرات وإعادة
وإعادة الصادرات إلعــــادة التســــجيل الســــليم لضمان جهود ببذل
وميكن للبلد. والواردات الصادرات جمموع يف وإدراجها الواردات
أو الواردات“ الصادرات/إعادة ”إعــــادة بعنوان خانة إضافة يف النظــــر
أو حالة الصــــادرات يف (ســــواء اجلمركي اإلقــــرار إىل املنشــــأ“ ”بلــــد
إعادة بإدراج أيضــــًا وينصح بالعيِّنة. مســــح إجراء يف أو الــــواردات)

تؤد إىل  مل ولكن السلعة تصنيف تغيري إىل الداخلي التجهيز أدت عملية  ٧٨ إذا
صادرات. إعادة وتعترب سلعًا أجنبية السلع تظل الوطنية) (وفقًا للقواعد املنشأ تغيري

املنشأ  تغيري إىل يؤد مل ولكن اخلارجي للتجهيز نتيجة السلع تصنيف تغيَّر إذا ٧٩

استرياد. إعادة باعتبارها وُتسجل حملية تظل السلع سلعًا الوطنية)، للقواعد (وفقًا
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بشــــكل ومتييزها التجارة بيانات الــــواردات يف وإعادة الصــــادرات
خاصة٨٠. باستخدام رموز مثًال املعلومات، قواعد يف واضح

اإلحصاء جهات تقـــرر أن :بعد التجارة ُنظم - تطبيـــق ١٣٧
والتعاريف املفاهيم نشـــرة (توصي تســـتعمله الذي التجارة نظـــام
أن وجيب الفقـــرة ٨٩))، (انظر العام باســـتخدام نظام التجـــارة
الصلة ذات التدفقـــات بوضوح مجيـــع تعـــرِّف أن علـــى حتـــرص
هذه تشمل حبيث البيانات تنفِّذ أساليب مجع وأن بالنظام املختار،

التدفقات.

واليت  اجلمركية) املخازن يف (مثًال املؤقت للتخزين البلد تدخل اليت السلع ٨٠

أن بعد أخرى مرة البلد إىل إدخاهلا جيري أو ذلك، من قصرية فترة بعد البلد تغادر
أال وجيب استرياد إعادة أو تصدير إعادة باعتبارها ُتعاَمل ال هذا البلد من مؤقتًا ُترسل

أعاله). ١٠٣ و التجارة (انظر الفقرتني ١٠٢ إحصاءات يف ُتدرج



٣٣

نظام باعتباره وترميزها السلع لتوصيف ق املنسَّ النظام  ٧-١
البيانات مجع من أجل األساسي للسلع التصنيف

املنسق النظام وصف
املفاهيم (نشرة وترميزها الســــلع لتوصيف املنســــق النظام - ١٣٨
بشــــأن الدولية لالتفاقية إىل ١٠٠). وفقًا ٩٤ والتعاريــــف، الفقــــرات
”التسميات د املوحَّ يعين النظام د)٨١، املوحَّ النظام (اتفاقية د املوحَّ النظام
الرقمية ورموزها الفرعية والعناوين الرئيسية العناوين على اليت تشــــتمل
وعلى الفرعية والفصول والعناوين باألبواب املتعلقة املالحظات وعلــــى
د ــــم النظام املوحَّ ُصمِّ د)٨٢. وقد املوحَّ النظــــام لتفســــري العامة القواعــــد
يتعلق فيما الستخدامها األغراض“ ”جمموعة تســــميات متعددة ليكون

املنقولة٨٣. بالسلع
وثيقة هــــو املنســــق النظام األعضــــاء. التزامــــات الــــدول - ١٣٩
اســــتخدام مها أساســــيان التزامان املتعاقد الطرف على ويقــــع قانونيــــة.
اجلمركية واإلحصاءات اجلمركية التعريفة تســــميات يف املوحد النظام
التصنيف مستوى على بالتصدير واالســــترياد إحصاءاته اخلاصة وإتاحة
بالتزاماا املتعاقدة األطــــراف تفي ولكي أكثر٨٤. أو أرقــــام الســــتة ذي
املوحد للنظام والفرعيــــة الرئيســــية العناوين مجيع تســــتخدم أن عليهــــا
أي بدون تطبِّق، وأن أو تعديل إضافــــة بدون الرقمية الرموز وكذلــــك
املالحظات مجيع وكذلك املوحد النظام لتفسري العامة القواعد تعديل،

للنظام الرقمي التسلسل تتبع وأن والفروع، والفصول باألبواب املتعلقة
املوحد٨٥.

املنســــق النظام اتفاقية لديباجة وفقًا املنســــق. النظام - إدامة ١٤٠
اليت حتدث التغيُّرات يف ضوء النظام حتديث ضمان بأمهية تعتــــرف الــــيت
استعراض بصفة دورية يتم الدولية، التجارة أمناط أو يف التكنولوجيا يف
من تتكون اليت املنسق النظام جلنة وتنقيحه٨٦. وأنشأت االتفاقية النظام
ويساعد يف السنة. مرتني جتتمع األطراف املتعاقدة من طرف لكل ممثلني
باســــتعراض املعنية الفرعية واللجنة العامل، فريقهــــا أعماهلا يف اللجنــــة
فيه تنظر اللجنة فيما وتنظــــر العلمية. الفرعية واللجنة املوحــــد، النظــــام
وأمناط التكنولوجيا يف التغيــــريات وكذلك املســــتعملني احتياجــــات يف
مداوالا، أساس على االتفاقية على تعديالت التجارة الدولية، وتقَترح
املعلومات تعمــــم املنســــق كما النظام تطبيــــق بشــــأن توصيات وتعــــد
املتعلقــــة بتصنيف املســــائل بشــــأن توجيهات وتقدم الالزمــــة بشــــأنه،
املنظمة أصدرت املوحد تنفيذ النظام يف املســــتعملني الســــلع. وملساعدة
باســــتمرار: بتحديثها وتقوم التالية، التكميلية الوثائق العاملية اجلمركيــــة
للنظام ألفبائــــي ”فهــــرس املنســــق“، للنظــــام إيضاحيــــة ”مالحظــــات
”قاعدة بالنظام املوحد“؛ املتعلقة ألفكار التصنيف ”جتميع املوحــــد“؛
بشــــأن النظام املنســــق“؛ تدريبية املنســــق؛ مناذج للنظام بيانات الســــلع
اجلمركي التعاون جملس واتفاقيــــة املنســــق النظام بني ارتباط ”جداول
جداول ،٢ التنقيح للتجارة الدوليــــة، النموذجــــي والتصنيــــف ١٩٧٨
النظام املنسق إصداري بني ارتباط ”جداول الفرعية“؛ العناوين ارتباط
املنســــق النظام إصداري ”جــــداول ارتبــــاط بني ١٩٩٢“؛ و ١٩٨٨

السلع تصانيف - السابع الفصل

وترميزها،  السلع لتوصيف ق املنسَّ النظام اجلمركي، التعاون جملس انظر ٨١

العاملية اجلمركية املنظمة نشرا اليت الثانية الطبعة أيضًا انظر ،(١٩٩٨ (بروكسل
من األطراف هناك ١٠٢ كان ٢٠٠١ كانون الثاين/يناير ويف ٣١ .(١٩٩٦ (بروكسل
أطرافًا ليست مجركيًا  واحتادًا وإقليمًا بلدًا  ٧٨ إىل باإلضافة  االتفاقية يف املتعاقدة

واإلحصائية. اجلمركية لألغراض املنسق النظام تستخدم متعاقدة ولكنها

(بروكسل  وترميزها السلع لتوصيف ق املنسَّ النظام الدولية بشأن االتفاقية ٨٢

(أ). ١ املادة (١٩٨٣ حزيران/يونيه ١٤

اجلمركية  للتعريفات كأساس أخرى، أمور ضمن ق، املنسَّ النظام ُيستخَدم ٨٣

ويف الدولية، التجارة إلحصاءات جتميع ويف التجارية؛ واملفاوضات املنشأ وقواعد
ومراقبة ولرصد الداخلية الضرائب مجع النقل، وألغراض وإحصاءات النقل تعريفات
املخدرة) واملواد اخلطرة، والنفايات باالنقراض، املهددة (مثًال األنواع البضاعة حركة

وضوابطها. اجلمارك إجراءات يف هام وكعنصر

تستغين،  أن ميكن أا أي جزئيًا، املنسق النظام بتطبيق النامية للبلدان ُسمح  ٨٤

بالتزاماا تعترب موفية الفرعية ومع ذلك تطبيق بعض العناوين عن األقل، على مرحليا
.٣ املادة مبوجب

٣ (أ). ٨٥ املادة

املنسق  النظام على   ١٩٨٩ سنة يف الطفيفة التعديالت بعض ٨٦ ُأدِخَلت

النفاذ ِحيِّز أرقام ودخل ستة من الرقمية املكون الرموز أحد حذف إىل أدت (١٩٨٨)
مشوًال، أكثر تعديالت إدخال مت ويف سنة ١٩٩٣ املوحد ٩٢). (النظام  يف ١٩٩٢ 
وتأخذ (٩٦ املنسق (النظام ١٩٩٦ الثاين/يناير  كانون  ١ يف النفاذ حيِّز ودخلت
يف توضيحات تقدم كما التجارة وأمناط التكنولوجي التقدم االعتبار يف التعديالت هذه
تتخذها جلنة اليت وتقدم األساس القانوين للقرارات للنظام، املوحد التطبيق تضمن النص
آخر تنقيح وهناك التجارية. املمارسات مع يتفق مبا النظام تكييف وتتيح املنسق النظام
اإلحصائية اللجنة وقد أوصت .٢٠٠٢ الثاين/يناير كانون ١ يف النفاذ حيِّز سيدخل
آثار اعتبارها كامل يف العاملية اجلمركية املنظمة تأخذ بأن والعشرين السابعة دورا يف
والقدرات اإلحصائية على االحتياجات وأثرها املنسق النظام على مقترحة تغيريات أي
واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر النامية.  للبلدان اإلحصائية 

١٦٢ (هـ). (E/1993/26)، الفقرة ٦ رقم ١٩٩٣، امللحق



٣٤

املنســــق النظام إصداري ”جــــداول ارتبــــاط بني ١٩٩٦“؛ و ١٩٩٢
الطبع). (حتت و ٢٠٠٢“ ١٩٩٦

للنظام حيتوي إصدار ١٩٩٦ املنسق. للنظام العام اهليكل - ١٤١
١ و٢٤١ فصًال ٩٦ إىل مقسمة على ٢١ بابًا (٩٦ املنسق (النظام املنسق
الرمزي الرقم (يبدأ خانتني من رمزيًا حيمل رقمًا فصل وكل عنوانًا٨٧.
برمز الرئيسية العناوين وُتَعرَّف األوىل). التســــعة الفصول يف صفر برقم
يظهر الذي الفصل على يــــدالن منه األوالن الرقمان أرقام، أربعة مــــن
يف العنوان مكان إىل اآلخران يشــــريان والرقمان الرئيســــي العنوان فيه

الفصل.
فرعية عناويــــن إىل مقســــمة الرئيســــية. العناوين بعــــض - ١٤٢
أرقام، ستة من برمز ُمعرَّف فرعي عنوان وكل .(-) بشــــرطة مســــبوقة
والرقمان الرئيســــي العنوان رمز عن منها األوىل األربعــــة تعــــرب األرقام
الرئيســــي. العنوان الفرعي من العنــــوان موضع إىل يشــــريان األخــــريان
احليَّة“ واملاعز ”اخلراف ٠٤-٠١ الرئيسي العنوان املثال، ســــبيل فعلى
(٠١٠٤-١٠) ”اخلراف“ شرطة: تسبقهما فرعيني عنوانني إىل مقسم

.(٠١٠٤-٢٠) و”املاعز“
الواحدة إىل الشــــرطة ذات الفرعية تنقســــم العناوين وقد - ١٤٣
رقمي رمز يعطى ال احلالة هذه شرطتني. ويف ذات فرعية أدىن عناوين
الرموز الرقمية تعطــــى وإمنا الواحدة الشــــرطة ذات الفرعيــــة للعناويــــن
الرئيســــي املثال العنوان الشــــرطتني. فعلى ســــبيل ذات الفرعية للعناوين
بشرطة مسبوقني فرعيني عنوانني إىل ينقسم ”اخلنازير احليَّة“ ٠١-٠٣
الفرعي العنوان أخرى“. أمــــا و ”حيوانات التربية“ ”حيوانــــات مهــــا
الرقم (٠١٠٣-١٠) ويأخذ أدىن، فرعية عناوين إىل مقسم فغري األول
ال حيمل فهو ولذلك إىل جزأيــــن فينقســــم الثاين العنــــوان الفرعي وأمــــا
٥٠ عن وزا يقل أخــــرى ”حيوانات إىل مقســــم هو وإمنا رقــــم. أي
فأكثر“ كيلوغرام ٥٠ وزن مــــن أخرى ”حيوانــــات و كيلوغــــرام)“
على ٠١٠٣-٩٢ و ٠١٠٣-٩١ الرمــــزان الرقميــــان هلمــــا وأعطــــي

الترتيب.
فرعية، هلــــا عناوين ليس اليت الرئيســــية العناوين وُتعاَمــــل - ١٤٤
أرقام، ســــتة من رقميًا رمزًا باعتبارها حتمل البيانات، معاجلة ألغراض
ذات للرموز اإلمجايل العــــدد يبلغ وبذلك أصفار، رقمني منهمــــا آخــــر

.١١٣ ٨٨٥ الستة أرقام
املنسق التصنيف يف التصنيف خطة تقوم التصنيف. - خطة ١٤٥
عليهم السلع املعروضة تصنيف من ضباط اجلمارك متكني أســــاس على
مباشر بشــــكل مالحظتها ميكن اليت الرئيســــية اخلصائص إىل بالرجوع
من هناك كثري ذلك على وعالوة العلمية. قياســــها باألدوات ميكن أو

الطبيعي أســــاس األصل على معرَّفة وفصوله وأقســــامه التصنيف أبواب
الطبيعي للســــلعة األصل فإن ذلك ومع اإلنتــــاج. مــــواد أو للمنتجــــات
ولذلك األساســــية. خصائصها دائمًا الســــلعة تعطي ال اإلنتاج مواد أو
الرئيســــي. االســــتخدام أو الصناعة أســــاس على الســــلع بعض تصنف
احليَّــــة واملنتجات ”احليوانــــات األبــــواب تعــــرَّف ســــبيل املثال فعلــــى
الثاين)، (الباب اخلضروات“ ”منتجات و األول)، (الباب احليوانيــــة“
الطبيعي أصلها أســــاس على اخلامس) (الباب املعدنيــــة“ و ”املنتجــــات
أو الصناعة أســــاس على تعرَّف أبواب أخرى بينما اإلنتــــاج، مــــواد أو
شاها“ وما الكيميائية الصناعات ”منتجات مثل الرئيسي االستعمال
ومعدات النقل والسفن والطائرات و ”الســــيارات الســــادس)، (الباب

عشر). السابع (الباب األخرى“

معيار واحد أساس على العليا الفئات من فئة تصنف - وقد ١٤٦
أخرى. معايري أساس على األدىن الفئات من أقسامها تصنف فقط بينما
الثامن، الباب يف اجللديــــة مصنفة واملنتجات اجللود أن مثًال ذلــــك مــــن
حســــب الواحد، احليواين أصلها برغم خمتلفة، يف فصول تصنف بينمــــا
الفصل ٤٢)؛ اجللدية يف واملواد ،٤١ الفصل يف (اجللود إنتاجها مراحل
للنساء والفتيات“ الرئيسي ٦٢-٠٦ ”القمصان ينقسم العنوان كذلك
منتجات أو احلرير منها (من للمادة املصنَّعة وفقًا فرعية أقسام مخسة إىل
أو ،[٦٢٠٦-٢٠] الناعم الصوف والوبــــر أو [٦٢٠٦-١٠] احلريــــر
أو مواد الصناعيــــة [٦٢٠٦-٤٠] األلياف أو [٦٢٠٦-٣٠] القطــــن

أخرى [٦٢٠٦-٩٠]). نسيجية

يف التجارة اجلهة القائمة بإحصــــاءات تأخــــذ جيــــب أن - ١٤٧
عناوين فئتني: (أ) تقســــيمها إىل ميكن الفرعية العناوين اعتبارهــــا أن
صفة بذكر الرئيسي العنوان من كجزء ســــلعًا حمددة تشــــمل فرعية
الفلِّيين الزجاجات ”الفلِّني وغطــــاء (مثًال أكثــــر أو مشــــتركة نوعية
فرعية تشــــمل عناوين (ب) و ([٤٥٠٣-١٠] والفلِّــــني الطبيعي“
تندرج ال تقع حتــــت العنوان الرئيســــي ولكنهــــا اليت الســــلع مجيــــع
الطبيعي“) الفلِّني مــــن أخرى ”أصناف (مثًال، الفرعيــــة العناويــــن يف
من املائة ٢٢ يف على تشــــتمل األخرية وهذه الفئة .([٤٥٠٣-٩٠]
العناوين هذه حتت يندرج أن أرقام. وميكــــن ذات الســــتة الرموز مجيع
سلع ترميز يف استخدامها فإن ولذلك السلع من خمتلفة الفرعية جمموعة

خاص. حرص إىل حيتاج معيَّنة

التفسريية العامة القواعد

القواعد باسم ُتعرف املنســــق على قواعد يشــــتمل النظام - ١٤٨
النظام تفسري يف املســــتعملني مســــاعدة منها العامة، الغرض التفســــريية
من الســــلع٨٩. خمتلفة أنواع تصنيف بشــــأن إرشــــادات وتقدمي املنســــق
الســــلع يف تصنيف القواعد هذه اإلحصاء جهة تســــتخدم وينبغي أن  ١٦٤ و ١٦٣ الفقرتني انظر املستقبل؛ يف لالستخدام خمصص ٧٧ الفصل ٧٨

املنسق. للنظام ٢٠٠٢ اإلصدار عن يتعلق باملعلومات فيما أدناه

أرقام  الستة ذات الرموز تقسم اجلمركية االحتادات يف بعض البلدان معظم ٨٨

اإلحصائية واجلمركية. أغراضها ختدم لكي فرعية أقسام إىل
الطبعة  السلع، وترميز املنسق لوصف النظام العاملية، اجلمركية املنظمة انظر  ٨٩

.(١٩٩٦ (بروكسل، الثانية
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القواعد عــــن عامة ملحة يلي فيمــــا اجلمــــارك. ونورد تصنفهــــا الــــيت مل
العامة. القواعد هذه عليها اليت تنطبق بالتصنيف املتعلقة واملسائل

األبــــواب عناويــــن دور .١ العامــــة التفســــريية القاعــــدة - ١٤٩
واألقســــام موضوعة والفصول األبواب عناوين واألقســــام: والفصــــول
القانونية يتحدد األغــــراض ولكــــن يف فقط، إليهــــا لســــهولة الرجــــوع
وأي مالحظات الرئيســــية العناوين يف الواردة للشــــروط وفقًا التصنيف
حتديد فيها ميكن حاالت ال هناك ذلك ومع الفصول. أو باألبواب تتصل
املالحظات. الرئيســــي أو العنوان لنص وفقًا َقة الدِّ وجه على العناويــــن

األخرى. إىل القواعد بالرجوع التصنيف ُيطبَّق احلالة ويف هذه
الكاملة أو غري األصناف (أ): ٢ العامة التفسريية القاعدة - ١٥٠
يف نطاق أي يدخل ازأة. أو عة امَّ غري والسلع تامة التشــــطيب؛ غري
األصناف وأيضًا الكاملة األصناف ما إىل صنف يشــــري رئيســــي عنوان
اخلصائص هلا تكــــون أن التشــــطيب بشــــرط غري تامة أو الكاملة غــــري
إىل اجلمارك. م تقدَّ حني التشــــطيب أو التام الكامل للصنف األساســــية
غري شــــكل يف اجلمارك التشــــطيب إىل األصناف التامة م تقدَّ ما وعادة
حتت ُتصنَّف ولكنها النقل، أو املناولة أو التغليف لدواعي جمزأ أو جممَّع

عة. املجمَّ الكاملة السلع مثل الرئيسي العنوان نفس
للتطبيق أمثلة

العدادات أو السنادات أو احلدفات إحدى ينقصها املاكينة اليت •
الرئيســــي العنوان نفس تصنف حتت مثــــًال األدوات صينيــــة أو
الغيار منفصل كقطع عنوان حتت وليس الكاملة املاكينــــة مثل
على موتور عــــادة حتتوي اليت اآللة املاكينــــة أو وأيضــــًا مثــــًال.
تصنف اليت امليكانيكية الكهربية اليدوية العدد (مثل كهربائــــي
العنوان نفس حتت تصنف (٨٥-٠٨ حتــــت العنوان الرئيســــي
جاءت ولو الكاملة حىت املاكينات حتته تصنف الذي الرئيسي

املوتور. بدون
جممع. غري شكل يف للنقل، تسهيًال املاكينات، أحيانًا ُتشــــَحن •
الغيار، قطع من جمموعة كأا تبدو الشكل ذا السلعة أن ومع
قطع الغيار، بند حتت وليست ماكينة باعتبارها تصنف أا إال
مالمح هلا ولكن كاملة غري ماكينة على ينطبق الشــــيء ونفس

عة. جممَّ غري ُقدَِّمت إذا املاكينة الكاملة
تصنف أو جمزأ جممع غري شــــكل يف اخلشــــبية املقدمة • األصناف
األجزاء مقدمة هــــذه إذا كانت الكاملة نفس األصنــــاف مــــع
واملعدن والرخام الزجاج من اإلضافية فإن القطع كذلك معًا.
ا تتصل اخلشــــبية اليت األصناف تقدم مع املواد الــــيت وســــائر

ال. أو َبة مركَّ كانت سواًء نفس األصناف حتت تصنف
املختلطة اموعات (ب): العامــــة ٢ القاعدة التفســــريية - ١٥١
نطاق يف يدخل العناوين الرئيســــية. حتت أحد إليهــــا املواد املشــــار من
من جزئيًا تتكوَّن السلع اليت معيَّنة يشــــمل مواد الذي العنوان الرئيســــي
حبالتها الســــلع هذه إىل يشــــري آخر عنوان إذا كان هناك إال هذه املواد،

أو املخلوطات تصنف وبناًء على هذه القاعــــدة بــــة. املركَّ املختلطــــة أو
مادة من أكثر من تتكون اليت السلع وكذلك معينة من مواد التوليفات
ملبدأ وفقًا أو أكثر، عنوانني تصلح للتصنيف حتــــت ظاهريًا إذا كانــــت

.٣ القاعدة
والتوليفات املخلوطات (أ): ٣ العامة القاعدة التفســــريية - ١٥٢
ينبغي أكثر. عنوانني أو حتت ظاهريًا، ميكن تصنيفها، واموعات اليت
أن غري هلا. وصف نوعي أقرب يعطي الذي حتت العنوان السلع تصنيف
مادة إىل كل منهما يشري أكثر أو عنوانان كان إذا بأنه يقول نصًا هناك
بة مركَّ سلع مشمولة خبليط أو توليفة أو خليط يف تدخل اليت املواد من
فإن بالتجزئة للبيع جمموعة معروضة يف الداخلة بعض األصناف إىل أو
كان إذا حىت حتتها الســــلع هذه لتصنيف قابلة كلها تعترب العناوين هذه

األخرى. النصوص من أكمل يعطي وصفًا منها أي
للتطبيق أمثلة

املوتور الكهريب الداخلي، ذات الشعر، قص وأدوات ماكينات •
حتت العنوان ٨٥-١٠ وليس الرئيســــي العنوان حتت تصنــــف
لالستعمال لألدوات الكهربية امليكانيكية املخصص ٨٥-٠٨
األجهزة باعتبارهــــا من ٨٥-٠٩ حتــــت العنوان وال اليــــدوي

الكهربائي). ذات املوتور امليكانيكية املنـزلية الكهربية
يصنف ال يف الســــيارات املســــتخَدم فيه مبا الســــجاد املضغوط •
-٨٧ العنوان الرئيسي حتت الســــيارات غيار قطع من باعتباره
باعتبارها يصنفها الــــذي ٥٧-٠٣ العنوان ولكــــن حتــــت ٠٨

سجادًا.
اســــتعماله أجل من ل املشــــكَّ اللماع املقوى املأمون الزجــــاج •
كجزء ٨٨-٠٣ الرئيســــي العنوان حتت يصنف ال للطائرات،
حتت وال ٨٨-٠١ الرئيســــي العنوان حتت الواردة الســــلع من
يرد حيث ٧٠-٠٧ العنــــوان حتت ولكــــن العنــــوان ٨٨-٠٢

آمنًا. زجاجًا وصفه باعتباره
تصنيف الســــلع حتت (ب): ٣ العامة التفســــريية القاعدة - ١٥٣
املخلوطة األصناف السلع هذه من متساوٍ. بشكل عليها تنطبق عناوين
والسلع األصناف، من خمتلفة جمموعة من تتكون اليت والسلع بة، املركَّ أو
السلع حتت العنوان تصنف القاعدة هلذه جمموعات. ووفقًا يف املوضوعة

األساسية. طبيعتها يعطيها الذي املكوِّن املادة أو على ينطبق الذي
القاعدة بالرجــــوع إىل اليت ميكــــن تصنيفها بة أمثلــــة للســــلع املركَّ

(ب) ٣
تنفصل أن ميكــــن وطفاية قاعــــدة هلا اليت الســــجائر طفَّايــــات •

عنها.
هلذا خمصص إطار من تتكــــوَّن قد اليت التوابل املنـزلية رفــــوف •
ذات الفارغة التوابل آنية من وعدد اخلشب) (عادة من الغرض

مناسبة. وأشكال أحجام
واحد. مغلف املركبة يف السلع هذه مكوِّنات توضع عامة، كقاعدة
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القاعدة إىل بالرجــــوع تصنيفهــــا ميكن الــــيت أمثلــــة للمجموعــــات
(ب) ٣

جنب مع بقر، حلــــم عن عبارة ســــندوتش من تتكون جمموعــــة •
ومعه (العنــــوان ١٦-٠٢) للســــندوتش رغيف يف بدونــــه، أو
-١٦ حتت العنوان تصنف :(٢٠-٠٤ (العنوان مقلية بطاطس

.٠٢
املكرونة االسباجيت وجبة عمل مكوناا يف تســــتعمل جمموعة •
(العنوان غري املطبوخة االسباجتِّي من املكرونة لفافة من تتكون
٠٤-٠٦) وعلبة (العنوان املبشور اجلنب من وكيس (١٩-٢٠
يف موضوعة (٢١-٠٣ (العنــــوان عصري الطماطم صغــــرية من

.١٩-٠٢ العنوان حتت تصنف كرتونة:
للشــــعر كهريب ملقاط من تتكــــون الشــــعر تصفيف جمموعــــة •
ومقــــص (٩٦-١٥ ومشــــط (العنــــوان (٨٥-١٠ (العنــــوان
ومنشــــفة (٩٦-٠٣ وفرشــــاة (العنــــوان (٨٢-١٣ (العنــــوان
كيس يف وموضوعة (٦٣-٠٢ (العنــــوان القماش من صغــــرية
-٨٥ العنوان حتــــت تصنف :(٤٢-٠٢ (العنــــوان مــــن اجللد

.١٠
(٩٠-١٧ (العنــــوان مســــطرة من مكونــــة جمموعــــات رســــم •
(٩٠-١٧) وفرجــــار (٩٠-١٧ (العنــــوان مكتب وحاســــبة
(٨٢-١٤ (العنوان ومرباة (٩٠-١٧ (العنوان رصاص وقلــــم
تصنف :(٤٢-٢٠ (العنوان البالســــتيك من علبة يف موضوعة

.٩٠-١٧ العنوان حتت
عنوان آخر اســــتخدام (ج). ٣ العامة القاعدة التفســــريية - ١٥٤
القاعدة تطبيق يتعذر عندما القاعدة هذه تطبق الرقمي. الترتيب حسب
هذه من السلع. وتنص أٍي تصنيف (ب) يف ٣ ٣ (أ) أو العامة التفسريية
من األخرية يف املرتبة الذي يأيت العنوان حتت تصنيف السلع على املادة
أجل االعتبار من يف تؤخذ أن اليت ميكن للتصنيفــــات الترتيــــب العددي

السلع. تصنيف
غري املشمولة بشكل السلع .٤ العامة التفســــريية القاعدة - ١٥٥
بشكل املشمولة غري الســــلع املنســــق. النظام يف عنوان أي حتت واضح
السوق العاملية يف ظهرت ألا املثال سبيل عنوان، على أي حتت واضح
األقرب تندرج حتته السلع الذي املناســــب العنوان حتت حديثًا، تصنف

ا. شبها
والكراتني الصناديــــق (أ): ٥ العامــــة التفســــريية القاعدة - ١٥٦
العناوين نفس حتت هذه تصنف البضاعة. مع وسائر املغلفات اليت تأيت
وعلى األصناف املوضوعة فيها. حتتها تصنف اليت الفرعية أو الرئيســــية
األدوات علــــب أو فيهــــا الكامريات توضع العلب الــــيت املثــــال ســــبيل
تعطي تنطبق على املغلفات اليت ال القاعدة هذه أن إال وغريها، املوسيقية

األساسي. طابعها السلعة

التغليف حاويــــات (ب): ٥ التفســــريية العامــــة القاعــــدة - ١٥٧
العناوين حتت نفــــس هذه تصنــــف حتتويها. الــــيت الســــلعة مع املقدمــــة
هذا أن إال فيها. السلع املوضوعة فيها اليت تصنف الفرعية الرئيســــية أو
حاويات أو تغليــــف أن مواد مــــن الواضح إذا كان ينطبــــق ال الشــــرط

خمتلف. بشكل ُتستخَدم أن ميكن التغليف
العناوين حتــــت التصنيف :٦ العامة التفســــريية القاعــــدة - ١٥٨
للعناوين الفرعيــــة العناوين حتــــت التصنيف يكون أن جيــــب الفرعيــــة.
حتــــت العنوان التصنيف مع األحــــوال، تغيُّر حســــب الرئيســــية متفقًا،
اخلاصة الشــــروط تعطى ويف كل األحوال أرقام: األربعة الرئيســــي ذي
على أســــبقية الفرعية العناوين حول املالحظات أو الفرعيــــة بالعناويــــن
املقارنة ال جيوز التصنيف ألغراض أنه أيضًا القاعدة وحتدد هذه غريها.
أن اختيار هذا ومعــــىن املســــتوى. نفس على العناويــــن الفرعية بــــني إال
يتم أن جيب الواحــــدة الشــــرطة التصنيفات الفرعية ذات من تصنيــــف
الشــــرطة األخرى ذات التصنيفات خبصــــوص الوارد بالنــــص باملقارنــــة
حتت العنوان التصنيف االختيــــار بني يكون الطريقة وبنفس الواحــــدة،
النصوص أســــاس على الزمًا، ذلك كان إذا الشــــرطتني، ذي الفرعــــي

الواحدة. الشرطة ذي الفرعي العنوان الفرعية حتت الواردة للعناوين
التصنيف يف تستخَدم اليت املبادئ التفسريية القواعد د - وحتدِّ ١٥٩
ذلك العناوين على غري تنص مل ما املنســــق بكامله النظام تســــميات يف

والفصول. باألبواب اخلاصة املالحظات أو الفرعية أو الرئيسية
يف تتخذ اليت اخلطوات القواعد ح توضِّ ذلك، على وعالوة - ١٦٠
حالة أوًال كل يف تصنف السلع حبيث املنسق النظام يف تصنيف الســــلع
الفرعي ذي العنوان حتت مث أرقــــام األربعة الرئيســــي ذي العنوان حتــــت
تصنف ذاك وال هذا مل ينطبق فإذا الرئيسي العنوان ذلك الشرطة حتت
الشرطة ذي الفرعي العنوان ضمن الشرطتني ذي الفرعي العنوان حتت
الواردة بالشروط ال يعتد خطوة كل ويف قبل، من يتحدد الذي الواحدة
النظام يف اســــتثناء بدون املبدأ هذا ويطبق أدىن. فرعي تقســــيم أي حتت

املنسق.
نـزاع بني حدث إذا املنازعات بشــــأن التصنيف. تســــوية - ١٦١
املنسق فيجب النظام تطبيق بشــــأن تفســــري أو أكثر أو متعاقدين طرفني
مل فإذا بينها، اتفاق فيما تصل إىل أن أوًال أن حتاول املعنية األطراف على
النظام جلنة املسألة إىل حتال املفاوضات طريق عن اتفاق التوصل إىل يتم
بعد اللجنة، وتوصي العاملية، اجلمركية املنظمة أمانة عن طريق املنســــق
اللجنة تستطع مل وإذا املسألة. حلل املناسبة بالتوصيات املسألة، دراســــة
اجلمركية املنظمة إىل جملــــس النـزاع حتيله لتســــوية اتفــــاق التوصــــل إىل
جيوز احلاالت ويف كل املوضــــوع. بشــــأن إصدار توصية بغيــــة العامليــــة
أو توصية اللجنة توصيــــة قبول على مقدمًا تتفق أن النـــــزاع ألطــــراف

املجلس باعتبارها ملزمة.
اجلمارك مع دائمًا حوارًا جهة اإلحصاء تقيم أن جيــــب - ١٦٢
علم كاف على أفرادها يكون أن املنســــق وجيب تنفيذ النظام بشــــأن
تســــتخدمها التصنيفات اليت أجــــل اســــتعراض من املنســــق بالنظــــام
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مل اليت للسلع املنســــق التصنيف من مناســــب رمز وإســــناد اجلمارك
اجلمارك. تصنفها

بعدها وما ٢٠٠٢ لسنة املنسق النظام

جملــــس املنظمــــة ١٩٩٩ اعتمــــد حزيران/يونيــــه ٢٥ يف - ١٦٣
توصية والتســــعني والتســــعني والرابعة الثالثة دورتيه يف العاملية اجلمركية
من ١٦-٣ املــــادة أحكام مبوجب قبوهلا مت املنســــق مث بتعديــــل النظــــام
(النظام اجلديدة صيغته يف املنسق النظام املنســــق. ويدخل النظام اتفاقية
الثاين/يناير ٢٠٠٢. وحيتوي ١ كانون يف النفاذ حيِّز (٢٠٠٢ املنســــق
يعكس بعضها ٤٠٠ تغيري حنــــو على صيغته اجلديدة يف املنســــق النظــــام
طلب بنــــاًء على إدخاله مت منها كثــــريًا املســــتعملني ولكن احتياجــــات
يف مبا احلساسة، السلع حتديد جتارة يف إىل تسعى اليت املنظمات الدولية

اخلطرة. املواد ذلك

اهليــــكل وخطة بنفس ٢٠٠٢ املنســــق النظــــام - وحيتفــــظ ١٦٤
(الفقرات أعاله وصفها ورد اليت العامة والقواعد التفســــريية التصنيــــف
فيمــــا ،٢٠٠٢ أدخلــــت يف التعديــــالت الــــيت أن إال ،(١٦٢ إىل ١٤٨
وفضالت البلدية الفضالت حتديد تتضمن التحريريــــة، التعديالت عدا
املنظفات املجــــاري)، وفضــــالت صبيب يف ذلــــك (مبــــا املستشــــفيات
ومركباا، ســــامة معادن على الرماد املشــــتمل وفضــــالت العضويــــة،
املعادن وفضــــالت الصيدالنيــــة، واملــــواد البتــــرول زيــــوت وفضــــالت
باتفاقية املشــــمولة واملنتجات األنــــواع يشــــمل كما وبرادا، الســــامة
والنباتات، احليوانات من باالنقراض املهددة يف األنواع الدويل االجتــــار
التكنولوجيات األخرى التعديــــالت وتعكس احلربية. وكذلك الســــلع
منفصًال ملنتجات تصنيفًا الصناعة وتعطــــي يف املمارســــات أو اجلديــــدة
زيوت الرئيســــي العنوان حتت فرعية وعناوين املعلومــــات تكنولوجيــــا
اليت بالتغيريات أفرادهــــا بتعريف جهــــات اإلحصاء وتنصح النفــــط.
باجلمارك على اتصال تكون وأن ٢٠٠٢ املنســــق النظام يف حدثت
الترتيبات تتخذ وأن التغيريات تنفيذ بشأن كثب عن معها تعمل وأن
البيانات جتهيز أنشطة يف ٢٠٠٢ النظام املنسق تنفيذ لضمان الالزمة

عنها. واإلبالغ

املنسق النظام بتطبيق تتصل خمتارة مسائل ٧-٢

الســــليم التصنيف ســــالمة التصنيف. يعترب لضمان - تدابري ١٦٥
النظام اتفاقية يف املتعاقدة األطراف كاهل على يقع التزامًا قانونيًا للسلع
الوطين اجلمركية التعريفة نظام يف املنسق النظام وحني يدخل املنســــق.
خاطئة رموز استعمال على الوطين. وقد تترتب القانون جزًءا من يصبح
اجلهات تتعاون أن وينبغي عواقب قانونيــــة. الســــلع عن اإلقرارات يف
اجلهود اليت يف اجلمارك إدارة مع التجارة إحصاءات تتعامل مع اليت
التصنيف الســــليم بأمهية األعمال قطاع زيادة توعية أجل من تبذل

للسلع.

ذلك للجمارك. خمتــــربات إنشــــاء املهمة اخلطوات - ومــــن ١٦٦
لبعض خمتربيًا حتليــــًال تتطلب قد التصنيف ألعمال التقنيــــة الطبيعــــة أن
وبوســــع املنســــق. النظام مبوجب الصحيح تصنيفها لتحديد املنتجــــات
السلع من أخذ عينات مبوجبه يتم كفؤًا تقيم نظامًا أن اجلمارك خمتربات
وإرسال بســــرعة بتحليلها املخترب ويقوم للتحليل املخترب إىل وإرســــاهلا
اجلمركية املنظمة وضعت وقد اجلمركية. الســــلطات إىل التحليل نتائج
إقامة عمليًا يستخدم يف دليًال ليكون اجلمارك٩٠. ملختربات دليًال العاملية

يف البلدان النامية. اجلمارك خمتربات أو حتسني
التصنيف تضمن ســــالمة الــــيت األخرى ومــــن الوســــائل - ١٦٧
إدارة تقوم بأن ويوصى اإلحصاء. وموظفي اجلمــــارك ضباط تدريــــب

مناسبة. تدريب برامج وضع يف اجلمارك مع بالتعاون اإلحصاء
إحصاءات املعنيــــة بتجميع اجلهات تقوم بأن ويوصــــى - ١٦٨
التصنيف. دقة فترات منتظمة ببذل جهود لتقييم مدى على التجارة
اليت البضائع على ز تركِّ حالة دراســــات اجلهود هذه تشــــمل وميكن أن
يف كبرية حصة هلم الذين التجار على أو اســــتريادها أو تصديرها يكثر

واردات البلد. صادرات أو
يعَترب ــــق. املنسَّ النظام من ٩٩ و ٩٨ الفصلني اســــتعمال - ١٦٩
األطراف الستخدام حمجوزان بأما ٩٩ و الفصلني ٩٨ املنسق النظام
٩٨ حبجز الفصل البلدان لدى اجتاه هناك ويف الواقع اخلاص. املتعاقــــدة
التصنيف املنســــق يف الفصل مســــتوى على تصنيفها ميكن اليت للســــلع
اخلاصة السلع وفئات املعامالت اخلاصة لتسجيل ٩٩ الفصل واستعمال
املصنفة غري الربيديــــة الطرود (مثــــًال املنســــق للنظام وفقًا املصنفة غــــري
املمارسة. هذه مجيعًا البلدان تســــتخدم بأن النوع). ويوصى حســــب
٨٩ حتت الفصلني تقع اليت البنود بترميز اإلحصاء جهات وتوصــــي
رمز فصل هــــو “hh” 98“ (حيــــث hh” النمــــاذج باســــتخدام و ٩٩
والنموذج الســــلع حتته) تصنيف كان ميكن الذي املنســــق التصنيف
البلد اليت خيتارها األرقام سلسلة عن تعرب “xxxx” (حيث “99xxxx”

معيَّنة). معاملة لترميز
للنظام مراجعات جتــــري حني الرموز. اســــتخدام إعــــادة - ١٧٠
ذات (رموز رئيسية جديدة عناوين بإنشاء بنود جديدة تضاف املنسق
على أرقام). وتيســــريًا ســــتة ذات (رموز فرعية عناوين أو أرقام) أربعة
القدمية الطبعات بسجالت بيانات باستعمال حيتفظون الذين املستعملني
يعاد ال املنسق من النظام حذفت اليت السلع رموز فإن املنسق النظام من

اجلديدة. التنقيحات يف استعماهلا
العاملية اجلمركية املنظمة سياسة جرت التنقيحات. تواتر - ١٧١
التغيريات ألن ســــنوات مخس كل مرة للنظام املنســــق بتنقيح القيام على
من أقل إىل الســــلع بعض قيمة تنقص أن تؤدي إىل حجــــم التجــــارة يف
٢٠ حاليًا يف التصنيف (وهي رمز يكون هلا لكي املحددة املالية العتبــــة
إىل ظهور تؤدي التكنولوجية التغيريات أن كما أمريكي) دوالر مليون

.١٩٩٦ بروكسل، العاملية، اجلمركية املنظمة  ٩٠
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التنقيح يف فعــــًال العمل بدأ وقد أخــــرى. ســــلع واختفاء ســــلع جديدة
الثاين/يناير كانون يف ١ النفاذ حيِّز سيدخل الذي املنسق للنظام اجلديد
يف اجلمارك إدارة تتعاون مع أن جلهات اإلحصــــاء وينبغــــي .٢٠٠٧
احتياجاا لتلبية املنسق للنظام القادم التنقيح بشأن مقترحات إعداد

اإلحصائية.
بالتصنيف. تقوم اخلاصة القرارات نوعية لتحســــني تدابري - ١٧٢
اليت التقنية املســــاعدة مــــن برنامج كجزء العامليــــة، اجلمركيــــة املنظمــــة
إقليمية بعقد دورات والتصانيــــف، إدارا اخلاصة باملســــميات تقدمها
اجلمارك موظفي لدى التصنيف جمال يف واملهارات املعرفة لتعزيز دورية
مبادئ التصنيف والتمرين اســــتعراض يتم الدورات ويف هذه املحليني.
تصل ال اليت مســــائل التصنيف وحتال الســــلع. من تصنيف عينات على
تقوم اليت العاملية اجلمركية املنظمة أمانة فيها إىل حل إىل الدورات هذه
اجلواب فيمكن على املتعاقد الطرف يوافق وإذا مل عليها. جواب بإعداد
وقد املســــألة. حلل املنســــق النظام جلنة إىل املوضوع إحالــــة يطلــــب أن
إنشاء يف اجلمارك ضباط مبساعدة أيضًا العاملية اجلمركية املنظمة قامت
من فنية مطلوبًا بيانات يكون حني إليها السلع حتال للجمارك خمتربات
املنظمات ممثلون عن يدعى ذلك وباإلضافة إىل السليم. التصنيف أجل
حلضور آلخر وقت األخرى من الدولية واملنظمــــات احلكومية الدوليــــة
عناصر إىل اطالع اللجنة على احلاجة ميكنهم حيث اللجنة اجتماعات
على التصنيف تؤثر اليت الصناعة ممارسات على أو التصنيف جديدة يف
للتعرف أو وسائل معيَّنة القياسات من عادية غري أنواع استخدام (مثًال
يواجهها اليت الصعوبات وعلى معيَّنــــة) بســــلعة يتعلق فيما النوعية على

معيَّنة. سلع تصنيف التجار يف
إحصاءات يف التحليلي (الستخدامه) التصنيف ٧-٣

يف البضائع الدولية التجارة
الدولية للتجــــارة النموذجي التصنيــــف وهيــــكل تاريــــخ - ١٧٣
١٩٥٠ ســــنة يف الدولية للتجارة النموذجي التصنيف (SITC). صــــدر
األســــاليب بشــــأن األمم عصبة فترة أثناء بدأت نتيجة مناقشــــات وجاء
وصدر اخلارجية٩١. التجارة إحصاءات يف التوافق زيادة لتعزيز الالزمة
ليبني (١٩٦١)٩٢ التنقيــــح ١ الدولية، للتجــــارة التصنيــــف النموذجي
اجلمركية، للتعريفة بروكسل وتصنيف النموذجي التصنيف بني الروابط
أوروبا حينئذ يف كان مســــتعمًال اجلمركية الذي التعريفة تصنيف وهو
أدت التغيريات هلــــذا التعديل التايل العقد وخالل أخــــرى. أماكــــن ويف
إصدار التنقيح إىل أنواع التقدم التكنولوجي وكذلك التجارة أمناط يف
التنقيح صدر ١٩٨٦ ويف للتجارة الدولية٩٣. النموذجي للتصنيف الثاين
للتصنيف ويتكــــون التنقيح الثالث الثاين٩٤. التنقيح حمل ليحل الثالــــث

فرعيًا وعنوانًا أساســــيًا عنوانًا ٣ ١١٨ للتجارة الدولية من النموذجي
النظام تعاريف أقســــام. ويتبع و١٠ ٢٧ فصًال و بابــــًا ٢٦١ جممعــــة يف
للتصنيف رابع تنقيح إصدار تفكري يف هناك املنسق لعام ١٩٨٢. وكان
ولكن ١٩٩٦ املنســــق النظام إدخال بعد الدولية للتجــــارة النموذجــــي
شباط/فرباير ٢٧) الثامنة والعشرين دورا يف قررت اإلحصائية اللجنة
إىل أن نظرًا الرابــــع التنقيح إصــــدار عــــدم (١٩٩٥ آذار/مــــارس ٣ إىل

اليت كانت ستدخل عليه تعترب طفيفة٩٥. التغيريات
التصنيف اســــتخدام يف الوطنيــــة والدوليــــة - املمارســــات ١٧٤
لألمم اإلحصائية أجرته الشــــعبة مســــح يف الدولية. للتجارة النموذجي
التصنيف بأا تســــتخدم دولة ١٠٠ ردت حنو ١٩٩٧ ســــنة يف املتحدة
لترميز سواًء إصداراته، من آخر أو شكل يف الدولية للتجارة النموذجي
مجعها باســــتخدام مت البيانات اليت أو لتحويل الدولية التجارة صفقات
النموذجي التصنيــــف إىل املنســــق، التصنيف عــــادة أخرى، تصانيــــف
اســــتمرارية أجل من عــــادة التحويل (جيــــري هــــذا الدوليــــة. للتجــــارة
تصدر الزالت أا أبلغت فقط بلدان سبعة وهناك الزمنية). السالســــل
النموذجي، إصدارات التصنيف واحد من وفق إصدار التجارة بيانــــات
بعد حتويلها إىل متاحة سالســــلها الزمنية أن فأبلغت البلدان غالبية أمــــا

النموذجي٩٦. النظام
بإحصاءات املتصلة التصانيف الدولية األخرى استعراض - ١٧٥
التحاليل من لكثري األســــاس حجر التجارة تعتــــرب إحصاءات التجــــارة.
االقتصادية يف التحاليل التجارة بيانات إىل أدت احلاجة وقد االقتصادية.
املتحدة. فهناك األمم يف التصانيف من أنواع عدة تطويــــر األخــــرى إىل
ُيجمع وهو ٩٧(BEC) العريضــــة االقتصادية الفئات التصنيــــف حســــب
للتجــــارة الدولية، التنقيح النموذجي التصنيــــف يف الرئيســــية العناويــــن
النهائي االستخدام أساس على رئيســــيًا أساســــيًا عنوانًا ١٩ يف الثالث،
وأساسًا األساسية، السلع مثل العريضة العناوين يتيح حتليل مما للســــلع،
االستهالكية والســــلع اإلنتاجية للســــلع الغيار وقطع الصناعة، ألغراض
يصنف الذي ٩٨(CPC) للمنتجــــات املركزي املعمرة. التصنيــــف غــــري
على أو الصناعي السلعة املادية ومنشــــأ خواصها أســــاس على املنتجات
٤ تشــــتمل إىل صفر التصنيف (أبواب اخلدمات املقدمة طبيعة أســــاس
النموذجي والتصنيف املنســــق النظر يف الرئيســــية العناوين مجيــــع علــــى
األنشــــطة جلميع الدويل املوحد الصناعي التصنيــــف وهناك املوحــــد).
مجيع األنشطة االقتصادية يرتب الذي ٣)٩٩ التنقيح ،ISIC) االقتصادية

.E.51.XVII.1 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩١

.E.61.XVII.6 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩٢

.E.75.XVII.6 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩٣

.E.86.XVII.12 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩٤

امللحق رقم  ،١٩٩٥ واالجتماعي االقتصادي الرمسية للمجلس الوثائق انظر ٩٥ 
(هـ). ١٩ الفقرة ،(E/1995/28) ٨

http://unesis.un.org/unsd/ املوقع على املسح نتائج على االطالع ميكن ٩٦
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.E.89.XVII.4 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩٧

.E.98.XVII.5 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩٨

.E.90XVII.11 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٩٩
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وتوجد به. تقــــوم الذي للنشــــاط وفقًا الكيانات تصنيف ميكــــن حــــىت
التصنيف وبني الثالث التنقيح التصنيف النموذجــــي، بني روابط أيضــــًا

املوحد. الصناعي
تصانيف بوضــــع قامت أخــــرى دوليــــة هيئــــات وهنــــاك - ١٧٦
أســــاس على أرقام من مثانية تصنيفًا وضع األورويب مشــــاة. فاالحتاد
،(CN) عليه التسميات املوحدة ويطلق الستة أرقام املنســــق ذي النظام
تصنيف أيضًا االحتاد ولدى الداخلية، حســــاباته يف االحتاد ويســــتخدمه
للمجتمع االقتصادية التصنيف اإلحصائي لألنشــــطة يســــمى لألنشطة
يســــمى التصنيف آخر وتصنيف األول)١٠٠ التنقيح ،NACE) األورويب
االقتصاديــــة يف اجلماعــــة باألنشــــطة املتصلــــة للمنتجــــات اإلحصائــــي
يطلق تصنيف اإلندية بلدان املجموعــــة ولدى .(CPA) األوروبيــــة١٠١
كرتاخينا، اتفاق يف األعضاء للبلدان املوحد التصنيف اإلحصائي عليــــه

.(NANDINA)١٠٢ املنسق النظام أساس على
مستعملي مع تتشــــاور أن اإلحصائية للجهات وينبغي - ١٧٧
يف يرغب املســــتعملون الذي التصنيف حتديد أجل من اإلحصاءات

الدولية. التجارة إحصاءات استخدامه يف

التصانيف خمتلف بني االرتباط جداول ٧-٤

(مثًال تصنيفني االرتباط بــــني وأنواعه. االرتباط مفهــــوم - ١٧٨
نطاق العناوين الرئيســــية بني للعالقة وصف هو وباء) ألف التصنيفــــان
حيدد جدول جدولــــني، طريق عن العالقة هــــذه حتليل وميكــــن فيهمــــا.
حيدد آخر وجدول والتصنيف باء ألــــف عناوين التصنيف الترابــــط بني
جدول كل وحيدد والتصنيف ألف. باء الترابــــط بني عناويــــن التصنيف
التصنيف يف العناوين لنطاق بالنســــبة التصنيفني أحد يف العناوين نطاق
مع يتفق ألــــف التصنيف رئيســــي يف عنوان نطــــاق فــــإذا كان اآلخــــر،
بني الترابط مباشــــرة) فإن (عالقة يف التصنيف باء وحيد عنوان نطــــاق
عنوان ما نطاق كان إذا أمــــا يصبح تامًا. باء والتصنيف العنــــوان هــــذا
بني (العالقة باء التصنيف عناوين يف موزعًا بني عدة ألف التصنيف يف
باء والتصنيف العنوان ذلك بــــني الترابط يصبح عناوين) وعدة عنــــوان
الترابط، من النوعني كال علــــى عادة الترابط جــــداول وحتتوي جمــــزًءا.

واملجزأ. التام

االرتباط. مع ونشــــر جــــداول بإعداد السياســــة املتعلقــــة - ١٧٩
ارتباط جــــداول تعد مــــا كثريًا لإلحصــــاءات املســــتعملة اجلهــــات أن
أو التصنيفني من بأي حتتفظ اليت فإن املنظمات الداخلي الســــتخدامها

رمسية. ارتباط جداول ما تصدر عادة معًا بالتصنيفني
فإن اجلهة التصنيف لنفس متتابعة تنقيحات تصدر وحني - ١٨٠
والتصنيف املنقحة التصنيفات عناوين ارتباط بني جداول املعنية تصدر
االرتباط تظهر عكسية جداول أيضًا تصدر ويف أحيان كثرية األصلي.
جداول وتســــاعد األصلي والتصانيف املنقحة. التصنيف عناويــــن بــــني
أي باســــتعمال بيانام عن التعبري يف البيانات مســــتعملي االرتباط هذه
زمنية سالســــل على احلصول أجل من الواحد للتصنيف من التنقيحات
التصانيف أحد يف عنوان رئيســــي كان نطاق ومع ذلك فإذا متواصلة.
التصنيف لنفس األخرى التنقيحات رئيسية يف عناوين عدة بني مقسمًا
للسالسل بالنسبة التصال وينقطع مستحيًال بينهما يصبح االرتباط التام
املستحسن من يكون البيانات قد وألغراض جتهيز املناظرة. اإلحصائية
له التقريب وهذا تقرييب. تــــام بارتباط املجزأ عن االرتباط االســــتعاضة
كانت إذا أما مشــــاًا. العناوين بني االرتباط نطاق كان إذا يــــربره مــــا
ميكن وال كبرية أساســــية رئيســــية عناوين بني يف النطاق االختالفــــات
ففــــي هذه احلالة املســــتوى نفس على ارتبــــاط تــــام بينها إىل الوصــــول
أحد يف الرئيســــية األساســــية العناوين بني إال ارتبــــاط عمــــل ميكــــن ال
التصنيف يف األعلــــى املســــتوى ذات الرئيســــية اإلصــــدارات والعناوين
مع واالرتباط التقريبيــــة االرتباط نواحــــي مجيع توثيق وجيــــب اآلخــــر.

املستوى األعلى. عناوين
النظام املنســــق. تنقيحات خمتلف بني االرتبــــاط جــــداول - ١٨١
جملس تعرف باســــم حينئذ العاملية (وكانت اجلمركية أصدرت املنظمة
١٩٨٨ ســــنة يف املنســــق النظام من النســــخة األوىل التعاون اجلمركي)
جداول بعنوان مطبوعة أصدرت الوقت ذات ٨٨)، ويف املنسق (النظام
تصنيف جملس التعاون من وطبعــــة ١٩٧٨ النظام املنســــق بني االرتباط
وهذه بروكســــل. وتصنيف بني النظام املنســــق لكــــي تربط اجلمركــــي
إىل املنسق النظام من أي االجتاهني ارتباط يف كانت عبارة عن اجلداول
كل ويف املنسق. النظام إىل بروكســــل ومن تصنيف تصنيف بروكســــل
جداول العاملية املنســــق أصدرت املنظمة اجلمركية فيها النظام ُنقِّح مرة

السابقة. والطبعات اجلديد بني التصنيف ارتباط جديدة
والتصنيـــف املنســـق بـــني النظـــام االرتبـــاط جـــداول - ١٨٢
الشـــعبة وضعت األخرى. والتصانيف الدولية للتجـــارة النموذجـــي
تنقيحات خمتلف بـــني األمـــم املتحدة جداول ارتباط اإلحصائيـــة يف
الثالث، التنقيح الدولية، للتجارة النموذجي والتصنيف املنسق النظام
عام ففي التجارة. بشأن الزمنية السالسل استمرارية على حتافظ لكي
والتصنيف ١٩٩٦ املنســـق النظام بني ”االرتباط أصـــدرت ١٩٩٦
اجتاه يف ارتباط وهـــو ٣“١٠٣ التنقيح الدوليـــة، للتجارة النموذجـــي

آب/أغسطس  ٦ بتاريخ  ٢٠٠١/٢٠٣١ رقم األوروبية اجلماعة الئحة ١٠٠

التعريفية املسميات بشأن ٨٧/٢٦٥٨ رقم املجلس، لقواعد ١ املرفق بتعديل ،٢٠٠١
٢٤ ٩٣/٧٦١ بتاريخ رقم اجلماعة والئحة املشتركة، اجلمركية والتعريفة واإلحصائية
اإلحصائي التصنيف ٩٠/٣٠٣٧ بشأن رقم املجلس الئحة ١٩٩٣ بتعديل آذار/مارس

األوروبية. اجلماعة االقتصادية يف لألنشطة

األول/أكتوبر ١٩٩٣  تشرين ٢٩ بتاريخ ٩٣/٣٦٩٦ رقم املجلس الئحة ١٠١

.(١٩٩٢ األول/ديسمرب كانون ٣١ بتاريخ ٣٤٢ الرمسية (اجلريدة

يف  املنشور (٢٠٠١ حزيران/يونيه ٢٢) ٥٠٧ للقرار كمرفق تنقيح آخر ُنشر ١٠٢

كانون ١ يف النفاذ ويدخل حيِّز ٢٠٠١)؛ متوز/يوليه ٣) ٦٨٢ العدد اجلريدة الرمسية،
.٢٠٠٢ الثاين/يناير

أيلول/ ١٠ نيويورك، عمل، ورقة املتحدة، األمم يف اإلحصائية ١٠٣ الشعبة

.١٩٩٦ سبتمرب
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الثالثة). الطبعة املوحـــد التصنيف املنســـق إىل النظام من (أي واحـــد
للتجارة النموذجي التصنيف بني ارتباط جبداول أيضًا الشعبة وحتتفظ
والتصنيف العريضة االقتصاديـــة الفئات حســـب والتصنيف الدوليـــة
جلميع املوحد الـــدويل الصناعـــي والتصنيـــف للمنتجـــات املركـــزي

االقتصادية. األنشطة
للســـلع غري التصانيف الوطنية مـــع االرتباط جـــداول - ١٨٣
باســـتخدام البيانات بتجميع يقوم ما بلد كان إذا املنســـق. النظام
التصنيف املستخَدم يكون أن (بشرط املنســـق النظام غري تصنيف
توصى املنسق) النظام املستخدمة يف مثل معايري ويستخدم مفصًال
املستخدم بني التصنيف ارتباط جداول بوضع اجلهات اإلحصائية
للمســـتعملني املهتمني هـــذه اجلداول تتيح وأن املنســـق والنظـــام

باألمر.

التجارة إحصاءات يف االرتباط جداول استخدامات أهم - ١٨٤
التصنيف تنقيح عنــــد للمقارنة قابلة بيانــــات وضع سالســــل (أ) هــــي:
خمتلف من املستخدمة بني البيانات التوفيق (ب) البيانات؛ يف املستخَدم
جتميع بيانات إعادة (ج) خمتلفة)؛ فيها تصنيفات (ومســــتعمل املصادر
العريضة الفئات من حيث التجارة حتليل (مثًال أخرى ألغراض التجارة

االقتصادي). النشاط أنواع حيث من أو للسلعة
ارتباط جداول بعمل اإلحصاء جهات تقوم أن ينبغــــي - ١٨٥
جهة أرادت وإذا تفصيــــًال. التصنيف مســــتويات أكثــــر باســــتخدام
حتاول أن آلخر فينبغي تصنيف من البيانات جتميع تعيد أن اإلحصاء
شعبة أو اجلمركية العاملية املنظمة من االرتباط جداول على احلصول
كثــــريًا من املوارد عليها يوفر هذا املتحــــدة ألن األمــــم يف اإلحصــــاء

ارتباط موحدة. جداول استخدام وميكنها من
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ومكوِّناا اإلحصائية القيمة ٨-١
التجارة، إحصاءات جتميع أجل من جهة اإلحصاء، حتتاج - ١٨٦
التجارة، إحصاءات يف تدخل سلع على تشتمل معاملة لكل قيمة حتديد
قدمت أو مت تبادهلا أو بيعــــت هذه الســــلع كانت إذا ا عمَّ النظر بغــــض
تستخدم أن اإلحصاء هذه الغاية ميكن جلهة ولتحقيق بدون مدفوعات.

مجركية. مصادر مجركية وغري من معلومات
اإلحصائية القيمة اجلمركية. والقيمــــة اإلحصائية - القيمــــة ١٨٧
توصيل اليت تؤدى يف اخلدمات وقيمة السلع يف املعاملة قيمة جمموع هي
مصاريف الغالــــب (يف املصدِّر أو املســــتورد البلــــد حــــدود الســــلع إىل
املفاهيم نشــــرة (انظر املعاملة قيمة يف تدخل ال الــــيت والتأمني)، النقــــل
القيمة تعترب معظم احلاالت إىل ١١٦). ويف ١١٤ الفقرات والتعاريف،
اخلدمات قيمة باإلضافة إىل الســــلعة قيمة أيضًا هي للســــلعة اجلمركية
وإذا املستورد. أو املصدر البلد حدود إىل السلع يف توصيل تؤدى اليت
باعتبارها القيمة اجلمركية القيمــــة قبول فينبغي احلال هو هــــذا كان
أن فينبغي جلهة اإلحصاء األخرى احلاالت يف مجيع أمــــا اإلحصائيــــة.
عليه تنص حســــبما اجلمركية القيمة على الالزمة التعديالت تدخل
بشــــأن القيمة (انظر العاملية التجارة منظمة من اتفــــاق ٨-١ املــــادة
وإذا والتأمني. تكلفة الشــــحن ذلك يف مبا يلي) ١٨٨ فيمــــا الفقــــرة
حالة يف (كما موجودة غري أو متاحة غري املطلوبة املعلومات كانــــت
املســــاعدات حالة يف كما تبــــاع، أن بدون الســــلع للحــــدود عبــــور
اإلحصائية القيمــــة تقدير ينبغــــي األخــــرى) واملســــاعدات الغذائيــــة
١٨٨ الفقرات (انظر فيما يلي املوصوفة التقييــــم مبادئ باســــتخدام

.(١٩٥ إىل
املســــتخَدم املعاملة مفهــــوم قيمة املعاملة. يســــتند قيمــــة - ١٨٨
االتفاق العام من السابعة املادة أحكام إحصاءات التجارة إىل ألغراض
واالتفاق (الغات ١٩٩٤) ١٩٩٤ والتجارة اجلمركية التعريفات بشأن
اجلمركية بشــــأن التعريفة العام االتفاق الســــابعة من املادة تنفيذ بشــــأن
بشــــأن التقييم)١٠٤. العاملية التجارة منظمة (اتفــــاق ١٩٩٤ والتجــــارة
للســــلعة يدفع الذي أو فعًال املدفوع الســــعر املعاملة بأا قيمة وُتعرَّف
على السعر هذا وحيسب املستورد، البلد إىل التصدير من أجل تباع حني
الســــلع مقابل للبائع املشــــتري اليت يدفعها أســــاس ”جمموع املدفوعات

ســــلع شــــكل يف أو نقدية املدفوعات وميكــــن أن تكون املســــتوردة“،
إىل األمر حيتاج قد املعاملة قيمة على وللحصول خدمات١٠٥. أو معيَّنة
املادة يف حمددة العناصر وهــــذه األخرى. العناصر بعض تكلفــــة إضافــــة

االتفاق. من ٨-١

الفاتورة. هذان املوجود على البضاعة وسعر املعاملة قيمة - ١٨٩
املباشرة املدفوعات النقدية فيمثل الفاتورة ســــعر أما خمتلفان. مفهومان
جيب اليت األخرى املدفوعات االعتبار يف يأخذ ال البائع وقد املتوقعة إىل
الفاتورة نقطة البداية يف سعر ويعترب قيمة السعر. من حتذف أو تضاف أن
ألغراض مقبوًال يكون قد ال الفاتورة املعاملة. إال أن ســــعر قيمة حتديد
التجارة من اتفاقية منظمة ١ املادة يف عليها املنصوص الشروط استيفاء
البائع كان إذا الشــــروط (مثًال خمالفة هذه يف حالة التقييم بشــــأن العاملية
ينبغي احلالة هذه ويف بإعادة بيع البضاعة). يقوم املشــــتري أال يشــــترط

االتفاق. عليه ينص آخر أساس على املعاملة قيمة تقييم

تسليم من أجل املقدمة اخلدمات تشــــمل اخلدمات. قيمة - ١٩٠
سبيل املثال، املصدر، ومنها على أو املســــتورد البلد حدود إىل البضاعة
وال والتأمني. والنقل اجلمركية، اإلجراءات واستيفاء والتفريغ، الشحن
تقوم أن فلذلك ُيقترح هذه اخلدمات. بشــــأن قيمة اتفاق دويل يوجد
مبا يسمح عمومًا املقبولة مبادئ املحاسبة باستخدام اإلحصائية اجلهة
يف السلع قيمة تعريف عام مستخدمة بشكل اخلدمات، قيمة بتحديد
التقييم. بشأن العاملية اتفاق منظمة التجارة عليه يف املنصوص املعاملة
احلسابات نظام يف الواردة اإلرشادات باالســــتفادة من أيضًا وينصح
بشــــأن اخلامســــة، الطبعة املدفوعات موازين ونظام ١٩٩٣ القومية

االقتضاء. حسب اخلدمات؛ تقييم

للسلع املستوردة اإلحصائية القيمة حساب ٨-٢

اإلحصائية. القيمة باعتبارها اجلمركية القيمة اســــتخدام - ١٩١
التجارة العاملية منظمــــة اتفاق وفق تتقرر اجلمركية القيمــــة كانــــت إذا
تكون أن املســــتوردة إما للســــلع اإلحصائية القيمة فإن التقييم بشــــأن
اســــتخالصها منهــــا بإضافة تكلفة ميكن أو اجلمركية للقيمــــة مســــاوية
منظمة اتفاق من ٨-٢ املادة يف عليه منصوص معيَّنة كما هو خدمات

يلي: على ما تنص اليت العاملية، التجارة

للسلع اإلحصائية القيمة - الفصل الثامن

التجارية  للمفاوضات أورغواي جولة نتائج العاملية، التجارة منظمة انظر ١٠٤

اليت املدفوعات وال حتسب ١٩٩٥)؛ (جنيف القانونية النصوص األطراف: املتعددة
املعاملة. قيمة ضمن البائع مصلحة لغري يدفعها املشتري

العام،  االفتتاحي ١ والتعليق املادة على املالحظة األول، املرفق نفسه، املرجع ١٠٥ 
.١ الفقرة



٤٢

أو كليًا منها، يســــتبعد أو اجلمركية القيمة يف العضو ”ُيدرج
يلي: جزئيًا، ما

مكان أو مينــــاء املســــتوردة إىل شــــحن الســــلع كلفة ( أ )”
االسترياد؛

السلع بنقل املرتبطة واملناولة والتفريغ رســــوم الشحن ”(ب)
االسترياد؛ أو مكان إىل ميناء املستوردة

التأمني“١٠٦. تكاليف ”(ج)
تشمل قد املستوردة للسلع القيمة اجلمركية فإن ٨ املادة حلكم ونتيجة
أو للســــلع املستوردة املطلوبة إلدراجها كقيمة إحصائية اخلدمات مجيع
الشــــحن تكلفة تتضمن قد املثال على ســــبيل فهي مجيعًا، ال تغطيها قد
مجيع إدراج اختارت قد البلــــد كانت تتضمنها. فإذا ال وقــــد والتأمــــني
هي اجلمركية القيمة تصبح القيمــــة اجلمركية يف التكلفة املطلوبة بنــــود
اإلحصاء جهة حتتاج الوضع كذلك، يكن مل وإذا اإلحصائيــــة. القيمــــة
القيمة إىل طريــــق التقدير) عن اخلدمات (رمبا هــــذه إضافــــة تكلفــــة إىل

اإلحصائية. القيمة على للحصول اجلمركية
التســــليم خالص كان إذا القيمــــة اجلمركيــــة اســــتخدام - ١٩٢
النقل تكاليف خالــــص أو (CIF (ســــيف والتأمني والشــــحن التكلفــــة
باعتبارها للصادرات١٠٧ اجلمركية القيمة ُتقبل .(CIP (سيب والتأمني

إذا: تعديل أي بدون اإلحصائية القيمة
٨ ١ إىل للمواد وفقًا ُحدِّدت قد املعاملة قيمــــة كانــــت ( ( أ

العاملية؛ التجارة منظمة اتفاق من
(خالصة هي ســــيف البضاعة شــــروط تســــليم كانــــت ( ب)
أو املســــتورد) البلد عند حــــدود ... والتأمــــني والشــــحن التكلفــــة
البلد املســــتورد) ومل حدود عند ... والتأمني النقل (خالصة ســــيب
املادة عليها يف املنصوص اجلمارك من االســــتثناءات من بأي يســــمح

.(٢) ٨
تعكس شروط سيب مبوجب املرسلة للسلعة الفاتورة أسعار كانت وملا
تصبح مساوية فإا املستورد حدود البلد عند البضاعة لتوصيل التكلفة
مبوجب شــــروط سيف. املســــلمة البضاعة إىل الفاتورة بالنســــبة لقيمة
استخدامها إىل ويشار أسعار سيف إليها باعتبارها يشار األسعار وهذه

سيف“. على أساس ”تقييم التقييم باعتبارها يف
التســــليم شــــروط كانت إذا القيمة اجلمركية اســــتخدام - ١٩٣
خمتلفة عن البضاعة تســــليم شــــروط تكون قد ســــيب. أو ســــيف غري
التسليم شروط خمتلف على (لالطالع سيب سيف أو التسليم شــــروط

.( INCOTERMS 2000 انظر الدوليــــة١٠٨ التجارة وحّدا غرفة الــــيت
باعتبارها القيمة اجلمركيــــة القيمة قبــــول ينبغي احلــــاالت ويف هــــذه
أو اجلمارك ِقَبل مــــن التعديالت الالزمة إدخال بشــــرط اإلحصائيــــة
تتأكد، اإلحصــــاء أن جلهة وينبغي الفاتــــورة١٠٩. على ســــعر التاجــــر
بأن سيب أو سيف الشروط عن شــــروط التســــليم حالة اختالف يف
القيمة تعريف يشــــملها اليت اخلدمات قيمة اجلمركية تتضمن القيمة
على االطالع أي تكاليف أخــــرى. وميكن تســــتبعد وأا اإلحصائيــــة

فيما يلي. ١ - باء جدول املرفق يف للتعديالت املطلوبة موجز

القيمة حســــاب ِدقَّة اجلمارك التأكد من مســــؤولية ومن - ١٩٤
املســــتورد أن يقدم البلدان بعــــض تشــــترط للدقة وضمانًا اجلمركيــــة.
تكلفة فيها حيــــدد اجلمركية - القيمة وهي إعــــالن - معيَّنــــة اســــتمارة
وإذا التسليم. شــــروط حســــب القيمة اجلمركية، يف الداخلة املكونات
مبقارنة اإلحصائية موجــــودة فتنصح اجلهــــة اإلقرارات كانــــت هذه
للقيمة التكلفــــة مبكونات اإلقــــرار يف املذكورة نــــات التكلفــــة مكوِّ
القيمة تعديــــل يســــتدعي األمر كان إذا حتدد مــــا لكــــي اإلحصائيــــة
يف مع اجلمارك اجلهة اإلحصائية تتعاون بأن أيضًا اجلمركية. ويوصى

إجراءات التقييم. موثوقية حتسني أجل من اجلهود

القيمة عدم وجــــود حالة يف اإلحصائيــــة القيمــــة وضــــع - ١٩٥
اليت عــــن املتطلبات اجلمركية ختتلف القيمــــة كانت اجلمركيــــة. إذا
جلهة فينبغي أصــــًال موجودة تكــــن مل إذا أو االتفاقيــــة عليهــــا تنــــص
اليت املبادئ باتباع تقدرها أو اإلحصائية القيمة أن تستقي اإلحصاء
املفاهيم لنشرة جيم املرفق يف االتفاقية ويرد نص االتفاقية. عليها تنص

والتعاريف.

السفينة ظهر تسليم املستوردة السلع استخدام قيمة ٨-٣
والشحن التأمني البيانات عن تكلفة ومجع (فوب)

السفينة ظهر تســــليم املســــتوردة الســــلع قيمة اســــتخدام - ١٩٦
من عدد يف الســــفينة ظهر تســــليم الصادرات تفيــــد بيانــــات (فــــوب).
بديلة صورة تعطــــي واإلحصائيــــة. فهذه البيانات األغــــراض التحليلية
تســــليم الواردات بيانات عرض أن كما عام. بشــــكل التجارة ملوازين
ما يناظرها من تســــوية بيانات الواردات مع يســــاعد يف الســــفينة ظهر
األساس. نفس هو أساس التقييم دام ما املنشأ بلد من بيانات الصادرات

أي  حتظر ٨ املادة أن نالحظ  أن املهم ومن الفقرة ٨-٢؛ نفسه، ١٠٦ املرجع

املستورد، البلد داخل السلعة  نقل تكاليف  مثًال  تضاف ال ولذلك أخرى إضافات
املستورد. البلد يف والضرائب والرسوم وتكاليف تركيبها

فيما يلي. إىل ٢٠٩ الفقرات ٢٠٢ انظر لتقييم الصادرات بالنسبة  ١٠٧

التجارة  غرفة منشورات (نيويورك، ٥٦٠ العدد الدولية، التجارة غرفة ١٠٨ 
وكذلك (INCOTERMS) الغرفة على مصطلحات االطالع ١٩٩٩). وميكن الدولية،

.www.incoterms.org باملوقع اإلنترنت شبكة على واخللفية األساسية املعلومات

النقل  أو خالص والتأمني خالص التكلفة والشحن التسليم شروط مبوجب  ١٠٩

يفترض هنا التصدير. ومن مكان أو ميناء السلعة إىل تكلفة تسليم البائع يتحمل والتأمني
فقد األخرى التسليم شروط استخدام أما الفاتورة. سعر يف داخلة التكاليف أن هذه
خصمها وإضافتها أو حتديدها جيب التكاليف وهذه للبائع، خمتلفة تكاليف على ينطوي

حسب احلالة. سعر الفاتورة من



٤٣

تكون موازين التجارة الثنائية أن إىل اخلصوص وجه على هذا ويــــؤدي
الشريك. البلد من الثنائية التجارة موازين مع للمقارنة قابلة

مطلوبة من ظهر الســــفينة تســــليم الصــــادرات وبيانــــات - ١٩٧
والواردات الصادرات ُتســــجل املدفوعات اليت موازين إحصاءات أجل
هذه الطريقة استخدام أسباب ومن الســــفينة. ظهر تسليم أســــاس على
البلد يف مقيمون أشخاص يقدمه والتأمني النقل من جزًءا أن التقييم يف
ألغراض الصادرات من قيمــــة هذه التكلفة حذف وينبغــــي املســــتورد.
وغري املقيمني معامالت بني تســــجل املدفوعات اليت موازين إحصاءات
الشــــحن قيمة كانت إذا حىت أنــــه األخرى األســــباب املقيمــــني. ومن
بإحصاءات املعنية اجلهة اإلحصائيــــة فإن اخلارج يف مدفوعــــة والتأمــــني
ألســــباب واخلدمات الســــلع بني للتمييز حتتــــاج املدفوعــــات موازيــــن
الشــــحن خالصة للصادرات اإلمجالية القيمــــة حتتوي ولذلــــك حتليليــــة.
على عالوة التكلفة. البضاعة واخلدمــــات يف بني التمييــــز إىل والتأمــــني
خمتلف أنواع اخلدمات إىل فصــــل يســــعى اخلدمات تصنيف فإن ذلــــك
النقل والتأمني قيمة مــــن كل تظهر ولذلك أنشــــطة خمتلفة، من املتأتيــــة
احلســــابات بإحصاءات املعنية اإلحصاء جهات إن مث منفصل. بشــــكل
تسوية أجل السفينة من ظهر تسليم الواردات قيمة أيضًا تتطلب القومية
جداول يف والتأمني املســــتخَدمة الشــــحن خالصة الواردات إحصاءات

التوريد١١٠.
يف أيضًا الســــفينة ظهر الصادرات تســــليم بيانات وتفيد - ١٩٨
تقييم أن ذلك التجارة. بيانات والتحقق من اجلمارك ُنظم عملية إدارة
واردات معيَّنة سجل بني التوفيق يساعد يف السفينة ظهر تسليم األسعار
أي حتديد يف يساعد مث ومن املنشأ بلد من املناظر الصادرات سجل مع
التكلفة األخرى عن ذاته الســــلعة فصل ســــعر إن مث اإلبالغ. نقص يف
املستخدمة األسعار صحة توضيح يف أن يساعد ميكن بالتوصيل املتعلقة

القيمة. يف خطأ أو أي نقص متعمد على التعرُّف مث ومن
النقل والتأمني. إذا مت مجع بتكلفة اخلاصة البيانــــات مجع - ١٩٩
هو كما والتأمني، الشــــحن خالص التســــليم أســــاس على البيانــــات
تكلفة عن اإلبــــالغ ينبغي والتعاريف املفاهيــــم نشــــرة يف به موصــــى
على السلعة قيمة حتديد حىت ميكن بشكل منفصل والشــــحن التأمني
فوب يســــتخدم التقييم البلدان من قليل عدد وهناك الســــفينة. ظهر
هذه ويف الــــواردات لبيانات الوحيد أو األساســــي التقييم باعتبــــاره
أجل من منفصل بشــــكل والتأمني الشــــحن بيانات مجع احلالة ينبغي
ذلك عن عوضًا والتأمني. وميكن الشحن خالصة قيمة السلعة حتديد

الشحن والتأمني والسعر خالصة البضاعة قيمة اإلبالغ عن يطلب أن
اإلقرارات اجلمركية. السفينة يف ظهر تسليم

تسليم السلعة قيمة فيها بيانات ال تتوفر اليت ويف احلاالت - ٢٠٠
استخالصها من ميكن األوَّلية، التجارة بيانات من مصادر السفينة ظهر
يتم أن واألفضل األخرى. األغراض وبيانات املدفوعات موازين بيانات
للمعامالت رة املقدَّ أو الفعلية والتأمني الشــــحن تكلفة باســــتخدام ذلك
مبعلومات تكملتها اجلمركية، وميكن اإلقرارات التجار يف الــــيت يقدمها
أيضًا وميكن اخلدمات. هذه مقدمي من والتأمني الشــــحن أســــعار عن
والتسليم السفينة ظهر التسليم بني األسعار تسوية عوامل على احلصول
اســــتبيانات طريق عن الواردات من عيِّنة من والتأمني، الشــــحن خالص
اإلقرارات العيِّنــــة من اختيار وميكن املســــتوردين. من تطلب تكميليــــة
وعناوينهم املســــتوردين املتعلقة بأمســــاء املعلومــــات واختــــاذ اجلمركيــــة
على احلصول تتمثــــل يف إمكانية أخــــرى وهنــــاك للمســــح. كأســــاس
املصدِّر، البلد يف السلطات مع بالتعاون الصادرات قيمة عن املعلومات
على باحلصول الســــرِّية تســــمح وقواعد البيانات معاجلة ُنظم كانت إذا

اجلمركية. اإلقرارات بيانات
التجارة إحصاءات بني املجال هــــذا العمل يف - أمــــا توزيع ٢٠١
ولكن املحلية، الظروف على فيتوقف املدفوعات موازين وإحصــــاءات
وملا كانت وثيقًا. اجلهتني يســــتدعي تعاونًا يف العمل بني الترابط طبيعة
ووسيلة الســــلعة منها عوامل باختالف ختتلف والتأمني تكلفة الشــــحن
التسوية عوامل استنباط فينبغي املوانئ بني واملسافة الشحنة النقل وحجم
املواصالت. وملا ووسيلة حبسب البلد واملنتج مثًال التفصيل، من بشيء
املنتجات، فهي تشكيلة آلخر وحسب وقت من ختتلف التكلفة كانت
املأخوذة التســــوية لعوامل وبالنســــبة آلخر. وقت حتديث من إىل حتتاج
مما بكثري أقل التفصيل فيها درجة تكون أن طريق العيِّنات ُيحتمل عــــن
يعرب ما وعادة اجلمركية. اإلقــــرارات من كاملة تغطية لــــو ُأخــــَذت من
ذلك وإن كان التجــــارة، قيمة من مئوية التســــوية كنســــبة عوامل عــــن
أو التكلفة تتصل بالوزن ألن بعــــض تقريب، جمرد يكــــون أن يعــــدو ال
ولنقلها للسلع النســــبية األســــعار إن مث بالقيمة. من اتصاهلا احلجم أكثر
من أســــعار املعادن فليس هبطت إذا أو بأخرى (مثًال بطريقة تتغري قــــد
شركات التأمني وتعترب النقل). أسعار على ذلك ينعكس أن الضروري
للحصول املمكنة من املصادر البلد تغادر اليت البضائع علــــى تؤمن الــــيت

التأمني. بشأن معلومات على

رة املصدَّ للسلع اإلحصائية القيم جتميع ٨-٤

اإلحصائية. القيمة باعتبارها اجلمركية القيمة اســــتخدام - ٢٠٢
املســــتوردة للســــلع اإلحصائية والقيمة اجلمركية القيمة تكون أن جيب
نشرة املفاهيم توصي الصدد ويف هذا مع بعض. بعضها متفقة واملصدرة
التقييم بشأن العاملية التجارة اتفاقية منظمة البلدان تتبع بأن والتعاريف،
الفقرة والتعاريف، املفاهيم (نشرة السلع مجيع تدفقات كأساس لتقييم
اليت الغات اتفاق من السابعة املادة أساس على هذا النهج ويقوم .(١١٤

والتأمني  الشحن عنصري فصل املدفوعات موازين إحصاءات  تتطلب ١١٠

واملورد املحلي املورد من كل منهما يتحمله ما وبيان فوب، أو سيف تسليم السلع يف
املعلومات فإن اجلمركية اإلقرارات من عادة يتوفر ال التقسيم أن هذا ومبا املقيم. غري
أن ميكن الواردات من عيِّنة من االستبيانات طريق عن عليها ميكن احلصول اإلضافية
أو لذلك، وكبديل الغرض. هلذا املدفوعات مبوازين  املعنية اإلحصاء جهة ا تقوم
والتأمني. الشحن شركات من التجميعية  املعلومات  استخدام ميكن لذلك كإضافة

املعلومات اخلاصة بأسعار الشحن والتأمني. أيضًا ذلك يف تساعد أن وميكن



٤٤

والسلع املستوردة السلع تقييم يف التقييم مبادئ نفس تتطلب استخدام
الســــابعة املادة تنفيذ دويل بشــــأن يوجد اتفاق ال أنه إال املصــــدرة١١١.
وتوصي رة. املصدَّ للسلع اجلمركي بالتقييم يتعلق الغات فيما اتفاق من
يف السفينة ظهر تسليم السلع تقييم باستخدام والتعاريف، املفاهيم نشرة

للصادرات. اإلحصائي التقييم

تقييم كيفيــــة تفســــري يف احلريــــة اجلمركيــــة ولــــإلدارات - ٢٠٣
تقدمي اجلمارك تطلب وعمومًا اجلمركية. النظر وجهة من الصــــادرات
وتكلفة توصيلها الســــلعة مقابل املدفوعة الفعلية األســــعار عن إخطــــار
السفينة ظهر تسليم أســــاس القيمة على حســــاب ميكن لكي احلدود إىل
تطلب قد عن األســــعار معلومــــات وجود عــــدم حالــــة (فــــوب). ويف
املشاة. وتتوقف املطابقة أو الســــلع مثل أســــعار أخرى بدائل اجلمارك
كانت إذا ما على جزئيــــًا املَُبلِّغ يقدمها اليت يف البيانــــات الدقــــة درجــــة
والرسوم الصادرات ضريبة يف تقدير ستستخدم للسلع القيمة اجلمركية
لتكلفة خمتلفة تفســــريات الدول تســــتعمل وقد ذات الصلــــة. األخــــرى
البلدان بعض املثال سبيل فعلى البلد املصدِّر. حدود إىل السلع توصيل

الربي. النقل على التأمني تكلفة يف التكلفة يدخل ال
للســــلع القيمة اجلمركية واســــع أن نطاق على وُيفَترض - ٢٠٤
املســــتوردة١١٢، الســــلع من تقييم دقة أقل الواقــــع يف تكــــون املصــــدرة
مدى لتقدير خاصــــة جهود ببذل اإلحصاء جهــــات تنصح ولذلــــك
ويوصى اإلحصائية. املتطلبات مع اجلمركية التقييم ممارســــات توافق
الســــلع ذات من لشــــحنة اجلمركية القيمة كانت إذا بأنــــه كذلــــك
عن تلك متامًا خمتلف أســــاس تقديرها على مت اقتصادية كبرية قيمــــة
من مســــتمد بتقييم التقييم هــــذا عن االســــتعاضة فينبغي املتطلبــــات
وتنصح دقيقة). (إذا كانت تعترب رة مقدَّ بقيم أو مجركية غري مصادر
األمر لزم وإذا الرئيسية، السلع مبصدري اإلحصاء باالتصال جهات
أساس تكلفة على اإلحصائية القيمة بتحديد خاصة دراسات بإجراء
األخرى واملعلومات العاملني وأجور املواد تكلفة ذلك يف مبا اإلنتاج،

الصلة. ذات
التسليم هي شروط كانت إذا القيمة اجلمركية استخدام - ٢٠٥
ينبغي احلدود. تسليم أو الناقل تسليم أو (فوب) ظهر الســــفينة تســــليم
اإلحصائية، القيمــــة باعتبارها للصــــادرات١١٣ اجلمركية القيمة قبــــول

بدون تعديل، إذا:
إىل ٨ من ١ من للمواد وفقــــًا مت قد تقييــــم املعاملــــة كان ( أ )

العاملية؛ التجارة منظمة اتفاق
التسليم هي: شروط كانت إذا ب) )

أو عند  املينــــاء يف (فــــوب) تســــليم ظهر الســــفينة ‘١’
بطريق املرسلة ر (بالنسبة للسلع املصدِّ البلد حدود

الداخلية)؛ املائية أو املجاري البحر
ر  املصدِّ البلد حــــدود نقطة عند الناقــــل أو تســــليم ‘٢’
تنطبق نقل ال بواســــطة املصدرة (بالنســــبة للسلع

عليها قواعد فوب)؛
(بالنسبة  ر املصدِّ البلد حدود أي احلدود، تســــليم ‘٣’
عليها شروط تنطبق ال نقل بوسيلة املرسلة للسلع
يف احلاالت كما الناقل، تســــليم شــــروط أو فوب
الســــكك طريق عن تصدير الســــلع يتم فيها الــــيت

األنابيب). خطوط أو احلديدية
املرسلة مبوجب للسلع بالنسبة الفاتورة أسعار كانت وملا - ٢٠٦
حدود إىل التوصيل تكلفة تتضمن الناقل تسليم أو احلدود تسليم شروط
مبوجب شروط املســــلمة الســــلع فاتورة أســــعار متاثل فإا املصدر البلد
فوب“ نوع من ”أسعار أا على األسعار الثالثة هذه إىل ويشار فوب.
من ”تقييم باســــتعمال أسعار أنه على يف التقييم ويشــــار إىل اســــتعماهلا

.(١١٨ الفقرة املفاهيم والتعاريف، (نشرة فوب“ نوع
مــــع تتفــــق اجلمركــــي التقييــــم إجــــراءات كانــــت إذا - ٢٠٧
على أســــاس رة مقدَّ اجلمركية القيمة اإلحصائية وكانت املتطلبــــات
القيمة اجلمركية تعترب اإلحصاء أن جلهة ينبغي نوع فوب. أسعار من

اإلحصائية. القيمة هي املصدرة للسلع
التسليم غري شروط كانت إذا القيمة اجلمركية استخدام - ٢٠٨
تسليم أو تســــليم الناقل أو (فوب) ظهر السفينة على التســــليم شــــروط
باعتبارها القيمة ُتقَبــــل القيمة اجلمركيــــة احلاالت هــــذه يف احلــــدود.
الفاتورة١١٤. على قيمة الالزمة التعديالت عمل بشــــرط اإلحصائية
غري التسليم شروط كانت إذا تتأكد، أن اإلحصاء جهة على وجيب
اجلمركية القيمة أن من تســــليم احلدود، أو الناقل أو تســــليم فوب
اإلحصائية وأا القيمة تعريف يشــــملها اليت اخلدمات قيمة تتضمن
وصف ٢ - باء املرفــــق جدول أخــــرى. ويرد يف تكلفــــة أي تســــتبعد

املطلوبة. للتعديالت
كبرية بالنسبة أمهية له رة للسلع املصدَّ التقييم الصحيح إن - ٢٠٩
عليها. االقتصادية الــــيت تنبين والتحليــــالت التجارة إحصــــاءات لدقــــة
أن لتتأكد من ممكــــن جهد تبذل كل أن جلهــــات اإلحصــــاء وينبغــــي

اإلمكان. قدر به يوثق بشكل يتم التقييم

للمفاوضات التجارية  أوروغواي العاملية: نتائج جولة التجارة منظمة انظر ١١١

.(١٩٩٥ (جنيف، النصوص القانونية األطراف: املتعددة

الفقرة ٢٠٣  انظر صحيحًا، فيها هذا االفتراض يكون ال قد ظروف هناك ١١٢

يلي. فيما والفقرة ٢٧٠ أعاله

١٩٥ أعاله. إىل ١٩١ الفقرات الصادرات انظر لتقييم ١١٣ بالنسبة

يتحمل  احلدود تسليم أو الناقل تسليم  أو فوب  التسليم شروط مبوجب  ١١٤

هذه أن ُيفَترض لذلك التصدير. مكان ميناء أو إىل السلعة بتوصيل املتعلقة التكلفة البائع
على تنطوي فقد التسليم األخرى شروط استعمال أما سعر الفاتورة. يف داخلة التكلفة
من خصمها أو وإضافتها حتديدها وهذه النفقات جيب البائع، أخرى يتحملها نفقات

احلالة. حسب الفاتورة سعر
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املستوردة أو رة املصدَّ من السلع معيَّنة فئات تقييم ٨-٥

السلع قيمة حتديد يف صعوبة متثل الدولية املعامالت بعض - ٢١٠
املفاهيم يف نشــــرة مشــــمولة املعامالت هذه وبعض عليها. اليت تنطوي
توصى األخرى املعامالت لبعض وبالنسبة ١٢٣؛ الفقرة والتعاريف،

التالية: اإلرشادات باستخدام القيمة د حتدِّ بأن جهات اإلحصاء

اليت السلع عن اإلبالغ ينبغي املايل. برسم التأجري ) السلع أ )
الســــلع ســــعر تكافئ قيمة باســــتخدام مايل من عقد إجيار جزًءا تعَتَبر
خبدمات تتصل قيمة أي اســــتبعاد وينبغي معروضــــة للبيع. كانــــت إذا
السلع وإذا كانت والصيانة) التدريب (مثًال اإلجيار عقد مبوجب مقدمة
اخلطوط باســــتخدام الســــلع قيمة حتديد فينبغي للبيع عــــادة ُتعــــَرض ال
الفقرة أيضًا (انظر التقييم العاملية بشأن التجارة العامة ملنظمة التوجيهية

أعاله). ١٢١

كثريًا ما واخلدمــــات. الســــلع بني جتمع الــــيت (ب) املنتجــــات
على خمتلفني يف بلدين مقيمني كيانات أو أشخاص بني العقود تنطوي
ما يف بلد موقعها تتخذ شــــركة قيام (مثل واخلدمات الســــلع من خليط
ل جزًءا اليت تشكِّ السلع بإدراج ويوصى آخر). بلد يف مرافق بإنشاء
وتقيَّم بالســــعر الفعلي للسلع التجارة يف إحصاءات العقود من هذه
املســــؤولة اجلهة مع بالتعاون اإلحصاء جهة قامت وحبذا لو فقــــط.

هذا مع التعامل اخلدمات بشــــأن يف التجارة إحصاءات جتميــــع عــــن
املعامالت. من النوع

اخلــــردة يف املعاملــــة قيمــــة ر ُتقــــدَّ والفضــــالت. اخلــــردة (ج)
البلد املصدِّر. إىل املستورد البلد الكاملة ملدفوعات بالقيمة والفضالت
للبلد يدفع املصدر كان البلــــد إذا مدفوعات أو تكــــن هناك مل إذا أمــــا
يف تدخل ال املعامالت هذه فإن والفضالت قبول اخلردة مقابل املستورد
بشكل ل ُتســــجَّ ولكنها البلدين من ألي البضائع يف التجارة إحصاءات

مناسبة. ية باستخدام وحدات كمِّ منفصل

العملة بتحويل املتعلقة املسائل ٨-٦
تنطبق اليت القواعــــد البلدان معظــــم يف اجلمــــارك ُتحــــدِّد - ٢١١
تقوم وبشــــكل عام البلد الوطنية. إىل عملة املعامالت عملة حتويل على
تضعها وفقــــًا للقواعد اليت العملة بتحويل اإلقــــرار م ُمقــــدِّ أو اجلمــــارك
وتطبيقها القواعد هذه باســــتعراض اإلحصاء جهة وتوصى اجلمارك.
١٢٦ يف الفقرات الواردة التوصيات مع اتفاقها مدى تقييم أجل من
جهة تتعاون أن وينبغــــي والتعاريف. املفاهيــــم نشــــرة من إىل ١٣٠
يتم مل أما إذا اجلمارك. بقواعد االلتزام لضمان اجلمارك اإلحصاء مع
مطلوب هو كما اجلمركي اإلقرار م ُمقدِّ أو اجلمارك مبعرفة التحويل
مبا القيمة بتعديل أو بنفســــها العملة حتويل بعمل اإلحصاء جهة تقوم

التحويل. سعر مع يتفق
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املستعملة للكمية القياسية الوحدات ٩-١
العاملية اجلمركية املنظمة يف

وحيدة معيارية بوحدة العاملية اجلمركيــــة املنظمة - توصــــي ٢١٢
ســــتة من يتكون ــــق املنسَّ النظام عناوين من عنوان لكل الكمية لقياس
(١٣٣ (الفقرة والتعاريف املفاهيم نشــــرة يف أيضًا ويوصى أرقــــام١١٥؛
اإلحصائية. لألغــــراض القياســــية للكميات الوحدات هذه باســــتخدام
كثريًا من ُيســــهِّل أن للكميات قياســــية اســــتعمال وحدات شــــأن ومن
ق. املنسَّ النظام أســــاس على وحتليلها ومقارنتها إحصاءات التجارة مجع
لة املســــجَّ اهتمامًا خاصًا للمعلومات تويل اإلحصاء أن جلهة وينبغي
وميكن مبراجعتها، تقوم عن الكميــــات وأن اجلمركية اإلقــــرارات يف
من للتأكد الشحن ومستندات مثل الفواتري إضافية وثائق اســــتخدام
كانت إذا أو اجلمركي اإلقرار يف واردة تكــــن مل إذا الكمية بيانــــات

واقعية. غري تبدو اإلقرار يف املسجلة الكميات

القياسية غري الكمية الوحدات من التحويل معامل ٩-٢
القياسية الوحدات إىل

لتحويل طريقتان عمومًا توجد الكمية. الوحدات - حتويل ٢١٣
(أ) ومها: ــــق، املنسَّ للنظام القياســــية الوحدات إىل عنها املَُبلَّغ الكميات
و(ب) القياســــية، الوحدات إىل عنها املبلَّغ للكميــــة التحويل احلســــايب
الكثافة النوعية للسلعة باســــتخدام أخرى إىل كمية من وحدة التحويل

املعنية. السلع أو
أمثلة ١ باملرفق - جيم اجلدول يرد يف التحويل احلسايب. - ٢١٤
غري الوحدات بعض حتويل ُتستخَدم يف اليت (الضرب) التحويل لعوامل
ــــق. النظام املنسَّ يف ا املوصى الوحدات الكمية القياســــية إىل القياســــية
الواليات يف املستخدمة الكمية وحدات على أساســــًا اجلدول وحيتوي
الشــــعبة يف املســــتخَدمة وهذه العوامل هي املتحدة. واململكة املتحــــدة
بالنســــبة أوزان إىل الكمية املقاييس ولتحويل لألمم املتحدة اإلحصائية
الدولية. للتجارة النموذجي والتصنيف ــــق املنسَّ النظام عناوين من لعدد
حاالت يف دقيقة غري تتصف بالعمومية وستكون هذه وعوامل التحويل

معيَّنة لعناوين وطنية دون أو وطنية عوامل حتويل وجــــدت وإذا معيَّنــــة.
تعطي العوامل ألا اســــتعمال هــــذه ــــق فيجب املنسَّ النظام عناوين من
شــــاملة لعوامل قائمة بوضع تقوم أن للبلدان وينبغي أَدّق. تقديرات
يف العاملة الوكاالت مجيع على وتوزيعها القائمة هذه ونشر التحويل
بلدان تتبعها أخرى قياس وهناك وحــــدات التجارة. جمــــال إحصاءات
أو املنظمات السلع جمالس وتقوم معيَّنة، بسلع منها وخيتص كثري معيَّنة،
جهات آلخر١١٦. وتوجد وقت من هذه التحويل عوامل بنشر األخرى
اخلاصة بسلع معيَّنة١١٧. املعلومات من كثري جبمع تقوم أخرى مرجعية

السلع١١٨. من أصغر جمموعات تتناول مراجع أخرى هناك أن كما
الكثافة اســــتخدام أكرب بصعوبة يتســــم النوعية. الكثافــــة - ٢١٥
إىل معينة ســــلعة من بالليترات مثًال مســــجلة حتويل كميات يف النوعية
حسابية. منها أكثر جتريبية مبادئ إىل تستند العملية ألن كيلوغرامات،
املنتجات من كبري عدد على حتتوي ــــق املنسَّ للنظام الرئيســــية فالعناوين
الوحدة. إىل الوزن احلجم أو إىل الوزن حيث من ختتلف مجيعًا أن ميكن
أدلة هلا احلديد أو اخلــــام مثل النفط متجانســــة تبدو اليت الســــلع وحــــىت
وعلى ســــبيل املنشــــأ، بلد حســــب الكمية، إىل الوزن حيث من خمتلفة
أو الدهن تركيز أو اخلام) للنفط (بالنسبة احلالوة نســــبة املثال، حيســــب
حتويل لعوامل أمثلة على (بالنســــبة للحليب). (لالطالع التجميع وقت

أدناه). املرفق يف ٢ - جيم انظر اجلدول خمتلفة
القطعة من أو الوزن إىل احلجم من التحويل - وأفضل طرق ٢١٦
وعلى الوطنية. دون حىت أو الوطنية السلطات به تقوم ما هو الوزن إىل
والزراعة األغذية منظمة تستخدم اخلشب، بالنسبة أللواح املثال، سبيل

معيَّنة: لبلدان بالنسبة التالية التحويل عوامل
حجم حتويل يف ُيستخَدم املتحدة والواليات لكندا ”بالنســــبة
األمتار إىل طــــويل ١ قدم ٠٠٠ اخلشــــب املَُبلَّغ بقياســــات ألــــواح
لــكل مكعب متر ٢,٣٦ هــــــــو التحويل اإلمسي معاِمــــل املكعبــــة
البلدان هذه يف اخلشب شق عمليات وتؤدي ١ قدم طويل. ٠٠٠
فبالنسبة اإلمسي. احلجم من أقل الفعلي احلجم يكون أن عادة إىل

الكمِّي القياس  - التاسع الفصل

املنظمة  تستخدمها اليت القياسية الكمية وحدات على االطالع ميكن ١١٥

الثانية (بروكسل الطبعة السلع، لتوصيف وترميز ق  املنسَّ النظام  يف:  العاملية اجلمركية
اجلمركية املنظمة ا توصي اليت القياسية الكمية الوحدات وهذه الثاين. املرفق ،(١٩٩٦
أي استخدام يف احلرية  هلا فهذه  الوطنية، اجلمارك إلدارات ُملِزَمة ليست العاملية
اإلحصائية ألغراض العناوين يف أخرى وحدات باستخدام التوصية وتسمح وحدات.

األخرى. اإلحصائية ولألغراض التجارة بيانات جتميع

الكاكاو. إلحصاءات الفصلية النشرة املثال، سبيل على انظر ١١٦

قياس  كيفية  لإلكونوميست: املكتيب الدليل املثــــال، سبيــــل على انظــر ١١٧

.(John Wiley and Sons, 1998 (نيويورك، تقريبًا شيء أي حساب وحتديد وحتويل

الزراعية  للسلع التحويل وعوامل واملقاييس األوزان املثال: سبيل على انظر ١١٨

بالواليات الزراعة  وزارة العاصمة، (واشنطن، خاص تقرير الزراعية، واملنتجات 
.(١٩٩٢ حزيران/يونيه املتحدة،
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.www.fao.org على اإلنترنت والزراعة األغذية منظمة موقع انظر السابق.١١٩ املرجع ١٢٠

اخلالية األخشــــاب بيانات أخذنا إذا ر ُيقدَّ املتحدة مثًال للواليــــات
احلجم أن متوســــط معًا من الشــــوائب اخلالية الشــــوائب وغري من
يف ٣ بنســــبة أقل عادة يكون املشــــقوق األخضر للخشــــب الفعلي
املشقوق للخشب ح املرجَّ املتوســــط اإلمسي، بينما احلجم من املائة
غري اخلايل واخلشب الســــطح الشــــوائب األملس من اخلايل اجلاف
من أقل املائة يف ٢٧ هو اجلاف غري األملس السطح من الشوائب

اإلمسي١١٩“. احلجم

املستوى على واســــع على أســــاس تتم اليت - والتحويالت ٢١٧
وضع تفيد إال يف وال الواقــــع حبكم دقيقة هي غــــري الــــدويل الوطــــين أو
للتجارة عامة لتحليالت الــــوزن) (خاصة ناحية الكمية تقديــــرات مــــن

منظمــــة األغذية توردهــــا الــــيت األمثلــــة بعــــض يـلــــي وفيمــــا والنقــــل.
والزراعة:

على اهلند جوز يف التجارة البلدان بعض ل تســــجِّ ”حني ( أ )
أســــاس على الوزن العدد إىل حتويل يتــــم وليس الوزن، أســــاس العــــدد
عوامل حتويل مل توجد متــــري، ما طن = مثرة ١ ٠٠٠ متوســــط قــــدره

رمسية“؛
السكر من ما يقابله إىل املكرر السكر بيانات حتويل ”يتم ب ) )

البلدان“؛ ١,٠٨٧ جلميع باستخدام ُمعاِمل اخلام
الكميات ل ُتَسجَّ الشبيهة واملشروبات للخمور ”بالنسبة ( ج )
أن ُيفَتَرض باحلجــــم إحصاءاا ل تســــجِّ للبلدان اليت وبالنســــبة بالوزن

متري“١٢٠. ١ طن = لتر ١ ٠٠٠
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التجارة يف إحصاءات واستخدامه املنشأ بلد ١٠-١
والتعاريف (نشرة املفاهيم وآثاره “ املنشأ ”بلد استخدام - ٢١٨
إىل ١٦ الفقــــرات بــــاء، واملرفــــق ١٥١؛ إىل و ١٤٦ ١٣٩ الفقــــرات
وإعادة الواردات إحصاءات ألغراض بلد املنشأ استخدام ١٨). حيتاج
يف السلع منشأ أو اإلحصائية اجلمركية السلطات د ُتحدِّ أن إىل التصدير
(نشرة الشريك للبلد اإلحصائي اإلقليم أساس تعريف على رسالة كل
يســــتبعد كان التعريف إذا أنه إال الفقرة ١٥١). والتعاريف، املفاهيم
واقعة حرة صناعية منطقة (مثل االقتصادي اإلقليم من معيَّنة أجــــزاء
للتجارة)، اخلاص النظام يف الوارد التعريف الصارم يستخدم بلد يف

االقتصادي. اإلقليم أساس على الشريك البلد د ُيحدَّ ل أن ُيَفضَّ
عام بشــــكل البلدان معظم تســــتخدم البلــــدان. خــــربات - ٢١٩
بالكامل املنَتَجة بالســــلع يتعلق فيما كيوتو التفاقية التوجيهية اخلطــــوط
كبري اختالف يوجد ومع ذلــــك كبري١٢١. عليها حتوير جــــرى الــــيت أو
وحيدث التوجيهية. اخلطوط إزاء تفاصيل اســــتخدام يف وجهات النظر
بلد معيَّن يف ُمنَتجة بالكامل ُتعَتبَــــر ســــلع موضوع أي يكون كثــــريًا أن
موضع كبرية، اعتبارها ميكن السلع على جتري التحويل اليت أنواع وأي
بعض على لالطالع يلــــي فيما ٢ - دال املرفــــق (انظر جتــــاري تنــــازع

الصني). يف املمارسة نواحي
املنشــــأ قواعد العامليــــة بشــــأن التجــــارة اتفــــاق منظمــــة - ٢٢٠
التفضيلية. غري بالتجارة اخلاصة القواعد تنسيق اجلاري بشــــأن والعمل
أثناء املنشأ قواعد بشــــأن العاملية منظمة التجارة اتفاق على مت التفاوض
التنفيذ االتفاق حيِّز وَدخل األطراف املتعددة التجارية جولة أوروغواي
هو تنســــيق االتفاق والغرض من .١٢٢ الثاين/يناير ١٩٩٥ كانون يف ١
ال القواعد هذه أن من والتأكد التفضيلية غري التجارة املنشــــأ يف قواعد
حيَّز النفاذ االتفاق دخول ومنذ التجارة. أمام عقبات حد ذاا يف متثل
العاملية اجلمركية التابعة للمنظمة املنشأ قواعد بشأن التقنية اللجنة تقوم
(جنيف) العاملية التجارة ملنظمة التابعة املنشأ قواعد وجلنة (بروكســــل)

برنامج العمل املنشأ، ومبوجب قواعد بشأن العمل برنامج تنسيق بعملية
اللجنتان: تقوم هذا

بالكامــــل عليهــــا املتحصــــل للســــلع تعاريــــف بوضــــع ( أ )
للسلعة؛ املنشأ صفة ذاا حد يف ُتعطي اليت ال البسيطة وبالعمليات

فئة تصنيف بتغيري عنــــه املعبَّر اجلوهري التحوُّل تعريــــف ب ) )
ق؛ املنسَّ مبوجب النظام التعريفة

يســــمح فيها اليت ال للحــــاالت تكميليــــة معايــــري وضــــع ( ( ج
حتوُّل جوهري، عن احلصر بالتعبري وجه على ــــق املنسَّ النظام اســــتخدام
بالقيمة و/أو بعمليات مئوية تتصل نسبيًا املعايري هذه تكون وميكن أن

التجهيز. أو التصنيع
على وُيطبَّق بعينها منتجات أساس على اجلوهري التحوُّل معيار د وحيدَّ
هذه االتفاق تطبيق ويتوخى بلد. أكثر من إنتاجها اشترك يف إذا السلعة
املفاهيم نشرة يف أيضًا الفكرة وترد هذه التجارة إحصاءات يف القواعد
القواعد هذه توفِّر وســــوف .(٨٠ واحلاشــــية ١٥٠ (الفقرة والتعاريف
حتديد تتيح وسوف املجال، هذا يف مســــتكَملة دولية توجيهية خطوطًا

.١٢٣ دوليًا ا االجتار ق يتم النظام املنسَّ ُمصنَّفة يف سلعة منشأ كل
قواعد ُتستخَدم حالة التجارة التفضيلية. يف املنشأ قواعد - ٢٢١
خاصة ملعاملة مؤهلــــة الســــلع كانت ما إذا لتحديد التفضيليــــة املنشــــأ
مجركية. احتــــادات أو بني أكثر أو بني بلديــــن اتفــــاق جتاري مبوجــــب

الشريكة البلدان تعريف - العاشر الفصل

لقواعد  احلايل التطبيق بشأن ،١٣٩ الفقرة والتعاريف، املفاهيم نشرة انظر  ١٢١

املرفق والتعاريف، املفاهيم ونشرة ،١ - دال املرفق كيوتو، اتفاقية انظر كيوتو؛ اتفاقية
لالحتاد مجركي فيترك احتاد هو التجاري الشريك كان وإذا .١٨ ١٦ إىل الفقرات باء،

املنشأ. حتديد املبدأ من حيث اجلمركي

املتعددة  التجارية أوروغوي جولة نتائج العاملية، التجارة  منظمة  انظر ١٢٢

.(١٩٩٥ (جنيف، القانونية النصوص األطراف،

واملنظمة  التجارة العاملية منظمة بني سنة ١٩٩٥ يف ق املنسَّ العمل برنامج بدأ ١٢٣

ملنتجات معيَّنة. املنشأ قواعد تنسيق جمال يف كبري خاصة تقدُّم وحتقق اجلمركية العاملية،
ملنظمة التابعة  التقنية اللجنة وقامت الفنية، األعمال استكمال كبري حد إىل مت وقد
ممكنة، حللول بديلة خيارات ُتحدِّد املنشأ قواعد بشأن جداول بوضع العاملية التجارة
باعتبارها حل إىل فيها مل ُيتوصل اليت التقنية التعامل مع املسائل يف جدًا مفيدة وهي
التابعة املنشأ بقواعد املعنية اللجنة عمل التجارة يف بسياسة املتعلقة لالعتبارات أساسًا
وضع اكتمل العمل. وقد مزيدًا من يقتضي يزال ال األمر إال أن العاملية. التجارة ملنظمة
إىل وحتتاج ائيًا ُتحّل مل املسائل بعض أن ولو بالكامل، عليها السلع املتحصل تعاريف
البيئية والشواغل البلد، خارج من البحر املستنقذة املنتجات مثًال النظر، ومنها من مزيد
طويل شوط قطع مت ولقد لإلصالح. قابلة غري أصناف املأخوذة من باألجزاء املتعلقة
األخرية. وتالحظ جلنة اللمسات بعض إىل حتتاج ولكنها البسيطة بالعمليات يتعلق فيما
العامة، القواعد ذلك يف (مبا قة املنشأ املنسِّ لقواعد العام اهليكل أن أيضًا املنشأ قواعد
جهد إىل حتتاج تزال اإلضافية، ال والقواعد والفصول األبواب الواردة يف والقواعد 
وكذلك بالكامل ُتعَتَبر ُمتحصًال عليها اليت السلع لتعاريف مسودات وضع ومت كبري.
التغيري قاعدة استخدام أساس على تفضيلية غري معيَّنة مبنتجات اخلاصة املنشأ قواعد
مسودات وضع مت وكذلك أخرى، تكميلية معايري أو التعريفة اجلمركية تصنيف  يف

للقواعد العامة.
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منتجات من هي اليت السلع على املخفضة) الرسوم التفضيلية (أو وُتَطبَّق
األساسي واهلدف مبعاملة تفضيلية. يتمتع بأنه ُمعرَّف بلد مصنوعات أو
السلع على املزايا هذه تقتصر أن ضمان هو التفضيلية قواعد املنشأ من
املعيَّنة، التفضيلية املنطقة يف داخل فيها جيري االجتار أو اليت ُتنشــــأ اليت

معينة. بلدان مصدرها اليت أي
للمنشــــأ. قواعده ثنائي أو األطراف متعدد اتفاق ولــــكل - ٢٢٢
املرفق أن إال التفضيلية. املنشــــأ برنامج عمل لتنســــيق قواعد يوجد وال
املشتَرك (اإلعالن املنشأ بشأن قواعد العاملية التجارة التفاق منظمة الثاين
واملتطلبات اليت العامة التفضيلية) ينص على املبادئ املنشأ قواعد بشأن
قواعد على تنطبق أيضًا التفضيليــــة واليت غري املنشــــأ قواعد على تنطبق

التفضيلية. املنشأ
مجيع وتوافق لإلبالغ. املتطلبات إجراءات هذه وتتضمن - ٢٢٣
فرصة أقرب يف العاملية التجارة منظمة أمانة إىل م ُتقدِّ أن على األعضاء
بالترتيبات قائمة ذلــــك مبا يف التفضيلية اليت تســــتخدمها املنشــــأ قواعد
تتصل اليت العام التطبيق ذات واإلدارية القضائية واألحكام التفضيليــــة،
منشــــأ قواعد أو تعديالت ذلك أي يف مبــــا التفضيلية، املنشــــأ بقواعــــد
ضمان على اخلصوص وجــــه على األعضاء ويوافق جديــــدة. تفضيليــــة
جيب أن التعريفة، فئات تغيري معيار فيها ينطبق اليت احلاالت يف (أ) أنه
هلا، اســــتثناءات وأي املنشــــأ، قواعد من التفضيلية هذه القاعدة ُتحدِّد
اليت تتناوهلا اجلمركية التعريفــــة قائمة يف الرئيســــية أو الفرعية العناويــــن
املئوية النســــبة معيار فيها ُتَطبَّق احلــــاالت اليت يف (ب) القاعــــدة؛ هــــذه
قواعد املنشأ يف املئوية النســــبة هذه حســــاب طريقة حتديد جيب للقيمة
املعاملة التفضيلية املعيار لتطبيق حتدد اليت يف احلــــاالت (ج) التفضيليــــة؛
اليت تضفي العملية علــــى بِدقَّة النص جيب التجهيز أو عمليــــة الصناعــــة

التفضيلي. املنشأ صفة
التفضيلية فيما املنشأ قواعد حالة اســــتخدام يف يوصى - ٢٢٤
إحصاءات اليت جتمع اإلحصائية د اجلهة حتدِّ أن معيَّنــــة يتعلــــق ببلدان
املنهجية يف املالحظات مناسبًا توضيحًا املبدأ هذا باستخدام التجارة

نشرها. عند البيانات ذه املتعلقة

واستخدامه معروف مقصد آخر بلد ١٠-٢
الصادرات إحصاءات يف

مقصد معروف باســــتخدام الســــجالت بلد آخر حتديــــد - ٢٢٥
١٤٥ و ١٤٤ و ١٣٧ اجلمركية. (نشرة املفاهيم والتعاريف، الفقرات
باعتباره اجلمارك يف ل املقصد املسجَّ بلد يوصى باستخدام .(١٥٠ و
أن تكون بشــــرط إحصاءات الصادرات، ألغراض الشــــريك البلــــد
علمه، مبلغ على د، أن حيــــدِّ ر املصدِّ من تتطلب اجلمركيــــة القواعــــد
٢١٨ أعاله الفقرة (انظر النهايــــة يف البضاعة إليها تســــلم البلــــد اليت
اعتبار بلد وميكن الشــــريك). للبلد اإلحصائي اإلقليم تعريف بشــــأن
وقت معلومات توجــــد مل إذا معروف مقصد آخــــر بلد هو املقصــــد
تعاون بأن ويوصى ذلك. وراء فيما البضاعة انتقال بشــــأن التصدير

بشــــأن إرشــــادات واضحة وضع يف اجلمارك مع اإلحصاء جهــــات
رين. إىل املصدِّ اإلرشادات هذه املعلومات، وإبالغ عن هذه اإلبالغ
أن اجلمارك اإلحصائيــــة أذهــــان اجلهة يف يكون أن ذلك جيــــب ومــــع
البضاعة بوجهة املعلومــــات املتعلقة صحة من منهجي بتثبــــت ال تقــــوم

احلاالت١٢٤. معظم يف
عدم وجود حالة يف اجلمركيــــة. غري املصادر اســــتخدام - ٢٢٦
اجلمركية أن السجالت اإلحصاء جهة رأت إذا أو سجالت مجركية
املثال فعلى سبيل مجركية. باستخدام مصادر غري فيوصى ا يوثق ال
أو البيع عقد يف الواردة التســــليم شــــروط يف عادًة ما ُيذكر بلد املقصد
جهات وقد تلجأ األخرى. التجارية الوثائق أو الشــــحن مســــتندات يف
وتقارير املصارف للمؤسسات االســــتقصائية الدراســــات إىل اإلحصاء
تفيد املعلومات الواردة األحيان بعض ويف النقدية. والسلطات التجارية

السلع. فيها ُتشَحن اليت املغلفات على
الســــلع تســــليم أثناء األخري. وبلد املقصد املنشــــأ تغيــــري - ٢٢٧
جتهيزات عليها وُتدَخل ثالث متر السلع ببلد قد إىل آخر بلد من رة املصدَّ
يســــجل بلد بأن ُينَصح احلالة هذه ويف جديدًا. منشــــأ عليها تضفــــي

النهائي. املقصد بلد باعتباره الثالث البلد ذلك التصدير
تساعد احلاالت بعض يف البلد الشريك. بيانات استخدام - ٢٢٨
وميكن للسلع. النهائي املقصد يف حتديد الشريك للبلد الواردات بيانات
أغراض يف الشــــريك البلد إحصاءات مــــن اإلحصاء جهــــة تســــتفيد أن
إجراء وميكن إصدارها. البيانات بعد تعديل علــــى لعمل ورمبا التدقيــــق
الصادرات (إمجايل العامة املســــتويات على على األقل التعديالت هــــذه
على شــــواهد كانت هناك ما إذا الشــــريكة) البلدان حســــب الســــنوية
هونغ (مثًال النهائي املقصــــد بلد باعتبارها لت ُســــجِّ قد العبور بلــــد أن
من شــــأن اســــتخدام هولندا). أو للصني، التابع اإلداري اإلقليم كونغ
نوعية من كثريًا ن ُيحسِّ أن ومتواصل منهجي بشــــكل األســــاليب هذه
إجراء تكرار التســــجيل وإىل عدم االنتباه إىل جيب أنه اإلحصاءات. إال
(انظر الشريك البلد يف املسجلة القيمة يف املبالغة حالة التعديل الالزم يف

وتبادهلا). البيانات تسوية بشأن ١٣ الفصل

اإليداع بلد ١٠-٣
لتنفيذ الالزمة الترتيبات اإلحصاء باختاذ جهات توصى - ٢٢٩
البيانات بأن ُتجمع والتعاريف، املفاهيــــم نشــــرة الواردة يف التوصية
إضافية معلومات باعتبارها اإليــــداع بلد حســــب بالواردات اخلاصة
اإلحصاء جلهات وينبغي الفقــــرة ١٥٠). والتعاريف، املفاهيم (نشــــرة
أن تتأكد من أن ســــجالت اجلمارك يتم مجع اخلصــــوص وجه علــــى
مل وإذا التجارة. إحصاءات بيانات قاعدة يف وإدخاهلا وجتهيزها بياناا

تطلب قرائن على أن سلطات اجلمارك على جيب ”ال كيوتو التفاقية وفقًا ١٢٤

كانت إذا إال (٢١ املعيار ،١ - (املرفق جيم عادي“ بشكل اخلارج إىل وصول السلع
السلع أو إذا كانت املحلية والضرائب الرسوم لتحصيل ضروريًا يعَتَبر مما هذه القرائن

العسكرية). (مثال السلع خاصة لضوابط ختضع
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مصادر اللجوء إىل فينبغي غري كاملة كانت أو السجالت هذه تتوفر
إحصاءات جتمع الــــيت ال البلدان أما املمكن. احلد إىل مجركيــــة غــــري
جتميع إمكانية بدراســــة فتوصى الصادرات يف حالة اإليداع بلد عن
(انظر التحليلية األغراض من يف كثري لقيمتها نظرًا اإلحصاءات هذه

.(١٤٤ الفقرة والتعاريف، نشرة املفاهيم

بني فيما التجارة الشريك يف حتديد ١٠-٤
اجلمركية االحتادات

االحتاد التجــــارة داخل حالة يف الشــــريك حتديد يتوقــــف - ٢٣٠
إحصاءاا طبيعــــة تتطلبــــه الدولــــة العضو بشــــأن ما علــــى اجلمركــــي
املعايري نفس أساس على اإلحصاءات هذه تســــتمر وميكن أن للتجارة.
بلد املنشــــأ أســــاس على أي الثالثة، البلدان مع التجارة يف املســــتخَدمة
إلحصاءات بالنســــبة آخر مقصد الواردات وبلد إلحصاءات بالنســــبة
كانت اإلجراءات إذا الشــــريك تتبع نســــبيًا الســــهل ومن الصادرات.
وكانت كلية مل ُتلغ األعضاء الدول بني السلع حلركة بالنسبة اجلمركية
ويف حالة املقصد. أو بلد املنشأ بلد تعريف تتطلب ســــجالت اجلمارك
إىل اســــتخدام اإلحصاء جهات حتتــــاج الســــجالت وجود هذه عــــدم
بلد تعريف ذلــــك يف مبا التجارة، بيانات جلمــــع مجركية غــــري مصــــادر

األخري. وبلد املقصد املنشأ
ُتعَتَبر اجلمركي االحتــــاد يف األعضاء الــــدول كانــــت وإذا - ٢٣١
بلد بلد املنشــــأ أو املعلومات بشــــأن واحدًا وكانت اقتصاديــــًا إقليمــــًا
التجارة إحصاءات فإن الوطنية لألغراض مطلوبة الوصــــول النهائي غري
(مثًال بلد للشــــريك آخر تعريفًا تســــتخدم األعضاء الــــدول بني فيمــــا
اليت ُترَسل العضو هي الدولة الوصول اإلرسال). وبلد أو بلد الوصول،
العضو البلد فهو اإلرســــال بلد أما أخرى. دولة عضو من الســــلع إليها
والذي حيدث الوصول. بلد عضو هي السلع إىل دولة منه ُترَسل الذي

الشحنات. حسب للسلع التقدير التقريـيب هو الغالب عمليًا يف
اجلمركي االحتاد أمانات جتمعها اليت التجارة وإحصاءات - ٢٣٢
اسُتخِدَمت إذا مباشر بشكل للمقارنة قابلة تكون لن األعضاء والدول
أساس الدول على البيانات أما الشريك١٢٥. البلد لتعريف خمتلفة معايري
تلك يف االقتصاد أداء حتليل مثل عديدة، ألغراض مطلوبة فهي األعضاء

اجلمركي االحتاد مستوى على جتميعها يتم اليت اإلحصاءات أما البلدان.
بني التجارة تدفقات حتليل أخرى ومنها ألغراض مالءمة أكثر فتكــــون

العامل. يف املناطق خمتلف

اإلحصائية لألغراض ورموزها البلدان تعاريف ١٠-٥

الفقرة والتعاريف، (نشــــرة املفاهيــــم اإلحصائية - األقاليم ٢٣٣
بعنوان نشرة املتحدة مؤخرًا باألمم اإلحصائية الشعبة أصدرت .(١٥١
الدولية التجارة إحصاءات يف الستخدامها العامل يف اإلحصائية ”األقاليم
إليها ُأرِسل على استبيان البلدان ردود حتوي نشرة البضائع“، وهي يف
أن جلهات اإلحصاء وينبغــــي اإلحصائية١٢٦. أقاليمهــــا تكوين بشــــأن
فيما لبلداا التجاريــــني الشــــركاء حتديد يف النشــــرة إىل هذه ترجــــع

والواردات. الصادرات بتدفقات يتعلق

أيضًا نشرة املتحدة باألمم اإلحصائية الشــــعبة - وأصدرت ٢٣٤
اإلحصائية، لالســــتخدامات واملناطق دة للبلدان املوحَّ ”الرموز بعنــــوان
املناطق، أو البلدان أمساء علــــى هذه النشــــرة وحتتوي .١٢٧ “٤ التنقيــــح
الشعبة اإلحصائية تستخدمه الذي للبلد الرمزي الرقم كل منها ومقابل
من حرفني املكوَّن األلفبائي والرمز البيانات جتهيز ألغراض املتحدة لألمم
كما املقاييس؛ لتوحيد الدولية املنظمة تستخدمه الذي لكل بلد ثالثة أو
حرفًا، من ١٢ أو املناطق تتكون ألمساء البلدان على اختصارات حتتوي
من والتجارية االقتصادية والتجمعات املناطق اجلغرافية من بعدد وقائمة
باالسترشــــاد اإلحصاء جهات وتوصى رموزها. مع واملناطق، البلدان
أغراض يف فيها الوارد الترميز نظام استخدام يف والنظر ذه النشرة

نظمها. مع تتفق كانت إذا واإلبالغ جتهيز البيانات

التجارة إحصــــاءات جتميع الوطنيــــة بشــــأن املمارســــات - ٢٣٥
باألمم اإلحصائية الشــــعبة وضعت عنها. واإلبالغ البضائع يف الدوليــــة
ممارســــات عن باســــتمرار) بتحديثها (وتقوم بيانــــات املتحــــدة قاعــــدة
وحتوي عنها. التجــــارة الدولية واإلبــــالغ إحصاءات مجــــع البلــــدان يف
لُنظم اإلحصائية من املعلومــــات عن التغطية هذه ثروة البيانات قاعــــدة
املعلومات الشــــريكة ونشر والبلدان والتقييم الســــلع التجارة وتصنيف

.١٢٨ وغريها

روتردام“ ونأخذ مثًال  ”أثر باسم األورويب يف االحتاد هذه الظاهرة ُتعرف ١٢٥ 
هذه أملانيا. ويف إىل ُأرسلت مث هولندا يف للتداول أُفرج عنها سلعا يابانية على ذلك

التالية: البيانات عنها ل ُتسجَّ احلالة
عمليات:  ثالث ل ُتَسجَّ األوروبية اجلماعة إلحصاءات بالنسبة ( ( أ
اإلعالن ألن املعِلَنة العضو  الدولة هي (وهولندا اليابان منشؤها اليت  السلع استرياد 
السلع وصول مث أملانيا؛ إىل هولندا من (داخليًا) السلع إرسال مث فيها)؛ مت اجلمركي

أملانيا؛ إىل (داخليًا)
جتارية  إحصاءات ل ُتسجَّ ال يف هولندا اإلحصاءات الوطنية ألغراض  (ب)

؛ عابرة ُيعَتَبر جتارة أملانيا إىل التصدير مث هولندا من االسترياد ألن السلع عن

من  الواردة السلع ل ُتَسجَّ أملانيا: يف  الوطنية اإلحصاءات ألغراض (ج)
املعلومات وهذه املنشأ. بلد باعتبارها اليابان أملانيا ل وُتسجِّ واردات باعتبارها اليابان

الوطين. املستوى على أكثر أمهية تعَتَبر

.E.01.XVII.30 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ١٢٦

.E.98.XVII.9 :املبيع رقم األمم املتحدة، منشورات ١٢٧

على موقع األمم  االستقصائية الدراسات بيانات آخر على االطالع ميكن ١٢٨

.http://unesis.un.org/unsd/unsd اإلنترنت: بشبكة املتحدة
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املهمة من التحديات نوعية البيانات حتســــني مسألة تظل - ٢٣٦
وهناك مع إحصاءات التجارة. تتعامل اليت اإلحصاء جهات اليت تواجه
إىل إحصاءات ُينظر أنه إال والواردات. إحصاءات الصادرات مشاكل يف

الصادرات١٢٩. إحصاءات من أكثر ِدقَّة باعتبارها الواردات

التسجيل أخطاء - ألف

جماالت املشاكل

املعامالت مبعاملة التســــجيل أخطاء أســــباب أهم - تتصــــل ٢٣٧
ذلك يف مبا الالزمة، املســــتندات تقدمي وعدم املنخفضــــة، القيمــــة ذات
يف واألخطاء تســــجيل بــــدون احلدود تعــــرب الــــيت والتجــــارة التهريــــب
جتنبًا عن قصد خاطئة مبعلومــــات واإلبالغ فيها؛ والنقــــص املعلومــــات

احلصص. من ربًا أو اجلمركية الرسوم لدفع
عندما تكون املنخفضة. القيمــــة ذات - معاملــــة املعامالت ٢٣٨
أن يتوقع منخفضة بســــيطة قيمة ذات الصفقة العتبــــار العتبــــة املحددة
يكون ذلك ولكن نوعية أفضل، وذات التجارة أكمل إحصاءات تكون
العتبة جيب كانت وأيًَّا املعلومات. من أكرب حجم جتهيز حساب على
تكون أن وجيب العتبة. تتجاوز هذه ال اليت للتجارة تقديرات عمــــل
حتديثها يتم وأن اجلارية) التقديرات عليها (ُتبىن أساسية تقديرات هناك
الناجتة التحوُّالت مثل أمناط التجارة، يف التحوُّالت لتعكس فترات على
صغري، حجم مبعامالت من تتصل عادة وهي اإلنترنت، على عن البيع
ل ال ُتسجَّ البلدان بعض ويف السريع. النقل اجلوي وتســــتخدم شركات
فهي مســــتبعدة مث قيمتهــــا عتبة معيَّنة ومن تتجاوز ال الــــيت الشــــحنات
مســــتحب (انظر غري وضع وهو الرمسية، التجارة إحصاءات من متامــــًا

أعاله). ١٢٤ و ١١٦ و ٨٠ و ٦٩ الفقرات يف التوصيات
أزلية، مشــــكلة هذه املطلوبــــة. املســــتندات عــــدم تقدمي - ٢٣٩
الصعب جدًا فمــــن الربية. والتجارة الطــــرود لتجارة بالنســــبة خاصــــة
الشاحنات على الطرق يف السلع حلركة كاملة مستندات على احلصول

توجد ال حيث املفتوحة احلــــدود حالة يف خاصة احلديــــد، بالســــكة أو
أقل الصغار التجار فــــإن ذلك على وعالوة مجركيــــة ُتذَكر. إجــــراءات

اإلبالغ. معرفة مبتطلبات
مفر من ال الكاملة. غري واملعلومات الناقصة أو األخطــــاء - ٢٤٠
وبشــــكل عام التجارية. باملعامالت املتعلقة املعلومات يف أخطاء وجود
الســــجالت اإللكترونية. عنها يف املســــتندات الورقية يف األخطاء تزيد
صحيحة أو غري ناقصة معلومات على حيتوي املســــتندات هذه ومعظم
ســــهوًا أخطاء أو حتوي كما التصنيف، رمز ناحية من أو غري ســــليمة
جمموع على األخطاء هذه تؤثر ال وقد األوزان. من حيث الكميات أو
من التفصيلية التحليالت على كبريًا تأثريًا تؤثر أن ميكن التجارة ولكن

والنقل. السلع ناحية
الرسوم لدفع تفاديًا قصد عن صحيحة بيانات غري - إعطاء ٢٤١
غري بيانات فيهــــا م تقدَّ حــــاالت هناك جتــــاوز احلصص. مــــن أجــــل أو
تصنيفات ُتعطى تفاديًا للحصص. فقد أو الرسوم تفاديًا لدفع صحيحة
اليت احلاالت خاصة يف منخفضة قيمة أو للسلع صحيحة عن عمد غري
إىل خيضع تصنيف السلع كان وملا والبائع. بني املشتري صلة توجد فيها
ويف اجلمارك، املســــتورد ومسؤولو فيها خيتلف حاالت فهناك التفســــري
التصنيف بشــــأن املحكمة من حكم األمر إىل حيتاج قد احلاالت هــــذه

ا. املتصلة والرسوم للسلع النهائي

اجلمارك ناحية من اجلودة ضبط
نوعية أجل حتســــني من البلدان جهودًا تبذل أن ينبغي - ٢٤٢
هذه وتتطلب بعض مناسبة. إجراءات تطبيق طريق عن بياناا وذلك
وضع (أ) تتضمن فقد تغيريات تنظيمية أو إضافية إما موارد اإلجراءات
اجلمارك اهتمام (ب) زيادة إلكترونيــــًا؛ املطلوبة البيانات لتقدمي نظــــام
للتجار االتصــــال والتوعية مزيدًا من املطلوبة؛ (ج) املســــتندات بتلبيــــة

التأمني. مع شركات بالتعاون (د) العمل ووكالئهم؛
رمبا إلكترونيًا. املطلوبــــة لتقدمي املســــتندات نظام وضــــع - ٢٤٣
مباشــــر هو بشــــكل يف صورة إلكترونية اجلمارك إىل الوثائق تقدمي كان
يشــــمل أنه النظام هذا مزايا ومن البيانات. نوعية لتحســــني خطوة أهم
تقدمي عدم مشكلة ويتخطى أفضل بشكل املنخفضة القيمة ذات السلعة
احلمل واملوارد ختفيف أوًال يعين فهذا ناقصة. بيانات تقدمي أو البيانات
ذلك يف مبا املعامــــالت، كل عن وجتهيزها الالزمــــة لتجميــــع البيانــــات
وثانيًا اجلهود. هذه تقليل إىل يؤدي وقد الصغرية، القيمة ذات املعامالت
من وخاصة الورقية مجع املســــتندات يف املتمثل اللوجســــيت العبء يزيل

البيانات نوعية مسائل ضبط  - عشر احلادي الفصل

أنه  املتحدة  الواليات يف اإلحصاء مكتب  يعتقد  املثال، سبيل على ١٢٩

املتحدة الواليات  واردات بيانات  يف كبرية أخطاء وجود على شواهد  توجد ال
(انظر املائة يف ١٠ ٣ إىل بنسبة أقل من الواقع صورة الصادرات ُتعطي بيانات ولكن
“Understatement of export merchandise trade data”, Foreign Trade Division

لديه ليس أنه إىل أشار املكتب أن إال note)؛ of July 1998, U.S Census Bureau

حسب البلدان أو يف املعلومات حسب النقص حجم تقدير من متكنه كافية معلومات
السلع.
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وحتريرها البيانات من التثبت يتيح وثالثًا والقطارات، الشحن سيارات
الناقصة أو يصحح املعلومات أن للطرف املُبلِّغ ميكن حبيث تلقيها عنــــد
أعاله والفقرات ٢٥٨ الفقرة ٦٥ (انظر الواردة فيها البيانات يصحــــح
بيانات اجلمارك إلدخال املحوســــب النظام دور أدناه بشــــأن ٢٦٠ إىل
(Eurotrace) يوروتريس احلاسوبية الربامج ومنتجات وإدارا. وضبطها

وإحصاءاا). التجارة معامالت وجتهيز جتميع بصدد
التجار يفيد ألنه للنجاح فرصة جيــــدة هذا النظام وأمــــام - ٢٤٤
النظام م ُصمِّ وإذا املعامــــالت. عن اإلبالغ عملية بتبســــيط ووكالءهم
فإنه احلكومية معظم الــــوكاالت اإلبــــالغ لدى يليب متطلبات بشــــكل
تقوم وميكن أن البلد١٣٠. يف لإلبالغ العبء اإلمجايل من يقلل ســــوف
ميكن املثال سبيل وعلى اخلاص. القطاع بتشــــغيل النظام شــــركات من
طريق عن خاص مركز إىل وتقدميها إلكترونيًا املعلومات استيفاء للتجار
عن إحصاءات املسؤولة اجلهة إىل بإحالتها املركز هذا ويقوم اإلنترنت

البلد. يف التجارة
اإللكتروين أن اإلبالغ نظــــام لتنفيذ األخرى املزايا - ومــــن ٢٤٥
يف املستوى عن املعامالت باإلبالغ للتجار تســــمح أن ميكنها اجلمارك
البيانات جتميع منها ُيطلب أن من الشركة، بدًال يف ســــجالت املوجود
كثري ل ُتَفضِّ وقد الورقية. املستندات حالة يف حيدث كما السلعة حسب
اإلبالغ يف به تقوم العمل الذي من يقلل ألنه هذا اخليار الشركات من
املعامالت بشأن معلومات احلصول على من ن كثريًا ُيحسِّ قد أنه كما

التجارة. إحصاءات يف املنخفضة القيمة ذات
التجار اســــتعراض واإلحصائيني اجلمارك ملوظفي وميكن - ٢٤٦
بشــــكل إلكترونيًا تقدمي املعلومات نظام اســــتخدام يف يرغبــــون الذيــــن
يكون جزًءا أن جيــــب الدوري التحقق ألن عليهــــم واملوافقة تفصيلــــي
إدخال عند تنتــــج اليت األخطاء تقليــــل النشــــاط عمًال على هــــــذا مــــن

البيانات.
مع أن اإلبالغ. متطلبات بتنفيــــذ اجلمارك اهتمام - زيــــادة ٢٤٧
الذي حيدث اإلبالغ نقص يزيل أن شــــأنه اإللكتروين من اإلبالغ نظام
الوثائق قد أعد يكون املصدِّر حني (مثًال املشاكل اللوجســــتية بســــبب
لــــن يضمن االلتزام فإنه يســــلمها) مل ســــائق الشــــاحنة ولكن املطلوبة
معرفة مبتطلبات على رمبا ليســــت اليت الشــــركات من اإلبالغ مبتطلبات
جهد إىل زيادة األمــــر حيتاج لذلك عمدًا. تتجاهلهــــا أــــا اإلبــــالغ أو
ــــن ُتحسِّ ميكن أن املثال ســــبيل وعلى اإلحصاءات. اجلمارك لتحســــني
م اليت ُتقدَّ البيانات بني املقارنة طريق عن املتطلبات تنفيذ اجلمــــارك مــــن
أو اجلوية الشــــحنات ترافق اليت املعلومات مع املعامالت عن إلكترونيًا
بتنفيذ منهجي بشــــكل تقوم ال قد اجلمارك املعروف أن البحرية. ومن

أو رســــوم دفع مطلوبًا يكون ال حني الصادرات عن متطلبات اإلبالغ
أجل من اجلمارك مع اإلحصائية اجلهات تتعاون أن وينبغي ضرائب.

لألغراض اإلحصائية. اإلبالغ بأمهية اجلمارك توعية ضباط
عملية جعل املعامــــالت إىل حجم يف الزيــــادة أدت وقــــد - ٢٤٨
وغري عملية. غري فعَّالــــة ممارســــة حدة على كًال املعامالت اســــتعراض
تشــــتمل على دورية بعملية العملية هذه عــــن االســــتعاضة ميكن لذلك
املقدمة، الوثائق يف يرد الذي املوجز مع الشــــركات ســــجالت مقارنة
املقدمة هي املعلومات أن من التأكد عملية من ــــن رمبا ُيحسِّ ألن ذلك
التدقيقات يف إجراء هذه البلدان تنظر أن وميكــــن صحيحة. معلومــــات
أن هذه التدقيق عمليــــات شــــأن ومن فترات. على الكبــــرية يف املوانــــئ
متطلبات تنفيذ جهود وتقيِّم غري املوثَّقة، الصادرات شحنات تكتشف
خاصة متطلبات هلا وسيلة نقل كل ألن ونظرًا عن الصادرات. اإلبالغ
لكل خمتلفة تدقيقات إىل إجــــراء األمر حيتاج فرمبا اإلبــــالغ ناحية مــــن
تصحيح أمناط هو هذه التدقيق عمليات من األساســــي والغرض منها.
يف اإلبالغ عمليات تتم لكي عادام أو التجــــار يقوم ا اليت اإلبــــالغ

صحيح. أساس على املستقبل
التجارة مبجتمــــع االتصال عمليــــة والتوعيــــة. - االتصــــال ٢٤٩
الصدد يف هذا األنشــــطة تشــــمل أن وميكن مهمة، عملية هي وتوعيته
اليت األمثلة ومن والتجار. اجلمارك لضباط مكثَّف تثقيفي برنامج تنظيم

ما يلي: والتوعية االتصال فيها بشأن النظر ميكن
توعيتهم زيادة أجل من اجلمارك ملوظفي ) جلسات اطالع أ )
أن هذه جللسات االطالع وميكن التجارة، إحصاءات مجع يف بدورهم

يف العمليات اجلمركية؛ حتسني تؤدي إىل
إعداد على ز تركِّ ووكالئهم للتجار حلقات توعية تنظيم (ب)

اإلحصائية؛ االحتياجات تليب اليت الوثائق
يف خاطئة مــــون بيانــــات يقدِّ التجــــار الذيــــن اســــتهداف (ج)
هذه ومناقشــــة باهلاتف م االتصال طريــــق عن إقراراــــم باســــتمرار،
من تتكون بالربيد إليهــــم تعليمية وإرســــال جمموعات معهم األخطــــاء
ومتابعة خاطئ أو ناقص بشــــكل املقدمة ومناذج للوثائق إعالمية مــــواد

ذلك؛ بعد أدائهم
يف ووكالئهم التجار ملساعدة الشــــبكة على مواقع (د) وضع
الكميات الصحيح عن واإلبالغ السلع وتصنيف اإلبالغ متطلبات فهم

األخرى. اإلبالغ مشاكل وحل
هذه. والتوعية االتصال أنشطة تتواصل أن وينبغي

اجلهات من التأمــــني. شــــركات قبل من النوعية مراقبــــة - ٢٥٠
التأمني. اجلمركية هي شركات الوثائق عملية ضبط يف األخرى العاملة
ومن تصديرها. حلظة البضائع مبراجعــــة تقوم أن ميكن الشــــركات هذه
حتسني إىل يؤدي أن التأمني وشركات اجلمارك بني اجلهود شأن توثيق
التأمني شركات أن الواضح ومن والواردات. الصادرات وثائق تسجيل

يف شكل  كلها أو الصادرات مستندات معظم إليها م تقدَّ البلدان من ١٣٠ كثري

بلد و هناك الصغرية؛ املوانئ الصغرية أو الشركات مع استثناء بعض رمبا إلكتروين،
حٍد على والواردات للصادرات بالنسبة إلكترونيًا البالغات تقدمي فرض (املكسيك)

سواء.
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املنقولــــة وهذا بدوره والتقييم للســــلع التصنيف بصحة تــــم أن جيــــب
عملها. يف اجلمارك يساعد

التجهيز أخطاء - باء

جماالت املشاكل
األخطاء التجارة يف إحصــــاءات التجهيز تشــــمل أخطاء - ٢٥١
وقياس وتقييمها تصنيف الســــلعة ويف التســــجيل وقت ويف التغطية يف
أســــاليب بعض التالية وتــــورد الفقرات الشــــريكة. والبلدان الكميــــات
أيضًا (والتعرف التجهيز تقليــــل أخطاء للمســــاعدة يف املقترحة التدقيق

أخطاء التسجيل). على

الرمز طريق تدقيق النوعية عن ضبط
تدقيق التجــــارة إحصــــاءات يف الرئيســــية األدوات مــــن - ٢٥٢
الُنظم وتتضمن قياســــية. قائمة مقابل اجلمركية املســــتندات على الرمز
على تدقق قياسية ترميز اجلمركية قوائم املستندات إلدخال اإللكترونية
أن قوائم من التأكد الُنظم هذه يف ومن املهم اُملدَخَلة. أساسها البيانات
مع بعضها الدخول/اخلــــروج متفقة نقاط خمتلــــف يف القياســــية الرموز
فترات قصرية فإن ذلك على اجلمركية التعريفة تغيُّــــر حالة بعــــض. ويف

لوجستية. صعوبة ل يشكِّ
اليت جلميع الوثائق بالنســــبة ضرورية احلاســــوب - وبرامج ٢٥٣
وذلك للتثبت الورقية. االســــتمارات من بياناا يدويًا ُتدَخــــل تــــزال ال
وموانئ الدخول واخلروج الشريكة والبلدان اجلمركية، الُنظم رموز من

ووحدات الكمية وأنواع السلع.
املعلومات إجــــراءات لتطابــــق وجود أمكن مــــا - وينبغــــي ٢٥٤
مزجيًا اإلجراءات هذه تشــــمل وميكن أن الرموز. صالحية للتأكــــد من
والبلدان اجلمارك ُنظم ثالثيًا من مزجيًا أو الكمية والسلع الوحدات من
تأيت صادرات حيتمل أن ال املثال سبيل على الدخول. وميناء الشــــريكة
الســــلع ألن (كوت ديفوار) أبيجان ميناء إىل فاصو من بوركينا الســــلع
من كوت ديفوار إىل بالشــــاحنات عادة تأيت فاصو بوركينا من القادمة

احلدود الشمالية للبالد.

والكمية القيمة من بالتثبت النوعية ضبط
والكميات هي القيم من التأكد طريق عن النوعية ضبــــط - ٢٥٥
البيانات الختبــــار كوســــيلة تقل أمهية ال ولكنها صعوبة أكثــــر مســــألة
أن من التأكد اجلمارك إجراءات وتتضمن التجارة. إلحصاءات بالنسبة
املؤسسات بني للتجارة معقولة (خاصة بالنسبة الســــلع املســــتوردة قيمة
كبري لعدد الوحدات بقيم قوائــــم يعين وجود وهذا ببعضهــــا). املتصلــــة
أيضًا وميكنهم التحقق، بنفس اإلحصائيون يقوم أن وميكن من السلع.
الوحدة قيمة بشأن الزمنية السالسل بعض اجتاهات العملية نوا يضمِّ أن

ومتابعتها الكبرية اخلروج حاالت اكتشاف ميكن للسلع املعنية. وبذلك
بالتصحيح. اجلمارك وإبالغ

البيانات وتبادل البيانات تسوية من خالل النوعية ضبط
بعضها البيانــــات مقابلة أن التجربة علــــى ُيســــتدل مــــن - ٢٥٦
إحصاءات نوعية لتحســــني ُســــبل هي بعد فيما البيانات وتبادل ببعض
مفصلة لتسوية مناقشة على ١٣ لالطالع الفصل (انظر للبلدان التجارة

البيانات).

الكلي املستوى على التدقيق
املستوى على (التدقيق املعاملة عناصر تدقيق إىل باإلضافة - ٢٥٧
يشــــمل التحقق الكلي املســــتوى على تدقيق إجراء أيضًا ميكن اجلزئي)
معقوليتها، مــــن للتأكد املجموعات تركيبة ومــــن النمو معدالت مــــن
معيَّنة ملنتجات بالنسبة مجركية أخرى غري من مصادر ببيانات ومقابلتها

املحلي. اإلنتاج مثل

وضبط النوعية التسجيل يف تساعد برجميات
واســــع نطاق علــــى واملنتشــــرة املتاحــــة الربجميــــات مــــن - ٢٥٨
إحصاءات جتميع يف وللمســــاعدة اجلمارك ملســــاعدة إدارة البلــــدان يف
إلدخــــال بيانات املحوســــــب النظــــام مها نظامــــان الدوليــــة التجــــارة
نظام وهو ،(ASYCUDA (أســــيكودا وإدارــــا وضبطهـــــا اجلمـــــــارك
الفقرة (انظر والتنمية (األونكتاد) للتجــــارة املتحدة األمم مؤمتر وضعــــه
اإلحصائي املكتب طوَّره برنامج وهو يوروتريــــس، ونظام أعــــاله) ٦٥

األورويب١٣١. لالحتاد
اجلمركية حموســــب لــــإلدارة هو نظام أســــيكودا ونظــــام - ٢٥٩
بوالص الشــــحن ويتناول اخلارجية، التجــــارة إجــــراءات أيضًا يشــــمل
والترخيص والتخزيــــن املحاســــبة وإجــــراءات اجلمركيــــة واإلقــــرارات
بشأن وحسنة التوقيت ا كما أنه يولِّد معلومات موثوق العابر والنقل
يف يفيد برنامج التجارة. وهو إحصاءات ألغراض األساسية املعامالت

البيانات. من وللتحقق إلكترونيًا البيانات إدخال
املعامالت بيانات يأخذ فهو برنامج يوروتريس نظام أمــــا - ٢٦٠
(مبا برنامج حموسب آخر أي أو أسيكودا برنامج عن اليت تنتج األساسية
على احلاسب البيانات إدخال من تتجمع اليت البيانات جمموعة ذلك يف
لتسهيل بيانات قاعدة البيانات يف هذه املستندات اجلمركية) وُيدمج من
التجارة وإنتاج إحصاءات من البيانــــات والتحقق اإلحصائي التحليــــل

الدولية ونشرها.

االتصال مبدير  ميكن نظام يوروتريس عن املعلومات من مزيد على لالطالع ١٣١ 
انظر ,CESD-Communautaire؛ 3 rue Wenceslas, L-2724 Luxembourg اإلدارة،

املعلومات. ملزيد من اإلنترنت شبكة على www.cesd.lu املوقع أيضًا
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وتبادهلا وتوثيقها البيانات نشر

البيانات نشر - عشر الثاين الفصل

البيانات ممارسات نشر ١٢-١
(نشرة حللها مقتَرَحة بنشر البيانات وُنُهج املتعلقة املشاكل - ٢٦١
اختالفًا البلدان ختتلف .(١٥٧ إىل ١٥٤ والتعاريف، الفقرات املفاهيم
الترتيبات يف بســــبب اختالفــــات املعلومات ممارســــاا لنشــــر يف كبريًا
ُنظمًا البلدان بعض أقامــــت وقد وتوفُّر املصادر. والقانونيــــة املؤسســــية
وصف على لالطالع أدناه ٣ - دال البيانات (انظر املرفق لنشــــر فعَّالة
يف تنجح أخرى مل بلدان وهناك املتحــــدة). الواليات يف للممارســــات
أو التمويل، أو املوظفني أو الالزمــــة، التحتية البنية نقص بســــبب ذلك
نشر يف وتعتمد التحســــينات أجهزة احلكومة. بني فيما التعاون ضعف
ينبغي البلدان أن كل بلد، إال ظروف جدًا على كبري حد إىل البيانات

التالية: تطبيق الُنهج العامة يف تنظر أن
مواعيد نشر البيانات يف مناسبة. مواعيد يف البيانات ) نشر أ )
ا؛ االهتمام البيانات كمــــا يزيد من فائدة يزيد أن شــــأنه مناســــبة من
نشــــر واحلاجة إىل مواعيدها يف البيانات بني نشــــر دائمة عالقة وهناك
تقدمي نصيحة ميكن املعلومات، وال من مزيد يتوفر حني بيانات منقَّحة
البيانات مستعملو ما يستجيب وعادة احلالتني؛ بني التوازن بشأن معيَّنة
نوعية من وتكون سريع بشــــكل تتاح اليت املعلومات إىل جيد بشــــكل
يريد الطويل املدى على قــــرارات مبكرة، ولكن اختاذ أجل من مقبولــــة
للبيانات إصدار تنقيحات وعند عالية. نوعية بيانات من املســــتعملون
جلهات ميكن التفاصيل من وملزيد وتوضيحها. األســــباب شــــرح جيب
اخلاص لنشــــر البيانات العام ”النظــــام أحكام إىل الرجــــوع اإلحصــــاء

البيانات“١٣٢؛ اخلاصة بنشر واملعايري الدويل النقد بصندوق
عنها. البيانات واإلعالن نشر بشأن سياسة واضحة وضع (ب)
وإعالن (واملنقحة) اجلديدة البيانــــات لنشــــر زمنية جداول ينبغي وضع

وااللتزام ا؛ اجلداول هذه
إحاطة األخــــرى. ينبغي اجلهــــات احلكومية مع التعــــاون (ج)
جتميعها يتم الــــيت بطبيعــــة البيانات األخرى علمًا احلكوميــــة اجلهــــات
اجلهات هذه اهتمام زيــــادة شــــأنه من فإن ذلك عملياا. يف وفائدــــا

مث ومن ختطيط السياسة وتنفيذها، أجل من التجارة إحصاءات باستعمال
التجارة؛ بيانات ونشر جلمع الالزمة املوارد ختصيص دعم

البيانات نشر مناسبة البيانات. ينبغي جعل عرض حتسني (د)
طرق اســــتخدام ذلك على يســــاعد االهتمام. ومما وتثري هامة مناســــبة
والرســــوم اإليضاحية، البصري العرض ناحية من جاذبية أكثر للعرض
البيانات ملســــتعمل وتقدمي توضيحات قصرية، حتليلية ملخصات وتقدمي

يريده؛ ما على كيفية احلصول عن

عملية ترتيبات الدخول يف اإلعالم. وســــائط مع التعاون (هـ)
باعتبارها البيانات نشــــر أجل من البلد األنباء الرئيســــية يف وكاالت مع

إخبارية؛ بنودًا

إدارات عدة تشترك حني الصادرة. توضيح أنواع البيانات (و)
للمستعِملني طبيعة ح يوضَّ أن التجارة جيب إحصاءات نشر يف حكومية
حىت بينها والعالقة هذه اجلهــــات جهة من تنشــــرها كل البيانــــات اليت
احتياجام؛ اليت تناسب املصادر أفضل من اختيار املستعملون يتمكن

البيانات. ميكن لنشــــر حديثة إلكترونية وســــائل إدخــــال (ز)
صفحات إنشاء الُنسخ الورقية إىل طباعة املوارد من بعض توزيع إعادة
البيانات ونقل تنـزيلها، ميكن ملفات حتتوي على اإلنترنت شبكة على
جبمع تقوم اليت اجلهات املؤسسات (مثًال من املســــتعملني إىل إلكترونيًا
شــــأنه من وهذا املركزية) القومية، واملصارف احلســــابات إحصــــاءات
اســــتخدام املفيدة الُنُهج ومن للمســــتعملني. البيانات بإتاحة ل يعجِّ أن
تقارير ونشــــر عة املجمَّ أو العامة املعلومات لنشــــر اإلنترنت صفحــــات
البيانات أجل من مقابل) بدون أو َهة (مبقابل موجَّ مقتطفات تفصيلية أو
واملنظمات األخرى البلــــدان جتارب االســــتفادة من وميكن التفصيليــــة.

اإلقليمية والدولية؛

املجموعات علــــى التعــــرُّف املســــتعمِلني. التعــــاون مــــع (ح)
دورية اجتماعــــات عقد ملســــتعِملي البيانــــات والعمــــل على الرئيســــية
حتديد احتياجات يف تســــاعد أن االجتماعات هذه شــــأن معهم، فمن
استنباط تساعد يف أن وميكن بوضوح وعرضها املســــتقبلية املســــتعملني
تزيد أن أيضًا االجتماعات هلذه وميكن البيانات. نشــــر طرق لتحســــني .http://dsbb.imf.org انظر ١٣٢ 
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أن ميكن كما التجارة إحصاءات استخدام بفوائد املستعملني وعي من
اإلحصاءات؛ فائدة هذه من تزيد

إحصاءات املســــؤولة عن اإلحصائية اجلهات مع التعاون (ط)
لنشر منسقة سياســــات وضع املدفوعات. وموازين احلســــابات القومية
املشــــَتَرك اإلصدار يف النظر وتضافــــر املــــوارد (مثًال ميكــــن البيانــــات،
البيانات، بني الترابط بعالقــــات البيانات وتوعية مســــتعِملي للبيانــــات،

فعَّال). حنو على منها االستفادة كيفية وتوضيح

عن املسؤولة اإلحصائية للجهات تقدمي البيانات ١٢-٢
املدفوعات إحصاءات احلسابات القومية وموازين

بالنســــبة اهلامة املدخالت من التجارة إحصــــاءات تعتــــرب - ٢٦٢
القومية احلســــابات إحصــــاءات عن املســــؤولة اإلحصائيــــة للجهــــات
التدفقات إطــــار يف التجارة حتليل جيــــري حيث املدفوعــــات وموازيــــن
٣٠٨ ٣٠٣ إىل الفقرات (انظر أيضًا واالقتصاد ككل األخرى الدولية

أدناه).
أخذ إىل متزايد بشكل يتجه االقتصادي كان التحليل - ملا ٢٦٣
خمتلف يف منسقة اســــتخدام مفاهيم حنو اجتاه نشــــأ فقد ككل االقتصاد
استكمال مع بني املفاهيم التنسيق من كبري قدر حتقق وقد اإلحصاءات.
الطبعة املدفوعــــات ميــــزان ونظام ١٩٩٣ القوميــــة احلســــابات نظــــام
هذين النظامني يف عام بشــــكل والتعاريف املفاهيم وتتطابق اخلامســــة.
اختالف ناجتة عن العرض طريقــــة يف االختالفات وإن ُوجــــدت بعض
األساسية والتعاريف املبادئ بني التنسيق بعض أيضًا وهناك األولويات.
القومية. املدفوعات واحلسابات موازين ونظامي التجارة إحصاءات يف
مفهوم التدفق على التجارة يقوم إلحصاءات التغطية فتعريف ذلك ومع
خصمًا منها، أو املاديــــة البلد يعتَبر إضافة ملوارد الــــذي للســــلع املادي
بتقدمي املدفوعات احلســــابات القومية وموازيــــن إحصاءات تم بينمــــا

مقيمني. وغري مقيمني بني امللكية نقل عن السلع الناجتة لتدفقات صورة
يف تغطية املفاهيم فيهــــا ختتلف اليت قائمة بالبنود املرفق هــــاء (يتضمــــن
والتعاريف، ونظاَمّي احلســــابات املفاهيــــم نشــــرة بني الســــلع تدفقات

املدفوعات). وموازين القومية
احلسابات إحصاءات جبمع تقوم اليت اجلهات وملســــاعدة - ٢٦٤
نشــــرة توصي منهجية احتياجات تلبية يف املدفوعات القومية وموازين
عدة التجارة جبمع يقوم جامعو إحصــــاءات بأن والتعاريــــف، املفاهيــــم
١٣١ أعاله). إىل ١٢٨ املعلومات اإلضافية (انظر الفقرات فئــــات من
املعامالت حالة يف اإلحصائية ببذل جهود إضافية اجلهــــات وتوصــــى
من طائرة) أو سفينة أو الثقيلة، من املعدات نوعًا معينًا (مثًال الكبرية
اليت اجلهات املعلومات إىل هذه وتقدمي امللكية تغيري حتديد وقت أجل

املدفوعات. وموازين القومية احلسابات إحصاءات بتجميع تقوم
القومية احلســــابات إحصائّيو يقوم أن املستحســــن ومــــن - ٢٦٥
والواردات عن الصــــادرات البيانات نشــــر أثناء املدفوعــــات وموازيــــن
اجلهة من املقدمة البيانات على ُأدِخَلت اليت التعديالت بوصف للسلع،
على املستحســــن جدًا، ومن التجارة. بإحصاءات تقوم اليت اإلحصائية
ُأدخلت على الــــيت التعديالت د حتدِّ ربــــط جدول وضع املثــــال، ســــبيل

اجلدول. هذا وشفاف، ونشر واضح التجارة بشكل إحصاءات
إحصاءات واضعي بني املشترك والتفاهم التعاون شأن ومن - ٢٦٦
ُيحسن أن املدفوعات وموازين القومية احلســــابات وإحصاءات التجارة
اإلحصائية للنظم كان وملا واســــتعماالا. اإلحصاءات هذه إنتاج مــــن
جبمعها تقــــوم اإلحصاءات هــــذه وألن املختلفــــة، هاــــا توجُّ املختلفــــة
االختالفات. هذه تفســــري إىل احلاجة تدعو فإن خمتلفة هيئــــات أحيانــــًا
اإلحصاءات عقد كل هذه تقوم بتجميع اليت للجهات ينبغي لذلــــك
إىل والتوصل املشَتَركة املسائل ملناقشــــة بينها فيما دورية اجتماعات

للجميع. مرضية حلول
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البيانات توفيق ١٣-١
إحصاءات تفســــريًا لالختالفات بني يوفِّر البيانات توفيق - ٢٦٧
لتحديد وذلك التجارة يف الشــــركاء اليت يقدمها والواردات الصادرات
مجع عملية يف الفروق وإيضاح االختالفات هذه وراء النظرية األسباب

وجتهيزها١٣٣. البيانات
التالية: األنشطة على عام بشكل ينطوي البيانات وتوفيق - ٢٦٨
بشــــأن اإلجراءات اتفاق إىل والتوصــــل املشــــروع حتديــــد أهداف (أ)
ألغــــراض التوفيق؛ مشــــَتَرك مفاهيمي إطــــار وضــــع (ب) األساســــية؛
فحص (د) املشــــَتَرك؛ اإلطار إىل الرمسيــــة املعلنة البيانــــات حتويــــل (ج)
البيانات يف الالزمة التصحيحات عمل (هـ) املعلومات؛ يف االختالفات
وضع (و) التجارة؛ ألرقام بشكل متبادل عليها متفق لتحقيق جمموعات
منفردة دراسات إجراء وميكن التوفيق. عملية ودراســــة االســــتنتاجات

أو (ج) أعاله. أو (ب) تقتصر على (أ)
قد يقتصر اهلدف األساسية. واإلجراءات التوفيق أهداف - ٢٦٩
إحصاءات يف الرئيســــية االختالفات حتديــــد على القصري املــــدى علــــى
بشــــكل القياس يف وثغرات أخطاء عن العملية هذه وقد تســــفر البلدين،
علــــى املدى األطول أما الفور. على تصحيحهــــا ميكن وهــــذه منتظــــم،
وإجراء االختالفــــات أســــباب تقييــــم هو يكــــون اهلــــدف أن فيمكــــن
ويوصى البيانات. من جمموعــــة كل على مكوِّنات الالزمة التعديــــالت
التجارة، من كاملة سنة فترة اإلحصاءات توفيق دراســــة بأن تشــــمل
مجيع حيدد اإلحصاءات لتوفيق جدول العملية نواتج ضمن ُيعــــّد وأن
بيانات تطابق أجل من ــــا القيام جيب اليت واملحذوفات اإلضافــــات
يف فيتمثل العملية هلذه األمد طويــــل أما اهلدف الطرفني لدى التجــــارة
ميكن عملية وهي اإلحصاءات من ملجموعتني املفاهيمي تنســــيق اإلطار
احلاالت بعض ويف معيَّنة وتعريفات معيَّنة إجراءات إىل مراجعة أن تؤدي
السياسات وعلى مستوى صنع للبيانات. تقترح مصادر بديلة أن ميكن
يؤدي أن ميكن مشتركة للحقائق وهذا عن رؤية التوفيق تسفر عملية فإن

الدويل. والتعاون الثنائية االقتصادية املفاوضات تسهيل إىل
الكامل التعاون على البيانات بني التوفيق جنــــاح ويتوقف - ٢٧٠
حتديدًا تتبع اليت اإلجراءات البداية. وعلى حتديد من التجارة بني شركاء
املطلوبة املعلومات تبــــادل بداية من العملية، مراحــــل مجيع يف واضحــــًا

تتوىل اليت الوكاالت وتقــــوم النهائية. النتائج على املتبــــادل االتفــــاق إىل
املقترحة للدراسة التنظيمية الربامج خمتلف بفحص البيانات توفيق عملية
تبادل مســــألة تثري قد بعض احلاالت يف (مثًال القانونية وكذلــــك آثارها
توفيق ويف بداية عملية السرِّية). مشكلة مستوى املعامالت البيانات على
اليت ستســــتخدم كبيانات البيانات على الطرفان يتفق أن جيب البيانات
كبيانات الواردات بيانات ُتستخَدم وعادة السلع. من معيَّنة لفئة أساسية
من نوعية تعَترب عادة هذه البيانات حيث إن السلع معظم ملقارنة أساسية
إىل اجلمارك ُتبلَّغ عــــادة الواردات ألن الصــــادرات، بيانات أفضــــل من
والضرائب اجلمركية الرسوم بتحديد للجمارك لتســــمح كافية بتفاصيل
لسلع معيَّنة بالنسبة الصادرات بيانات أن إال األخرى. الضوابط وممارسة

األسباب. لنفس قد تكون أكثر ِدقة البلدان بعض يف
الشركاء كًال من تساعد توفيق البيانات أن لنتائج وميكن - ٢٧١
أرقام يف تغيري أي البيانات توفيق وال ميثل املتبادلــــة. التجارة فهم علــــى
التوفيق بيانات تتضمن رمسيًا. وإمنا البلدين من أي اليت ُيصدرها التجارة
بتعديل تســــمح كافية بِدقة ال تتســــم التقديرات اليت من جمموعة عادة
اخلربة ميكن االستفادة من الوقت نفس ويف رمسيًا١٣٤. املنشورة البيانات
تغيريات إحداث بشأن توصيات تقدمي يف التوفيق دراسة أثناء املكتسبة
النوعية حتسني يف يساعد البيانات مما جتميع إجراءات يف التعاريف ويف

اخلارجية. التجارة لبيانات العامة
اإلطار. هذا إىل البيانات وحتويل مشــــترك مفاهيمي إطار - ٢٧٢
ومقارنتها املنهجيــــات تبادل مشــــترك مفاهيمي إنشــــاء إطــــار يقتضي
والتصانيف نفس التعاريف وتطبيق جتميع البيانات، ممارسات وكذلك
ُتدَرس أن جيب اليت املســــائل وتتعلق التوفيق. يف دراســــة لالســــتخدام
وهل األساســــية، املفاهيمية االختالفات هي ما يلي: مبا املرحلة يف هذه
تقوم على أا أو النهائي املقصد بلد أو املنشأ بلد بشأن معلومات توجد
جتميع البيانات إجراءات يف كبرية اختالفات توجد وهل آخر. أســــاس
يؤثر مما التجارة) اخنفاض قيمة الســــرِّية أو التغاضي عن بســــبب (مثًال
توجد إذا كانت وما ثنائي، أســــاس على للمقارنة البيانات قابلية على
تؤثر قد اإلبالغ بشأن خاصة أحكام هلا (مثل جتارة التجهيز) معامالت
املشــــترك اإلطار ويســــتخِدم ذلك. للمقارنة، وغري البيانات قابلية على
ولكنه البلدين، بني البيانات ــــر مقارنــــة ُتيسِّ عملية صفة هلا كأداة عمل

مساوية  تكون باء البلد إىل ألف البلد من الصادرات أن أحيانًا  ُيفَتَرض ١٣٣

البلدان كان إذا النظرية الناحية من ممكن وهذا ألف،  البلد من باء البلد لواردات 
حتدث مل وإذا املنهجية األسس نفس على البيانات يف جتميع األسلوب نفس يستخدمان

يف العملية. أخطاء

أساس  البلدان على  من كثري الواردات يف بيانات تقدر  املثال سبيل  على ١٣٤

أثناء ينبغي حذفها التأمني والشحن، وهذه الرسوم رسوم تشمل أا أي (سيف)، أسعار
وإن فوب؛ أساس على ُتَقيَّم عادًة الشريك البلد صادرات ألن البيانات توفيق عملية
وليس مباشر غري بشكل عادة استقاؤها والتأمني ميكن تقديرات رسوم الشحن كانت

احلقيقية. القيمة تعكس أن الضروري من

وتبادهلا توفيق البيانات عشر - الثالث الفصل
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الطرفان يتفق أن مــــن بد وال للبلدين. الرمسية املنهجيات حمــــل حيــــل ال
إذا وما العمليات حساب ا يتم اليت ومنها العملة أخرى مســــائل على
معدالت وما هي سنوي، أو شهري أساس على يتم حتويل العملة كان
على العملة حتويل (ألن إذا كانت تتعرَّض لتقلبات كبرية، وما الصرف

إضافية). فروقات عنه تنتج أن ميكن سنوي أساس
وجود اختالفات بني ميكــــن البيانات. اختالف أســــباب - ٢٧٣
التوجيهية املبادئ يتبع منهما كل كان لو حىت الشريكني البلدين بيانات
حتدث الفروق بعض بل إن التجــــارة. إحصاءات بشــــأن املتحدة لألمم
١٣٤ احلاشــــية (انظر التوجيهية اخلطوط تلــــك التباع مباشــــرة نتيجــــة
للفروق املفاهيمية األســــباب حتديد أجل ومــــن أعاله). ٢٧١ للفقــــرة
نظام (ب) الشمول؛ (أ) اآلتية: املجاالت اســــتعراض ميكن البيانات يف
وتطبيق وتصنيف تفسري (د) التسجيل؛ تاريخ (ج) املســــتعمل؛ التجارة
أخرى (ز) مصادر الشريك؛ البلد إىل النسبة (و) التقييم؛ (هـ) السلع؛

لالختالف.
معيَّنــــة أو ســــلع ُتعــــرَّف أن أحيانــــًا حيــــدث الشــــمول. - ٢٧٤
داخلة تكون أن وميكــــن خمتلف، املعامالت بشــــكل من معيَّنــــة أمنــــاط
مثًال اآلخر( البلد يف بينما هي مســــتثناة بلد يف إحصــــاءات التجــــارة يف
بغرض رة املصدَّ املستوَردة أو والسلع احلربية، والسلع املؤجرة، البضائع
للشــــحنات معاملتها يف وختتلف البلدان اإلصالح). بعد أو اإلصــــالح
وقد بلد اإلحصاءات يف مــــن قد ُتســــتبعد فهي املنخفضة، القيمــــة ذات

بدًال من جتميعها. قيمتها ر تقدَّ وقد قليلة، تفصيالت ل مع ُتسجَّ
النظام يســــتخدم الطرفني أحد كان إذا التجــــارة. - ُنُظــــم ٢٧٥
البلد الذي فإن العام النظام اآلخر الطرف يستخدم بينما للتجارة اخلاص
بني تنتقل الســــلع اليت عن بيانات لديه تكون لن اخلاص النظــــام يطبِّــــق
لعملية وتسهيًال احلرة١٣٥ اجلمركية واملناطق اجلمركي التخزين مرافق
وأن اإلحصائية أقاليمها د بوضوح حتدِّ أن ينبغي للبلدان البيانات توفيق
استبعادها١٣٦. ميكن بنود وأي إدراجها بنود خاصة جيب أي توضح

اختالف أسباب يف كثرية تدخل عوامل التسجيل. تاريخ - ٢٧٦
منها ينطلق إىل النقطــــة اليت البضاعة إحضار منهــــا التســــجيل، تواريخ
إىل والوصول الدويل، النقل التخزين بانتظــــار الدويل، ومنها الشــــاحن
خمتلف وتقدمي اجلمركية؛ اإلجراءات تتم ريثما والتخزين املقصد، نقطة
خمتلفة. ُنظم وفق وتسجيلها املراحل، خمتلف يف املســــتندات وتسجيلها
يف التجارة تدفق بتسجيل البلدان أحد يقوم أن ميكن املثال سبيل فعلى
آخر بلد ل ُيسجِّ بينما الفاتورة، املســــتوِرد البلد يتلقى فيه الذي التاريخ

اجلمركية الرســــوم تســــديد فيه يتم الذي باعتباره التاريخ املعاملة تاريخ
سنة أو شهر يف تاريخ الواردات ل ُيسجَّ قد لذلك ونتيجة السلع. على

البضاعة. نفس تصدير تاريخ عن خمتلفني
يف اإلبالغ ممارسات اختالف عن االختالفات تنشأ وقد - ٢٧٧
اإلحصائية، املعلومات إلبالغ النهائي املوعد كاختالف من البلدين كل
اإلبــــالغ، مــــدة وحتديــــد لإلبــــالغ، موجــــزة واســــتخدام اســــتمارات
الصحيحة. غــــري أو املتأخرة للســــجالت املتبعة بالنســــبة واإلجــــراءات
الشــــهرية للبيانات بالنســــبة خاصة التوقيت كبريًا اختالف يكون وقد
كبريًا (وبذلك تغيُّرًا تغيَّر قد معينة سلعة يف التجارة مســــتوى يكون أو
وأيضًا السابقة والفترة الدراسة فترة بني الوقت تأثريات اختالف تكون

متساوية). غري الالحقة الفترة
البلدان مجيع اعتمدت وتطبيقه. الســــلع تفســــري تصنيف - ٢٧٨
هذا التقدُّم برغم ولكن السلع، لتصنيف املنسق الكبرية النظام التجارية
داخل يف سواء وتطبيقه النظام تفسري يف اختالفات هناك ال تزال الكبري
بيانات التجارة توفيق لدى جدًا ومن املهم املختلفة. بني البلدان أو البلد
املنسق. النظام استخدام يف ملدى االتساق حتليل جيري أن معينة يف سلع
عادي بشــــكل تؤثر تطبيقه يف أو األخطاء التصنيف تطبيــــق فاختــــالف
أحيانًا إىل قد تؤدي ولكنها الرئيســــية، بني الفئات توزيع الســــلع على
عتبات استخدام ذلك إىل أسباب وتعود جمموع التجارة. يف اختالفات
الســــلعة تصنيف يؤثر وبناًء عليه املختلفة للســــلع بالنســــبة للقيمة خمتلفة

التجارة. إحصاءات يف ال ُتدرج أو ُتدرج كانت ما إذا على
السعر أساس على ل عادًة ُتسجَّ الصادرات أن مبا التقييم. - ٢٧٩
اليت فإن الواردات سيف الســــعر أساس على ل تســــجَّ والواردات فوب
مبا املناظرة الصادرات قيمة عن ستزيد سيف السعر أساس على تسجل
مصادر توجد مل إذا حىت الدولية، والتأمني رسوم الشحن قيمة يساوي
القيمة يف ُأدِرَجت قــــد الرســــوم هذه تكون وحني أخــــرى لالختالف.
الصادرات قيمة مع مقارنتها اإلمجالية لكي ميكن القيمة من فإا ختصم
معروفة غري النقل لرســــوم الفعلية القيمة كانت إذا أما فوب. بأســــعار
ُنُهج أخرى أو باتباع الوحدة قيمة التقديرات من االختالف يف فتؤخذ

سيف/فوب. للسعر العامة النسب تطبيق مثل
ينظمه املستوردة السلع على الرسوم قيمة حتديد أن ومع - ٢٨٠
معَترف توصيات فال توجد التقييم بشــــأن العاملية التجارة منظمة اتفاق
املفاهيم نشــــرة (انظر للصــــادرات اجلمركية القيمــــة بشــــأن دوليًا ــــا
توجد حيث أعاله ٢٠٢ والفقرة ١١٦ و ١١٤ الفقرتان والتعاريــــف،
ميكن وجود لذلك رة). املصدَّ للصناعة اإلحصائية القيمة توصية بشــــأن
إحصاءات الصادرات يف الســــلعة لنفس اإلحصائية القيمة يف اختالف
القيمة تعديل حــــىت بعد الشــــريكني البلدين بني الواردات وإحصــــاءات
إىل ذلك ويرجع الدولية، الشحن والتأمني مصاريف االعتبار يف لتأخذ

االسترياد. وبلد بلد التصدير بني التقييم يف خمتلفة طرق استخدام
ففي التقييــــم. الختــــالف نوعيــــة توجــــد أســــباب وقــــد - ٢٨١
أو املقايضة جتارة أو اخلريية الشحنات أو اإلغاثة شحنات مثل حاالت

تنتقل  اليت السلع فإن للتجارة اخلاص النظام يستعمل البلدين كال كان إذا ١٣٥

جماميع على تؤثر لن وبالتايل منهما،  أي يف ل ُتسجَّ لن احلرة اجلمركية املناطق بني
صادراما أو وارداما.

املتحدة  للواليات التابعة فرجن وجزر بورتوريكو تدخل سبيل املثال ١٣٦ على

إىل الصادرات اعتبار ينبغي ولذلك  املتحدة، للواليات اإلحصائية املنطقة من كجزء
البيانات لتوفيق دراسة أي يف املتحدة الواليات مع جتارة الواردات منها األقاليم أو هذه

املتحدة. الواليات فيها تدخل
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يتم ال املنتجات هذه مبا أن ببعضها، الصلة ذات األطراف بني املعامالت
على ل والواردات ُتســــجَّ الصادرات قيمة فإن بيعها بالفعل أو شــــراؤها
حتتوي اليت بالسلع املتعلقة التقديرات ختتلف وقد خمتلف. تقدير أساس
معامالت أو احلاســــوب برجميات (مثًال اخلدمة مــــن كبري عنصر علــــى
تفصيلية مبمارسات معرفة تتطلب فهي ولذلك كبريًا اختالفًا اإلصالح)

الالزمة. التعويضية التعديالت حتديد من أجل البلد الشريك
العملة أيضًا بتحويــــل املتعلقــــة املمارســــات وقــــد تؤدي - ٢٨٢
وبلد الصــــادرات ســــجالت بلد الواردة يف القيم بــــني اختالفــــات إىل
بسرعة. تتقلب البلدين بني الصرف أسعار كانت إذا خاصة الواردات،
إدارات تتبعها اليت األســــاليب اختالف عن أيضًا اختالفات وقد تنشــــأ
وكذلك أجنبية فواتريها بعمالت السلعة املقدمة قيمة لتحويل اجلمارك
العملة بنفس اإلحصاءات يف توفيق جمموعيت املستخَدم اختالف اإلجراء

املقارنة. ألغراض
كبرية بني فــــروق حتدث قد الشــــريك. البلد إىل النســــبة - ٢٨٣
املنشــــأ بلد إىل نســــبة البضائع التجاريني بســــبب الشــــركاء إحصاءات
بلد عرب متر السلع كانت إذا خاصة األخري، املقصد إىل بلد والصادرات
يف الســــلع منتجة أن افترضنا األخري. فإذا املقصد إىل وصوهلا قبل ثالث
وإرساهلا بيعها أعيد ذلك بعد مث باء إىل البلد وأرسلت وبيعت ألف البلد
صادرات إىل باء البلد احلالة ُتظِهر إحصاءات هذه جيــــم ففي البلــــد إىل
البلد الواردات إىل تنسب هذه ال جيم البلد إحصاءات ولكن جيم البلد

ألف. البلد من مستوردة باعتبارها ستنسبها باء وإمنا
فإن للمنشأ بالنسبة خمتلفة قواعد تتبع البلدان وإذا كانت - ٢٨٤
ســــلعًا منتجة مثًال ولنأخذ خمتلف. ل بشــــكل التجارة سُتســــجَّ تدفقات
من نوع إىل الســــلع هذه ألف وتعرضت البلد يســــتوردها جيم البلد يف
وباء لديهما ألف البلدان فــــإذا كان البلد باء، إىل صــــدَِّرت مث التجهيــــز
إىل ألف البلد من املرسلة املجهزة السلع فإن املنشأ بشأن خمتلفة قواعد
باء البلد إىل حملية كصادرات ألف) البلــــد (يف تعترب بــــاء ميكن أن البلــــد
املنشأ قواعد كانت (إذا جيم البلد من واردات سيعتربها باء البلد ولكن
وحيدث املنشأ). بلد ُيغيِّر مما ألف البلد يف التجهيز تعترب البلد باء ال يف
على قد أضفى التجهيز يعترب أن ألف ال البلد كان إذا معاكــــس وضــــع
يعاملها (مثًال قد صادراته السلع يف يدرج هذه وال جديدًا منشأ السلعة
عملية نفس البلد باء يعترب بينما مؤقت) إرسال أو دخول مؤقت كسلع
من ويتبني البلد ألف. من كصــــادرات ويســــجلها كبريًا حتوًال التجهيز

منسقة١٣٧. أمهية وضع قواعد منشأ مدى األمثلة هذه
حالة إعــــادة الصادرات أو الشــــريك يف البلد إىل النســــبة - ٢٨٥
البلد إىل رة ُمصدَّ منشؤها البلد ألف سلعًا مثًال الواردات. لتأخذ إعادة

كبرية أثناء حتويالت عليها جتري أن بدون إىل البلد ألف عائــــدة مث بــــاء
باعتبارها إعادة السلع هذه تســــجل البلدان بعض يف اخلارج. وجودها
من كواردات أخرى تعاملها بدالن هنــــاك بينما باء البلد مــــن واردات
الصادرات إحصاءات بني فرق احلالة األخرية سيوجد هذه ويف أنفسها.
البلد وبني واردات فيها هذه السلع ل ُتسجَّ حيث ألف البلد إىل باء للبلد

ل. ُتسجَّ ال حيث باء من البلد ألف
التجارة عمليــــات أصبحت العابــــرة. التجارة عمليــــات - ٢٨٦
بالتجارة اجلمركية. واملقصود الرســــوم ختفيض بعد شــــائعة هذه العابرة
عن ُتشــــَحن باء ولكنها البلد من البلد ألف إىل املصدرة الســــلع العابرة
عنها ُيعَلن مرور باعتبارها جتارة ُتعَلن أن وبــــدًال من جيم. البلد طريــــق
فإذا باء. البلد تصديرها إىل مث يعاد جيم البلد يف لالســــتخدام باعتبارها
رة ُمَصدَّ باعتبارها صحيح بشكل عنها أبلغ قد ألف البلد يف املصدِّر كان
بني بيانات تباينًا ســــيخلق هذا فإن باء) (البلد النهائي املقصــــد بلــــد إىل
بيانات وكذلك جيم للبلــــد الواردات وبيانات ألف الصــــادرات للبلــــد
اخنفاض زيادة ومع باء. للبلد الواردات وبيانات جيم للبلد الصــــادرات
يف االختالف من ملزيد مدعاة ذلك يكون اجلمركية فســــوف الرســــوم

أعاله). ١٠٤ و ١٠٢ (انظر الفقرتني البيانات اإلحصائية
معروفًا النهائي بلد املقصد يكون ال األحيان بعــــض ويف - ٢٨٧
وبعض النفط مثل بالبحر ُترَسل اليت الســــلع بعض ففي وقت التصدير،
املقصد ه إىل بلد توجَّ مث الســــلع بيع قبل الســــفينة ُتبِحر قد الكيماويات
حتديد البيانات ينبغي توفيق عملية البحر. ويف عرض يف النهائــــي وهــــي
بلد على ر للتعــــرف املصدِّ مع البضاعــــة مســــار وتتبع املعامالت هــــذه

النهائي. املقصد
توجــــد أحيانــــًا الختــــالف البيانــــات. أخــــرى مصــــادر - ٢٨٨
الصادرات وإحصــــاءات الواردات إحصــــاءات بني كبــــرية اختالفــــات
كما الصادرات. وثائق من أكمل عادة هي الواردات وثائق ألن نظرًا
اختالف إىل أن يؤدي مجع البيانات ميكــــن أســــاليب يف االختــــالف أن
باســــتخدام جتميعها يتم اليت الصادرات إحصاءات (مثًال ذاا البيانات
ســــجالت من الواردات املســــتقاة بيانات ختتلف عن قد املعاينة تقنيات
صعوبات إىل اإلبالغ يف األحيان تؤدي األخطاء ويف بعض اجلمارك).

البيانات. جمموعات يف مقارنة كبرية
أرقام جمموعات إىل أجل الوصــــول البيانــــات من تنقيــــح - ٢٨٩
وتقديرها االختالف أوجه حتديد يف كثريًا يساعد متفق عليها. للتجارة
والواردات الصــــادرات بيانات بــــني للمقارنة حتليليــــة جــــداول إعــــداد
التفصيل. مــــن خمتلفة وعلى مســــتويات الســــلع، جمموعــــات ملختلــــف
تعديالت على إجراء ميكن التحليلية اجلداول إعداد من االنتهاء وعنــــد
بعض. مع بعضها قدر اإلمكان ضبط البيانات من أجل السالســــل١٣٨

وبينما  إضافية، املنشأ إىل صعوبات قواعد  تطبيق  يف االتساق عدم يؤدي ١٣٧

أن ما بلد يعَترب فقد للواردات املنشأ بلد والتعاريف باستخدام املفاهيم نشرة توصي
أُنتَجت الذي البلد من النحو وليس هذا على الفاتورة ويسجلها بلد من واردة السلع
حيدد الذي هو البائع إقامة حمل بلد آخر أن يعترب وقد فيه. ُصنَِّعت أو أو استخلصت فيه

التصدير. بلد

تؤثر على  تعديالت منهجية (أ) التعديالت: من أنواع رئيسية ثالثة هناك ١٣٨

يف واالختالفات والتأمني الشحن تكلفة إدراج مثل تقّصيه ميكن بشكل املنتجات مجيع
من ولكن كل األحوال يف مطلوبة وهي املعروفة التعديالت التسجيل)؛ (ب) توقيت
بلدان معيــــــنة كانت إذا فقط السلع من معينة جمموعة على تؤثر وقد تقصيها الصعب
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املستوي على أو األعلى التجميع مستوى على إما تنقيح البيانات ويتم
املســــتخدَمة التوفيق يتوقف على منهجية وذلك للمنتجات، التفصيلــــي
التجميع مســــتوى على وتتضمن التعديالت واإلجراءات املتفق عليها.
املســــتخدمة التعاريف ويف الســــلع تغطية يف االختالفات تعديل األعلى
والتأمني، الشــــحن ويف التقييم، إجراءات واختالف التجارة؛ نظــــام يف
واالختالف الناقص اإلبالغ وكذلك اختالف مواقيت التســــجيل؛ ويف
وإعادة الصادرات وإعادة غري املباشرة والتجارة البلدان، إىل النســــبة يف
أسباب البحث عن الضروري من يكون األحيان بعض ويف الواردات.
يقدمها اليت من املعلومات واالستفادة املعاملة مستوى على االختالفات
والوكاالت التجارية االحتادات معلومــــات وكذلك اإلقرارات مقدمــــو
طريق االستقصاءات عن عليها احلصول يتم اليت املعلومات احلكومية أو
إذا خاصة التصنيف يف تعديل إىل أيضــــًا حيتاج األمر وقد اخلاصــــة١٣٩.
ــــق التصنيف املنسَّ من ٩٩ ٩٨ و الفصلني يف إليها املشــــار البنود كانت
ينبغي توزيع هذه األحوال هذه ويف التجارة. يف جمموع داخلة ليســــت
إىل إعادة حتتاج من أا ال والتأكد الفصل إىل مستوي على األقل البنود
يف االختالفات اكتشاف فيها وهناك حاالت ميكن إدراج. أو تصنيف
البيانات أي حتديد الصعــــب حل.ألن من بدون تبقى ولكــــن البيانــــات
الوقت من معقول غري قدر إنفاق بدون التعديل ألغراض أكثر موثوقية
واالتفاق عليه يتم التعرف أثر كل اختالف تقدير أمكن ورمبا واملوارد.
املتاحة. املعلومات ذلك، حبسب ال ميكن ورمبا التعديل املناسب، على
إىل مزيد التنقيحــــات إعداد يف الصعوبــــات تؤدي وقــــد - ٢٩٠
تفصيًال أكثر مستوى على االختالفات حتليل مثل التوفيق، أنشــــطة من
إليه (يشــــار التعديالت وحســــاب باقي مســــتويات الســــلع، ناحية من
قيمة لة من املعدَّ الصادرات قيمة بطرح وذلك أخرى“) ”بنود باعتباره

عليها. املتفق لة املعدَّ الواردات
اليت النقطة الشركاء ُيقرِّر أن جيب التوفيق. دراسة انتهاء - ٢٩١
عرض طريقة على يتفقوا أيضًا أن وجيب متت. قد عندها الدراسة تعترب
حركة اجتاهي مــــن اجتاه لكل ”موفَّقة“ ل قيمــــة ُتســــجَّ هل - النتائــــج
وميكن البيانات. جمموعيت اختالف لسبب توجيه جمرد أو ُيقدَّم التجارة

من وجمموعة الرئيســــية موجز عن نتائجها ببيان التوفيق دراســــة اختتام
الفروقات جلميع حــــل إجياد وبدأ يتوقع النتائج. تفصيــــل ا املرفقــــات
مالحمها شــــريكني بلدين بني كل توفيق عملية أن لكل ومــــع الكبــــرية.
يتم الرئيســــية اليت بني التعديالت مالمح مشــــتركة هناك الفريدة، فإن
(انظر لتدفقــــات التجارة موفقة أرقام على احلصول أجــــل إدخاهلــــا من
املتحدة الواليات لتجربــــة وصفًا الذي يعرض أدنــــاه ٤ - دال املرفــــق

واملكسيك). وكندا

البيانات تبادل ١٣-٢

اإلبالغ عدم يكــــون حني وخاصة احلــــاالت، بعــــض يف - ٢٩٢
بني البيانات١٤٠ ميكن لتبادل شــــائعا، عة املجمَّ البيانات يف أو األخطــــاء
على التجار العبء مــــن ويقلل البيانات من نوعية ــــن ُيحسِّ الفرقــــاء أن
شــــامًال لكل هذا التبادل أن يكون وميكن اإلحصائية، وعلــــى اجلهات
تنطوي أا ُيَظن املعامالت من معينة على جمموعة أو قاصرًا املعامالت
ترتيبًا دائمًا أو التبــــادل هذا أن يكــــون خاصة. وميكن مشــــاكل علــــى

مؤقت. وضع معيَّن لتناول زمين إطار مقتصرًا على
القيام املهــــم من البيانــــات تبــــادل علــــى وقبــــل االتفــــاق - ٢٩٣
فهم الوصول إىل من أجــــل التجارة لتوفيق بيانات لــــة مفصَّ بدراســــات
األمر حيتاج الــــيت والتعديالت الفرقاء إحصــــاءات بني للفــــروق كامــــل
إحصاءات الشــــريك من البلد صادرات بيان الســــتخالص إدخاهلا إىل
أكرب بتدقيق تقــــوم اجلمارك ونظــــرًا إىل أن الطــــرف اآلخــــر. واردات
من الصادرات بيانات اســــتقصاء أكثر العملي بالنســــبة للواردات فمن

الشريك. للبلد الواردات بيانات
الســــلع لرموز حتليل إجــــراء جيــــب التصنيــــف. - جــــداول ٢٩٤
الرموز املستخدمة من الشــــريكني مقابل يف صادرات كل املســــتخدمة
إضافتها الرمــــوز الواجب لتحديد اآلخــــر للطــــرف الســــلع واردات يف
للطرف الصادرات بيانات احتياجات ُتلــــيب لكي تصنيــــف الوادات إىل
من فليس ذلك كثرية١٤١. ومع تغيــــريات إىل حيتاج األمر وقد اآلخــــر.
الصادرات والواردات تكون فيه تصنيفات وضع إىل نصل أن املحتمل
للتســــجيل إجراءات بوضع الفرقاء يقــــوم أن جيب ولذلــــك متطابقــــة.

املقابلة. الصادرات إىل رموز الواردات تصانيف لتحويل
اختلفت وإذا الكمية، وحدة مقارنة جيب الكمية. وحدة - ٢٩٥
جدول وضع الوحدة أو نفس اســــتخدام على الطرفان يتفق فيجب أن
أن حيث ا معترف عملية وهناك اختالفات أو إجراء للتقدير. معادلة
ال يعتمد وأحيانًا موجودة تكــــون ال أحيانًا للواردات بيانــــات الكمية

للقيمة. توليه مما للكمية أقل عناية تويل اجلمارك ألن عليها

العادية.  الرمسية اإلحصاءات يف تدخلها وال منفصل بشكل معينة سلع واردات ل تسجِّ
وعلى املعنية، السلع لفئات موازنة التجارة من أجل املبالغ جيب إدراج هذه ذلك (ومع
جتارة الطائرات)؛ (ج) يف جمموع احلربية الطائرات ُتدَرج جتارة أن جيب املثال سبيل
الترميز أخطاء (مثًال الوقت تتغيَّر مبرور قد اليت التنقيحات عادية وهي غري تعديالت
ميكن أو تكميلية معلومات  أساس على عليها التعديالت إجراء وميكن والتجهيز)

سلسلة تقديرات. استقاؤها من

املتحدة. فقد  والواليات وكندا املكسيك بيانات التجارة بني ذلك أمثلة من ١٣٩ 
التجارة وزارة من بدعم واجلغرافيا واملعلوماتية لإلحصاء الوطين املكسيكي املعهد قام
من التعرف الداخلي) أمكن التجهيز تشبه عملية (وهي املاكيالدورا خاص لتجارة مبسح
عام وبوجه يًا. وتقديره كمِّ البيانات يف االختالف الكبري مصادر من مصدر على خالله
وحيدث أحيانًا اخلاصة. بياناته فحص على طرف كل قدرة من السرِّية اعتبارات حتّد قد
ألن االختالفات حترِّي يف أكرب بشكل ينجح قد األكرب القيمة الذي عنده الطرف أن
بيانات يف موجودة تكون قد ال املعامالت اليت أن يتفحص تفاصيل الطرف هذا بوسع

الطرف اآلخر.

البلد  يف الواردات لبيانات ما بلد استخدام الغالب يف هو البيانات تبادل  ١٤٠

لديه. الصادرات لبيانات كبديل أو كمدخل الشريك

مع  املعلومات تتبادل لكي للسلع رمز ٣ ٠٠٠ حنو مثًال  كندا أضافت ١٤١ 
املتحدة. الواليات
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الصرف ســــعر على أن يتفق الطرفان جيب العملة. حتويل - ٢٩٦
حتويل اجتاهات تدفق التجارة الســــتخدامه يف مــــن اجتاه لكل بالنســــبة

اآلخر. الطرف عملة الواردات إىل بيانات
توفيق نتائج واقع يتفق الطرفان من التعديــــالت. جيب أن - ٢٩٧
الرئيســــية ومن التعديالت إدخاهلا. جيب اليت التعديالت البيانــــات على
(ولكي ثالثة أطراف فيها تدخل اليت بيانات التجارة تطبيقهــــا املحتمــــل
أبلغوا يكون املســــتوردون قد أن جيــــب التعديالت هذه إجــــراء ميكــــن
على تقدير التعديالت وكذلك البضاعة)، منشأ وبلد الشــــحن بلد عن
مصادر متطابقــــة أو تكون البيانات تكون تغطيــــة بــــد أن وال القيمــــة.
بيانات يف تدخل مل تصديــــر معامالت ألي بالنســــبة معروفة البيانــــات
بإدخال طرف كل أن يقوم األمر يقتضي وقد الطرف اآلخر. واردات
موانئ (مثًال اآلخــــر. الطرف احتياجات ليليب البيانــــات عناصر بعــــض

الشحن).
الطرفان يتفق أن جيب ومواعيد إصدارها. البيانات جتهيز - ٢٩٨
التجارة بإحصاءات اخلاصة البيانات إلصدار املواعيد من سلســــلة على
ملفات لتبــــادل جدول على يتفقــــا أن كمــــا جيب والســــنوية الشــــهرية
اليت املعامالت إجراءات استعراض على يتفقا أيضًا أن وجيب البيانات.

الصادرات. بيانات يف ل ُتَسجَّ مل
مناسبة تسمح تغيريات إىل األمر حيتاج القانونية. املسائل - ٢٩٩
شــــرط إلغاء على بســــهولة ُيتفق البيانات تبادل وإذا مت البيانات، بتبادل
أن وجيب البلد اآلخر. إىل التصدير حالة التصدير يف مســــتندات تقدمي

طرف. كل لدى السرِّية متطلبات تراعى

الطرفني بني وثيق تنسيق وجود الضروري من التنســــيق. - ٣٠٠
اتصاالت يشــــمل التعاون من النوع وهذا مســــتويات، عدة على رمبــــا
استعراض عن املســــؤولني العمل مســــتوى على املوظفني بني رمسية غري
اجلمارك عن من ممثلني تتكون هيئة للرقابة إنشاء ورمبا ونشرها البيانات
معاجلة هذه الرقابة هيئة تتوىل وميكن أن يف البلدين. اإلحصاء وجهات
اليت التغيريات بشــــأن املعلومات تبادل ميكنها كما تنشــــأ اليت املســــائل

من البلدين. أي على نظام تدخل

تقليل إىل أن يؤدي ميكن البيانات تبادل مصــــادر - املزايــــا. ٣٠١
كانت خاصة إذا البيانــــات، نوعية ــــن وأن ُيحسِّ اإلبالغ لعــــبء كبــــري
وهذا عنه. ُيبلَّــــغ مل كبري جزء علــــى حتتوي الشــــريك البلد صــــادرات
بني الســــلطات والتعاون أن يعــــزز االتصــــاالت أيضًا ميكــــن اإلجــــراء

يف البلدين. واإلحصائية اجلمركية

على العبء املعلومات من تبادل يزيد أن ميكن العيــــوب. - ٣٠٢
لتلبية بيانات إضافية عن عناصر أن يبلغوا عليهم إذا كان املســــتوردين
تعديل الطرفني يف من مرونة أي يقلل من البلد املصدر وقد احتياجات
التصنيف عمليات تطابق ونظرًا لضرورة اجلمركية. العملية أو التصنيف
وقد شــــركاء. بني عدة تبادل املعلومات تنفيذ فمــــن الصعب واملعاجلــــة
كبرية كميات هناك تكون حني البيانات تبادل تنفيذ الصعب يكون من
طريق عن اآلخر البلــــد إىل طريقها يف البلدين أحــــد تعرب التجــــارة مــــن
يف اختالفات حتدث حبيث بعيدًا الشــــريك البلد إذا كان أو ثالث. بلد

البيانات. تسجيل توقيت
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القومية، السلع واحلسابات إحصاءات التجارة الدولية يف - عشر الرابع الفصل
املدفوعات موازين وإحصاءات

الدولية التدفقات بيانات تســــجيل يتم املفاهيمية. العالقة - ٣٠٣
واحلسابات التجارة، إحصاءات إحصائية: ُنظم ثالثة باستخدام للسلع
خمتلف لتلبية أنشــــئت الثالثة الُنظم هذه املدفوعات. وموازين القومية،
نظامي تنســــيق مت وقد والدوليــــني. الوطنيــــني املســــتعملني احتياجــــات
اآلونة يف املدفوعات ١٩٩٣ وموازيــــن القومية احلســــابات إحصاءات
نشــــرة الوثيقة اعتماد أدى كذلك متطابقان تقريبًا. اآلن ومها األخرية،
من كبري حد إىل التجــــارة إحصاءات اقتراب إىل املفاهيــــم والتعاريــــف
جماالت عدة يف القوميــــة وموازين املدفوعــــات إحصاءات احلســــابات
فتجميع ذلك ومع .(١٦٢ الفقــــرة نشــــرة املفاهيم والتعاريف، (انظــــر
يتطلب التجارة إلحصاءات الرئيســــيني للمستخدمني املناســــبة البيانات
عن املختلفة والتعاريف املفاهيم من بعدد التجارة إلحصاءات االحتفاظ
القومية وموازين احلسابات إحصاءات يف املستعملة والتعاريف املفاهيم
الُنهج بني االختالفات ويرد فيما يلي عرض عام ألهم املدفوعات١٤٢.
يف احلســــابات املســــتخدمة والُنهج التجارة إحصاءات يف املســــتخدمة
يف اجلهود اجتــــاه على وكذلــــك نظرة املدفوعات، وموازيــــن القوميــــة
(انظر للمقارنة. البيانــــات هذه قابلية إىل حتســــني دف اليت املســــتقبل

أعاله). ٢٦٦ أيضًا الفقرات ٢٦٢ إىل

للســــلع املادية احلركة التجارة إحصاءات تغطي التغطية. - ٣٠٤
إحصاءات أما منها، خصمًا أو للبلــــد املادية للموارد تعترب إضافة الــــيت
صــــورة لتدفقات تم بإبراز املدفوعات وموازيــــن القومية احلســــابات
وعمًال املقيمني١٤٣. وغري املقيمني بني امللكية عن حتويل الناجتة الســــلع
إحصاءات إىل احتياجات التجارة وجعلها أقرب إحصاءات حتسني على
نشرة املفاهيم توصي املدفوعات موازين وإحصاءات القومية احلسابات
ُمعرَّف هو (كما االقتصادي اإلقليم عبور حدود باستخدام والتعاريف
تسجيل لوقت العام باعتباره املعيار احلسابات القومية ١٩٩٣) نظام يف
تغيري أن مبدأ ويالحــــظ أعاله). ١٠ الســــلع (انظــــر الفقرة يف التجارة
املتعلقة املســــائل بعض إحصاءات التجــــارة حلل يف يســــتخَدم امللكيــــة

والطائرات). السفن يف التجارة تسجيل وقت (مثًال باحلدود

الثالثة جماالت اإلحصاء بني كبرية اختالفات توجــــد وال - ٣٠٥
تفترض املثــــال فعلى ســــبيل مبمارســــات جتميع البيانات. يتعلــــق فيمــــا
إحصاءات أن وموازيــــن املدفوعــــات القومية احلســــابات إحصــــاءات
احلاالت بعض ويف لتغيري امللكية. قريبة صورة تعطي عام التجارة بشكل
منه خصمًا تعترب أو للبلد املادي الرصيد تضيف إىل البضاعة كانت إذا
اليت للتصنيع والسلع الواردة السلع (مثًال حتويل امللكية حقوق دون من
آخر والســــلع برسم بلد يف املوجودة وفروعها األم الشــــركة بني تنتقل
باعتبارها التجارة إحصاءات تعاملها احلــــاالت هذه فإن املايل) اإلجيــــار
موازين وإحصاءات القوميــــة احلســــابات تعاملها بينما تعاريف مســــألة

امللكية١٤٤. تغيري مبدأ من استثناًء باعتبارها املدفوعات

وموازين القوميــــة احلســــابات إحصاءات واملفتــــرض يف - ٣٠٦
تغطية ُتَغّط مل معيَّنة كانت هناك جمــــاالت فإذا شــــاملة، املدفوعات أا
غري قانوين بشــــكل أو تغادرها البلــــد تدخل الســــلع اليت مثــــل كاملــــة،
فإن املوانــــئ األجنبية، يف الوطنية الســــفن على يباع الذي الســــمك أو
إىل ُيضطرون القومية واحلســــابات املدفوعات يف موازين اإلحصائيــــني
مستوى على عادة التقديرات هذه وتتم الفراغات. مللء تقديرات عمل
التقديرات هذه بإدخال يوصى تساؤل. وال موضع دقتها وتظل جتميعي
القومية احلســــابات نظام يف اســــتعماهلا وإن كان التجارة إحصاءات يف
احلصول على يســــاعد ألنه يربره ما له املدفوعات موازين وإحصاءات
أي معلومات تقدمي ُيعترب ولذلك التجارة. لتدفقات أكمل صورة على
املدفوعات موازين إحصــــاءات عن املســــؤولة اإلحصاء جلهات إضافية

مهمًا. نشاطًا القومية واحلسابات

أســــاس على الصادرات أســــعار تقييم ُيســــتخَدم - التقييم. ٣٠٧
القوميـــة احلســــابات إحصــــاءات ويف التجــــارة يف إحصــــاءات فــــوب
إذ فمختلفة. الواردات تقييم املتبعة يف الُنهج أما املدفوعات. وموازيــــن
أســــاس سيف على الواردات بتقييم والتعاريف، املفاهيم نشــــرة توصي
التقييم املدفوعات وموازين القومية احلســــابات إحصاءات تتطلب بينما
على التقييمات تكفي التجارة إلحصاءات فوب. وبالنسبة على أساس
اإلحصائية، كما األغراض من لكثري للواردات بالنســــبة سيف أســــاس القومية  واحلسابات املدفوعات موازين إحصاءات جتميع جهات تقوم ١٤٢

وموازين القومية احلسابات أغراض يتفق مع مبا البضائع التجارة يف إحصاءات بتعديل
املدفوعات.

موازين  ونظام ١٤-٥٥؛ الفقرة ١٩٩٣ القومية  احلسابات نظام انظر ١٤٣

.١١١ و املدفوعات الفقرتان ١٣
ونظام  ١٤-٦٤؛ إىل ١٤-٥٧ الفقرات ،١٩٩٣ القومية احلسابات ١٤٤ نظام

و٢٠٦. و٢٠٥ ١٩٧ الفقرات املدفوعات موازين
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أخرى ألغراض مهمة فوب مطلوبة على أساس الواردات تقديرات أن
و ١٢١). ١٢٠ الفقرتان والتعاريف، نشرة املفاهيم (انظر

باعتبار املفاهيم والتعاريف، نشرة توصي الشريك. البلد - ٣٠٨
(للصادرات)، معروف مقصد آخر وبلد للواردات) (بالنسبة املنشأ بلد
أو الشــــحن بلد اســــتخدام املدفوعات موازين تفضل إحصاءات بينمــــا
وتوصي امللكية بالنســــبة ملبدأ تغيــــري دقيق نســــيب كتقريب املقصد بلــــد

الشــــحن، بلد حبســــب التجارة بيانات ألمهية ونظرًا باســــتخدامه١٤٥.
باعتبارها البيانــــات هذه بتجميــــع املفاهيــــم والتعاريف نشــــرة توصــــي
مجع يف جمال جتربتهــــم البلــــدان من كثري إضافيــــة. ويعتــــرب معلومــــات
يف وحنن ناجحة جتربة اإلرسال بلد حبسب مفصلة الصادرات إحصاءات

هذه. النظر وجهة نؤيد الدليل هذا

موازين املدفوعات“  إحصاءات الدويل: ”دليل جتميع النقد صندوق انظر ١٤٥

.٨٢٥ الفقرة ،(١٩٩٥ العاصمة، (واشنطن،
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ألف املرفق

اجلمركية للمستندات أمثلة
وبلدان األوروبية اجلماعة يف املســــتخدم الوحيد اإلداري املستند منها خمتلفة اجلمارك مســــتندات تســــتعمل - ١
استمارات ومنها املستعملة دوليًا واملستندات الواليات املتحدة يف الشحن شركات الذي تقدمه الصادرات وإعالن أخرى،
االستمارات بأنواع علم على يكونوا أن اإلحصاء مبوظفي وحيسن .(CN23 و CN22 االستمارات العاملي (مثًال الربيد احتاد

اإلنترنتأ. شبكة على منها أمثلة على احلصول وميكن واالحتادات اجلمركية، األخرى البلدان يف املستخدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www. eur-export.com/anglais/apptheo/logistique/douane/ انظر الوحيد اإلداري املستند عن املعلومات من ملزيد أ

.http://www.asycuda.org/sad.htm و declarationa.htm 

.http://www.census.gov/foreign-trade/regulations/forms/index.html انظر للطبع قابلة نسخة على وللحصول
http://www.mend.com/html/download.html) ،املثال سبيل  على انظـر، األخرى  البلدان يف املستعملة لالستمارات وبالنسبة
على العاملية اجلمركية املنظمة وصلة أيضًا انظر ،http://www.customs.govt.nz/commhome/formhome.htm (New Zealand) و (Canada

.http://www.wcoomd.org/netscape/frmpublic_en.htm لإلدارات األعضاء اجلمركية للمكاتب واملخصصة اإلنترنت شبكة
.http://pe/usps.gov/cpim/ftp/manuals/imm/immc1.pdf انظر للربيد اجلمركية االستمارات على ولالطالع
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املرفق بــاء

سيف أساس السعر سعر الفاتورة للحصول على القيمة على تعديل
التسليم شروط حسب للسلعة، فوب أو

التكلفة بنود ال تتفق مع التســــليم، وقد شــــروط حبســــب كبريًا اختالفًا يف الفاتورة اليت ُتدرج البنود - ختتلف ١
البنود وإجراء التعديالت الالزمة هذه على التعرُّف فوب. وينبغي أساس على أو سيف أساس على القيمة تعريف يف الواردة

السلعة. لقيمة تقديرها عند العملية ذه قامت قد مل تكن اجلمارك إذا حسب االقتضاء
سيف القيمة بأسعار على للحصول الالزمة إرشادات بشأن التعديالت ٢ - وباء ١ - اجلدولني باء يف ويرد - ٢
جانب تسليم الناقل، تسليم املصنع، تسليم هي: الشــــروط وهذه للتسليمأ. عشــــر الثالثة الشــــروط من لكل فوب بأســــعار أو
،(CPT) النقل مدفوعة والتأمني (سيف)، والشحن التكلفة خالصة والشحن، التكلفة خالصة السفينة، ظهر تسليم السفينة،
خالص تسليم الرسوم، خالص غري تسليم الرصيف، تسليم الســــفينة، تســــليم تســــليم احلدود، ،(CIP) والتأمني النقل مدفوعة

جدول. يف كل اخلانات يف أعلى مذكورة التسليم الرسومب. وشروط
تنطبق وقد ال إرشادية هي لبنود التكلفة القائمة وهذه اجلدول. على ميني األوىل اخلانة يف بنود التكلفة وترد - ٣
من معاملة ُيســــتبعد منها، أو الفاتورة يف ما إذا كان ســــُيدرج وكذلك التكلفة بند حمتوى خيتلــــف وقــــد احلــــاالت. مجيــــع يف
يف ”ســــيف“ العمود الطرفني. ويبني بني التعاقدية االتفاقات وعلى املتطلبات القانونية للبلد وذلك يتوقف على أخرى، إىل
واليت فوب القيمة أو ســــيف القيمة تعريف يشــــملها اليت التكلفة بنود ٢ باء اجلدول ”فوب“ يف ١ والعمود باء - اجلدول
.((Y) باحلرف ُمَعلََّمة (وهي الشروط هذه مبوجب تسليمها عند املصدرة/املستوردة للسلع الفاتورة سعر يف ُتدرج أن يفترض
تســــلم عند الفاتورة ســــعر يف مدرجًا يكون أن (أ) يفترض التكلفة بند كان إذا ما فتبيِّن جدول كل يف األخرى األعمدة أما
مســــتبعدًا أن يكون أو (ب) بالعالمة (*)؛ إىل تعديل (ُمعلَّم األمر حيتاج ال احلالة هذه الشــــروط ويف البضاعة مبوجب هذه
وإذا .((-) بعالمة (ُمَعلَّم منها وُيطرح الفاتورة ســــعر يف داخل (ج) أو ((+) بعالمة إليها (ُمَعلَّم ويضاف الفاتورة ســــعر من
فوب أيضًا. القيمة أو سيف القيمة من مث ومن الفاتورة قيمة من ُيستبعد أن يفترض البند أن ذلك فمعىن فارغة اخلانة ُترَكت
ينبغي احلالة ففي هذه غري صحيح الفاتورة قيمة من داخلة/مستبعدة البند تكلفة بأن االفتراض أن معينة حالة يف حدث وإذا

احلالة. حسب القيمة إضافة/حذف
التســـليم شــروط مبوجــب مثًال مستــوردة إذا كانت السلــع باء. املرفق جداول الستعمال شرح يلي وفيما - ٤
نقل على التأمني احلالــــة ينبغي إضافة ففي هذه (١ - (انظر اجلدول باء خمزن املشــــتري) تســــليم اجلمــــارك (مدفوعــــة (DDP)

خصم إحصاءات الواردات يف به هو موصى كما سيف تسليم السلع قيمة تقدير من أجل يتطلب ذلك ولكن الدويل، السلع
املستورد البلد يف النقل وتكلفة الرسوم وغريها من اجلمركية الضرائب ذلك يف االسترياد مبا عند اجلمركي التخليص تكلفة
شــــروط البضاعة مبوجب تصدير حالة ويف املشــــتري. خمزن يف التفريغ وكذلك املســــتورد البلد يف النقل أثناء التأمني وتكلفة
الدويل النقل أثناء والتأمني املســــتورد البلد حدود إىل الدويل النقل الفاتورة تكلفة قيمة من ختصم (٢ - (اجلدول باء ســــيف
إلحصاءات بالنســــبة به موصى هو كما فوب على الســــعر احلصول أجل وذلك من االســــترياد ميناء يف الســــلع تفريغ وتكلفة

الصادرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

العاملية منظمة التجارة اتفاق من املادة ٨-١ مبوجب مطلوبة أخرى تعديالت إىل أي هذه التعديالت باإلضافة إجراء جيب أ 
التقييم. بشأن

أن وجيب اإلنترنت. شبكة على www.incoterms.org الدولية التجارة غرفة موقع التسليم انظر شروط على لالطالع ب

واملشتري. البائع بني باالتفاق التسليم شروط تعديل املمكن من أن اإلحصائيني أذهان يف يكون
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على احلصول أجل من الفاتورة سعر على تدخل اليت التعديالت باء-١ اجلدول
املستوردة تسليم سيف السلع قيمة
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م

ر املصدِّ البلد يف التكلفة
الداخلي . . . . . . النقل على الشحن تكلفة -  ١Y+***********
الرئيسي الشاحن إىل خمزن البائع النقل من تكلفة - ٢Y+***********
املصدِّر . . . . . البلد حدود التأمني إىل تكلفة - ٣Y+***********
املصدِّر البلد التجارة يف الشحن ومستندات عقد - ٤Y+*+*********
الرئيسي . . . . . الشحن على الشاحن تكلفة -  ٥Y++أ **********

يف ذلك مبا التصدير عند اجلمركي التخليص - تكلفة  ٦
أخرى . . رسوم أو التصدير على ضرائب *********+*+Yأي

الرئيسية النقل وسيلة

ملستورد . . البلد حدود إىل الدويل النقل تكلفة - ٧Y+++++***+***

الدويل . . . . . . . . . . الشحن أثناء التأمني - ٨Y++++++*+++++

البلد املستورد يف التكلفة

مبا يف االسترياد ميناء عند التخليص اجلمركي تكلفة -  ٩
أخرى . . رسوم وأي ضرائب االسترياد --ذلك
االسترياد . . . . . . . ميناء يف التفريغ تكلفة - ***++***++++Yب١٠
يف البلد املستورد  . . . . . . . . النقل تكلفة - ١١--
املستورد . . . البلد يف النقل أثناء التأمني تكلفة - ١٢--
املشتري . . . . . . . . خمزن يف التفريغ تكلفة - ١٣--

مطلوبًا السفينة ظهر على السلع حتميل كان وملا الفاتورة؛ قيمة يف جزئيًا تذكر أن وميكن واملشتري البائع بني السفينة ظهر على السلعة حتميل تكلفة فوب ميكن تقسيم شروط التسليم مبوجب أ

بالكامل. املستوردة اإلحصائية للسلع القيمة إىل تضاف جيب أن تكلفتها فإن البلد املستورد، يف املشتري إىل السلعة توصيل أجل من
االسترياد ميناء السلع يف تفريغ وملا كان يف قيمة الفاتورة؛ جزئيًا تدخل وأن واملشتري البائع بني ميناء االسترياد يف تفريغ البضاعة تكلفة قسمة ميكن سيف شروط مبوجب املستوردة للسلع ب بالنسبة

املستوردة. اإلحصائية للسلع القيمة بالكامل يف تدخل أن جيب تكلفتها فإن املستورد البلد يف املشتري إىل السلع تصل لكي مطلوبًا
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على احلصول أجل من الفاتورة سعر على تدخل اليت التعديالت باء-٢ اجلدول
رة تسليم فوب املصد السلع قيمة

التسليم شروط
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م

ر املصدِّ البلد يف التكلفة
الداخلي . . . . . . النقل على الشحن تكلفة -  ١Y+***********
الرئيسي الشاحن إىل خمزن البائع النقل من تكلفة - ٢Y+***********
املصدِّر . . . . . البلد حدود التأمني إىل تكلفة - ٣Y+***********
املصدِّر البلد التجارة يف الشحن ومستندات عقد - ٤Y+*+*********
الرئيسي . . . . . الشحن على الشاحن تكلفة - *********+++Yأ٥ 

يف ذلك مبا التصدير عند اجلمركي التخليص - تكلفة  ٦
أخرى . . رسوم أو التصدير على ضرائب *********+*+Yأي

الرئيسية النقل وسيلة

ملستورد . البلد حدود إىل الدويل النقل تكلفة - ٧--------

الدويل . . . . . . . . . . الشحن أثناء التأمني - ٨--

البلد املستورد يف التكلفة

مبا يف االسترياد ميناء عند التخليص اجلمركي تكلفة -  ٩
أخرى . . رسوم وأي ضرائب االسترياد --ذلك
االسترياد . . . . . . . ميناء يف التفريغ تكلفة - -----ب-١٠
يف البلد املستورد  . . . . . . . . النقل تكلفة - ١١--
املستورد . . البلد يف النقل أثناء التأمني تكلفة - ١٢--
املشتري . . . . . . . . خمزن يف التفريغ تكلفة - ١٣--

مطلوبًا السفينة ظهر على السلع حتميل كان الفاتورة، وملا قيمة جزئيًا يف تذكر أن وميكن واملشتري البائع بني السفينة ظهر السلعة على حتميل تقسيم تكلفة ميكن فوب التسليم شروط مبوجب أ

بالكامل. رة املصد للسلع القيمة اإلحصائية إىل تضاف جيب أن تكلفتها فإن املستورد البلد يف املشتري إىل السلعة توصيل أجل من
االسترياد ميناء السلع يف تفريغ وملا كان يف قيمة الفاتورة؛ جزئيًا تدخل وأن واملشتري البائع بني ميناء االسترياد يف تفريغ البضاعة تكلفة قسمة ميكن سيف شروط مبوجب املستوردة للسلع ب بالنسبة

للسلع املصدَّرة. اإلحصائية القيمة يف بالكامل ختصم أن جيب ر فإن تكلفتها املصدِّ البلد حدود عند املشتري إىل تصل السلع لكي مطلوب غري
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جيم املرفق

التحويل* عوامل

احلسايب عوامل التحويل ألغراض التحويل ١- جيم اجلدول

غة اُملبلَّ الكمية وحدات
االسم

حسب للكمية القياسية الوحدات
اجلمركية العاملية املنظمة

االسم
إىل املبلغة الوحدة من التحويل معامِل

الوحدة القياسية للكمية

١٥٩,٠٠٠لتربرميل
مسطح مكعبقدم ٠,٠٠٢٣٦متر
مكعب مكعبقدم ٠,٠٢٨٣٢متر
مكعبياردة مكعبة ٠,٧٦٤٦متر

مكعبكورد ٢,٥٥٠متر
٠,٠١٠مترسنتيمتر

مكعب ٠,٠٠١لترسنتيمتر
مكعب ١لترمتر ٠٠٠,٠٠٠
١ وحدة)دستة (١٢) ٠٠٠) ٠,٠١٢٠بآالف القطع/القطعة

١٢,٠٠٠قطعة/صنفدستة
٠,٣٠٤٨مترقدم

٣,٧٨٥لترجالون
٠,٠٠١كيلوغرامغرام
١٤٤,٠٠٠قطع/أصنافقائم

٤٥,٣٦٠كيلوغراممثقال (مائة رطل)
٠,٣٠٤٨مترقدم طويل

باوند) ٢ ٢٤٠) إنكليزي ١كيلوغرامطن ٠١٦,٠٠٠
مكعبلتر ٠,٠٠١متر

متري ١كيلوغرامطن ٠٠٠,٠٠٠
القطع/البنودالعدد ٠,٠٠١آالف
٠,٠٢٨٣٥كيلوغرامأوقية
٢قرياطرطل ٢٦٨,٠٠٠
٠,٤٥٣٦كيلوغرامرطل
٠,١٦٦٧دستة (١٢)زوج

مربع مربعسنتيمتر ١٠متر ٠٠٠,٠٠٠
مربع مربعقدم ٠,٠٩٢٩متر

مربعة مربعبوصة ٠,٠٠٠٦٤٥٢متر
مربعياردة مربعة ٠,٨٣٦١متر

رطل) ٢ ٠٠٠) أمريكي ٩٠٧,٢٠٠كيلوغرامطن
متر ١ ١متر٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠

قطعة ١ ١قطعة/صنف٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠
مسطح قدم ١ مكعب٠٠٠ ٢,٣٦٠متر

مربع قدم ١ مربع٠٠٠ ٩٢,٩٠٠متر
ترويسية ٠,٠٣١١٠كيلوغرامأوقية
(للنبيد) ٣,٧٨٥لترغالون

٠,٩١٤٤مترياردة
اخلامس. ,IMTS، الفصل Rev.2 انظر الكمية وحدة بشأن املناقشة من مزيد على لالطالع *
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املنسق املنسقإىلمنالتصنيف ُمعامِل التحويلالتصنيف

دهونوح٠٤٠١١٠ املائة يف ١ < زة، املركَّ غري ١,٠٣األلبان
دهونوح٠٤٠١٢٠ املائة يف ٦ إىل ١ زة، من غري املركِّ ١,٠١األلبان
املركزةوح٠٤٠١٣٠ غري والقشدة ٠,٩٩األلبان
املحالةوح٠٤٠٢٩١ غري والقشدة ٠,٩٩األلبان
حمالةوح٠٤٠٢٩٩ األخرى والقشدة ٠,٩٧األلبان
زوح٠٤٠٣١٠ مركِّ غري أو ز ٠,٩٧الزبادي مركَّ

املتجنبوح٠٤٠٣٩٠ اللنب اللنب، ١,٠٢خميض
زوح٠٤٠٤١٠ مركَّ غري أو ز مركَّ اللنب ١مصل
اللنبوح٠٤٠٤٩٠ مصل ١منتجات
بالقشرةوع٠٤٠٧٠٠ طيور، ٠,٠٠٠٠٥٨البيض،
جمففوع٠٤٠٨١١ صفار، ٠,٠٠٠٢٤٤البيض،
آخروع٠٤٠٨١٩ صفار، ٠,٠٠٠٠٧٣البيض،
جمففوع٠٤٠٨٩١ قشرة، بغري طيور، ٠,٠٠٠٢٤٤البيض،
آخروع٠٤٠٨٩٩ قشرة، بغري طيور، ٠,٠٠٠٠٧٣البيض،
جممدوح٢٠٠٩١١ الربتقال، ١عصري
آخروح٢٠٠٩١٩ الربتقال، ١عصري
اجلريب فروتوح٢٠٠٩٢٠ ١عصري
آخروح٢٠٠٩٣٠ احلمضيات، فواكه ١عصري
األناناسوح٢٠٠٩٤٠ ١عصري
الطماطموح٢٠٠٩٥٠ ١عصري
العنبوح٢٠٠٩٦٠ ١عصري
التفاحوح٢٠٠٩٧٠ ١عصري
أخرىوح٢٠٠٩٨٠ واخلضروات، الفواكه ١عصائر
١العصائر املخلوطةوح٢٠٠٩٩٠

كرميوح٢١٠٢٥٠٠ ٠,٧اآليس
والغازيةوح٢٢٠١١٠ املعدنية ١املياه
١الثلج ومياه الشربوح٢٢٠١٩٠
سكروح٢٢٠٢١٠ اليت حتتوي على ١املياه،
الكحوليةوح٢٢٠٢٩٠ غري ١املشروبات
الشعريوح٢٢٠٣٠٠ من املصنوعة ١البرية
١نبيذ العنب، غازيوح٢٢٠٤١٠
زجاجاتوح٢٢٠٤٢١ يف آخر، العنب، ١نبيذ
آخروح٢٢٠٤٢٩ العنب، ١نبيذ
آخروح٢٢٠٤٣٠ العنب، ١عصري
يف زجاجاتوح٢٢٠٥١٠ ١فرموت،
آخروح٢٢٠٥٩٠ ١فرموت،
أخرىوح٢٢٠٦٠٠ رة، املخمَّ ١العصائر
املقطرةوح٢٢٠٨٢٠ الروحية ٠,٩٢٥املشروبات
٠,٩٢٥الويسكيوح٢٢٠٨٣٠
والطافيةوح٢٢٠٨٤٠ ٠,٩٢٥الروم
واجلنيفوروح٢٢٠٨٥٠ ٠,٩٢٥اجلن
٠,٩٢٥الفودكاوح٢٢٠٨٦٠

(ح) احلجم لتحويل املتحدة األمم يف اإلحصائية الشعبة تستخدمها اليت العوامل ٢- جيم اجلدول
املنسق من التصنيف خمتارة لرموز بالنسبة (و) الوزن إىل (ع) والعدد/الوحدات
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التحيةوح٢٢٠٨٧٠ ٠,٩٢٥مخور
٨٠٪)وح٢٢٠٨٩٠ (أقل من أخرى كحولية ٠,٩٢٥مشروبات روحية
التبغوح٢٤٠٢٢٠ على حتتوي ٠,٠٠٠٠٠١السجائر اليت
الفحموح٢٧٠٦٠٠ من ر املقطَّ ١القطران
٠,٨٨البنـزولوح٢٧٠٧١٠
٠,٨٨التولولوح٢٧٠٧٢٠
٠,٨٨اإلكسيلولوح٢٧٠٧٣٠
٠,٧٣٥النفتالنيوح٢٧٠٧٤٠
املعطروح٢٧٠٧٥٠ ٠,٧٣٥مزيج اهليدروكربون
٠,٧٣٥الفينولوح٢٧٠٧٦٠
الكريوسوتوح٢٧٠٧٩١ ٠,٧٣٥زيوت
الفحموح٢٧٠٧٩٩ قطران من أخرى، ٠,٧٣٥الزيوت،
١,١٤الفحموح٢٧٠٨١٠
الكوكوح٢٧٠٨٢٠ ١,١٤فحم
خاموح٢٧٠٩٠٠ النفط، ٠,٨٦زيوت
غري اخلاموح٢٧١٠٠٠ النفط، ٠,٨٦زيوت
النفطوح٢٧١٢١٠ ٠,٨جيلي
زيتًاوح٢٧١٢٢٠ ٪٧٥ أكثر على الربافني حيتوي ٠,٨مشع
أخرىوح٢٧١٢٩٠ املعدنية، ٠,٨الشموع
الكلسيوح٢٧١٣١١ غري النفط، ١,١٤فحم
الكلسيوح٢٧١٣١٢ النفط، ١,١٤فحم
النفطوح٢٧١٣٢٠ ١,٠١بيتومني
١,٠١فضالت زيت النفطوح٢٧١٣٩٠
األسفلت الطبيعيوح٢٧١٥٠٠ البيتومني من ١,٠٤خملوطات
واملنسوجاتوح٣٤٠٣١١ اجللود ملعاجلة التشحيم ٠,٩زيوت
٠,٩زيوت التشحيم، أخرىوح٣٤٠٣١٩
واملنسوجاتوح٣٤٠٣٩١ اجللود ملعاجلة التشحيم ٠,٩دهون
٠,٩دهون التشحيم، أخرىوح٣٤٠٣٩٩
الوقودوح٤٤٠١١٠ ٠,٧٢٥خشب
األغصانوح٤٤٠١٢١ اخلشب مع ٠,٧قطع
األغصانوح٤٤٠١٢٢ بدون اخلشب، ٠,٧قطع
اخلشبوح٤٤٠١٣٠ وبقايا ٠,٧نشر اخلشب
اخلشبوح٤٤٠٢٠٠ ٠,٤فحم
مدهونةوح٤٤٠٣١٠ أو ٠,٧األعمدة، معاجلة
باألغصانوح٤٤٠٣٢٠ واألعمدة، اخلشب ٠,٧قطع
مريانيتوح٤٤٠٣٤١ املدارية، ٠,٧٥قطع األخشاب
أخرىوح٤٤٠٣٤٩ املدارية، األخشاب ٠,٧٥قطع
الزانوح٤٤٠٣٩١ ٠,٧٥خشب
اخلشبوح٤٤٠٣٩٢ ٠,٧٥ألواح
أخرىوح٤٤٠٣٩٩ أغصان، بدون ٠,٧٥األخشاب،
املزيَّتةوح٤٤٠٦١٠ غري احلديد، السكة ٠,٧٨فلنكات
أخرىوح٤٤٠٦٩٠ احلديد، السكة ٠,٧٨فلنكات
باألغصانوح٤٤٠٧١٠ ٠,٦أخشاب،
وغريهوح٤٤٠٧٢٤ ماهوجاين مدارية، ٠,٧أخشاب
أمحروح٤٤٠٧٢٥ مريانيت، مدارية، ٠,٧أخشاب
أبيضوح٤٤٠٧٢٦ مريانيت، مدارية، ٠,٧أخشاب
أخرىوح٤٤٠٧٢٩ مدارية، ٠,٧أخشاب
زانوح٤٤٠٧٩١ ٠,٧أخشاب،
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ألواحوح٤٤٠٧٩٢ ٠,٧أخشاب،
أغصانوح٤٤٠٧٩٩ بدون ٠,٧أخشاب،
َلةوح٤٤٠٩١٠ مشكَّ ٠,٦أخشاب، باألغصان،
َلةوح٤٤٠٩٢٠ أغصان،مشكَّ بدون ٠,٧أخشاب،
اخلاموح٤٥٠١١٠ الطبيعي، ٠,٢٤الفلِّني
أخرىوح٤٥٠١٩٠ الطبيعي، ٠,٢٤الفلِّني
مربعوح٤٥٠٢٠٠ الطبيعي، ٠,٢٤الفلِّني
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١ - دال املرفق
أملانيا خربة السفن: ملكية نقل لتتبع السفن سجالت استخدام

أملانيا ففي البلــــدان. من شــــبيهة بغريها أملانيا يف املمارســــة كانت رمبــــا - ١
اململوكة الســــفن ومجيع الســــجل الوطين. يف للمحيطات الســــفن العابرة ل ُتســــجَّ
األملان للمواطنني وجيوز العلم األملاين، ترفع أن جيب أملانيا إقامة يف هلم أملان ملواطنني
تســــجيل شــــهادة وتعطي أيضًا. األملاين العلم يرفعوا أن أجنيب يف بلد يقيمون الذين
عند ُتسَحب أو الشهادة هذه وتصدر األملاين، العلم يف رفع احلق لصاحبها السفينة
مسجلة السفينة تكون أن بد وال منه، شــــطبها أو السفن ســــجل يف الســــفينة إدراج
امللكية من عند تغيري الســــجل يف وجيب تســــجيل ملكية الســــفينة ترفع العلم. لكي
عملية الفيصل يف هــــو امللكية تغيري ويعتــــرب غري مقيم، شــــخص إىل مقيــــم شــــخص
باملحاكم السفن ملحقة وسجالت أملانيا، يف التجارة إحصاءات يف السفن تسجيل
الســــجل يف وشــــطب إىل إدراج امللكية فإن هذا يؤدي حدث تغيُّر يف وإذا املحلية.
تطلب إدارة اجلمارك وعندئــــذ بذلك. املحكمة بإخطار اجلمارك وتقــــوم املحلــــي،
بتصديرها أو (اإلدراج) باســــترياد الســــفينة إخطارًا م يقدِّ أن املقيــــم من الشــــخص
اإلحصاء مكتب إىل من اجلمارك عادًة اإلقرار هذا من صورة (الشــــطب)، وترســــل

الفيدرايل.
تقوم فــــإن اجلمارك املعلومات الصفقــــة إبالغ طريف أحــــد رفــــض وإذا - ٢
مبا الالزمة اإلجراءات كل يتخذ الذي الفيدرايل اإلحصاء مكتب إىل األمــــر بإحالــــة
ذاا ألغراض الســــجل بيانات ُتســــتخَدم وال األمر. اقتضى إذا غرامة فرض ذلك يف
اإلقرار إصدار لعملية املحرك هو السجل يف التغيُّر ُيعترب وإمنا إحصائي إعالن إصدار

بالطريقة املعتادة.
بدون أي ١٩٥٦ عام منذ به معموًال يزال ال أعاله املوصوف - واإلجراء ٣
القواعد اخلاصة حيث املبدأ فإن ومن عليه. يعتمد القول بأنه ميكن مث ومن مشاكل،
دول أخرى) أعالم رفع منع حظر إىل (باإلضافة يف رفع العلم، احلق وإثبات بالعلم
يضمن ذلك كل ســــجل، من يف أكثر الســــفينة بعدم تســــجيل تقضي اليت والقاعدة
شخص مقيم بني ملكيتها تنتقل حني املحيطات عابرة للسفن كاملة إحصائية تغطية

وارد. مرة غري من ألكثر التسجيل ويعترب مقيم. غري وشخص
بديل بيانات كمصدر الســــجل وحده اســــتعمال املمـــــكن من وليس - ٤
ينَظر أن ذلــــك ميكن ومع الالزمة، اإلحصائية العناصــــر مجيع ال حيتــــوي على ألنــــه
التأييد ساعد وقد السفينة. ملكية يف التغيري أساســــية لتتبع أداة باعتباره الســــجل إىل
األشــــخاص ألن نظرًا العملية ضبط يف التســــجيل بشــــأن اخلاصة للقواعد القانوين
إقرارات يرون ضــــرورة لتقــــدمي مــــا ال كثريًا املعلومــــات تقــــدمي منهــــم املطلــــوب
يف جبمعها يقومون اليت البيانات من ُتلغى أو ل ال ُتَسجَّ ألا السفن بشأن إحصائية

جماالم.

٢ - دال املرفق

الصني املنشأ: جتربة بلد حتديد

زراعة متت فيه الــــذي اإلقليم أو البلد هو املنشــــأ أن بلد الصــــني تعتَــــرب - ١
بشأن املســــتخَدم واملعيار بشــــكل كبري. حتويلها صناعتها أو أو أو تعدينها الســــلعة

ذات األربعة حتت العناوين التعريفية السلعة تصنيف يف تغيري إما هو التحويل الكبري
ومن على األكثر. املائة يف ٣٠ بنســــبة مضافة اكتســــَبت قيمة قد تكون أن أرقام أو

يلي: ما الصني يف املنشأ ببلد املتعلقة احلاالت اخلاصة بعض
املعدات أو املاكينات بإحدى املتعلقــــة والعدد واإلضافات الغيار قطــــع ( ( أ
أو الســــيارة، أو اجلهاز اآللة منشــــأ بلد نفس من تعتَــــرب أو الســــيارات األجهــــزة أو
أما إذا اجلهاز األصلي. مع والرقم حيث النوع من واتفاقهما معًا استريادمها بشرط
يتم العدد أو اإلضافات الغيار أو منشأ قطع حتديد منفصل فإن بشــــكل اســــتوِرَدت

فردي؛ بشكل
جهاز، غري أو آلة ألي األجــــزاء أو العناصر من الكاملــــة املجموعــــات (ب)
تضفي اليت املكوِّنات منشــــأ بلد نفس من تعَترب ُمَفرََّقة) أو شــــبه (أي ُمفرَّقة َعة جممَّ
نفس حتت ومصنفة معًا مستوردة تكون أن بشــــرط األساسي طابعها الســــلعة على

للتعريفة؛ الفرعي العنوان
اخلارج يف التجهيز نظــــام مبوجب جتهيزها يتــــم اليت للســــلعة وبالنســــبة (ج)

التجهيز. فيه جرى الذي البلد املنشأ هو ُيعَتَبر بلد اجلمارك تعريف حسب
غري ”بلد من باعتبارها الصــــادرات ل فتســــجَّ املنشــــأ بلد من التأكد ميكــــن مل وإذا

معروف“.

٣ – دال املرفق

املتحدة جتربة الواليات نشر املعلومات:

إحصاءات ونشــــر مجع ضرورة القانون يفــــرض املتحدة الواليــــات يف - ١
يتم املتحدة الواليات من قانــــون التاســــع الفصل من ١٣ املادة التجــــارة. ومبقتضى
للوالية القانونية والغاية األوىل وجتميعي. شهري أســــاس بيانات التجارة على نشــــر
دعم دائمًا هي التجارة نشــــر إحصــــاءات من احلكومية باملوارد ولألحــــكام اخلاصة

يلي: املتطلبات ما هذه ضمن ومن الفيدرالية، احلكومة متطلبات
بيانات يف الســــتخدامها التجميعي املســــتوى على بيانات قاعدة ) إقامة أ )
الواليات يف االقتصــــاد قياس أجــــل من واحلســــابات القومية املدفوعــــات موازيــــن

املتحدة؛
الشــــريك البلد املنتجــــات وحســــب التجــــارة حســــب بيانــــات نشــــر (ب)
هذه ورصد وسياسات التجارة واملالية االقتصادية السياسات وضع يف الستخدامها

السياسات.
وكذلك القطــــاع اخلاص، عن الفيدراليــــة أيضًا غري اجلهــــات - تراقــــب ٢
موارد بتقدمي بدورهــــا القطاعات هــــذه وتقوم التجارة. إحصــــاءات نشــــر كثــــب،

ضمنها: املتخصصة. ومن البيانات منتجات جتميع لدعم إضافية
يف الصناعة التجارة لتستخدمها عن املنتجات/شــــركاء تفصيلية ) بيانات أ )
يف املايل القطاع وليستخدمها األسواق واختراق الســــوق حبصة الدراســــات املتعلقة

الضريبية؛ السياسات وضع
السوق يف نصيبه حتليل النقل يف قطاع ليســــتخدمها النقل بيانات تدفق (ب)
النقل مرافق ومعدات من املســــتقبلية باالحتياجات التنبؤ هو آخر جمال حيوي ويف

هلا؛ واالستعداد وتصميمها

دال املرفق

البلدان خربة
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والترويج التخطيط االقتصادي يف الســــتخدامها حملية إحصائية بيانات (ج)
اإلقليمي. واملستوى الواليات مستوى على

وفيما الشهرية، النشرات إصدار مواعيد سنة أي بداية قبل عادة وتنشر - ٣
كالتايل: مواعيد عدة توجد املختلفة النشرات بإصدار يتعلق

َتْصُدر بشكل واخلدمات السلع يف التجارة كانت إحصاءات املاضي يف ( ( أ
ميزان وبيانات شهريًا، َتْصُدر التجارة بيانات فكانت خمتلفة. طبقًا ملواعيد منفصل
يف التجارة نطــــاق اتســــع فصليًا. وملا َتْصُدر اخلدمات فيها جتــــارة مبــــا املدفوعــــات
اليت التجارة إحصاءات جماميع بني االختالف يف الواليات املتحدة اتســــع اخلدمات
تصدر اليت اخلدمات يف التجارة مبا فيهــــا املدفوعات ميزان وبيانات شــــهريًا تصــــدر
الواليات بدأت املشــــكلة وملعاجلة هذه البيانات. مســــتعملي يربك كان مما فصليًا،
على السلع واخلدمات يف شهرية للتجارة بإصدار بيانات ١٩٩٥ سنة منذ املتحدة

املدفوعات؛ مليزان منقحة بيانات أساس
بيانات تبادل يف وكنــــدا املتحدة الواليات بدأت منــــذ ١٩٩٠ وأيضــــًا (ب)
من كل ويقوم الصادرات. عن الوطنية البيانات كبديل جلمع االسترياد عن شهرية
(واردات اآلخر الطرف بيانات من كبريًا تســــتخدم جزًءا إحصاءات بنشــــر البلدين
٢٥ متثل كندا وواردات الكندية من الصادرات يف املائة ٧٥ متثل الواليات املتحدة
مبكر يف وقت منذ البلدان اتفق الســــبب وهلذا األمريكية). الصادرات املائة من يف
على أساس وإصدارها ونشــــرها بيانات التجارة تنســــيق على البيانات تبادل ختطيط

اليوم. نفس يف شهري
إحصاءات تصدر اليت املتحدة الواليات وكاالت تقوم ذلك ولتحقيــــق - ٤
على جدول الكندية املناظرة، باالتفاق الوكاالت مع بالتشاور التجارة، عن شهرية
من يومًا ٥٠ إىل ٤٥ بعد النشرات مواعيد إصدار تكون حبيث لنشر البيانات زمين

الشهر. بيانات إقفال
صباحًا الثامنة والنصف الســــاعة النشــــرة، يف املحدد لصدور اليوم ويف - ٥
تنقيح واخلدمات مع يف الســــلع عن التجارة الشــــهر احلايل بيانات تصدر بالتحديد،
هذه وتصدر ذلك التاريخ. حىت السنوية التجميعية والبيانات السابق الشهر بيانات

األسس التالية: على تقوم صحفية نشرة شكل يف البيانات
التغيريات أكثر إىل تشري اليت الشهرية للبيانات مكتوبة مناقشة شكل ) يف أ )

والبلدان بشكل عام؛ السلع مستوى وعلى الكلي املستوى على طرأت اليت
وميزان والــــواردات الصــــادرات إمجايل بيانيــــة تبيِّن رســــوم يف شــــكل (ب)

املدفوعات؛
تبيِّن التايل: جداول شكل يف (ج)

وميزان والواردات للصادرات بالنســــبة للسلع الشــــهرية املجاميع •
لة مومسيًا)؛ (معدَّ سابقتني وسنتني احلالية السنة لشهور التجارة

لفئات التجارة وميزان والصادرات للواردات املجاميع الشــــهرية •
الشــــهر عن النفطية غري واملنتجات النفط من النهائي االســــتعمال
الثابت بدوالر بالســــعر فصليًا لة (معدَّ ســــابقة ســــنة وعن اجلاري

الواليات املتحدة)؛
ومناطق خمتارة بلدان مع التجارة وميزان الصادرات والــــواردات •
حىت والسنة والشــــهر السابق اجلاري عن الشــــهر خمتارة جغرافية
لة معدَّ (غري الســــابقة والســــنة اجلارية الســــنة عن النشــــرة تاريخ

مومسيًا).
من فئات رئيسية بالنسبة لسبع الشــــهرية. والصادرات الواردات •
السنة شهور احلسابات القومية عن يف النهائي االســــتعمال فئات

لة مومسيًا)؛ (معدَّ السابقة والسنة اجلارية

وميزان واخلدمــــات الســــلع من والواردات الصــــادرات • جماميــــع
لة (معدَّ سابقتني سنتني وعن السنة اجلارية شهور عن املدفوعات

مومسيًا)؛
الرئيســــية حســــب الفئات الســــلع من والصــــادرات الــــواردات •
اجلاري والشهر الشــــهر عن الدولية للتجارة النموذجي للتصنيف
مومسيًا)؛ لة معدَّ (غري السابقة والسنة اجلارية السنة وعن السابق
التكنولوجية للمنتجات املدفوعات والواردات وميزان الصادرات •
لة معدَّ (غري السابقتني والسنتني اجلارية السنة عن شهريًا املتقدمة،

مومسيًا)؛
النفط ذلك يف مبــــا النفطية، باملنتجــــات املتعلقــــة الطاقــــة واردات •
لة معدَّ (غــــري ســــابقة وســــنة اجلارية الســــنة اخلام، شــــهريًا وعن

مومسيًا)؛
خمتارة، بلدان حسب الغيار وقطع السيارات وصادرات واردات •

مومسيًا)؛ لة معدَّ (غري اجلارية وسنة سابقة السنة وعن شهريًا
اإلحصائية واملســــائل البيانــــات وتبويبهــــا مجع شــــرح أســــاليب •

األخرى؛
االشــــتراك، أســــاس عليه على احلصول ميكن شــــهري تقريــــر تكميلي (د)

التالية: األسس عن معلومات ويتضمن
املصدِّر حســــب مقر ا الــــيت الوالية حســــب الســــلع صادرات •
الصناعي ألمريكا التصنيــــف لنظــــام وفقًا املنتجــــات جمموعــــات
لة معدَّ (غري تارخيه إىل الســــنة وعن الشــــهر احلايل عن الشــــمالية،

مومسيًا)؛
حسب السلع فيها نشــــأت اليت الوالية حسب الســــلع صادرات •
ألمريكا الصناعي التصنيــــف لنظام وفقًا املنتجات فئات جماميــــع
لة معدَّ (غري تارخيه حىت السنة وعن اجلاري الشهر عن الشــــمالية،

مومسيًا)؛
وعن احلايل الشهر عن املنشــــأ، بلد حســــب اخلام واردات النفط •

مومسيًا)؛ لة معدَّ (غري تارخيه حىت السنة
عن بلدان املنشأ، حســــب التجارة والواردات وميزان الصادرات •
السنة اجلارية وسنة تارخيه وعن حىت الســــنة وعن الشــــهر اجلاري

مومسيًا)؛ لة معدَّ سابقة (غري
أساس على متاحة أخرى معلومات توجد اجلداول هذه إىل وباإلضافة (هـ)

منها: خمتلفة، على تفاصيل وعروض تشتمل االشتراك
الســــلع يف والصادرات لتجارة الواردات الكاملة البيانات قواعد •
أو بلد املقصد املنسق وحسب النظام يف املنتجات حسب مفصلة

والقيمة؛ الكمية وحسب املنشأ
فئات حســــب الصادرات بيانات تشــــمل النقل عــــن معلومــــات •
املتحدة الواليات يف منطقة املنشــــأ وحســــب العريضة املنتجــــات

املتحدة؛ الواليات يف اخلروج وميناء
التالية: بالوسائل البيانات ُتنشر (و)

اإلنترنت؛ •
اإللكتروين؛ الربيد •

ممغنطة؛ أقراص •
فاكس؛ •

مطبوعة؛ مواد •
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فتشمل: البضائع على بيانات التعديالت أما (ز)
األســــاس الســــلـــع يف جتميــع يتم واليومية. املومسية االختالفــــات •
االســــتعمال فئات من فئة ١٤٠ حنو املنســــق يف النظام تقارير من
كأســــاس تســــتخَدم والواردات، مــــن الصادرات لكل النهائــــي
على املومسية وتتم التعديــــالت مومسيًا لة املعدَّ حلســــاب البيانــــات
مئوية كنسب الشهرية التحركات تقدير مبوجبه أساس منوذج يتم
االستعمال سالسل من سلسلة لكل العام املستوى أو حتت فوق
توزيع تعيد اليت األخرى األساليب عن ختتلف ذا (وهي النهائي
بيانات تعديل ويتم الســــنة). شــــهور على الفعلية السلســــلة قيم
أيام الشهر؛ عدد أساس على النفطية واملنتجات النفط واردات

يف التجارة بيانات تعدل يف السعر: على أساس التغيُّر التعديالت •
.(١٠٠ = ١٩٩٦) للدوالر الثابتــــة القيمة أســــاس البضائع على
من ممكن مســــتوى أدىن على الســــعر لتغيُّر التعديل بالنســــبة فيتم
ذي التجميعي املستوى إىل ُتجَمع مث االستعمال النهائي مستويات
على عوامل التضخم وُتحسب النهائي. للمســــتعمل أرقام الســــتة
تقنيات باستخدام القياسية واألرقام لألسعار شهري مسح أساس

واملنتجات؛ القومي الدخل حسابات أجل من تطويرها مت
بيانــــات التجارة تعديل يتم املدفوعــــات: ميزان بيانــــات تعديــــل •
إعداد املســــتخدمة يف والتعاريف مع املفاهيم لتوفيقها الســــلع يف
تتضمن عام وبشــــكل القومية. واحلســــابات املدفوعــــات ميــــزان
البضاعة متر أن بدون حيــــدث الذي امللكية يف التغيري التعديــــالت
إىل خارجها. الواليات املتحدة أو يف منطقة مجركيــــة إىل داخــــل
البيانات على تقوم اليت التغطية لتكملة ضرورية التعديالت وهذه
تســــجيل يف إزالة أي ازدواج اجلمــــارك من أجل من املجموعــــة
تقييم أجل ومــــن الدولية احلســــابات مــــكان آخر يف يف املعاملــــة

قياسي؛ لتعريف وفقًا املعامالت
التايل: الوجه على املراجعة سياسة جتري التجارة: مراجعة بيانات (ح)

املنقحة اجلاري واملجاميع عن الشهر املجاميع شهر كل يف تصدر •
الشهر بيانات وتشمل اجلاري. للشهر مباشرة السابق الشهر عن
عددًا وكذلك الشــــهر أثناء متت اليت الفعلية املعامــــالت اجلــــاري
شهر كل ويف املاضية. الشهور املتأخرة من املعامالت صغريًا من
والوردات الصــــادرات املتحــــدة مبراجعة بيانات الواليات تقــــوم
الدوالر وبسعر اجلارية (باألســــعار مومسيًا لة املعدَّ التجارة وميزان
لالســــتعمال املجاميع وكذلــــك مومسيًا املعدلــــة وغــــري الثابــــت)

الشــــهر السابق تعديل بيانات الســــابق. ويتم الشــــهر النهائي عن
الشــــهر لتعكس البيانات جتميع يعاد حني الزمين التعديل بســــبب

الصحيح؛
السابقة السنة لشهور عام مراجعة سنوية كل من يونيه وجيري يف •
تســــلمها مت اليت التصحيحات والســــجالت إدخال مجيع فيها يتم

املعتادة؛ الشهرية املراجعة إعداد بعد
ِقَبل من مشترك بشكل الواليات املتحدة يف التجارة نشــــر بيانات ويتم (ط)
ومكتب البضائع يف التجارة بيانات بتجميع يقوم الــــذي الفيدرايل، التعداد مكتــــب
وكال املكتبني اخلدمات. يف التجارة بيانات بتجميع يقوم الذي االقتصادي التحليل

املتحدة. الواليات يف التجارة وزارة من جزء

٤ - دال املرفق
واملكسيك خربة كندا يف السلع: التجارة إحصاءات توفيق

١٩٩٧ - ١٩٩٦ املتحدة، والواليات

كندا، يف شعبة إحصاءات التجارة الدولية املشروع هم يف املشــــتركون - ١
يضم الذي اخلارجيــــة، التجــــارة بإحصاءات املعــــين املكســــيكي العامــــل والفريــــق
التجارة والتنمية ووزارة املكســــيك، وبنك العام والَدين اخلزانة وزارة عضويتــــه يف
اجلمارك وإدارة واملعلوماتيــــة، واجلغرافيــــا لإلحصــــاء القومي واملعهــــد الصناعيــــة،
بالواليات مكتب اإلحصــــاء يف اخلارجية التجــــارة وشــــعبة املتحدة، الواليــــات يف

املتحدة.
الكندية املكسيكية التجارة بيانات توفيق

لكل الرمسية التجارة إحصاءات أظهرت ١٩٩٧ و ١٩٩٦ عامــــــي يف - ٢
زيادة مع كبرية، اختالفات دال-٤-١، اجلدول يف الواردة واملكســــيك، كندا من

الصادرات. عن الواردات لكل بلد إحصاءات
املصدر هي املباشــــرة غري التجارة أن البيانات توفيق دراســــة من تبيَّــــن - ٣
كال االجتاهني. وتبّين يف وكنــــدا جتارة املكســــيك بني األرقام الختــــالف الرئيســــي
باعتبارها من األحيان كثري يف البضاعة يعاملون مقدمــــي اإلقرارات أن البحث مــــن
البضائع املثال ســــبيل فعلى املقصد النهائي. بلد إىل وليس الوســــيط البلد إىل هة موجَّ
إىل صادرات ل باعتبارها ُتسجَّ املتحدة الواليات عرب املكسيك إىل املشحونة الكندية
املكســــيك بينما ُتعاِمل إحصاءات الكندية يف إحصاءات التجارة املتحدة الواليات
مصادر من املصدر هذا تقدير مت وقد كندا. هو منشــــأها أن باعتبار الواردات هذه
من وهذا يوضح أكرب مصدر املكســــيك، واردات بيانات أســــاس على االختالف

الدراسة. فترة أثناء البيانات يف الفرق مصادر

١٩٩٧ و ١٩٩٦ واملكسيك لكندا الرمسية التجارة إحصاءات دال-٤-١ اجلدول
الدوالرات الكندية) (مباليني

جنوبًا املتجهة مشاًالالتجارة املتجهة التجارة

١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٦١٩٩٧

 . . . . . . . . املكسيك ٢واردات ٣٧٧٢ ٧٢٥ . . . . . . . املكسيك ٢صادرات ٩٦٢٢ ٩٨٦
 . . . . . . . . . ١صادرات كندا ٢٥٨١ ٣٢٨ . . . . . . . . . . ٦واردات كندا ٠٣٥٧ ٠١٩
 . . . . . . . . . . . . . . ١الفرق ١١٩١ ٣٩٧ . . . . . . . . . . . . . . ٣)الفرق ٤)(٠٧٣ ٠٣٣)
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كندا بني التجــــارة بيانــــات توفيق دراســــة أوضحــــت نتائــــج وهكــــذا - ٤
اإلحصاءات. يف األصلية الفروق أسباب من كبريًا واملكسيك جزًءا

املتحدة والواليات املكسيك بني التجارة بيانات توفيق

بــني ١٩٩٧ و لعامــــي ١٩٩٦ الرمسية إحصــــاءات التجــــارة أظهــــرت - ٥
كبرية اختالفات اجلــــــدول دال-٤-٢ يف الواردة املتحدة والواليــــــات املكســــــيك

صادرات بيانات عن للمكسيك املنشورة الصادرات والواردات بيانات تزيد حيث
املتحدة. ووردات الواليات

تدفقات املتجهة جنوبًا ألن البيانات على التجارة توفيق دراسة زت - ركَّ ٦
التجارة بشأن معيَّنة دراسة أي ُتجر مل أنه ومع الفروق. أظهرت أكرب فيها التجارة
التغطية فحص طريق عن يف االختالفات الفجــــوة تضييق فقد أمكن مشــــاًال املتجهــــة

ذلك. إىل وما واإلطار النظري والتصنيف اجلغرافية

١٩٩٧ و ١٩٩٦ املتحدة والواليات لكندا الرمسية التجارة إحصاءات دال-٤-٢ اجلدول
الكندية) (مباليني الدوالرات

جنوبًا املتجهة مشاًالالتجارة املتجهة التجارة

١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٦١٩٩٧

 . . . . . . . املكسيك ٩٢واردات املكسيك. . . . . . . ٧٩٩ ٣٣٤١١٣ ٦٨٥ ٠٣٢١٣٠ ١١٠صادرات
 . . . املتحدة الواليات ٧٧صادرات ٤٣٦٩٨ ٨٣٧ . . . املتحدة الواليات ٩٩٨ ٣٠٤١١٨ ١٠١واردات
 . . . . . . . . . . . . . ١٤الفرق ٨٩٨١٤ ٩٦٢ . . . . . . . . . . . . . ٨الفرق ٧٢٨١١ ٦٨٧

البحث إجراء مت االختالف ملصادر كمي حســــاب إجراء ميكن ولكي - ٧
التايل: امليداين

املكســــيكية أ املاكيالدورا جتارة مبســــح املكســــيكي الفريق العامل قام ( أ )
جتارة أن ومبا املتحدة. الواليات إىل خطًأ ُنِسَبت اليت للواردات تقدير على للحصول
البيانات يف فإن أثرها املكسيك مع الواليات املتحدة جتارة املاكيالدورا متثل معظم
إحصاءات االختالفات بني نصف من ما يقرب عن مســــؤوًال كان إذ كبريًا، كان

الدراسة. فترة البلدين يف

مكاتب إىل ميدانية بزيــــارات واملكســــيك ممثلو الواليات املتحدة (ب) وقام
إجراءات وعلى الوثائق على لالطالع وســــاندييغو وختوانا، بيتش لونج يف اجلمارك
مع إجــــراء مقابالت املســــح عملية البلدين. ومشلت يف العبــــور نقــــاط يف اجلمــــارك
للواليات اخلارجية التجارة منطقــــة يف العاملني ومع البلدين يف اجلمــــارك مســــؤويل

املاكيالدورا. من جتارة جتار عدة ممثلي ومع املتحدة

اجلنوب إىل املتجهة التجارة بشأن البيانات توفيق دراسة أوضحت وقد - ٨
يلي: فيما نوجزها مصادر االختالف من عددًا

بورتوريكو التجــــارة مع املتحدة تُــــدِرج الواليات اجلغرافيــــة. التغطيــــة أ ) )
ولكن البضائع، لتجــــارة املتحدة ضمن إحصاءاا للواليات التابعــــة فرجن وجــــزر
التغطية يف االختالف وهذا منفصلني. جتاريني شركاء باعتبارمها تعاملهما املكسيك
٢٦٢ يصل إىل كل من البلدين يف التجارة إحصاءات يف بســــيط اختالف عنه نتج

سنة ١٩٩٧؛ دوالر يف مليون ٣٣٥ و ١٩٩٦ سنة يف مليون دوالر

املكسيكية أو االســــترياد استمارة الشــــريك. تســــمح البلد إىل النســــبة (ب)
من أكثر على تنطوي املعاملة وحني فقط. واحد منشأ بلد عن باإلبالغ البيدمينتو،
املاكيالدورا جتار يقدمها املوجزة اليت اإلعالنات يف احلال هو كما واحد منشأ بلد
بأكرب حصة يســــتأثر الذي البلد فإن األخرى، التجميع مصانع املصانــــع أو وبعــــض
واردات بعض ل تنســــب إليه القيمة الكلية. وبناًء عليه ُتســــجَّ الذي هو القيمة مــــن
للمسح وطبقًا صحيح. غري املتحدة وهذا الواليات من رة ُمصدَّ باعتبارها املكسيك
املتحدة الواليات إىل خطأ اليت تنسب الواردات قيمة ر املكسيك تقدَّ به قامت الذي
بليون ٦,٩ و ١٩٩٦ ســــنة يف بليون دوالر مببلغ ٦,٣ املاكيالدورا مــــن َقَبل جتــــار

إحصاءات التجارة بني األصلي الفرق مــــن املائــــة يف أو ٤٥ يف ســــنة ١٩٩٧ دوالر
١٩٩٧؛ لسنة املائة و ٤٩ يف ١٩٩٦ لسنة يف البلدين اجلنوب إىل املتجهة

يف التصدير قواعد تقضــــي املتحدة. الواليات صادرات تســــجيل عــــدم (ج)
دوالر ٢ ٥٠٠ قيمتها تفــــوق تصدير معاملة أي عــــن باإلبالغ الواليــــات املتحــــدة
خاصة املســــتندات املطلوبــــة، مجيع تقــــدِّم ال الشــــركات بعــــض أن إال أمريكــــي.
البيانات توفيق عملية تتمكن ومل اخلارجية. التجارة مناطق اليت تصدِّر من الشركات
املتحدة الواليات الصادرات من اإلبالغ عن لعدم الكلي لألثر كمية قيمة تقدير من
بيانات بني كبري من باقي الفرق جزء مصادر بيَّنت قد كانت وإن املكســــيك، إىل

اجلنوب. إىل خيص التجارة املتجهة البلدين فيما

ختامية اعتبارات
تقييم الثالثة يف للبلــــدان مفيدة البيانــــات توفيق دراســــة نتائج كانــــت - ٩
حتتاج اليت املجاالت على للتعرف الفرصــــة وأتاحت اخلارجية، جتارا إحصــــاءات

حتسني. إىل
الصادرات إحصاءات يف الرئيسي للفرق املصدر أن آنفًا ذكرنا كندا. - ١٠
باعتبارها املباشرة غري الشحنات لتسجيل نتيجة كان املكسيكية الكندية والواردات
مع الكندية اإلحصاء تعمل إدارة الظاهرة هذه ولعالج الوسيط. البلد إىل صادرات

املشكلة. هذه حل إمكانيات لسرب املتحدة الواليات يف التعداد مكتب
كندا صادرات معيَّنًا من جزًءا أن تأكيد توفيق البيانات يف أفاد مشروع - ١١
خطوات باالتفاق بني اختاذ اآلن وجيري سليم. بشــــكل عنها ُيبلغ املكســــيك مل إىل
ملحاولة استكشاف خمتلف األمريكية واجلمارك الكندية والضرائب اجلمارك وكالة
لتشجيع حماولة جتري ذلك على وعالوة هذه املشكلة. تصحيح ا ميكن اليت الُسبل
الواليات غري اجلهات الصادرات إىل عن اإلبالغ إلكترونيًا علــــى املصدِّرين جمتمــــع

األمريكية. املتحدة
اإلبالغ أخطاء يف حتديد الدراسة حتققت من نتيجة الفوائد اليت كان من - ١٢
جمال يف تفصيًال أكثر بأعمال القيام إمكانية دراســــة على اتفقت البلدان الثالثة أن

البيانات. توفيق
االعتبار يف يف الدراسة نتائج ُأِخَذت للمكســــيك بالنســــبة املكســــيك: - ١٣
بلدان تسجيل حتســــني اجلديد على النظام وســــيعمل للجمارك. جديد تصميم نظام
املشكالت إحدى اجلديد النظام وذا حيل السلع. يف للتجارة املقصد وبلدان املنشأ .١١٩ الفقرة ،٧٠ رقم احلاشية يف تعريف ماكيالدورا أ انظر
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وإحصاءات الواليات املكســــيك إحصاءات بني اإلحصائية الفروق وراء الرئيســــية
وكندا. املتحدة

إجراءات عدة تتخذ أن املتحــــدة الواليات حتاول املتحــــدة. الواليــــات - ١٤
للتوعية خاصة برامج تنظيم مت صادراا. فقد عن إحصاءات اإلبالغ عملية لتحسني
اجلمارك ضباط أن مــــن للتأكد املتحدة الواليات يف املوانــــئ خمتلــــف يف والتثقيــــف
اإلبالغ متطلبات اخلارجية يدركون التجارة مناطق ومديري والشاحنني واملصدِّرين
التعداد مكتب كل من يقوم ذلك على وعالوة بطريقة صحيحة. باإلبالغ ويقومون
جلميع اإللكتروين اإلبــــالغ على بالتشــــجيع األمريكية اجلمارك ودائرة األمريكــــي
النظام يف وتدقيق ضوابط وجود وبسبب اجلنوبية. احلدود وخاصة على الصادرات
اإلبالغ أخطاء من كبري حــــد إىل التقليل إىل اإللكتروين اإلبالغ يــــؤدي أن يتوقــــع

األمريكية. التجارة املتصلة بإحصاءات اإلبالغ وحاالت عدم

وكذلك الدراســــة لنتائج تفصيًال أكثر عرضًا التالية الفقرات يف ونورد - ١٥
إحصاءات توفيق يف ووصفًا للمنهجية املســــتخَدمة اإليضاحيــــة املالحظات بعــــض

اخلارجية. التجارة

واملكســــيك كندا بني التجارة بشــــأن اإليضاحية املالحظات يلي وفيما - ١٦
دال-٤-٣): اجلدول (انظر اجلنوب إىل املتجهة

أســــاس مبدأ على املكســــيك يف الواردات بيانات إعادة التصدير. تقوم ( أ )
اليت وحدها هي كندا تنتج يف أو تستخرج أو تزرع اليت السلع أن مبعىن املنشأ، بلد
اليت السلع املنشورة فتتضمن الكندية الصادرات معلومات أما كندا. مع ُتعَتَبر جتارة
بيعت مث لالستهالك كندا دخلت اليت أجنيب أصل اليت من والسلع كندي من أصل
النوع من وهذا يف كندا. حتويــــر عليها أي يدخل أن بدون للمكســــيك ذلك بعــــد
اليت املبالغ فإن ومن مث الكندية اإلحصاءات يف منفصل بشــــكل ل ُيســــجَّ املعامالت

كندا؛ بيانات صادرات من عليها احلصول االختالف أمكن هذا إىل تعزى

ليس املكسيك إىل الكندية الصادرات املنخفضة. القيمة املعامالت ذات (ب)
كندي، دوالر ٢ ٠٠٠ عن كانت القيمة الكلية للشحنة تقل إذا تسجيلها مطلوبًا
املعامالت مجيع املكسيك تتضمن يف الواردات إحصاءات فإن األخرى الناحية ومن

إحصاءات الواردات مــــن عليه احلصول مت التقدير وهذا القيمــــة. عن النظر بغــــض
الصغرية؛ للمعامالت الكلية القيمة على منها التعرُّف ميكن إذ املكسيكية

الكنديون املصــــدِّرون يكون كثريًا أن حيــــدث غري املباشــــرة. التجــــارة (ج)
للسلع االستهالك النهائي أو النهائي املقصد ببلد البضاعة شــــحن وقت عارفني غري
أي أو الوسيط البلد لتســــجيل اجتاهًا هناك أن البحث من ويتبني كندا. املرســــلة من
املقصد باعتبارها النهائي املقصد بلد إىل يف نقل السلع الداخلة الوسيطة البلدان من
املتحدة الواليات تنتقل عرب اليت الكندية للسلع بالنســــبة املثال ســــبيل فعلى النهائي.
باعتبارها تسجل ال ما كثريًا الســــلع هذه فإن املكســــيك، إىل طريقها يف األمريكية
هي املقصد أن تكون الواليات املتحدة توقُّع بسبب املكســــيك إىل كندية صادرات
حتدث اختالفات املكســــيك إىل طريقها تواصل فإن الشــــحنات اليت لذلك النهائي.
كواردات تسجلها املكسيك ألن واملكســــيك بني إحصاءات كندا اإلحصاءات يف
استقاء مت وقد املكسيك. إىل كصادرات تسجلها ال كندا كندا بينما هي املنشأ وبلد
ل تسجِّ فاملكسيك املكسيك. واردات من بيانات املباشرة التجارة غري هلذه تقديرات
ومبقارنة البضاعة). بوليصــــة منه صدرت الذي البلد (أي البائــــع والبلد املنشــــأ بلد
أن تكون جدًا اليت ُيحتمل املبالغ استخالص أمكن البيانات املجموعتني من هاتني
مســــجلة أن تكون من بدًال إىل بلد آخر كنــــدا من صــــادرات باعتبارهــــا مســــجلة

املكسيك. إىل كندا من صادرات باعتبارها

املكســــيك صادرات بيانات آنفًا أن ذكرنا الشــــريك. إىل البلد النســــبة (د)
بيانات تعطي ال املكسيك سجالت كانت بلد املنشــــأ. وملا مبدأ أســــاس على تقوم
الفقرة ٤ (انظر املرفــــق دال واحــــد بلد من أكثــــر واردات من عــــن اإلبــــالغ عــــن
إىل املتحدة الواليات من واردات باعتبارهــــا املُبلَّغ عنها الواردات فــــإن أعــــاله)، ٨
املكسيكي العامل الفريق قام وقد أخرى. بلدان من صادرات أيضًا املكسيك تشمل
نسبة السلع لتحديد التصدير مبســــح لشــــركات اخلارجية التجارة املعين بإحصاءات
مث آخر. بلد من أو كندي أصل الواقع من يف هي اليت املتحدة الواليات إىل املنسوبة
املنسوبة للتجارة السنوية للقيمة تقديرات على للحصول الِنَســــب هذه اســــُتخِدَمت

الكندية؛ السلع واردات املكسيك من قيمة إىل الناتج وأضيف بطريق اخلطأ

:١٩٩٦-١٩٩٧ السلع يف التجارة اخلاصة بإحصاءات البيانات توفيق دال-٤-٣ اجلدول
اجلنوب إىل - املكسيك: التجارة املتجهة كندا

(مباليني الدورات الكندية)
احلايل اجلمركي ١٩٩٦١٩٩٧األساس

 . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورة ٢الصادرات املكسيكية ٣٧٧٢ ٧٢٥
إىل: تعزى اليت الفروق

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصدير إعادة
للمعامالت. . . . . . . . . .  منخفضة بقيمة اإلبالغ

غري املباشرة: التجارة
 . . . . . . . . . . . املتحدة الواليات طريق عن
 . . . . . . . . . . . . . أخرى بلدان طريق عن
 . . . . . . . . . . . . . البلد الشريك إىل النسبة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االختالفات باقي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورة الكندية الصادرات
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واملعلوماتية. واجلغرافيا لإلحصاءات املكسيكي كندا واملعهد يف اإلحصاء املصدر: إدارة
ذلك. بعد عليها مراجعة طرأت الدراسة رمبا هذه بداية يف واليت استخدمت املنشورة األرقام بني أقواس؛ موضوعة األرقام السالبة مالحظة:
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بني هلا تفســــري مل يتســــن اليت الفروق باقــــي هــــذا هو الفــــروق. باقــــي (هـ)
اختالفات منها أمور إىل هذه الفروق تعزى وميكن أن واملكسيك. كندا إحصاءات
يف موافقة الواقع من أقل أو فيها ُمباَلغ وتقديرات الشريك؛ البلد إىل النسبة أخرى يف

الكندية. الصادرات عن بعض اإلبالغ وعدم واملراجعات، احلسابات،
املكســــيك والواليات للتجارة بني اإليضاحيــــة املالحظات يلــــي فيمــــا - ١٧

أدناه: دال-٤-٤) اجلنوب (انظر اجلدول باجتاه املتحدة
اخلارجية مع التجــــارة املتحــــدة الواليات ُتدِخــــل اجلغرافيــــة. التغطيــــة ( ( أ
لتجارة البضائع. إحصاءاا املتحدة يف للواليــــات التابعة فرجن بورتوريكــــو وجزر
منفصلني. جتاريني شــــركاء باعتبارمها اإلقليمني هذين تعاِمل املكســــيك املقابل ويف
التابعة فرجن وجزر بورتوريكــــو املُبلَّغة من املكســــيك واردات هي املبيَّنة والقيمــــة

املتحدة؛ للواليات
يسمح ال يف املكسيك اجلمركي النظام أن مبا الشريك. النسبة إىل البلد (ب)
تضم ما اجلمركية املوجزة كثريًا اإلقرارات فإن واحد، منشــــأ بلد عن باإلبالغ إال
الكلية القيمة احلاالت تنَسب هذه ويف املنشأ. من بلدان واحد من بلد أكثر من سلعًا
بعض ُتعزى أن ذلك عــــن الســــلع. وينتج من قيمة أكرب ُتعزى إليه الــــذي البلــــد إىل
العامل املكســــيكي الفريق قام وقد إىل الواليات املتحدة. اخلطأ بطريق الصــــادرات
البضائع نسبة لتحديد املاكيالدورا جتارة مبســــح اخلارجية التجارة بإحصاءات املعين
الواليات املتحدة. غــــري بالفعل بلدان منشــــؤها اليت الواليات املتحدة إىل املنســــوبة
الواليات إىل باخلطأ ُنســــَبت اليت تقدير قيمة الســــلع يف املســــح نتائج واســــُتخِدمت

املتحدة؛
املعامالت املتحدة الواليات ُتدِرج ال املنخفضة. القيمة ذات املعامالت (ج)
الصادرات. جتــــارة إحصاءات يف دوالر أمريكــــي ٢ ٥٠١ عــــن قيمتها تقــــل الــــيت
املعامالت هلذه للقيمة اإلمجالية رة مقدَّ قيمة اإلحصاءات يف ُيدَرج ذلك وبــــدًال مــــن
مت وقد قيمتها. عن النظر بغض مجيع املعامالت املكسيك فتدرج أما البلدان. حسب
معامالت جمموع بني الفرق باعتبارها القيمة املنخفضة ذات املعامالت قيمة حساب
الواليات املتحدة وتقديرات دوالر أمريكي ٢ ٥٠١ من بأقل تقدر اليت املكســــيك
اإلبالغ ومستويات أساليب أن إال املكسيك. من املنخفضة القيمة ذات للمعامالت
احلســــاب عملية تظل ولذلك ختتلف. البلدان جيمعها اليت املتعلقة بالســــلع التفاصيل

املنخفضة؛ القيمة ذات للمعامالت تقدير جمرد

التجارية إحصاءاا حركة الكهربــــاء يف املكســــيك ُتدِرج (د) الكهربــــاء.
عبارة عن قيمة اجلدول هي يف الواردة والقيمة املتحدة الواليات ال ُتدِرجهــــا بينمــــا
املكســــيك إحصاءات وردت يف املتحدة كما الواليــــات من املســــتوردة الكهربــــاء

جنوبًا؛ املتجهة للتجارة
إحصاءات بني أسبابه مل تتضح الذي الفرق باقي هو هذا الفرق. باقي (هـ)
إىل أخرى، أمور ضمن الفرق، هذا أن ُيعزى وميكن املتحدة واملكسيك. الواليات
بأقل األرقام توفيق يف تقديرات أو الشــــريك، البلد النســــبة إىل يف أخرى اختالفات
املتحدة غري املعَلَنة الواليات وصادرات واملراجعات، قيمتها، من بأكثر قيمتها أو من

التجارة اخلارجية. مناطق من الصادرات ذلك يف مبا للجمارك،
كندا بني الشــــمال إىل املتجهة بالتجارة متعلقــــة إيضاحية مالحظــــات - ١٨

أدناه: دال-٤-٥) (انظر اجلدول واملكسيك
بلد مبدأ أســــاس على كندا يف الواردات بيانات تقوم التصدير. إعــــادة ( أ )
ذات الســــلع فتتضمن املكســــيك تنشــــرها اليت الصادرات جتارة بيانات أما املنشــــأ.
عمليات أي بدون إىل كندا تباع اليت األجنيب املنشــــأ ذات املحلي والســــلع املنشــــأ
بلد بلدين كندا يف الواردات بيانات وتســــجل املكســــيك. يف حتدث كبرية حتويل
جمموع حساب مت وقد كندا. إىل مباشرة البضاعة منه ُشــــحنت الذي والبلد املنشــــأ
املنشــــأ، وليســــت بلد الشــــحن، بلد باعتبارها ُتظهر املكســــيك اليت املعامالت ِقَيم

التصدير؛ إعادة لتقدير كأساس واسُتخِدمت
واردات بيانات أســــاس على التقدير هذا يقوم املباشــــرة. غري التجارة (ب)
األصل ذات السلع قيمة يبيِّن وهو الشــــحن، بلد املنشأ/معلومات باســــتخدام كندا

املكسيك؛ غري بلد من كندا إىل مباشرة املكسيكي اليت ُشحَنت
يف َلت ُســــجِّ اليت اخلام النفــــط شــــحنات التقدير هذا ميثــــل التوقيــــت. (ج)
إحصاءات واردات يف َلت ولكنها ُسجِّ معيَّنة فترة يف املكسيك صادرات إحصاءات

أخرى؛ فترة كندا يف
مصدره بني يتحــــدد مل الــــذي الفرق باقــــي هــــذا هو الفــــروق. باقــــي (د)
أخرى، أمور بني مصادر هذا االختالف، واملكسيك. وقد تكون إحصاءات كندا
بأقل أو القيمة من بأكثر والتقييم الشريك، البلد إىل النسبة أخرى يف هي اختالفات
تسوية دراسة فترة أثناء ُأدِخَلت تنقيحات وأي احلســــابات، عند تســــوية القيمة من

البيانات.

:١٩٩٦- ١٩٩٧ السلع، يف التجارة إحصاءات توفيق دال-٤-٤ اجلدول
اجلنوب املتجهة إىل التجارة املتحدة: الواليات - املكسيك

املتحدة) الواليات دوالرات (مباليني
اجلارية اجلمركية اإلجراءات أساس ١٩٩٦١٩٩٧على

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلنة املكسيك واردات
إىل: تعزى اليت االختالفات

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلغرافية التغطية
الشريك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البلد النسبة إىل
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قيمتها من بأقل املعاملة تقييم
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكهرباء
االختالفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باقي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلَنة املتحدة الواليات صادرات

٩٢ ٣٣٤

٢٦٢
(٦ ٢٨٦)
(١ ٥٥٦)

(٧١)
(٧ ٢٤٧)
٧٧ ٤٣٦

٧٩٩ ١١٣

٣٣٥
(٦ ٩٢٥)
(١ ٦٨٩)

(٦٦)
(٦ ٦١٧)
٩٨ ٨٣٧

باملكسيك. واجلغرافيا/واملعلوماتية لإلحصاء القومي املعهد املتحدة، للواليات التعداد مكتب املصدر:
ذلك. بعد تنقيحات عليها طرأت تكون قد الدراسة هذه بداية يف املستخَدمة املنشورة والبيانات أقواس، بني السالبة موضوعة األرقام مالحظة:
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:١٩٩٦-١٩٩٧ الســــلع، يف التجارة إحصاءات بيانات توفيق دال-٤-٥ اجلدول
املتجهة مشاًال التجارة املكسيك: كندا -

الدوالرات الكندية) (مباليني

اجلارية اجلمركية اإلجراءات أساس ١٩٩٦١٩٩٧على
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الواردات الكندية املعلنة

إىل: اختالفات ترجع
من املكسيك إعادة التصدير

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من أصل كندي  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة الواليات من
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من بلدان أخرى  

مباشرة: جتارة غري
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتحدة عرب الواليات
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أخرى أقطار عرب
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوقيت
الفروق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باقي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورة املكسيك صادرات

٦ ٠٣٥

١٧
١٣
١٦

(٢ ٣٤٩)
(٢٣)

١٠
(٧٥٧)
٢ ٩٦٢
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٢٦
١٧
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(٣ ٠٦٢)
(١٠)
صفر

(١ ٠٣٠)
٢ ٩٨٦

باملكسيك. واجلغرافيا واملعلوماتية لإلحصاء القومي واملعهد املتحدة، للواليات التعداد مكتب املصدر:
ذلك. بعد تنقيحات عليها طرأت تكون قد الدراسة هذه بداية يف املستخَدمة املنشورة والبيانات أقواس، بني السالبة موضوعة األرقام مالحظة:

:١٩٩٦-١٩٩٧ السلع، يف بيانات إحصاءات التجارة توفيق دال-٤-٦ اجلدول
مشاًال املتجهة التجارة املتحدة: الواليات - املكسيك

املتحدة) الواليات دوالرات (مباليني

اجلارية اجلمركية اإلجراءات أساس ١٩٩٦١٩٩٧على
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورة املتحدة الواليات صادرات

إىل: تعزى اليت االختالفات
اجلغرافية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التغطية
التصدير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إعادة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املباشرة التجارة غري
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكهرباء
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفروق باقي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنشورة املكسيك صادرات
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باملكسيك. واجلغرافيا واملعلوماتية لإلحصاء القومي املعهد املتحدة، للواليات التعداد مكتب املصدر:
ذلك. بعد تنقيحات عليها طرأت تكون قد الدراسة هذه بداية يف املستخَدمة املنشورة والبيانات أقواس، بني السالبة موضوعة األرقام مالحظة:

املكسيك بني الشــــمال إىل املتجهة التجارة بشــــأن مالحظات إيضاحية - ١٩
أعاله: دال-٤-٦) اجلدول (انظر املتحدة والواليات

التجارة إحصــــاءات يف الواليــــات املتحدة اجلغرافيــــة. تدرج التغطيــــة أ ) )
ولكن املتحدة للواليــــات التابعة فرجن وجــــزر مع بورتوريكو التجــــارة اخلارجيــــة
املبيَّنة والقيمة منفصلني. جتاريني شركاء هذين اإلقليمني باعتبارمها تعاِمل املكسيك

فرجن؛ وجزر بورتوريكو املكسيك إىل عنها أبَلغت اليت هي الصادرات

مبدأ أساس على املتحدة الواليات واردات بيانات تقوم التصدير. (ب) إعادة
وطين أو من أصل اليت الســــلع فتتضمن املكســــيك صادرات بيانات أما املنشــــأ، بلد
وثائق يف وتظهر كبري. عليها حتويل جيري بدون أن املتحدة بيعت للواليات اليت أجنيب
مباشرة البضاعة منه ُشحَنت الذي والبلد املنشأ بلد بلدان: املتحدة الواليات مجارك
املكســــيك فيها املعامالت اليت تظهر قيمة اســــُتخِدمت وقد املتحــــدة. الواليــــات إىل

التصدير؛ إعادة تقدير قيمة يف بلد املنشأ ليست ولكن الشحن بلد باعتبارها
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واليت املكســــيك منشــــؤها اليت الســــلع هي هذه املباشــــرة. التجارة غري (ج)
املعلومات أساس على التعديل وقد مت أخرى. املتحدة من بلدان الواليات إىل شحنت

الشحن؛ املنشأ وبلد بلد عن املتحدة الواليات يف املستوردون أبلغها اليت
للتجارة إحصاءاا يف الكهربــــاء حركة املكســــيك ُتدِخــــل الكهربــــاء. (د)
اجلدول قيمة الواردة يف القيمة وتبيِّن الشيء. نفس املتحدة الواليات تفعل ال بينما
املكسيك للتجارة إحصاءات أساس على املتحدة من الواليات الكهرباء املســــتوردة

الشمال؛ من
إىل سبب عزوها مل ميكن اليت الفروق باقي ميثل هذا املبلغ الفروق. باقي (هـ)
إىل االختالف يعود أن وميكن واملكســــيك. املتحدة الواليات إحصاءات يف معيَّــــن
أو نقص التقدير وزيادة الشــــريك، البلد النســــبة إىل يف أخرى منها اختالفات أمور

والتنقيحات. التقدير،
٥ - دال املرفق

املتحدة الواليات جتربة الوكاالت: بني املشَتَرَكة الترتيبات
املتحدة الواليات يف البيانات مجع وكاالت بني القائمة الترتيبات ُتعَتَبر - ١
جبمع اجلمارك إذ تقوم مصلحــــة الــــوكاالت. بــــني للتعــــاون فيما منوذجــــًا حيتــــذى
حتيل السجالت مث والواردات الصادرات من لكل اإللكترونية أو الورقية السجالت
مجعها يتم الواردات بيانات من املائة يف ٩٩ التعداد لتجهيز البيانات. و إىل مكتب
تقارير مناطق أو الوسطاء مباشــــر مع إلكتروين حاليًا بالوســــائل اإللكترونية (تفاعل
ذلك يف (مبا املائة يف ١ سوى الورقية التقارير وال متثل اإللكترونية)، احلرة التجارة
منطقة املخــــازن، ووثائق من اخلروج واســــتمارات الصادرات، دخول اســــتمارات
صيغة تقريبًا يف منها املائة يف ٢٤ فيأيت بيانات الصادرات أمــــا اخلارجية). التجــــارة
الواردات بيانــــات املائة من يف الشــــحن) و ٣٦ عند املصدريــــن (إعالنــــات ورقيــــة
الصادرات (نظام بالوسائل اإللكترونية م يقدَّ املائة يف حنو ٤٠ أي والباقي، الكندية
شــــهر. بيانات كل إدخال عملية ماليني ٤ ٣ إىل مــــن جتهيز ويتــــم اإللكتــــروين).
مراجعة ومراجعتها إلدخاهلا إنديانا والية إىل ترسل رزم يف الورقية البيانات وتوضع
ســــويتالند، مرييالند، يف التعداد مكتب إىل بعد جتهيزها البيانــــات حتــــال مث ليــــة. أوَّ
هلذه النهائي التاريخ د حيدِّ الشــــهري لإلنتاج جدول اإللكترونية. وهناك بالوســــائل
والواردات الصادرات بيانات وجتهيز وإصدارها، البيانات تسجيل (تواريخ البيانات
بني البيانات وتبادل وكندا املتحدة الواليات بني وتبادل البيانات امللفات واســــتالم
املشــــتركة، الصحفية النشــــرة إلصدار االقتصادي التحليل ومكتب التعداد مكتب
وجتهيز ملفات بيانات الشحن السفن، حركة بشأن البيانات ملفات وجتهيز وإرسال
الدفاع وزارة من أيضــــًا الصادرات عن بيانات وتؤخذ والــــواردات). للصــــادرات
الوطين البيئة جملس ومن املســــاعدة) وشحنات املنح العسكرية: املســــاعدة (برنامج

(الكهرباء والغاز الطبيعي).
٦ - دال املرفق

كندا جتربة البيانات: جتميع تتناول اليت الوطنية التشريعات
ألنشــــطة مجع قانونيًا قويًا أساســــًا أن يوفِّر التشــــريع الوطين شــــأن من - ١

يلي: ما على اإلحصاءات الكندي قانون ينص مثًال كندا ويف البيانات.
وثائق أي يف عهدته حوزته أو يف تكون على أي شــــخص ”جيب
شركة مؤسسة أو أو مكتب حملي أو أي إدارة حمفوظة يف سجالت أو
هذا القانون بأغــــراض يتعلق فيما مجع معلومــــات يف تفيــــد أو منظمــــة
يســــمح أن تصحيحها، أو املطلوبة املعلومــــات إكمــــال يف تســــاعد أو
مفوَّض شــــخص ألي لألغراض املذكورة البيانات هذه على باالطالع
املساعدة يف معلومات أو على للحصول اإلحصاءات مصلحة مدير من

تصحيحها“أ. أو معلومات استكمال

٧ - دال املرفق

االحتاد األورويب جتربة بالضرائب: املتصلة اإلدارية السجالت

التجارة من اســــتخالص إحصــــاءات املمكن مــــن األورويب االحتــــاد يف - ١
ويسمى االحتاد يف اإلحصاءات مجع نظام ألن بالضرائب املتصلة اإلدارية السجالت
املضافة مرتبطان بعضهما ببعضأ وجيتمع النظامان القيمة ضريبة ونظام إنتراســــتات
وهذه اجلماعة، دول اإلحصــــاءات يف مشــــغلي ســــجالت يف األعضــــاء الــــدول يف
وســــيلة توفِّر وأا البيانات، خاصة مجع نظام يف رئيســــيًا دورًا تلعب الســــجالت
مبوجبها الذي أنشئ املجلس وتنص لوائح شامًال. كان البيانات مجع من أن للتأكد
اإلدارية الشــــبكات يف اســــتخدام للنظام يكمن الفعلي املفهوم إنتراســــتات أن نظام
أدىن حد تقدمي أجل من املضافة، القيمة ضريبة نظام خاصة شــــبكات الصلة، ذات
دافعي حتميل وبدون إلدارة اإلحصاء اإلحصائية البيانات من غري املباشر التحقق من
القيمة املضافة ضريبة نظام التشريع بني يربط إضافيًا. وذا الشــــكل الضرائب عبئًا
األحكام بعض ُوِضَعــــت املبدئي املفهوم هــــذا من وانطالقًا اإلحصــــاءات. ونظــــام
واملعلومات تقدمي البيانات عن املسؤولية مبدأ تؤسس القانون، اهلامة يف املوضوعية

الضرييبب. واإلعفاء

لنظام االنتقالية الترتيبــــات َدخلت ١٩٩٣ الثاين/ينايــــر كانــــون ١ - ويف ٢
لزامًا التنفيذج. وأصبح الســــلع حيِّز يف التجارة بشــــأن اجلديد املضافة القيمة ضريبة
وواردام لصادرام منفصلة حسابات إمساك للضريبة اخلاضعني األشــــخاص على
واملقصود الدورية. إعالناــــم الضريبية يف منفصل بشــــكل االحتاد وإبالغها داخــــل
إحصاءات نظام أيضًا يشملها اليت وهي فقط السلع هو هنا والواردات بالصادرات
ألن للتحقق مثالية اإلقرارات الضريبية أداة وتعترب االحتاد. بلــــدان بني فيما التجــــارة
ومن اإلحصائية، االستبيانات يف املقدرة القيم مع ميكن مقارنتها فيها املبلَّغة القيمة
األعضاء التشريع للدول وترك املطلوبة. البيانات بتقدمي التجار التزام مدى يتبني هنا
والبيانات الضرائب بيانات كانت إذا ما تقرر أن اإلدارية املختلفة هياكلها إطار يف
دة. موحَّ استمارة أو من خالل منفصلة استمارات خالل من مجعها سيتم اإلحصائية
الدول من بلــــدان منفصلة. وُيطبق اســــتمارات األعضاء الدول معظــــم واختــــارت

املشتركة. اإلقرارات الضريبية/اإلحصائية نظام وإيطاليا فرنسا مها األعضاء

تزودها م السجالت اليت تقدِّ املتوقع أن من الضرائب. بيانات - استخدام ٣
البيانات لتدقيق وســــيلة جمرد من بكثري أكثر إمكانات بالبيانات الضرائب ســــلطات
البلدان مجيع البيانات يف مجع نظم أن ذلك يف والسبب األصل. يف خمططًا كان كما
عملية يف يســــهِّل كثريًا وجمرد الربط بنظام الضرائب كبرية. ضغوط عليهــــا تقريبــــًا
الســــجل إعداد يتيســــر من واقع وبذلك وقت مبكر يف الردود عدم علــــى التعــــرف
فإن املبلَّغة القيمة مــــن وإىل جانب التحقق وجتهيزها. وإدارــــا خطابــــات التذكــــري
ميكن احلصول اليت احلديثة العناوين هو الســــجالت هذه توفِّره الذي املهم األســــاس
وعالوة غري فعَّالة. التذكري عملية بدوا تصبح ســــلطات الضرائب واليت عليها من
اإلحصاءات تتصل ذه معيَّنة بيانات يف جتميع الضرائب بيانات تساعد ذلك على

.١٣ الفقرة ١ ١٥ املادة الفصل أ قانون اإلحصاءات ١٩٧٠-١٩٧١-١٩٧٢ يليها

مفصلة  املضافة القيمة ضريبية ونظام إنتراستات نظام بني للصلة الرئيسية  أ املالمح

بالتجارة املتعلقة اإلحصاءات بشأن ٩١/٣٣٣٠ رقم األورويب االحتاد قانون من الثاين يف الفصل
١٦) ٣١٦ ل العدد للمجتمعات األوروبية، الرمسية اجلريدة انظر األعضاء؛ الدول بني السلع يف

.(١٩٩١ الثاين/نوفمرب تشرين

السابق. املرجع ب

األول/ديسمرب  كانون  ١٦ املؤرخ  ،٩١/٦٨٠ رقم املجلس عن الصادر التوجيه ج

األول/ديسمرب كانون ٣١) ٣٧٦ ل العدد األورنية، للجماعة الرمسية  اجلريدة أنظر ١٩٩١؛
.(١٩٩١
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السوق، االقتصادي وهيكلية داخل املجتمع يف األســــواق مشــــغِّلي عدد مثًال ومنها
الشــــيء على نفس وينطبق ذلــــك. االقتصاد، وما إىل علــــى العتبــــة ترتيبــــات وأثــــر
العتبة عن قيمتها تقل اليت للتجارة األعضاء البلدان ا غالبيــــة تقوم اليت التقديــــرات
ألن اجلديد النظام إدخــــال منذ ِرد مطَّ البيانات بشــــكل هذه ــــنت حتسَّ فقد املقــــررة.

التقديرات. يف عليه أساسًا مهما يعتمد تزال وال كانت الضرائب بيانات

الدول فإن املجاالت بعــــض يف تتصل بالنوعية مشــــاكل وجود ورغــــم - ٤
تضمن اليت األساســــية هي املعلومات الضرائــــب بيانات أن تعَتبِــــر كلهــــا األعضــــاء
من يف التأكد الضرائب بيانات وحديثة. كذلك تفيد شــــاملة أن تكون إلحصاءاا
ميكن ال اإلحصائية النتائج صحــــة يف إســــهامها أن كما كاملة البيانــــات املقدمة أن

منه. التقليل
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هاء املرفق

الدولية التجارة إحصاءات السلع: تدفقات تغطية يف األساسية االختالفات
املدفوعات موازين وإحصاءات البضائع يف

والتعاريف املفاهيم نشرة يف ا املوصى تدفقات السلع لتغطية املفاهيمية املعايري يف االختالفات أدناه الوارد اجلدول يبيِّن
املعايري. اتباع هذه على قادرة تكون أن البلدان مجيع من عمليًا يتوقع وال اخلامس. التنقيح املدفوعات، موازين ودليل

والتعاريف نشرة املفاهيم املعاملة وفق
الفقرات) (أرقام

موازين (دليل املدفوعات موازين إحصاءات يف الســـلع معاملة
الفقرات) أرقام اخلامس، التنقيح املدفوعات،

املسافرين حبوزة اليت قدرالسلع عن زادت املسافرون إذا جيلبها اليت تدَرج الســــلع
.(٢٥ الوطنية (الفقرة القوانني حتدده معيَّن

إذا لالســــتعمال الشــــخصي إال الســــلع اليت وتســــتبعد
الوطنية القوانني يف املقررة عن العتبة قيمتها زادت

(٤٨ (الفقرة

يف (متضمنة الشــــخصي لالســــتعمال الســــلع ُتســــتبعد
(٢٥٠ و ٢١٢ (الفقرتان اخلدمات)

املرجتعة ٣٠)السلع (الفقرة منفصل بشكل ولكن منُتدرج األصلية املبيعــــات قيمــــة ختصم (وأيضــــًا تســــتبعد
(٢١٠ (الفقرة الصادرات/الواردات)

للمهاجرين الشخصية ٣٣)األمتعة (الفقرة اقتصادية قيمة هلا كانت إذا (الفقرة ٢١٥)تدرج كل احلاالت يف تدرج
والبضائع البحر قــــاع من املعادن األمساك ومجع صيــــد
السفن تباع من واليت الغارقة تنقل من الســــفن اليت
يف السفن الوطنية من أو املوانئ األجنبية الوطنية يف

أجنبية سفن إىل أعايل البحار

بشكل منفصل تسجل الصادرات) لكن تســــتبعد (من
(٥٨ (الفقرة

تدرج (الفقرة ٢٠٨)

وخمازن والصابــــورات واملخازن النفــــط مســــتودعات
الغالل

(٥٩ منفصل (الفقرة بشكل لكن تسجل تدرج (الفقرة ٢٠١)تستبعد،

االقتصادي اإلقليم مغادرة بعد ُتدمَّر أو ُتفَقد اليت السلع
االقتصادي اإلقليم دخول قبل ولكن املصدِّر للبلد

املستوِرد للبلد

إذا الصــــادرات وتــــدرج يف الــــواردات، تســــتبعد من
وتدرج تســــتبعد تتغــــري، ولكن امللكية مل كانــــت
املســــتورد إىل تغيَّرت امللكية إذا بشــــكل منفصــــل

(٦٣ و ٥٢ (الفقرتان

(الفقرة ٢٨٠) تغيَّرت قد امللكية كانت إذا تدرج

أثنــــاء وجودها ملكيتها تتغــــري واليت املتنقلــــة املعــــدات
األصلي ملالكها اإلقامة بلد خارج

(٥٧ منفصل (الفقرة بشكل لكن تسجل تدرج (الفقرة ٢٨٠)تستبعد،

٦١)السلع برسم اإلصالح منفصل (الفقرة بشكل لكن تسجل اليت تتمتستبعد، والصيانة واحلسابات التشييد عدا (فيما تدرج
كل ألن النقل؛ معدات على واملطارات املوانئ يف

(٢٠٠ اخلدمات) (الفقرة يف داخلة هذه
غري شرعية منه بطريقة خترج أو البلد تدخل اليت ٦٢)السلع منفصل (الفقرة بشكل لكن تدرج تدرج (الفقرة ٢١٥)تستبعد،
ا تقوم أجــــل مشــــروعات من تســــتورد اليت الســــلع

غري مقيمة تشييد شركات
(١٤ (الفقرة للتغطية العام للتعريف وفقًا اخلدمات)تدرج يف داخلة للمشروع الكاملة (القيمة تستبعد

(٢٥٤ (الفقرة
يشــــتريها أو اليت الســــلع (أي اخلارجية البضاعة ســــلع
اإلحصاءات يف بلد جتميــــع مقيم شــــخص يبيعهــــا

نفسه) البلد تدخل ال ولكنها

(٥٠ (الفقرة يفتستبعد الســــعر داخــــل يف (الفــــرق عــــام بشــــكل تســــتبعد
ولكن املشــــتراة الســــلع قيمة تــــدرج اخلدمــــات).
واردات، باعتبارها اإلبــــالغ فترة ضمــــن تباع ال
سابقة إبالغ فترة يف املشــــتراة الســــلع قيمة تدرج
يف ســــلبية صادرات باعتبارها بيعهــــا أعيد ولكــــن
و ٢٠٧ ٢١٣ ٢١٢ و (الفقــــرات فتــــرة اإلبــــالغ

.(٢٦٢ و



اجلزء الثاين

والتعاريف) املفاهيم (نشرة والتعاريف املفاهيم
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عامــة حملــة  - ألف
للبضائع: الدولية التجــــارة إحصاءات املنشــــور أعد هذا - ١
اللجنة من لطلب تلبية والتعاريف) املفاهيم والتعاريف (نشــــرة املفاهيم
وأدركت .١٩٩٥ عــــام يف الثامنة والعشــــرين، دورا يف اإلحصائيــــة
إحصاءات منهجيــــة جمال يف التحســــني من املزيد إىل اللجنــــة احلاجــــة
ميدان يف جديدة تطورات مــــن طرأ ملا للبضائع نظرًا الدوليــــة التجــــارة
من أخرى جماالت ا يف املنهجية املوصى ويف الدولية للبضائع، التجارة

االقتصادية١ اإلحصاءات
اللجنة: فإن خاصة، وبصفة - ٢

ذلك يف مبا واســــع، نطاق على البلدان مبشــــاركة ) أوصت أ )
األول؛ املشروع إعداد يف مشاركتها

تؤخذ أن حتمًا التاليــــة ينبغي القضايا أن اللجنــــة ارتــــأت (ب)
٢١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام مع االعتبار: التنســــيق جيدًا يف
وضرورة الطبعة اخلامســــة٣ ، املدفوعات، ودليــــل ميــــزان (1993SNA)

والقضايا الدولية، للتجــــارة األجل الطويلة الزمنية السالســــل اســــتمرار
واألعمال البلدان الشــــريكة وحتديد البيانــــات، جبمع املتصلــــة العمليــــة
منظمــــة التجارة يف ا االضطالع جيــــري اليت املنشــــأ بقواعد املتعلقــــة
يف القائمة اإلقليمية اآللية واستخدام العاملية، اجلمركية واملنظمة العاملية

املفاهيم والتعاريف٤. وتنفيذ تطوير
الدولية إحصـــاءات التجـــارة وضع ومشلـــت عمليـــة - ٣
بإحصاءات املعنية فرقة العمل من املقدم اإلســـهام إدراج للبضائع،
خبري وخدمات اإلحصائية٥؛ اللجنـــة أنشـــأا اليت التجارة الدولية

جانب من النشرة من معيَّنة ألقسام أولية وإعداد صيغة استشاري٦؛
ومنظمة الدويل النقد وصندوق املتحدة باألمم اإلحصائية الشـــعبة
الشـــعبة جانب من املتكامل املشـــروع وإعداد العامليـــة؛ التجـــارة
من واملشاريع األويل املخطط ومراجعة املتحدة؛ باألمم اإلحصائية
اخلرباء من لفريق اجتماع منفردة٧؛ وعقد وبلدان منظمات جانب
ممثلون شـــارك فيه أيار/مايو ٢٤ إىل ٢٠ من الفترة يف نيويورك يف
دورا املشروع يف يف النظر وبعد البلدان واملنظمات٨ عن كل من
مبا اإلحصائية اللجنة عام ١٩٩٧، قامت يف والعشـــرين، التاســـعة

يلي:

مقدمة

فقط؛  للبضائع الدولية التجارة والتعاريف املفاهيم نشرة املنشور يتناول ١

١٩٧٠ عام يف األصلي النص صدر وقد اخلدمات. يف الدولية  التجارة يشمل  وال
يف األول املنقح النص E.70.XVII.16 وصدر املبيع: املتحدة، رقم األمم (منشورات

.(E.82.XVII.14 املبيع: رقم املتحدة، األمم (منشورات ١٩٩٢

والتنمية  التعاون ومنظمة الدويل، النقد وصندوق األوروبية، اجلماعات جلنة ٢

رقم املتحدة، األمم (منشورات الدويل والبنك املتحدة، واألمم االقتصادي، امليدان يف
.(E.94.XVII.4 املبيع:

.١٩٩٣ واشنطن العاصمة، الدويل، النقد صندوق ٣

رقم ٨  امللحق واالجتماعي، ١٩٩٥، االقتصادي للمجلس الرمسية ٤ الوثائق

.(‘٣’) و (‘٢’) (ج) ١٩ الفقرة ،(E/1995/28)

واالجتماعية  االقتصادية الشؤون إدارة يلي:  ملا ممثلني العمل  فرقة تشمل  ٥

الكلي)، االقتصــاد شعبـــة اإلحصائيـــة،  (الشعبــة املتحـــدة لألمـــم العامة باألمانــة
واملحيط اهلادئ، آلسيا واالجتماعيـــة االقتصاديــة اللجـنة ألوروبــا، االقتصادية اللجنة

اللجنة ألفريقيا، االقتصادية اللجنة والبحر الكارييب، الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة
األمم منظمة والتنمية، للتجارة املتحدة األمم آسيا، مؤمتر لغريب واالجتماعية االقتصادية
العاملية، التجارة منظمة الدويل، النقد صندوق الدويل، البنك لألغذية والزراعة، املتحدة
امليدان يف والتنمية التعاون منظمة األمريكية، للبلدان بنك التنمية الدولية، التجارة مركز

العاملية. اجلمركية املنظمة األوروبية، للجماعات اإلحصائي املكتب االقتصادي،

اإلحصاءات،  إدارة العقاري، السابق، شعبة القطاع املدير باتل، س. السيد ٦

الدويل. النقد صندوق

إيطاليا،  أملانيا، أستراليا، أذربيجان، إثيوبيا،  الروسي، (االحتاد بلدًا  ٣٤ ٧

كوريا، مجهورية التشيكية، اجلمهورية تركيا، بوليفيا، بولندا، الربازيل باكستان،
كندا، نام، فييت فرنسا، الصني، سورينام، سويسرا، سنغافورة، سلوفينيا، زمبابوي،
وآيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة املكسيك، مصر، لتوانيا، التفيا، الكويت،
يوغوسالفيا، اليونان) اليابان، األمريكية، املتحدة الواليات هنغاريا، النرويج، الشمالية،
منظمة واالجتماعية)، االقتصادية الشؤون (إدارة املتحدة (األمم دولية منظمات وسبع
منظمة العاملية، التجارة منظمة الدويل، النقد صندوق والزراعة، املتحدة لألغذية األمم
األوروبية، للجماعات اإلحصائي  املكتب  االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون

العاملية). اجلمركية املنظمة

الدولية  املنظمات من خرباء وتسعة وطنيًا خبريًا ٢٣ من اخلرباء فريق تألف ٨

املشتركني قائمة وكانت بكندا. اإلحصائي رينت ج وترأسه واحد. استشاري وخبري
ج ريـــتني و كندا (د. دودز بافاو)، الربازيل (ب. فلينت)، (م. أستراليا يلي: كما
فرنسا (ج. سيمو)، (ك. البكري)، إثيوبيا (ن. يل)، مصر (يو. الصني تورانس)، أ. و
دال)، بوكلي)، النرويج (أ. و ب. كيليشيين (ك. هنغاريا ماي)، (هـ. أملانيا لرييتييه)،
(ف. الروسـي االحتـاد كيـم)، س. (يو. كوريا مجهورية الدين)، أمني (س. باكستان
اململكة و هد. كاسناكوغلو)، بدور (أ.  تركيا لونغ)،  سنغافــورة (س.  أورلـوف)،
(س. زمبابوي وولتر)، ب و أوبريغ (د. املتحدة الواليات (س.براون)؛ املتحدة
(الشعبة املتحدة لألمم العامة باألمانة االقتصادية واالجتماعية الشؤون إدارة غوروماين)؛
ف. االقتصاد الكلي: روبرتس؛ شعبة ر. و ماركهونكو ف. سيفيتيللو و أ. اإلحصائية:
تسلينكوف)، (و. العاملية التجارة منظمة ويزمان)، (أ. النقد الدويل صندوق كامبانيو)،
للجماعات اإلحصائي املكتب بليدز)، (د. االقتصادي امليدان يف التعاون والتنمية منظمة

(خبري استشاري). وس. باتل توماس)، ج. هيمان و (ج. األوروبية
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إلحصاءات املنقحة والتعاريف املفاهيم مشــــروع اعتماد ( ( أ
بإدخال تعديالت العامة األمانــــة بقيام رهنًا للبضائع، الدولية التجــــارة

اهليكلية؛ بسالمته اإلخالل دون النص لتوضيح مشروع
املفاهيم بنشــــر تقــــوم بــــأن العامــــة األمانــــة إىل (ب) الطلــــب

وتوزيعها؛ والتعاريف املنقحة
تعزيز تعمــــل على بأن أيضًا األمانــــة العامــــة إىل الطلــــب (ج)
للبضائع الدولية التجارة إلحصــــاءات والتعاريف املفاهيم بني التنســــيق
املدفوعات، ميزان القومية لعام ١٩٩٣ ودليــــل احلســــابات نظام وبــــني

اخلامسة٩. الطبعة
التجارة نص إحصاءات باألمم املتحدة أجنزت الشــــعبة اإلحصائية وقد
هذا يف النص يف صورته النهائيــــة، ويرد ،٢ التنقيح للبضائــــع، الدوليــــة

املنشور.
للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات منشور من والغرض - ٤
إحصاءات منقحة لتجميــــع وتعاريف مفاهيــــم توفري هــــو ،٢ التنقيــــح
اجلهات شــــىت احتياجات اإلمكان بقدر تليب للبضائع التجــــارة الدولية
تراعي بتعديالت أو مباشــــرة أدناه)، إما ٧ الفقــــرة (انظــــر املســــتخدمة
أن املنتظر عادة. ومن مجع البيانات املتاحة وإجراءات البيانات مصادر
الصعيد على مفيدة بيانــــات عن والتعاريف تنفيــــذ هذه املفاهيم يســــفر
ال ينبغي نفسه، الوقت ويف الدويل. الصعيد للمقارنة على الوطين وقابلة
عاتق على تقع هلا مربر ال إىل نفقات إدارية التوجيهية املبادئ تؤدي أن

جمتمع األعمال. أو احلكومات
والتعاريــــف القائمــــة، وإيضــــاح املفاهيــــم حتديــــث ومت - ٥
نظرًا تغيريات جذرية أي إدخال يتم ومل يف بعــــض احلاالت. وتعديلهــــا
مجع وإجراءات البيانات مصــــادر على االعتماد يف املتوقــــع لالســــتمرار
الســــجالت اجلمركية على كبرية بدرجة والقائمة عادة املتاحة البيانات
على التغيــــريات بعض ُأجريــــت أنه بيــــد احلدود. عرب الســــلع حلركــــة
ميزان ودليل لعــــام ١٩٩٣ القومية احلســــابات نظام مع املواءمــــة اجتــــاه
بوصفها باملفاهيم املتعلقة أطرمها املقبولة اخلامســــة، الطبعة املدفوعات،
٣ الفقرة (انظر للبضائع الدولية التجارة إلحصاءات أجًال أطول هدفــــًا
البلدان تشــــترك ألن التوصيات، ضمن أعــــاله). وتوجد إمكانية، (ج)
احلسابات نظام مع من املواءمة أكرب قدرًا يف مجع البيانات مما حيقق اآلن
ومن اخلامســــة، املدفوعات، الطبعة ميزان ودليل ١٩٩٣ لعام القوميــــة
وبني للبضائع الدولية التجارة إحصاءات بني املقارنة إمكانيــــة زيــــادة مث
القومية إطار نظام احلسابات يف جتميعها يتم اليت األخرى اإلحصاءات

اخلامسة. الطبعة املدفوعات، ميزان ودليل ١٩٩٣ لعام

التوصيات موجز - بـاء
ونشــــر وجتميع جبمع املتعلقة للتوصيات موجز يلي فيمــــا - ٦
املنشــــور (مرتبة هذا يف والواردة للبضائع الدولية التجــــارة إحصــــاءات

أدناه): السابع إىل األول يف الفصول ظهورها حسب

٢ التنقيح للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات توصيات
العالقة مع مفاهيم
١٩٨٢ وتعاريف

األول) (الفصل التسجيل ووقت التغطية
اجلمارك (املستندات إدارات مصادر من يستفاد – ١
إضافية مصادر تستخدم .(١١ (الفقرة اجلمركية
(الفقرتان مجركية إدارية مصادر تتوفر ال حيثمــــا

و١٢) ١١

مستكملة توصية

رصيد إىل إضافة تشكل اليت السلع مجيـع تسجـل – ٢
منـه بدخوهلا خصمــــا أو ما لبلد املاديــــة املــــوارد
إقليمــــه (صــــادرات)  مغادرــــا أو  (واردات)

(١٤ (الفقرة االقتصادي

مستكملة توصية

االقتصادي اإلقليم إىل السلع وقت دخوهلا تدرج – ٣
مجع حالة نظم ويف منــــه؛ أو خروجها مــــا لبلــــد
يكون ينبغي أن اجلمارك، على القائمة البيانــــات
اجلمركي تقدمي البيان تاريخ هو التســــجيل وقت

(١٥ (الفقرة

مستكملة توصية

على أخرى ســــلع وتدرج معيَّنــــة، – تدرج ســــلع ٤
أخرى ســــلع وتســــتبعد حدة، على تســــجل أن

(٥٤ - (الفقرات ١٨

مستكملة توصيات
تغييــرات مع

وتوصيات معيَّنة
جديدة

اإلحصاءات التفصيلية معيَّنة من ســــلع تســــتبعد – ٥
على تســــجل أن على للبضائع الدولية للتجــــارة
التفصيلية البيانــــات تعديــــل ميكــــن حــــىت حــــدة
الدوليــــة للبضائع التجــــارة جماميــــع الســــتخراج
املدفوعات احلســــابات القومية وميزان ألغـراض

(٦٣ - و٥٥ ١٨ (الفقرات

توصية جديدة

الثاين) (الفصل التجارة نظم
للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات جتميع لدى – ٦
واملصطلحات تســــتخدم تعاريــــف اإلجــــراءات
تشــــكل الــــيت للجمــــارك األخــــرى األساســــية
يف والواردة التجارة نظم حتديد يف حامسًا عامــــًال
وتنسيق بتبســــيط املعنية الدولية االتفاقية مرفقات

(٦٩ (الفقرة اجلمركيةأ اإلجراءات

توصية جديدة

لتســــجيل البيانات، العام التجارة نظام يســــتخدم – ٧
جتمع اخلــــاص، التجارة نظــــام يســــتخدم وحيثما
األماكــــن إىل الــــواردة عــــن الســــلع إحصــــاءات
منها، والصادرة اجلمركية للمستودعات املخصصة
املناطق أو  الداخلي للتجهيز املخصصة واألماكــــن
احلرة،حســــب التجارية املناطق أو احلرة الصناعيــــة
نظام أساس على البيانات تقدير يتيح االقتضاء، مبا

و٩٠) (الفقرتان ٨٩ التجارة العام

توصية جديدة

رقــم  امللحــق ،١٩٩٧ واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية  ٩ الوثائق

(ز). و (و) و (هـ) ٣٩ الفقرة ،(E/1997/84) ،٤
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الثالث) (الفصل السلع تصنيفات
التصنيف بوصفــــه املنســــقب النظــــام يســــتخدم – ٨
ونشــــر وجتميع مجع للســــلع ألغراض الرئيســــي
(الفقرة للبضائــــع الدولية التجــــارة إحصــــاءات

(١٠٠

توصية جديدة

الرابع) (الفصل التقييم
العاملية بشــــأن منظمــــة التجــــارة اتفــــاق - يعتمــــد ٩
تقييــــم التجارة يف األســــاس بوصفــــه التقييــــمج
(الفقرة اإلحصائية لألغــــراض للبضائع الدوليــــة

(١١٤

مستكملة توصية

والتأمني التكلفة عناصر يتضمن تقييم يســــتخدم – ١٠
للواردات (حدود ســــيف) (من نوع والشــــحن
(من السفينة املستورد)، وتقييم لتسليم ظهر البلد
املصدر) البلد للصادرات (حــــدود نــــوع فوب)

(١١٦ (الفقرة

توصية جديدة

من الــــواردات قيم تســــتخدم اليت البلدان تقــــوم – ١١
الشحن عن حدة على بيانات جبمع نوع ســــيف
ممكن تفصيلي مســــتوى أقصى علــــى والتأمــــني،
نوع من القيــــم للشريك/الســــلعة، الســــتخراج

(١٢١ (الفقرة فوب

مستكملة توصية

تكون أن على معيَّنــــة بوســــائل – تقّيم ســــلع معيَّنة ١٢
(الفقرات العاملية التجارة منظمة مع اتفاق متسقة

(١٢٥ - ١٢٣

مستكملة توصية

الصرف يستخدم سعر العملة، حتويل يلزم حيثما – ١٣
البلد يف املختصة الوطنية السلطات تنشــــره الذي
هلذه القيمة اجلارية يعكس مبا األصول، حســــب
بالنســــبة لعملة التجاريــــة املعامــــالت يف العملــــة
والتصدير االسترياد وقت والســــارية املبّلغ، البلد

(١٢٧ (الفقرة

مستكلمة توصية

أو وقــــت التصدير التحويــــل ســــعر يتوفــــر مل – إذا ١٤
فترة يف أقصر السعر متوسط يستخدم االسترياد،

(١٢٨ (الفقرة التطبيق ممكنة

توصية جديدة

للصرف، متعــــددة رمسية أســــعار تســــري – حيثما ١٥
معامالت على املطبــــق الفعلي يســــتخدم الســــعر

(١٢٩ (الفقرة معيَّنة

توصية جديدة

(١٦ اخلامس (الفصل الكمية قياس
القياســــية الوحدات تســــتخدم (١٦ اخلامس– (الفصــــل
العاملية؛ اجلمركيــــةد املنظمــــة ــــا أوصت للكميــــة الــــيت
تكــــون الــــيت احلــــاالت يف الــــوزن يتــــم توفــــري كذلــــك

توصية جديدة

أن حيدد ويتعني الــــوزن؛ خالف القياســــية الوحدة فيهــــا
تســــتخدم وحيثما الصايف، أســــاس الــــوزن الــــوزن على
التحويل معامالت تعطى أو تقدم قياســــية، غري وحدات

(١٣٣ (الفقرة القياسية الوحدات إىل

٢ التنقيح للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات توصيات
العالقة مع مفاهيم
١٩٨٢ وتعاريف

السادس) (الفصل الشريك البلد
لتحديد كيوتو يف اتفاقية الصلة ذات األحكام تتبع – ١٧

(١٣٩ (الفقرة السلع منشأ بلد

توصية جديدة

بالنسبة املنشأ بلد يعتمد الشريك: البلد لتوصيف – ١٨
وبلــد ملعلومــــات إضافيـــــة)، اإلرســــال (بلد للــــواردات
(الفقرة للصادرات بالنســــبة معروفة مقصــد جهــة آخــر

(١٥٠

بدون تغيري

السابع) (الفصل والنشر اإلبالغ
للبضائع الدوليــــة التجارة إحصــــاءات نشــــر يتبــــع – ٢٠
وجدول والطرائــــق، باملصــــادر حمــــددة تتعلق ممارســــات
إىل جمتمــع للبيانات املنتظــــم واإلبالغ الزمين، اإلصــــدار
معلومات توفــــر لدى البيانــــات وتنقيــــح املســــتخدمني،
املنشــــورة البيانات وأنواع والفتــــرة املرجعيــــة، إضافيــــة،
واملتعددة الثنائية والتســــويات والســــرية، دوليًا، واملبلغــــة
(الفقرات القياســــية واألرقام البيانات، وتبادل األطراف

(١٥٤-١٦٠

مستكملة توصية
وجديدة

التجارة إلحصاءات املستخدمة اجلهات كثري من وهناك - ٧
واملنظمات التجارية احلكومات واملشاريع ذلك يف مبا للبضائع، الدولية
املستخدمة اجلهات وحتتاج العام. واجلمهور والباحثون والدولية الوطنية
البيانات خمتلفة من جمموعــــات بني تتراوح بيانــــات خمتلفة إىل املختلفــــة
يلي وفيما األرقــــام التجميعيــــة. وبني والســــلعة البلد حســــب املصنفــــة

ترتيب: غري من الرئيسية املدرجة االستخدامات
املالية ذلك القضايا يف اقتصادية عامــــة، مبا سياســــة ) وضع أ )

والقطاعية؛ واهليكلية والنقدية

٢ التنقيح للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات توصيات
العالقة مع مفاهيم
١٩٨٢ وتعاريف

بتبسيط  املعنية الدولية االتفاقية كيوتو يف ُوقعت ،١٩٧٣ أيار/مايو يف أ

االتفاقية اجلمركي، جملس التعاون (اتفاقية كيوتو). انظر اجلمركية اإلجراءات وتنسيق
أيار/مايو ١٩٧٣). ١٨ (كيوتو، اجلمركية اإلجراءات وتنسيق املعنية بتبسيط الدولية
(خبالف التصنيف اجلمارك العاملي إلجراءات التنسيق حتقيق على عملت االتفاقية وقد
منظمات عن فضًال  اآلن، حىت  األطراف من   ٥٩ االتفاقية  على وصّدق والتقييم).
املنظمة جانب من حاليًا استعراض موضع واالتفاقية الدويل. التجاري واملجتمع دولية

العاملية. اجلمركية
الطبعة  وترميزها، السلع لتوصيف النظام املنسق العاملية،  اجلمركية املنظمة ب

(١٩٩٦ (بروكسل، الثانية
التجارية  للمفاوضات أوروغواي جولة نتائج العاملية، التجارة منظمة انظر ج

املادة بتنفيذ املعين االتفاق ،(١٩٩٥ (جنيف، القانونية النصوص األطراف:  املتعددة
األول، اجلزء ،١٩٩٤ لعام والتجارة اجلمركية للتعريفات العام االتفاق من السابعة

جيم أدناه. املرفق يف ترد تقييم اجلمارك“، بشأن ”قواعد
لتوصيف  املنسق  للنظام تفسريية العاملية، مذكرات اجلمركية املنظمة د انظر

الثاين. املرفق ،(١٩٩٦ (بروكسل، الثانية الطبعة وترميزها، السلع
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املفاوضات التجارية ذلــــك يف مبا جتارية، سياســــة وضــــع ب ) )
التجارية؛ املنازعات وتسوية التجارية االتفاقات ورصد

للوقوف األســــواق بتحليل واملصدرين املســــتوردين ) قيام ( ج
األسواق اخلارجية؛ أو التوريد مصادر على

يف جماالت األسواق أجل رصد من موازين للعرض إقامة د ) )
والطاقة؛ الزراعة مثل معيَّنة

والطرق، واملطارات األساســــية (املوانــــئ ختطيط اهلياكل ( هـ )
إخل)؛

النقل؛ إحصاءات جتميع ( و )

لألسعار األرقام القياسية شــــىت الواردات يف عنصر جتميع ( ز )
املعيشة)؛ لتكاليف القياسية األرقام (مثل

احلسابات نظام إحصاءات إطار يف والتنبؤات ) املدخالت ح )
املدفوعات. وميزان القومية

ا إلحصاءات املوصى والتعاريف للمفاهيم ســــرد ويرد - ٨
كل ويشــــكل التالية، الرئيســــية العناوين حتت للبضائع التجارة الدولية

املنشور: هذا من فصول فصل موضوع منها
ووقت التسجيل التغطية - أوًال

التجارة نظام ثانيــًا -
السلع تصنيفات - ثالثــًا

- التقييم رابعًا
قياس الكمية - خامسًا
البلد الشريك - سادسًا

والنشر اإلبالغ - سابعــًا
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التسجيل ووقت التغطية - أوًال

إحصاءات هــــي للبضائع التجــــارة الدوليــــة إحصــــاءات - ٩
أعاله). ٧ الفقرة (انظر االحتياجات من متنوعة جمموعة ختدم اقتصادية
مثل األخــــرى، األساســــية واإلحصاءات اإلحصــــاءات، هــــذه فــــر وتوِّ
املالية، واإلحصــــاءات التشــــييد، وإحصاءات الصناعية، اإلحصــــاءات
أما املدفوعــــات. وميزان القوميــــة احلســــابات إحصــــاءات يف مدخــــًال
ميزان ودليل لعام ١٩٩٣ القومية احلسابات نظام يف املعتمدة التعاريف
التجارة إحصاءات يف أيضًا ُتستخَدم اليت اخلامسة، الطبعة املدفوعات،
واإلقليم واخلدمات، السلع، تشمل فهي ا، املتصلة للبضائع أو الدولية
املصلحة ومركز املؤسســــية، والوحدة اخلارجي، والعامل االقتصــــادي،
يف هذه التعاريف وترد امللكيــــة. وتغيري املقيمة، والوحدة االقتصاديــــة،

أدناه. ألف املرفق

جتميع يف اســــتخدامها ميكــــن متنوعــــة مصــــادر وهنــــاك - ١٠
ســــجالت اجلمارك ذلك يف مبا للبضائع، الدولية التجــــارة إحصــــاءات
القيمة بضرائب املرتبطة اإلدارية والســــجالت املشاريع واســــتقصاءات
هي اجلمارك وسجالت صرف العمالت. أســــعار املضافة وســــجالت
مجع كبريًا إىل اهتمامــــًا املنشــــور هذا ويويل شــــيوعًا، األكثر املصــــدر

أساس اجلمارك. البيانات على

من للبضائع الدوليــــة بالتجارة املتعلقة وجلمــــع البيانــــات - ١١
الرئيســــي الغرض كان وإن طويــــل، تاريــــخ اجلمــــارك إدارات خــــالل
مجع فإن وبالتايل، اإلحصاءات. مجع يســــتهدف ال للنشــــاط اجلمركي
مع بدقة يتفــــق ال اجلمارك ســــجالت خالل من التجــــارة إحصــــاءات
١٩٩٣ لعام احلســــابات القومية نظام يف املحددة والتعاريــــف املفاهيــــم
بأن يوصى ذلــــك، اخلامســــة. ومع الطبعة املدفوعات، ميــــزان ودليــــل
البيانات وبــــأن تســــتكمل املصدر من هــــذا اإلحصائيــــون يســــتفيد
االقتضاء، أخرى، حســــب مصادر من مبعلومات مســــتقاة اجلمركية
للبضائع، الدولية التجارة إلحصــــاءات كاملة توفري تغطية مــــن أجل
القومية احلسابات ألغراض الالزمة البيانات إعداد يف وللمســــاعدة

املدفوعات. وميزان

حتقيق التغطية ميكــــن ال احلاالت، من متزايــــد عــــدد ويف - ١٢
اســــتخدام طريق عن للبضائع التجــــارة الدوليــــة إلحصــــاءات الكاملــــة
الصلة ذات ســــجالت املعامــــالت ألن إما فقط، اجلمــــارك ســــجالت
حفظ ألن أو اجلمركي، اإلشــــراف أو ملراقبة اجلمارك خاضعة تعــــد مل
ويوصى اإلحصائية. النظر وجهة من كاف يكون غري قد الســــجالت
املثال، ســــبيل وعلى احلــــاالت. هذه يف أخــــرى مصــــادر باســــتخدام
إحصاءات ألغراض األورويب، يف االحتــــاد األعضاء الدول اســــتحدثت

تقارير على يعتمد البيانات جلمع نظامــــًا االحتاد، داخل البضائع جتــــارة
السلطات طريق عن إضافية معلومات م املشاريع. وتقدِّ تقدمها شــــهرية
من املضافــــة. وكثري حتصيــــل ضريبة القيمة نظام خالل الضريبيــــة مــــن
جلمع كوسيلة املشاريع ا تقوم االســــتقصاءات اليت تســــتخدم البلدان
الســــلطات نطاق ســــيطرة يف تدخل ال قــــد معامــــالت البيانــــات عــــن
والســــلع والنفط والغاز واملياه الكهربــــاء يف (مثــــل التجارة اجلمركيــــة
الدولية التجارة إحصاءات وتقوم العسكرية). األغراض يف املســــتخدمة
الســــلطات ســــجالت أســــاس على األخرى البلدان يف بعض للبضائع
معظم البلدان تســــتخدم الذهب، وتصدير اســــترياد حالة ويف النقدية،

السلطات. تقدمها هذه بيانات
فئات بشــــأن وحمددة عامة توجيهية مبــــادئ أدناه وتــــرد - ١٣

اليت يتعني: السلع
الدولية للتجــــارة التفصيليــــة اإلحصــــاءات يف ( أ ) إدراجهــــا

للبضائع؛
الدولية للتجــــارة التفصيلية اإلحصــــاءات اســــتبعادها من ب) )

للبضائع؛
الدولية للتجــــارة التفصيلية اإلحصــــاءات اســــتبعادها من ج ) )
البيانات تعديل ميكــــن تســــجيلها على حدة حىت يتم أن على للبضائــــع
ألغراض للبضائع الدولية التجارة جماميع اســــتخراج أجل التفصيلية من

املدفوعات. وميزان القومية احلسابات

العامة التوجيهية املبادئ - ألف
تســــجل عام، بأن كمبــــدأ توجيهي يوصــــى، التغطيــــة. - ١٤
إضافة تشكل الســــلع اليت مجيع للبضائع الدولية التجارة إحصاءات
(واردات) بدخوهلا ما لبلد املادية من، رصيد املوارد خصمًا أو إىل،
اليت الســــلع تشــــكل وال االقتصادي. إقليمه (صادرات) مغادرا أو
املؤقت اإلدخال أو الترانزيت) (ســــلع ما خالل بلد من فحســــب تنقل
اخلارجي؛ أو الداخلي للتجهيز املوجهة السلع (ما عدا وإخراجها للسلع
املادية رصيد املوارد من أو خصمًا إىل أدناه) إضافــــة ٢٨ انظــــر الفقــــرة
ويف كثري للبضائع. الدولية التجارة يف إحصــــاءات تدرج وال ما، لبلــــد
إقليمه مع كبرية بدرجة ما لبلد االقتصادي اإلقليم يتطابق من احلاالت،
للبلد اجلمارك قانون بالكامل فيه يطبــــق الذي اإلقليم اجلمركــــي، وهو

والسادس أدناه). الفصلني الثاين انظر التفاصيل، على (لالطالع
الذي الوقت بوضــــوح حيدد أن يتعني التســــجيل. - وقــــت ١٥
التوافق التصدير. ويتطلب أو باالسترياد معاملة تتعلق تسجيل فيه ينبغي
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ودليل (٩٧ - ٣ (الفقــــرة ١٩٩٣ لعام القوميــــة احلســــابات نظام مــــع
الوقت يف تســــجل املعامالت أن الطبعة اخلامســــة، املدفوعات، ميــــزان
توضع البيانات مجــــع نظم أن امللكية. غري يف تغيــــري فيه حيــــدث الــــذي
إىل وتفتقر احلدود، عرب السلع حبركة املرتبطة املعامالت عادة لتسجيل
يف امللكية. ولكن التغيري حدوث وقت لتحديد التسجيل الالزمة آليات
البيع عملية من جزًءا تشكل بالتجارة املشمولة الســــلع معظم ملا كانت
تقريب كبرية بدرجة يصبح فإنه ومصدر، مستورد بني العادية والشراء
كمبدأ يوصى وبالتايل، احلــــدود. الســــلع عرب حبركة امللكية يف التغيــــري
أو لبلد االقتصادي دخوهلا اإلقليم وقت السلع بإدراج عام، توجيهي
اجلمارك أساس على البيانات القائمة مجع نظم ويف حالة منه. خروجها
تســــجل فيها أن ميكن اختيارًا للتواريخ اليت البيانات والــــيت تتيح جلامع
جلميع تاريخ واحد اعتماد إىل تدعو االتســــاق دواعي فإن املعامالت،
يقدم التاريخ الذي هو وقت التسجيل يكون بأن املعامالت. ويوصى
عبور وقت تقريبًا ميثل هذا التاريــــخ ألن نظرًا اجلمركي فيــــه البيــــان

لبلد ما. االقتصادي اإلقليم حدود

احملددة التوجيهية املبادئ بــاء -

كأســــاس أعاله املذكورة العامة التوجيهية املبادئ تصلح - ١٦
فئات إدراج أو استبعاد بشــــأن من التوصيات املحددة جمموعة لصياغة

الوارد أدناه. النحو على السلع، معيَّنة من

اليت تليب مجيع الســــلع إدراج املبــــدأ، مــــن حيث ينبغــــي، - ١٧
التجارة إحصاءات ١٤ أعاله) يف (انظر الفقرة التغطية تعريف شــــروط
املجاميع. ويف السلع تصنيف من املناسبة العناوين حتت للبضائع الدولية
إجابة لتقدم العامة التوجيهية املبادئ تكفي ال احلاالت بعض أنه يف غري
إما الســــلع، من أنواع معيَّنة اســــتبعاد أو إدراج مســــألة بشــــأن واضحة
أيضًا به املســــلَّم املعاملة. ومن تعقيد أو الســــلع بســــبب خصائص هذه
التوجيهية املبادئ تطبيق حتد من البيانات العملية جلمع االعتبــــارات أن
ضمن واف حنو على تندرج الســــلع ال من أنواع عدة وهنــــاك العامــــة.
الســــلع باستخدام هذه تســــجيل العادية. وينبغي اجلمركية اإلجراءات

أخرى للبيانات. مصادر

من معيَّنة وأنــــواع الســــلع لبعض ويوصــــى، بالنســــبة - ١٨
الدولية التجــــارة إحصــــاءات يف بإدراجها يوصــــى الــــيت املعامــــالت
تدرج بأال خاصــــة، املســــتخِدمة بصفة اجلهات م للبضائــــع والــــيت
ويف األساســــية الســــلع تصنيف يف املناســــبة حتت العناوين فحســــب
قاعدة حتــــدد يف مبعىن أن حــــدة، على أيضًا تســــجل وإمنــــا املجاميــــع
املنشورات يف تذكريية كبنود وتعرض املعاملة نوع حســــب البيانات
الســــلع العائدة). بشــــأن أدناه ٣٠ الفقرة املثــــال، ســــبيل (انظــــر، على
اإلحصاءات مــــن باســــتبعادها يوصى الســــلع اليت لبعض وبالنســــبة
املعاملة بأن تســــجل يوصى الدولية للبضائــــع، للتجــــارة التفصيليــــة
التفصيلية تعديل البيانات حىت ميكن أيضًا حدة على بشأا التجارية

احلســــابات ألغراض للبضائع الدولية جماميع التجــــارة الســــتخراج
أدناه). ٦٣ - ٥٥ املدفوعات (انظر الفقرات القومية وميزان

التفصيلية للتجـــارة اإلحــصاءات يف إدراجها املتعـــني الســلع - ١
١١ للبضائع١٠، الدولية

النقدي، على غري الذهــــب يشــــمل النقدي. الذهب غري - ١٩
أو مشغولة غري بأشكال أخرى والذهب مسحوق الذهب املثال، سبيل
أن يستخــدم وميكن الذهبية والسبائك الذهبية. والعمالت مصنعة شبه
يســــتخدم أو املجوهرات صناعة يف مثلما الصناعة يف الذهـــــب هـــــــذا
الذهب أشكال ويشمل مجيع للقيمة، كحامل يف أشــــغال األســــنان أو
ويســــتبعد الذهب النقدي من أدناه). ٤٢ الفقــــرة (انظر النقــــدي غــــري

للبضائع. الدولية التجارة إحصاءات
والعمالت املصدرة غري املالية واألوراق النقديــــة األوراق - ٢٠
بنودًا وليســــت األصناف ســــلعًا هذه تعترب املتداولــــة١٢. غــــري املعدنيــــة
من منتجات صناعة الصادرات أو الواردات يف إدراجها وينبغي مالية،
على التوصية لالطالع أدنــــاه ١٢٣ الفقرة (انظر والعمالت الطباعــــة،
بنودًا املصدرة املالية واألوراق النقدية األوراق وتعترب التقييم). بشــــأن

أدناه). ٤٣ الفقرة (انظر استبعادها وينبغي مالية
(انظر التفاقــــات املقايضة. وفقًا املتبادلــــة الســــلع تدرج - ٢١

بشأن التقييم). التوصية على لالطالع أدناه ١٢٤ الفقرة
تشــــمل هذه احلكومات. حســــاب على - الســــلع املتبادلة ٢٢
احلدود تعرب اليت والعسكرية، املدنية االستعماالت من ســــلعًا لكل الفئة
للحكومات، وسلعًا جتارية منتظمة ملعامالت املثال، سبيل على نتيجة،
الســــلع تشــــكل كانت (ســــواء احلكومية اخلارجية ضمن برامج املعونة
دولية) منظمة إىل حتويــــًال أو مقايضة أو قرضًا أو منحــــة تشــــكل ال أو

احلقوق. رد أو احلرب وتعويضات
من األصناف األخــــرى. اإلنســــانية واملعونات األغذيــــة - ٢٣
خترج البلد أو تدخل اليت األخرى واألدوية والســــلع واملالبس األغذية
كانت ســــواء مســــاعدة طارئة، بوصفها أو املعونة برامــــج ضمن منــــه
من املنظمات أو أعاله)، ٢٢ الفقرة (انظر أيضًا مقدمة من احلكومات
أا واردات على تســــجيلها احلكومية، ينبغي غري املنظمات الدولية أو

املناسبة  حتت العناوين السلع هذه إدراج ينبغي ذلك، خالف على ينص مل ما ١٠

الدولية التجارة  إحصاءات جماميع ويف الشريك،  البلد حسب السلع، تصنيف من
للبضائع.

بشأن  العاملية التجارة وفقًا التفاق منظمة السلع مجيع تقييم يتم أن ينبغي ١١

يف والواردة للسلع اإلحصائية القيمة بشأن والتوصيات أدناه) جيم املرفق (انظر التقييم
التوصيات أدرجت أدناه، وقد الرابع الفصل موضوع هو املعامالت وتقييم املنشور. هذا
توجد حيث املدرجات قائمة بالنسبة للسلع املذكورة يف الفصل يف ذلك التقييم بشأن

أدناه). الفقرة ١٢٣ التقييم (انظر معينة بشأن مسائل

،٤٩٠٧,٠٠ العنوان  من جزء وترميزها: السلع لتوصيف املنسق النظام ١٢

والعنوان ٧١١٨,٩٠.
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على لالطالع أدنــــاه الفقرة ١٢٤ املعنية (انظــــر للبلــــدان (صــــادرات)
التقييم). بشأن التوصية

إدراجها يتعني العسكرية. االستعماالت الســــلع ألغراض - ٢٤
أدناه). والفقرة ٤٦ أعاله الفقرة ٢٢ أيضًا (انظر

(مبن يف الفئات مجيع من اليت يقتنيها املســــافرون الســــلع - ٢٥
على التجارية لألغراض كبري نطاق على املقيمني) ذلــــك العاملون غــــري
الفقرة أيضًا (انظر إدراجها الوطين. ينبغي القانون حيــــدده الذي النحــــو

أدناه). ٤٨
(انظر إدراجها ينبغي األمانة. ســــبيل على املرسلة الســــلع - ٢٦

بشأن التقييم). توصية على لالطالع أدناه ١٢٤ الفقرة
وبرامج للمعلومات بصفتها حاملــــة املســــتخدمة الســــلع - ٢٧
جمموعات (أ) ، املثــــال ســــبيل على الفئة، هذه احلاســــوب١٣. تشــــمل
فقط للقراءة ذاكرة ذات مضغوطة أقراصًا أو مرنة أقراصًا تتضمن معبأة
لالستعمال العام موضوعة بيانات و/أو خمزونة حاسوب بربامج ومزودة
للمستعملني، بدون دليل أو مع الطلب)، (ليســــت حسب التجاري أو
التجاريـــة العامـــة أو لألغـــراض وبصــرية مسجلــة مسعية أشرطة (ب)
أن غري بشــــأن التقييم). توصية على لالطالع أدناه ١٢٣ الفقرة (انظر
و/ فقط للقراءة ذاكرة ذات املضغوطة األقراص األقراص املرنة أو ‘١’
والبصرية السمعية ’٢‘ األشرطة و أو البيانات املُنتجة حســــب الطلب،
املُعدة حسب التصميمات ‘٣’ و التسجيالت األصلية، على حتتوي اليت
للبضائع الدولية التجارة إحصاءات من اســــتبعادها ينبغي إخل، الطلب،

أدناه). ٤٨ الفقرة (انظر
أو ترســــل للخارج ســــلع هذه التجهيز. الســــلع ألغراض - ٢٨
عقود. مبوجب التجهيز ذلك يف مبا ألغراض التجهيز، البلــــد إىل جتلــــب
وتصنيع املركبات وجتميع املعادن ومعاجلة تكرير النفط ذلك ومن أمثلة
عمليات عن الناجتة والسلع هي الســــلع تســــجيل هذه وينبغي املالبس.
(انظر الفقرة املعنية للبلدان وصادرات واردات بوصفهــــا هذه التجهيــــز

التقييم). بشأن على توصية لالطالع أدناه ١٢٣
بني ملعامالت نتيجــــة للحــــدود العابــــرة الســــلع - تــــدرج ٢٩

(التوابع/الفروع). املباشرة االستثمارية ومشاريعها األم الشركات
ينبغي تصديرها، ســــلعة بعــــد إذا عادت العائدة. - الســــلع ٣٠
بعد العائدة الســــلع وباملثل، عودا. وقت واردات أا على تســــجيلها
وينبغي أيضًا. عودا صادرات وقت أا على تسجيلها ينبغي استريادها
الفقرة حدة (انظر على العائدة والواردات تســــجل الصادرات أن أيضًا

أعاله). ١٨
واملشــــتريات املبيعات واملياه١٤: تشــــكل والغاز الكهرباء - ٣١
دائمًا تسجيلها عدم من الرغم على والغاز واملياه، الكهرباء من الدولية

دولية يف بعــــض البلدان، معامالت يف اجلمركية جانب الســــلطات من
وتشجع للبضائع. يف إحصاءات التجارة الدولية إدراجها السلع وينبغي
بشكل ســــجالت دقيقة عنها مناســــبة ينتج إجراءات وضع البلدان على
يف التجاريون الشــــركاء أن يقوم أيضًا املهم ومن التجارة. هلذه معقول

ذاته. املنهج باستخدام التدفقات هذه بتسجيل هذه املعامالت
قد السعاة. أو الربيد خالل خدمات من املرســــلة الســــلع - ٣٢
غري جهدًا التجارة ذه املشمولة للسلع التفاصيل الكاملة تسجيل ميثل
إدراجها احلالة هذه يف األنسب من ومن مث السلع، هذه وأمهية متناسب
ســــلع من تتكون التجارة هذه كانت إذا أنه غري واحد١٥. كمجموع
واألحجار املاس مثل القيمة الوزن ومرتفعة خفيفة تكون ما (غالبًا هامة
التجارة يف إحصاءات السلع هذه تسجيل ينبغي فإنه األخرى)، الثمينة
املناسبة العناوين حتت السلعة الكامل حسب بالتفصيل الدولية للبضائع
أو بالربيد التجارة من ما تبقى ينبغي تسجيل حني يف الســــلع، لتصنيف
على واحدًا جمموعًا بوصفه - السلعة حسب تصنيف دون - بالسعاة
القيمة من أدىن حدًا جاوزت ما السلع إذا وتسجل النحو املبني أعاله.

الوطين. القانون حيدده حسبما
وإدراج تســــجيل املهــــم مــــن  املهاجريــــن. منقــــوالت - ٣٣
فيها حتدث اليت للبلدان بالنســــبة املهاجرين ملنقوالت التحركات املادية
الشــــخصية منقوالم املهاجرون ويصطحب نطاق واســــع على هجرة
هذه من اخلاضع للرســــوم اجلزء ســــوى تدرج ال البلدان معهم. وبعض
الكمية أو بالقيمة تتعلق حدودًا اآلخر البعض يطبق حني يف البضائــــع،
اقتصادية، أمهية ملنقوالت املهاجرين تكون وحيثما إلدراجها. كمعايري
أدناه الفقرة ١٢٤ (انظر الفئــــة هذه يف الســــلع إدراج مجيع ينبغي فإنــــه

التقييم). بشأن توصية على لالطالع
أو االحتياطي للمخــــزون منظمــــة مــــن املنقولــــة الســــلع - ٣٤
ســــلع من مبخزون حتتفظ منظمة هي االحتياطي املخزون منظمة إليها.
علــــى العرض والطلب التأثري أجل من شــــرائها ببيعها أو معيَّنــــة وتقوم
إىل جتميع بلد من املشحونة وينبغي إدراج الســــلع األســــواق العاملية. يف
أو آخر لبلد االقتصادي اإلقليم فـي تقـع االحتياطـي للمخـزون منظمـة
التجارة إحصاءات يف االحتياطي، للمخزون السلع املستلمة من منظمة
تقع الذي صادرات إىل البلد بوصفها التجميع يف بلد الدوليــــة للبضائع
بلد يف قائمًا االحتياطي املخزون كان وإذا واردات منه. يف املنظمة أو

شريك. أنه على هذا البلد الثالث تسجيل ينبغي ثالث،
من اإلجيارات يف نوعان هناك املايل: برسم اإلجيار السلع - ٣٥
املايل اإلجيار برسم وتعترب السلع تشــــغيلي. و مايل الشائع. االســــتعمال
واملســــؤوليات واملكافآت واملخاطر يتحمل احلقوق املســــتأجر إذا كان
من مالكًا االقتصادية النظر اعتباره من وجهة وميكن بالســــلع، املتعلقة
إحصاءات يف املايل اإلجيار الســــلع برســــم إدراج حيث الواقع. وينبغي

املنسق. النظام من ٨٥,٢٤ العنوان ١٣

 ٢٢٠١,٩٠ الفرعي والعنوان (غاز) ٢٧,١١ و (كهرباء) ٢٧,١٦ العنوان ١٤ 
التصنيف املنسق. (مياه) من

هذه  لتسجيل املنسق النظام من   ٩٩ أو   ٩٨ الفصلني  استخدام  ميكن ١٥

السلع.
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له تكون ال أي إجيار فهو التشغيلي اإلجيار أما للبضائع. التجارة الدولية
من التشغيلي اإلجيار السلع برسم اســــتبعاد وينبغي الســــالفة. اخلصائص
بعض ٥١ أدناه). ويف الفقرة للبضائع (انظر إحصاءات التجارة الدولية
كان ما إذا على بوصفهــــا دليًال اإلجيار مدة احلاالت، ميكن اســــتخدام

سنة). من أو تشغيليًا (أقل أو أطول) (سنة التأجري ماليًا
تدرج األخرى. واملعــــدات املتحركة والطائرات الســــفن - ٣٦
التجارة الدولية للبضائع. يف إحصاءات هذه السلع يف الدولية املعامالت
اجلمركية للمســــتندات خاضعة غري هذه املعامالت تكــــون ما وكثــــريًا
مصادر باســــتخدام تســــجيلها ينبغي اجلمركية، املســــتندات غياب ويف
أو استقصاءات الســــجل وإلغاءات إضافات مثل للبيانات، غري مجركية

املشاريع.
اإلقليم يف الواقعــــة البحرية املنشــــآت إىل املوردة الســــلع - ٣٧
اإلقليــــم أو إىل منهــــا. (مــــن أو املرســــلة التجميــــع لبلــــد االقتصــــادي
الدولية للبضائع. التجارة إحصــــاءات يف تدرج آخر) لبلد االقتصــــادي
البيانات ذلك يف مبا املتاحة البيانات موارد باستخدام تســــجيلها وينبغي

املشاريع. استقصاءات من املستمدة
من وما ينقذ البحار قاع من املعادن ومجع صيــــد األمساك - ٣٨
عليها أو حتصل الوطنية املوانئ يف بإنزاهلا األجنبية بضائع تقوم الســــفن
إحصاءات يف تــــدرج أجنبية، ســــفن من أعايل البحار يف وطنية ســــفن
انظر الصادرات، بإحصاءات املتعلقة على املعاملة (ولالطالع الواردات

أدناه)١٦. ٥٨ الفقرة
الغالل وخمازن والصابورات واملخازن النفط - مستودعات ٣٩

اليت١٦:
ســــفن أو من الطائرات الوطنية الســــفن أو عليها حتصل ( أ )
يف موانئ إنزاهلا يتم أو ما، لبلد االقتصادي اإلقليــــم يف أجنبية طائــــرات
على الواردات (ولالطالع يف تدرج أجنبية، طائرات أو سفن من وطنية

(ب) أدناه)؛ ٥٩ الفقرة انظر بالصادرات، املتعلقة املعاملة
اإلقليــــم يف الطائــــرات األجنبيــــة أو الســــفن ب) تــــورِّد إىل )
املتعلقة املعاملة على (لالطالع الصادرات يف تدرج ما، لبلد االقتصادي

أدناه). (أ) انظر الفقرة ٥٩ بالواردات،
الفارغة اليت الزجاجــــات تــــدرج الفارغــــة. الزجاجــــات - ٤٠
موضع هي اليت الفارغة الزجاجات مثل بالتجارة، مشمولة ســــلعة متثل
انظر الفقرة املستبعدات، على (لالطالع إلعادة التدوير ترتيبات جتارية

أدناه). ٥٣
واخلردة، الفضالت تســــجيل ينبغي واخلردة. - الفضــــالت ٤١
تصنيفها ويتعني البيئة، على خطورة تشــــكل اليت املنتجات ذلك يف مبا
على (ولالطالع موجبة قيمتها إذا كانت للسلعة العنوان املناسب حتت

أدناه). الفقرة ٥٤ املستبعدات، انظر

للتجارة التفصيلية اإلحـــصاءات من استبعادها املتعــني الســلع - ٢
الـدولية للبضائع

املعتمــد النقدي تعريف الذهب النقـــدي١٧ يـــرد الذهب - ٤٢
التفســــريية املذكرات التجارة الدولية للبضائع يف إحصاءات ألغـــــراض
فإن هلذا التعريف، ووفقًا وترميزها.١٨ الســــلع لوصف املنســــق للنظام
الوطنية النقديــــة الســــلطات بني املتبادل الذهب هــــو النقدي الذهــــب
يعاَمل النقدي الذهــــب ألن ونظرًا املصــــارف املعتمدة. أو أو الدوليــــة
من استبعاده ينبغي سلعة، فإنه بوصفه املالية وليس األصول من بوصفه

للبضائع. الدولية التجارة إحصاءات

املصــــدرة والعمــــالت املاليــــة واألوراق األوراق النقديــــة - ٤٣
من وتســــتبعد مالية، مطالبات علــــى دليًال املتداولــــة١٩. متثــــل املعدنيــــة

للبضائع. الدولية التجارة إحصاءات

أحيانًا مؤقتة. بصفة إرساهلا أو بإدخاهلا املسموح الســــلع - ٤٤
أو بسحبها معقول توقع مع منه ترســــل أو بلد معيَّنة إىل ســــلع جتلب ما
أي تغيري (ما عدا االهتالك دون حمــــددة فترة خالل ذلك بعــــد إعادــــا
إحصاءات من السلع هذه وتستبعد السلع). استعمال عن الناجم العادي
قوائم اتفاقية كيوتو؛ يف وترد بعض هذه السلع للبضائع. الدولية التجارة
الوطنية على حدة. اجلمركية التشريعات يف مشمولة أخرى سلع وهناك
العرض لألســــواق كيوتو: معدات مــــن اتفاقية املســــتمدة األمثلة ومــــن
التربوية؛ واملواد التجارية والعينات الفنون معارض التجارية؛ واملعارض
النقل ووسائل التغليف السباق؛ أو العرض أو التربية ألغراض احليوانات
املجاورة األراضي ألشغال معدات بالنقل؛ املتصلة واملعدات واحلاويات
مشول عدم حالة ويف اخلارج. يف مقيمني أشخاص من جانب للحدود
وضع اإلحصائية للسلطات ينبغي معيَّن، بإجراء مجركي السلع حتركات
التخزين مؤقتــــة (مثل الســــلع اعتبار ينبغي كان ما إذا لتحديــــد معايــــري
وأحيانًا السلع). طبيعة من تغري ال طفيفة يشمل معاجلة قد الذي املؤقت
البضائع أن (املستورد) املصدر البلد يف القائمون بالتجميع ال يعرف قد
حمددة. زمنية خالل فترة (إرساهلا) جلبها إعادة يتوقع (القادمة) املرسلة
(صادرات) وواردات (واردات) تعامل كصــــادرات احلالة، ويف هــــذه

الطبيعية. بالطريقة عودا، لدى

خترج منه أو بلدًا تدخل اليت السلع تستبعد العابرة. السلع - ٤٥
أو إىل تشــــكل إضافة بلد ثالث، ألا ال إىل هو الوصول وحيد لغرض
السلع أيضًا وتستبعد عربه. متر اليت للبلد املوارد املادية رصيد من خصمًا
وصادرات واردات بلد آخر مــــن لتعود بعد عبور مــــن بلد خترج الــــيت

البلدين. كال

املقيمة. غري املشاريع من بتشغيلها القائم كان إذا أجنبية تعترب السفينة ١٦

.٧١٠٨,٢٠ الفرعي العنوان املنسق، النظام ١٧

.٧١٠٨,٢٠ العنوان انظر ١٩٩٦؛ العاملية، املنظمة اجلمركية بروكسل، ١٨

الفرعي  والعنوان ٤٩٠٧,٠٠ الفرعي العنوان من جزء املنسق: النظام ١٩

.٧١١٨,٩٠
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اإلقليم يشمل أو منها. إقليمية جيوب إىل الســــلع املرسلة - ٤٦
األجنبية (الســــفارات واملنشــــآت إقليمية جيوب أي ما لبلد االقتصادي
لبلد اجلغرافية احلدود ضمن الفعلية الناحية من تقع غريها) أو العسكرية
الدولية الواقعة واملنظمات األخــــرى البلدان جيوب يتضمن وال آخــــر،
لالطالع أدناه ٣ الفقــــرة ألف، املرفق (انظر اجلغرافية داخــــل حــــدوده
بلد بني البضائع حركة تعترب لذلك االقتصادي). لإلقليم تعريف علــــى
واردات البلد اســــتبعاده من وينبغي داخليًا، تدفقًا اخلارج وجيوبــــه يف
البضائع جتارة من إحصاءات أيضًا التدفقات هذه وتستبعد وصادراته.
من اإلقليم جــــزًءا تشــــكل ال هذه اجليوب ألن نظرًا املضيفة، للبلــــدان
املرسلة أو الواردة السلع تستبعد وباملثل، املضيفة٢٠ للبلدان االقتصادي
للبلدان البضائع جتارة إحصاءات من الدولية ِقبل املنظمات للخارج من
املنقولة السلع تســــجيل وينبغي أعاله). ٣٢ الفقرة أيضًا (انظر املضيفة
واردات بوصفها حتويلها، املضيف وقت البلــــد إىل اجليوب من الحقــــًا
ويف حالة اجليوب؛ هذه إليه تنتمي الذي للبلد وصادرات املضيف للبلد
بوصفها التحويالت لتســــجيل هذه حاجة ال توجد الدولية، املنظمات
ألنه املنظمات الدولية إىل األصل الذي قام بتصديرها يف للبلد صادرات
األصلي التصدير البلد وقت ذلك من تسجيلها كصادرات مت وأن سبق

الدولية. للمنظمة

املقيمني مــــن ملكيتها انتقلت الــــيت املالية غــــري األصــــول - ٤٧
األرض األصول هــــذه تشــــمل احلدود. عبــــور دون املقيمــــني إىل غــــري
األصول مللكية النقل هذا ويعترب واملخزونــــات. واملعدات واإلنشــــاءات
الدولية التجارة من إحصاءات مث يســــتبعد ومن مالية، املالية عملية غري

للبضائع.

اخلدمات. يف التجارة من بوصفها جزًءا تعامل السلع اليت - ٤٨
الفئة: هذه تشمل

يف الفئات، مبن مجيع من املســــافرون يقتنيها اليت الســــلع أ ) )
وحيملوا عرب اســــتعماهلم اخلاص بغرض املقيمني، غري العاملون ذلــــك
(أما الوطين القانون مقرر يف هو ما تتجــــاوز ال احلــــدود بكميات وقيم
فإنه القانونية، الشــــروط تتجاوز الســــلع هذه قيم أو كانت كميات إذا
الفقرة انظر للبضائــــع؛ الدولية التجارة إحصــــاءات يف إدراجها ينبغــــي

أعاله)؛ ٢٥

مباشــــر مبوجب اشــــتراك املرســــلة والدوريات الصحف ب) )
اخلامســــة، الطبعة املدفوعات، ميــــزان على ســــبيل املثال، دليل (انظــــر

٢١٣)؛ الفقرتني ٢١٢ و

املضيف البلد يف األجنبية احلكومات تشتريها الســــلع اليت ( ج )
األخرى املنشآت األجنبية أو العسكرية منشآا أو سفاراا خالل من
اخلاص. استعماهلا لغرض املضيف، للبلد اإلقليم االقتصادي يف الواقعة

أقراص مرنة أو أقــــراص ‘١’ الفئة هــــذه ذلك، تشــــمل إىل وباإلضافــــة
حاســــوبية بيانات برامج و/أو مع للقراءة فقط ذاكــــرة ذات مضغوطــــة
على حتتوي وبصرية مسعية ’٢‘ وأشرطة الطلب، حسب ومنتجة خمزونة
(انظر إخل حســــب الطلب، ُمعدة ’٣‘ تصميمات و أصلية، تســــجيالت

أعاله). ٢٧ الفقرة
الســــفن الوطنية جانب من البحار أعايل صيد األمساك يف - ٤٩
أيضًا (انظر اســــتبعادها يتعيَّن االقتصادي. إقليمــــه وإنزاهلا يف مــــا لبلــــد

أدناه). ٥٧ والفقرة أعاله ٣٨ الفقرة
البلد يف عنها ويتخلون املقيمــــني غري يقتنيها اليت الســــلع - ٥٠
البلد. هذا حدود تعرب وال ذاا، التســــجيل فترة ضمن بالتجميع القائم
فارق بني وأي التجــــارة الدولية للبضائع. إحصاءات من تســــتبعد هذه
على أنه يسجل عنها التخلي عند قيمتها وبني اقتنائها عند الســــلع قيمة
القومية احلســــابات يف أخرى أعمال خدمات ضمن التجارة من نــــوع

املدفوعات. وميزان
السلع الفئة هذه تشــــمل التشغيلي. اإلجيار برسم الســــلع - ٥١
املايل غري اإلجيار - أي التشــــغيلي اإلجيار ترتيبات إطار يف تشــــحن اليت

أعاله). ٣٥ الفقرة (انظر
االقتصادي اإلقليم بعد مغادرة أو تدمر تفقد اليت الســــلع - ٥٢
املســــتورد للبلد االقتصادي اإلقليم دخــــول قبل ولكــــن اُملصّدر للبلــــد
املستهدف املســــتورد البلد واردات من ينبغي اســــتبعادها املســــتهدف.
إذا كان أنه غري املصدر). كصــــادرات للبلد إدراجها الرغم من (علــــى
قيمتها تسجيل ينبغي فإنه السلع، هذه ملكية بالفعل حاز قد املســــتورد
البيانات تعديل ميكن حىت املســــتهدف املســــتورد البلد مبعرفة على حدة
احلسابات ألغراض البضائع جماميع الواردات من التفصيلية الســــتخراج

أدناه). ٦٣ الفقرة (انظر املدفوعات القومية وميزان
إلعادة تعاد اليت الفارغة الزجاجات الفارغة. الزجاجــــات - ٥٣
أعاله). ٤٠ الفقرة (انظر بالتايل وتستبعد للنقل“، ”وسيلة ملئها ُتعترب
واخلردة الفضالت اســــتبعاد يتعيَّن الفضــــالت واخلــــردة. - ٥٤
باســــتخدام على حدة تســــجيلها ينبغي ولكن قيمة موجبة هلا ليس اليت

٤١ أعاله). الفقرة املناسبة (انظر الكمية الوحدات

للتجارة التفصيلية باستبعادها من اإلحصاءات املوصى السلع - ٣
تعديل ميكن حىت حدة على تسجل ولكنها للبضائع، الدولية
التجارة الدولية جماميع استخراج أجل من التفصيلية البيانات

املدفوعات وميزان القومية احلسابات للبضائع ألغراض
جماميع يف إدراجهــــا الســــلع بغرض بعض تســــجيل يلــــزم - ٥٥
١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام حســــب للبضائع التجارة الدولية
األمور من يعترب ال أنه غري اخلامســــة. املدفوعات، الطبعة ودليل ميزان
الدولية للتجارة التفصيلية اإلحصاءات يف نفسها الســــلع إدراج العملية

للبضائع.
جيوب إقليمية  على حيتوي الذي إىل البلد املضيف“ مصطلح ”البلد يشري ٢٠

اجلغرافية. حدوده ضمن دولية أو ملنظمات أخرى لبلدان
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البيانات جلمع االضطالع جبهــــود على البلدان - وتشــــجع ٥٦
القائمني ملساعدة السلع هذه يف تقديرات للتجارة وضع أو الصلة ذات
يف إجراء املدفوعــــات وميــــزان القوميــــة بيانــــات احلســــابات بتجميــــع
للحصول وكاالت عدة تعاون وقد يتطلب األمر الالزمــــة، التعديــــالت

والتقديرات. البيانات هذه على
خارج أثناء وجودها تتغــــري ملكيتها اليت املتنقلة - املعــــدات ٥٧
يف اليت ترســــل املعدات إىل تشــــري هذه األصلي. ملالكهــــا اإلقامــــة بلــــد
أعمال مثل - معيَّن املؤقت لغرض لالستعمال آخر بلد إىل البداية. من
يف اإلغاثة لغرض أو البحرية املناطق يف واحلفر احلرائق ومكافحة التشييد
منحها أو بيعها الحقًا بســــبب ملكيتها تتغري ولكن الكوارث حــــاالت

البلد. ذلك يف املقيمني ألحد مثًال
ينقذ وما البحــــار قاع من املعــــادن ومجع األمساك صيــــد - ٥٨
تقوم األجنبية أو يف املوانــــئ ببيعهــــا الوطنية الســــفن تقوم بضائــــع مــــن
من تستبعد األجنبية. السفن إىل البحار يف أعايل ببيعها الوطنية الســــفن
على (لالطالع منفصل تســــجل بشــــكل ولكن الصادرات إحصاءات

أعاله)١٦. ٣٨ انظر الفقرة إحصاءات الواردات، املعاملة يف
الغالل وخمازن والصابورات واملخازن النفط - مستودعات ٥٩

اليت:
اإلقليم خارج الوطنيــــة والطائرات الســــفن عليها حتصل ( أ )
على (لالطالع حدة على تســــجل ولكنها تســــتبعد ما لبلد االقتصادي

أعاله)؛ ٣٩ (ب) يف الصادرات، انظر الفقرة املعاملة
ســــفن أو إىل الوطنية الطائرات أو الســــفن تقوم بتوريدها ب) )
يف موانئ تنـزل أو مــــا لبلد االقتصادي اإلقليم خارج أجنبيــــة طائــــرات
حدة على ولكنها تسجل تســــتبعد وطنية، طائرات أو ســــفن من أجنبية

أعاله)١٦. (أ) ٣٩ الفقرة انظر الواردات، يف املعاملة على (لالطالع

اإلقليم يف الواقعة الدولية املنظمات تشــــتريها اليت - الســــلع ٦٠
ينبغي اخلاصة. املضيف، الستعماالا البلد من مضيف، االقتصادي لبلد
التعديل املضيف (ألغراض للبلد صادرات بوصفها السلع هذه تسجيل

فقط٢١.
احلدود تعرب ســــلعًا الفئة هــــذه تشــــمل لإلصالح. - ســــلع ٦١
إصالح نواحي شأنه من الذي النشاط أي اخلارج، لإلصالح يف مؤقتًا
عن أن يسفر دون أصلها سابق إىل ويعيدها املوجودة الســــلع يف التلف
توصية على لالطالع أدناه ٢٣١ الفقرة (انظر جديد منتج اســــتحداث
وإصالحات التشييد إصالحات هذه الفئة من ويستبعد التقييم). بشأن
معدات على واملطارات املوانئ اليت تتم يف الصيانة وأعمال احلاسوب،
الطبعة املدفوعات، ميزان دليل يف الثالثة األنشطة هذه وتسجل النقل.

خدمات. أا على اخلامسة،

خترج منه أو ما لبلد اإلقليم االقتصادي تدخل اليت السلع - ٦٢
واالجتار التهريب املثال، سبيل على هذه، وتشمل مشروعة. غري بطريقة
أو استعماهلا يكون اليت املخدرة، املواد وشحنات املسروقة املركبات يف

كليهما. القائمني بالتجميع أو البلدين أحد يف مشروع غري حيازا

املســــتورد على بعد حصول ر أو تدمَّ ُتفقــــد الــــيت - الســــلع ٦٣
البلد املستورد اإلحصاءات التفصيلية لواردات من هذه تستبعد امللكية.
يف إحصاءات تندرج التعديل. وهي ألغراض ولكنها تسجل املستهدف

أعاله). ٥٢ الفقرة (انظر املصدر للبلد الصادرات التفصيلية

سجل للواردات  أي يوجد فال احلالة، هذه مستورد يف بلد وجود لعدم نظرًا ٢١

أعاله). ٤٦ الفقرة (انظر أيضًا
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نظام التجارة  - ثانيًا

حملة عامة ألف -
التجارة إحصاءات يف اهلدف، يتمثل اإلحصائي. - اإلقليم ٦٤
لبلد االقتصادي اإلقليم تدخل اليت تســــجيل السلع يف للبضائع، الدولية
السلع ما يسجل هو فإن العملية، الناحية ومن منه. خترج اليت والسلع ما
الذي جيري اإلقليم وهو منه، خترج أو اإلحصائي اإلقليـم الــــيت تدخـــــل
االقتصادي اإلقليم مع اإلحصائي اإلقليم يتطابق بشأنه. وقد بيانات مجع
اإلحصائي اإلقليم خيتلف عندما أنه ذلك ويتبع منه. جزء مع أو ما لبلد
للبضائع الدولية التجارة فإن إحصاءات االقتصادي، إقليمه ما عن لبلد

واخلارج. الداخل السلع إىل تدفقات كاملة عن تقدم صورة ال
من نوعان يوجد الشائع االســــتعمال يف التجارة٢٢. نظم - ٦٥
للبضائع، الدولية إحصاءات التجارة جتميع بواسطتهما يتم التجارة نظم
يف النظر أدناه ويرد ونظام التجارة اخلــــاص. التجارة العام نظــــام ومهــــا

الواسع. والتعريف الدقيق التعريف اخلاص: التجارة تعريفني لنظام
يتطابق عندما املســــتخدم النظام هو العام التجــــارة نظــــام - ٦٦
الواردات، فإن االقتصادي. وعليه، إقليمه مع ما لبلد اإلحصائي اإلقليم
اإلقليم تدخل الــــيت مجيع الســــلع تشــــمل العام، التجارة نظام مبوجــــب
اليت السلع مجيع الصادرات وتشــــمل بالتجميع، القائم للبلد االقتصادي

بالتجميع٢٣. القائم االقتصادي للبلد اإلقليم من خترج
يتطابق عندما املستخدم النظام وهو اخلاص التجارة نظام - ٦٧
ونظام معيَّن فقط مــــن اإلقليم االقتصادي. جزء مع اإلحصائي اإلقليــــم
يشــــمل ال عندما النظام املســــتخدم الدقيق) هو اخلاص (مبعناه التجــــارة
ميكن الذي اجلزء أي ســــوى منطقة التداول احلــــر، اإلحصائي اإلقليــــم
املرفق (انظر مجركية“ قيـود دون فيهـا التصـرف يتـم للسلع داخله ”أن
هذه احلالة، مجيع يف الــــواردات تشــــمل أدناه). وبالتايل، ٢ بــــاء، الفقرة
السلع أي بالتجميع، القائم للبلد احلر التداول منطقة تدخل اليت الســــلع
(انظر املرفق املحلي ألغراض االستعمال اجلمارك من خالل عنها املفرج
منطقة من اليت خترج السلع وتشمل الصادرات مجيع أدناه)، الفقرة ٤ باء،
الدقيق، التعريف مبوجب غري أنه بالتجميع٢٣. القائم للبلد احلر التداول
املرفق (انظر الداخلي التجهيز ألغراض املســــتوردة الســــلع تســــجل لن
أو خترج صناعية حرة منطقة تدخــــل والســــلع اليت أدناه) الفقرة ٦ بــــاء،
مت قد لن تكون السلع نظرًا ألن أدناه) ١٣ الفقرة (انظر املرفق باء، منها

لن كذلك االستعمال املحلي. ألغراض اجلمارك خالل من عنها اإلفراج
الفقرة باء، املرفق (انظر الداخلي التجهيز بعد التعويضية املنتجات تدرج
اخلام النفط ُيجَلب عندما ذلك أمثلة ومن الصادرات. يف أيضًا أدناه) ٦
عندما أو الداخلي، التجهيـز إجــراء مبوجب ألغراض التكرير بلد ما إىل
اإلجراء مبوجب صهرها ويتم احلديدية غري اخلسيســــة الفلزات تســــتورد
ال االقتصادية، النظــر وجهــة غري أنه مــن الناجتة. املنتجات وتصدر ذاته،
يف جماالت األنشطة املماثلة النشاط الصناعي عن من النوع خيتلف هذا
املتعلقة الدولية االتفاقيــــة أوصت وهلذا الســــبب، االقتصاد. أخــــرى من
،١٩٢٨ يف عام األمم عصبة قِبل من االقتصادية واملعتمدة باإلحصاءات
ولدى اخلاصة٢٤. التجــــارة إحصاءات ســــجل يف هذا النشــــاط بإدراج
اخلاص، التجارة لنظام ”واسع“ تعريف التوصية، يســــتخدم هذه تطبيق
عندما تسجل الواســــع) يستخدم (التعريف اخلاص التجارة نظام أن أي
البلد تدخل اليت السلع (أ) للبضائع الدولية التجارة إحصاءات يف وتدرج
(ب) الداخلي و التجهيز منه بعد أو خترج الداخلــي التجهيــز لغــــــرض

منها. أو خترج حرة صناعية منطقة اليت تدخل السلع
غالبية يف البيانــــات، مجــــع يقوم البيانات. مجــــع - طرائــــق ٦٨
مــــن هذه البلدان وكثري اجلمركية، أســــاس اإلجــــراءات على البلــــدان،
احلالة هذه ويف اإلحصائية. حدودها بوصفها اجلمركية حدودها تعتمد
١ الفقرة املرفق باء، اجلمركي (انظر اإلقليم مع اإلحصائي اإلقليم يتطابق
تسيطر ال للسلع الدولية متزايد من التدفقات عدد يوجد أنه أدناه). غري
بني التدفقات (مثل كافية غري بدرجة تســــيطر عليها أو عليها اجلمارك
الســــفن، وصادرات وواردات يف االحتادات اجلمركية، األعضاء الدول
باء، املرفق (انظر ومنها احلرة اجلمركية املناطق إىل الســــلع وشــــحنات
القائميــن احلــاالت، علــى مـن كثري يف لذلك، يتعني أدناه). الفقرة ١٣
(مثل االســــتقصاءات مجركية مصادر غري اســــتخدام البيانات بتجميــــع
وذلك لتقريب الضرائــــب) على القائمة وعمليــــات التحصيــــل بالعينــــة
النهج تظل ذلك، ومــــع اقتصادي. بإقليم التجاريــــة املتعلقة املعامــــالت

البلدان. ملعظم بالنسبة ج متاحة أفضل هي للتجارة اجلمركية

التجارة إحصاءات يف املستخدمة األساسية املصطلحات
القائمة على اجلمارك

مجركيًا (قد إقليمًا تدخل اليت السلع التقدم بإقرارات ميكن - ٦٩
اإلجراءات بالنسبة ملختلف معظمه) أو اإلحصائي اإلقليم كل يشــــمل التجارة  نظم تعريف يف املستخدمة باملصطلحات بيان أدناه باء املرفق ٢٢ يرد يف

أخرى. تعريفات من به يتصل وما

 ١٤ الفقرة  (انظر التغطية بتعريف السلع“ ”مجيع مفهوم يعدل/حيدد ٢٣

أعاله).
يف جمموعة معاهدات  االتفاقية، رابعًا (٢) من - ٢ املادة الثاين، الفصل انظر ٢٤

.٣٩ff ، الصفحة ٧٣ املجلد األمم املتحدة،
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واملصطلحات اإلجــــراءات هذه تعاريف وترد (األنظمــــة). اجلمركيــــة
نظم حتديد يف حامسًا عامًال تشــــكل اليت األساســــية األخرى اجلمركية
متثل اليت كيوتو، اتفاقية مرفقــــات يف أدناه)، باء املرفق (انظــــر التجــــارة
هذه ُتســــتخدم بأن ويوصى الفصل. هذا ملوضوع بالنســــبة خاصة أمهية

للبضائع. جتميع إحصاءات التجارة الدولية يف التعاريف

فئات الســــلع ُمخَتلف ببيان التجارة نظم وميكــــن وصف - ٧٠
بيان بالفئات الرئيسية ويرد أدناه هذه النظم. مبقتضى املسجلة وتدفقاا

للسلع.

ناشئة يف سلع هي املحلية السلع واألجنبية. احمللية الســــلع - ٧١
ما يف بلد ناشــــئة الســــلع ُتعترب عامة، وبصفة لبلد ما. االقتصادي اإلقليم
جوهريًا حتويلها حتويًال مت أو البلد هذا يف بالكامل عليها احلصول مت إذا
(تناقش املحلي عليها املنشأ صفة يضفي التجهيز مبا جيعل فيه، بتجهيزها
أدناه). السادس الفصل التفصيل يف مـن مبزيـد السلع منشأ حتديد معايري
منطقة مثل االقتصــــادي اإلقليم من أجــــزاء يف الســــلع تنشــــأ وميكن أن
الداخلي. التجهيز أماكــــن أو احلرة الصناعية املناطق أو احلــــر التــــداول
املرفق (انظر احلرة التجارية املناطق يف تنشأ ال الســــلع أن املفترض ومن
اإلقليم من أجزاء أيضًا اليت تشكل املناطق وهي أدناه)، ١٣ باء، الفقرة
ال املناطق هذه يف ا عادة املســــموح العمليات نظرًا ألن االقتصادي،
هي سلع األجنبية والسلع هلا. جوهريًا حتويًال للسلع أو إنتاجًا تشــــكل
أدناه)، ٤ الفقرة ألف، املرفق (انظر اخلارجي العامل من األصل يف تنشأ

ما. لبلد االقتصادي اإلقليم يف يندرج ال إقليم من أي أي

السلع املحلية من: تتألف التفاصيل، وملزيد من - ٧٢

سلع وهي ما؛ لبلد احلر التداول منطقة يف الناشئة الســــلع ( أ )
منطقة داخل جوهريًا حتويــــًال أو حتويلها بالكامل عليها يتــــم احلصــــول

احلر للبلد؛ التداول

مثل سلع، وهي الصناعية احلرة؛ املناطق يف الناشئة السلع ( ب)
عليها بالكامل داخل احلصول يتم احلر، التداول منطقة يف الناشئة السلع
هناك؛ جوهري حتويل عليها احلرة لبلد ما أو جيري الصناعية املناطق

إجراء مبوجب عليهــــا حيصل الــــيت التعويضية املنتجــــات ( ج )
عليها املحلي املنشــــأ التجهيز صفة يضفي هذا الداخلي عندما التجهيز

أعاله)٢٥. الفقرة ٦٧ (انظر

األجنبية من: السلع تتألف التفاصيل أيضًا، وملزيد من - ٧٣

يف املدرجة غري أي اخلارجــــي، العامل يف الناشــــئة الســــلع ( أ )
املنتجــــات التعويضية الوارد خبالف (وهي ما لبلد االقتصــــادي اإلقليــــم

(ب) أدناه)؛ يف الفقرة ٧٣ وصفها

إجراء مبوجب عليهــــا حيصل الــــيت التعويضية املنتجــــات ب) )
هذا يضفي أدناه)، عندما ٧ الفقرة باء، املرفق (انظر التجهيز اخلارجي

األجنيب عليها. املنشأ صفة التجهيز

العام التجارة نظام - باء
تدفقات تأيت التجارة العــــام، حالــــة نظام يف الــــواردات. - ٧٤
اجلمركي (الترانزيــــت) من املعــــرب أو اخلارجي العــــامل مــــن الــــواردات
من توجيهها املعــــاد الســــلع أي أدناه)، ١٤ الفقرة باء، املرفــــق (انظــــر
من أنواع وهناك ثالثة االقتصــــادي. اإلقليم للبقاء يف املعــــرب اجلمركــــي

الواردات:
التجهيز بعد التعويضية املنتجات (خبالف األجنبية السلع ( أ )

اخلارجي)؛
التجهيز بعد تعويضية منتجات من املؤلفة األجنبية السلع (ب)

اخلارجي؛
(انظر ا تصديرها السابق على احلالة ذاا املحلية السلع (ج)

أدناه)٢٦؛ ٩ الفقرة باء، املرفق
الداخلي، أو أماكن التجهيــــز احلــــر، أو منطقــــة التداول (د) 

احلرة؛ الصناعية املناطق
أدناه) ١١ الفقرة باء، املرفق (انظر اجلمركية املستودعات (هـ) 

احلرة. التجارية املناطق أو
تدفقات خمتلفة، منها ســــتة من تتألف العامة الواردات أن ذلــــك ويتبــــع

أدناه. املبني النحو على معادة، واردات إليهما على أما يشار اثنان
تتألف من: العامة - الواردات ٧٥

التعويضية املنتجات األجنبية (خبالف السلع من الواردات ( أ )
التجهيز أماكن أو احلــــر التداول اخلارجي) إىل منطقــــة التجهيــــز بعــــد
املعرب من أو العــــامل اخلارجي من الصناعية احلرة، املناطــــق أو الداخلــــي

اجلمركي؛
التعويضية املنتجات (خبالف األجنبية من السلع الواردات (ب)
التجارية املناطق أو اجلمركية املســــتودعات اخلارجي) إىل التجهيز بعد

اجلمركي؛ املعرب أو من اخلارجي العامل من احلرة،
منتجات من تتألــــف اليت األجنبية الــــواردات من الســــلع (ج)
أماكن أو احلــــر التداول إىل منطقة بعــــد التجهيز اخلارجــــي تعويضيــــة
من أو اخلارجي العامل من احلرة، الصناعية املناطق أو الداخلي التجهيــــز

اجلمركي؛ املعرب
منتجات من تتألــــف اليت األجنبية الــــواردات من الســــلع (د)
أو املناطق اجلمركي التخزين إىل أماكن اخلارجي التجهيز تعويضية بعد

املعرب اجلمركي؛ من أو اخلارجي العامل من احلرة، التجارية
أا  التعويضية الناشئة واملنتجات الداخلي للتجهيز املستوردة السلع تعترب ال ٢٥ 
اجلمركي اإلجراء يف تغيري حيدث مل ما االسترياد احلر لبلد التداول منطقة موجودة يف

أدناه). ٦ الفقرة باء، املرفق (انظر املطبق عليها
تغيري  بدون هي كما جيعلها طفيف جتهيز هلا ُأجري اليت السلع تشمل ٢٦

منشئها. تغيري إىل ذلك يؤدي وبالتايل ال جوهري
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السابق ذاا احلالة املحلية على السلع من املعادة الواردات (هـ)
أو الداخلي التجهيز أماكن أو احلــــر منطقة التداول إىل ــــا، تصديرهــــا

اجلمركي؛ املعرب أو من العامل اخلارجي من الصناعية احلرة، املناطق
السابق ذاا احلالة على املحلية السلع املعادة من الواردات (و) 
من احلرة، التجارية املناطق أو املستودعات اجلمركية إىل ا، تصديرها

اجلمركي. املعرب من أو اخلارجي العامل
أيضًا ويوصى واردات البلد. يف املعادة تــــدرج الواردات - ٧٦
تتطلب اســــتخدام قد اليت التحليلية، لألغــــراض حدة علــــى بتســــجيلها
املعادة، الواردات حتديد منشــــأ أجل من املعلومات من تكميلية مصادر
اســــتريادًا وليســــت واردات معادة حقًا هي املعنية الســــلع أي حتديد أن

خالل التجهيز. من أجنيب عليها منشأ أضفي لسلع
تدفقات تأيت العام، التجــــارة حالة نظام الصــــادرات. يف - ٧٧

من: الصادرات
الداخلي، أو التجهيــــز أماكن أو التداول احلــــر، منطقــــة أ ) )

احلرة؛ الصناعية املناطق
احلرة. التجارية املناطق أو اجلمركية (ب) املستودعات

الصادرات: من أنواع ثالثة وهناك
املناطق يف أو احلر التداول منطقة يف الناشئة املحلية السلع (ج) 

احلرة؛ الصناعية
التعويضية بعد املنتجــــات تتألف من اليت املحليــــة الســــلع (د)

الداخلي؛ التجهيز
استريادها ا. سبق اليت ذاا احلالة على األجنبية السلع (هـ)

ويتبع هي العامل اخلارجي. للصادرات، واحدة فقط مقصد جهة وهناك
منها اثنان خمتلفة، تدفقات ســــتة من العامة تتألف الصادرات ذلــــك أن

أدناه. املبني النحو على معادة، صادرات أما يشار إليهما على
تتألف من: العامة - الصادرات ٧٨

التداول يف منطقة الناشــــئة املحلية الســــلع الصادرات من ( ( أ
مباشرة؛ العامل اخلارجي احلرة، إىل الصناعية املناطق أو احلر

التداول منطقة يف الناشــــئة املحلية الســــلع من الصادرات (ب)
املســــتودعات من رة ولكنهــــا مصدَّ احلرة الصناعيــــة املناطــــق أو احلــــر

اخلارجي٢٧؛ العامل احلرة إىل التجارية املناطق أو اجلمركية
منتجات من تتألــــف اليت املحلية الصــــادرات من الســــلع (ج)

مباشرة؛ اخلارجي العامل إىل الداخلي التجهيز بعد تعويضية

منتجات من تتألــــف اليت املحلية الصــــادرات من الســــلع (د)
املســــتودعات من مصّدرة ولكنهــــا الداخلي بعــــد التجهيــــز تعويضيــــة

اخلارجي٢٨؛ العامل احلرة إىل التجارية املناطق أو اجلمركية
احلالة ذاا على األجنبية، الســــلع من املعادة الصــــادرات (هـ) 
املســــتودعات أو احلر التــــداول منطقة مــــن ا، اســــتريادها الــــيت ســــبق

اخلارجي مباشرة؛ العامل إىل احلرة، أو املناطق الصناعية اجلمركية
ذاا احلالة على الســــلع األجنبية، من (و) الصــــادرات املعادة
التجارية املناطق أو اجلمركية من املستودعات ا، استريادها ســــبق اليت

اخلارجي. العامل احلرة، إىل
ويوصى البلد. صــــادرات يف املعادة الصادرات وتــــدرج - ٧٩
استخدام قد تتطلب اليت التحليلية، لألغراض حدة على بتسجيلها أيضًا
املعادة، الصادرات منشأ حتديد أجل من املعلومات من تكميلية مصادر
تصديرًا معادة وليســــت صادرات حقًا هي املعنية الســــلع أن حتديد أي

خالل التجهيز. من عليها منشأ حملي أضفي لسلع

التجارة اخلاص نظام  - جيم
التعريف اخلاص مبقتضى نظام التجارة حالة يف الواردات. - ٨٠

من: الواردات تدفقات تأيت أعاله)٢٩، ٦٧ الفقرة (انظر الواسع
مجركي؛ معرب من أو العامل اخلارجي أ ) )

احلرة٣٠؛ التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات (ب)
الواردات: من أنواع ثالثة وتوجد

التجهيز بعد التعويضية املنتجات األجنبية (خبالف (ج) السلع
اخلارجي)؛

تعويضية بعد منتجــــات من تتكون اليت الســــلع األجنبيــــة (د)
اخلارجي؛ التجهيز

تصديرها ا. ســــبق اليت ذاا احلالة على املحلية الســــلع (هـ)
احلر التداول منطقة هي للــــواردات، فقط واحدة مقصد جهة وتوجــــد
أن ذلك ويتبع احلرة. الصناعية أو املناطق الداخلــــي التجهيز أماكــــن أو
إليهما يشار اثنان منها خمتلفة، تدفقات ستة من تتألف اخلاصة الواردات

أدناه. املبني النحو على معادة، واردات أما على
تتألف الواردات اخلاصة من: - ٨١

التعويضية املنتجات األجنبية (خبالف السلع من الواردات ( أ )
التجهيز أماكن أو احلــــر التداول اخلارجي) إىل منطقــــة التجهيــــز بعــــد

املستودعات  إىل البداية يف ُتجلب اليت املحلية السلع إىل الفئة هذه تشري ٢٧

مث احلرة الصناعية املناطق أو احلر التداول منطقة من احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية
الحق. وقت يف تصدَّر

أماكن  إىل البداية يف ُتجلب اليت التعويضية املنتجات إىل الفئة هذه تشري ٢٨ 
يف تصّدر مث أماكن التجهيز الداخلي احلرة من التجارية املناطق أو التخزين اجلمركي

الحق. وقت

استعماله. بالتفصيل بسبب قلة الدقيق اخلاص باملعىن التجارة نظام ُيعاجل ال ٢٩

على  واخلارجية الداخلية التدفقات من كل حتتوي اخلاصة، حالة التجارة يف ٣٠ 
تدفقات بني (أي لبلد ما االقتصادي داخلية بالنسبة لإلقليم تعترب اليت التدفقات بعض

احلر). التداول ومنطقة احلرة التجارية املناطق
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معرب اخلارجي أو من من العــــامل احلرة، الصناعية املناطــــق أو الداخلــــي
مجركي؛

التعويضية املنتجات (خبالف األجنبية من السلع الواردات (ب)
التجهيز أماكن أو التداول احلــــر إىل منطقة اخلارجــــي)، التجهيــــز بعــــد
أو اجلمركية املســــتودعات من احلــــرة، الصناعية املناطــــق أو الداخلــــي

احلرة)٣١؛ التجارية املناطق
منتجات من تتألــــف اليت األجنبية الــــواردات من الســــلع (ج)
أماكن أو احلر التــــداول منطقة إىل بعــــد التجهيز اخلارجــــي، تعويضيــــة
من أو اخلارجي العامل من احلرة، الصناعية املناطق أو الداخلي التجهيــــز

مجركي؛ معرب
منتجات من تتألــــف اليت األجنبية الــــواردات من الســــلع (د)
أماكن أو احلر التــــداول منطقة إىل بعــــد التجهيز اخلارجــــي، تعويضيــــة
اجلمركية من املستودعات احلرة، الصناعية املناطق أو الداخلي التجهيز

احلرة)٣٢؛ التجارية املناطق أو
ذاا اليت احلالة على املحلية الســــلع املعادة من الواردات (هـ) 
الداخلي أماكن التجهيز أو احلر التداول منطقة إىل ا، تصديرها سبق

مجركي؛ من معرب أو اخلارجي من العامل احلرة، املناطق الصناعية أو
ذاا اليت احلالة على املحلية الســــلع من املعادة (و) الواردات
الداخلي أماكن التجهيز أو احلر التداول منطقة إىل ا، تصديرها سبق
املناطق اجلمركيــــة أو املســــتودعات من الصناعيــــة احلــــرة، املناطــــق أو

التجارية احلرة٣٣.
أيضًا ويوصى البلد؛ واردات يف تدرج املعادة الــــواردات - ٨٢

أعاله). ٧٦ الفقرة (انظر التحليلية حدة لألغراض على بتسجيلها
مبقتضى اخلــــاص نظــــام التجــــارة حالــــة يف الصــــادرات. - ٨٣
الصادرات تدفقات أعاله)٢٩، تأيت ٦٧ الفقرة الواســــع (انظر التعريف

املناطق أو الداخلي التجهيــــز أماكن أو احلر التــــداول من منطقة فقــــط
الصادرات: من أنواع ثالثة وهناك الصناعية احلرة.

املناطق أو احلر التداول منطقة الناشــــئة يف الســــلع املحلية ( أ )
احلرة؛ الصناعية

التجهيز بعد تعويضية منتجات من املؤلفة املحلية الســــلع (ب)
الداخلي؛

استريادها ا. سبق اليت نفس احلالة على السلع األجنبية (ج)
املقصد: جهات من حمتملتان جهتان اثنتان وهناك

اخلارجي؛ العامل (د)
احلرة. التجارية املناطق اجلمركية أو املستودعات (هـ)

تدفقات خمتلفة، منها ستة من تتألف اخلاصة الصادرات أن ذلك ويتبع
أدناه. املبني النحو على معادة، صادرات إليهما على أما يشار اثنان

تتألف الصادرات اخلاصة من: - ٨٤
التداول يف منطقة الناشــــئة املحلية الســــلع الصادرات من ( ( أ

مباشرة؛ العامل اخلارجي احلرة، إىل الصناعية املناطق أو احلر
التداول منطقة يف الناشــــئة املحلية الســــلع من الصادرات (ب)
أو املناطق اجلمركية املســــتودعات احلرة، إىل الصناعية املناطق أو احلــــر

احلرة؛ التجارية
تعويضية منتجات من املؤلفة املحلية الصادرات من السلع (ج)

مباشرة؛ اخلارجي العامل الداخلي، إىل التجهيز بعد
تعويضية منتجات من املؤلفة املحلية الصادرات من السلع (د)
التجارية املناطق أو اجلمركية املســــتودعات الداخلي، إىل التجهيز بعــــد

احلرة؛
ذاا اليت احلالة على األجنبية السلع من املعادة الصادرات (هـ)
الداخلي التجهيز أماكن أو احلر التداول من منطقة ا، استريادها سبق

مباشرة؛ اخلارجي العامل إىل الصناعية احلرة، املناطق أو
احلالة نفس على األجنبيــــة الســــلع املعادة من الصادرات (و)
أماكن التجهيز أو احلــــر التداول منطقة مــــن ا، اســــتريادها ســــبق اليت
أو اجلمركية املســــتودعات إىل الصناعية احلــــرة، الداخلــــي أو املناطــــق

احلرة. التجارية املناطق
ويوصى البلد، صــــادرات املعــــادة يف الصادرات - تــــدرج ٨٥
٧٩ الفقرة أيضًا (انظر التحليلية لألغراض حدة أيضًا بتســــجيلها على

أعاله).

املنتجات التعويضية بعد التجهيز  (خبالف األجنبية السلع إىل الفئة هذه تشري ٣١

مث احلرة التجارية املناطق أو املستودعات اجلمركية إىل البداية ُتجلب يف اليت اخلارجي)
الحقا. ُتستورد

تعويضية بعد التجهيز  منتجات من السلع األجنبية املؤلفة إىل الفئة هذه تشري ٣٢

مث التجارية احلرة املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل يف البداية جتلب اليت اخلارجي
الحقا. تستورد

ا،  سبق تصديرها اليت احلالة نفس على املحلية السلع إىل تشري هذه الفئة ٣٣

تستورد احلرة مث التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل البداية جتلب يف اليت
الحقًا.
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أ العام واخلاص التجارة يف نظامي الواردات بني تدفقات مقارنة - اجلدول ١
العامالواردات اخلاصالتجارة التجارة

اخلارجي) التجهيز بعد املنتجات التعويضية (خبالف األجنبية السلع
مجركي معرب من أو اخلارجي العامل من

احلرة املناطق الصناعية أو الداخلي التجهيز أماكن أو احلر التداول منطقة إىل - وو١
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل و٢ -

احلرة املناطق التجارية من أو اجلمركية املستودعات من
احلرة املناطق الصناعية أو الداخلي التجهيز أماكن أو احلر التداول منطقة إىل - وب٣

اخلارجي) التجهيز بعد التعويضية (املنتجات األجنبية السلع
مجركي معرب من أو اخلارجي العامل من

احلرة املناطق الصناعية أو الداخلي التجهيز أماكن أو احلر التداول منطقة إىل - وو٤
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل و٥ -

احلرة التجارية املناطق من أو اجلمركي التخزين من أماكن
احلرة املناطق الصناعية أو الداخلي التجهيز أماكن أو احلر التداول منطقة إىل - وج٦

ا تصديرها سبق اليت ذاا احلالة على املحلية السلع
مجركي معرب من أو اخلارجي العامل من

احلرة املناطق الصناعية أو الداخلي التجهيز أماكن أو احلر التداول منطقة إىل - و مو م٧
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل و م٨ -

احلرة املناطق التجارية من أو اجلمركية املستودعات من
احلرة املناطق الصناعية أو الداخلي التجهيـز أماكن أو احلر التداول منطقة إىل - مد٩ و

معادة. واردات = م و واردات؛ = و أ
.٣١ احلاشية النص، انظر ب
.٣٢ احلاشية النص، انظر ج
.٣٣ احلاشية النص، انظر د
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أ العام واخلاص التجارة يف نظامي الصادرات بني تدفقات مقارنة - اجلدول ٢

العامالصادرات اخلاصالتجارة التجارة

الداخلي) التجهيز التعويضية بعد املنتجات السلع األجنبية (خبالف
احلرة الصناعية املناطق أو احلر التداول منطقة صصمن

اخلارجي العامل إىل - ص١
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل - ٢

من مصّدرة ولكنها احلرة املناطق الصناعية أو احلر التداول منطقة منشأة يف
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات

صب

اخلارجي العامل إىل - و٣

الداخلي) التجهيز بعد التعويضية (املنتجات األجنبية السلع
الداخلي التجهيز أماكن من

العامل اخلارجي إىل - صص٤
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل ص٥ -

من مصّدرة ولكنها الداخلي التجهيز أماكن يف منشأة
احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات

العامل اخلارجي إىل - صج٦

ا استريادها سبق اليت ذاا احلالة على األجنبية السلع

الداخلي التجهيز احلر أو أماكن التداول منطقة من
احلرة الصناعية املناطق أو
اخلارجي العامل إىل - ص مص م٧

احلرة التجارية املناطق أو اجلمركية املستودعات إىل ص م٨ -

احلرة املناطق التجارية من أو اجلمركية املستودعات من
اخلارجي العامل إىل - ص م٩

معادة. صادرات = م ص صادرات؛ = ص أ
.٢٧ احلاشية النص، انظر ب
.٢٨ احلاشية النص، انظر ج
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اخلاص التجارة لنظام العملية املشكالت دال -
قصوره وأوجه

تضييق مدى إىل نظام التجارة اخلــــاص اســــتخدام يؤدي - ٨٦
مشمولة، خاصة ليست مجيعًا أن الســــلع ناحية اإلحصاءات من تغطية
املناطق أو اجلمركية املســــتودعات من والصادرات إىل الــــواردات وأن
بسبب البلدان بني اختالفات تنشأ كذلك مسجلة. احلرة غري التجارية
وعلى سبيل خمتلفة. األساسية بطرق والتعاريف للمفاهيم البلدان تطبيق
أســــاس على تســــجيلها للتجارة اخلاصة البلدان يقيــــم عدد من املثــــال،
التعريف هذا ومبقتضى احلر. التداول منطقة تدخل اليت الســــلع مفهوم
أو اخلارج الداخل إىل تنتقــــل اليت للتجارة اخلاصة، فإن الســــلع الدقيــــق
غري التجارة. إحصاءات يف ينبغي إدراجها الداخلي ال التجهيز مبوجب
هذه مجيع بتسجيل وتقوم الواسع التعريف تعتمد البلدان من كثريًا أن
بعض البلدان ترى كذلك، اخلاص. النظام مبقتضى التجارية التدفقــــات
وجهة من متاثل، الصناعية احلرة املناطق يف اجلارية أن األنشطة الصناعية
وتقوم الداخلي، التجهيــــز أماكن يف اجلارية األنشــــطة اقتصادية، نظــــر
صادراا أو املناطق الصناعية احلرة إىل وارداا أو كل بعض بتســــجيل

خاصة. بوصفها جتارة منها

االختالفات من تنبع التغطية أخرى يف وهناك اختالفات - ٨٧
احلرة. اجلمركية للمناطــــق اإلحصائية واملعاملة يف التعاريــــف الوطنيــــة
مناطق مثل أشــــكال أمور، يف يف مجلة احلرة، اجلمركية املناطق وتوجد
التجارة مناطق الصــــادرات أو جتهيز االســــتثمارات أو مناطق تشــــجيع
بعض ويف احلرة. الصناعية املناطق أو التجارية احلرة املناطق أو اخلارجية
تنطوي قد ولكنها جغرافيًا احلرة املناطق هذه معامل تتحدد ال احلاالت،
اجلمارك. أو الدعم أو الضرائــــب معاملــــة خمتلفة من حيث على فقــــط
عن جيوب احلرة عبارة اجلمركية املناطق من ومتزايد كبري عدد وهناك
املباشر األجنيب االستثمار اجتذاب بغرض أُنشئت الربية باملناطق تصنيع
املحلية. العاملة العمــــل للقوى فرص وتوفري املحلية الصناعة وتشــــجيع
املحلي اخلضوع للقضاء عدم بني املناطق هلذه القانوين الوضع ويتراوح
درجــــات متفاوتة من اجلمركية وبني القوانني مجيــــع من تعفــــى حيــــث
يف للتفاوت نتيجة من االختالف إضايف نوع اجلمركية. وينشــــأ الرقابة
للســــلع بالتجميع القائمة البلدان تعطيه أن ميكن الذي الشــــريك حتديد
على احلرة التجارية املناطق احلر، إىل التداول منطقة من تصديرها لدى

السلع انتقال وقت غري معروف الشريك البلد يكون سبيل املثال، عندما
صادرات تسجيل البلدان بعض اختارت وقد التجارية احلرة. املنطقة إىل
ليس التجارية احلرة، أو املناطق اجلمركية املستودعات تدخل اليت السلع
يف الوقت املســــتودعات ولكن أو األماكن هذه إىل الدخــــول وقــــت يف

(معروف). شريك بلد إىل البضاعة تصدير بالفعل يتم فيه الذي
اخلــــاص نظــــام التجــــارة يف تعاريــــف االتســــاق ولعــــدم - ٨٨
املعاملة اإلحصائية يف البلدان وأوجه االختالف خمتلف يف املســــتخدمة
جتميع البلدان على وأيضًا الــــدول، هذه بيانات مقارنة على ســــليب أثــــر

املدفوعات. وميزان القومية احلسابات إلحصاءات منفردة

التوصيات - هاء

التجارة لتدفقــــات تســــجيًال العام التجــــارة نظــــام يتيــــح - ٨٩
قدرًا أيضًا ويوفر اخلاص. يتيحه نظام التجارة مما مشوًال أكثر اخلارجية
احلســــابات نظام يف املســــتخدم امللكية معيار التغري يف تقريب من أفضل
لذلك، اخلامسة. الطبعة املدفوعات، ميزان ودليل ١٩٩٣ لعام القومية
إحصاءاا للتجارة جتميع يف النظام العام تســــتخدم البلدان بأن يوصى

واإلبالغ الدويل. للبضائع الدولية
العام، إىل اخلــــاص التجارة نظام من تغيــــري أي ويتطلــــب - ٩٠
بالنســــبة عملية غري يثبت أا لــــإلدارة قد كبرية هيكلة بإعــــادة القيــــام
إجراء إتاحــــة أجل مــــن أيضــــًا، يوصــــى وبالتــــايل، البلــــدان. لبعــــض
العام، التجارة نظام أســــاس على البيانات لتقدير الالزمة التســــويات
لنظام واســــع أو دقيق تعريف تطبيق تواصل اليت البلدان تقــــوم بــــأن
ســــنوي أســــاس على اإلحصاءات تقدير بتجميع أو اخلاص، التجارة
اجلغرافية املناطق حسب مع تفصيل كامل على األقل، سنوي ربع أو

بشأن: والسلع،
املســــتودعات من أو املصــــدرة إىل املســــتوردة الســــلع أ ) )
أو املناطق الصناعية احلرة أو الداخلي التجهيز أو أماكــــن اجلمركيــــة

الدقيق؛ استخدام التعريف عند احلرة، املناطق التجارية
املســــتودعات من املصــــدرة أو املســــتوردة إىل (ب) الســــلع
اســــتخدام التعريف احلــــرة، عنــــد التجاريــــة املناطــــق أو اجلمركيــــة

الواسع.
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تصنيفات السلع ثالثًا -

التجارة اخلارجية لتدفقات الســــلعي التركيب حتليل يتــــم - ٩١
ختتلف واليت دوليــــًا املعتمدة الســــلع تصنيفات الســــلع باســــتخدام من
والســــبب للتصنيف. خمتلفة معايري إىل وتســــتند التفصيل مســــتويات يف
حتديد تفاصيل من للتمكن هو نظام لتصنيف الســــلع لتطبيق الرئيســــي
ذلك يف مبــــا األغراض، من جمموعة متنوعــــة حتقيــــق أجل مــــن الســــلع
عرض أجل من وخاصة والتحليلية، واإلحصائيــــة اجلمركية األغــــراض

تفصيل ملواصفات السلع. بأقصى اخلارجية التجارة إحصاءات
لالحتياجــــات اجلمركية املعقــــدة الطبيعــــة شــــأن ومــــن - ٩٢
يغلب للســــلع توفــــر تصنيف الضــــروري مــــن جتعــــل أن واإلحصائيــــة
الســــلع لتوصيف املنســــق النظام التفصيالت ويوفر هذه التفصيل. عليه
ُنسخ أعاله)، أو ب ٦، احلاشية الفقرة املنســــق، انظر (النظام وترميزها
االحتاد بلدان تستخدمه الذي املوحد التصنيف مثل إليه تستند ــــعة موسَّ
السلعة. طبيعة إىل القوائم هذه القائم على التصنيف ويستند األورويب٣٤،
التحليلية. لألغراض األنسب هــو ليــس هــذا املنتجات تقســــيم أن غري
SITC,) ٣٥ ٣ التنقيـح الدوليـــــة، للتجارة النموذجي التصنيــــف ويقــــدم
ويضع االقتصادي، للتحليل مناسبة بدرجة أكرب فئات للسلع ، (Rev. 3

حســــب الفئات أما التصنيف مرحلة إنتاجها. حســــب للســــلع تصنيفًا
للتجارة النموذجي يف إطار التصنيــــف املحــــددة االقتصاديــــة العريضــــة
الواســــعة االقتصادية الفئات يصنف فهو ،(BEC) ٣٦٣ التنقيح الدولية،
التصنيفات تطوير أيضًا ومت النهائي. إىل اســــتخدامها باإلشارة للســــلع
االقتصادية املنتجـة. تصنيف األنشــــطة إىل بشــــكل رئيســــي دف اليت
٣٧ (SITC, Rev. 3) ٣ التنقيــــح املوحد، الدويل التصنيف الصناعي وُيعــــد
الرئيســــية ملنشــــأ الصناعة حســــب يصّنف فهو التصنيفات: هلذه مـــثاًال
الرئيســــي املبدأ بني للمنتجات٣٨ املركزي التصنيف وجيمع املنتجــــات.
وبني املعايري ٣ التنقيح املوحــــد، الدويل الصناعي التصنيف املعتمــــد يف

ميــــزان املدفوعات، إحصاءات وألغراض املنســــق٣٩ النظام يف املطبقــــة
العامة، البضائــــع مثل عريضــــة فئات إىل التجاريــــة التدفقــــات تقســــم
املوردة والسلع اإلصالح، ألغراض والسلع التجهيز، ألغراض والســــلع
ميزان دليل النقدي (انظر غــــري الناقالت، والذهب بواســــطة املوانئ يف

.(٢٠٢ - ١٩٥ الفقرات اخلامسة، الطبعة املدفوعات،
لتصنيفات من التفصيل مبزيد احلايل وصفًا الفصل ويتضمن - ٩٣
حسب والتصنيف الدولية، للتجارة النموذجي والتصنيف املنسق، النظام
جلميع املوحد الصناعي الدويل والتصنيف االقتصادية العريضة، الفئــــات
استعماالا وحيدد للمنتجات؛ املركزي والتصنيف األنشطة االقتصادية،
جتميع ونشــــر ألغراض املنســــق النظام بــــأن تســــتخدم البلدان ويوصــــى

الدولية للبضائع. للتجارة اإلحصاءات التفصيلية
وترميزها السلع لتوصيف املنسق النظام - ألف

حزيران/ يف النظام املنسق اجلمركي التعاون جملس اعتمد - ٩٤
حيز املنســــق بالنظام املعنية الدولية االتفاقيــــة ودخلــــت ،١٩٨٣ يونيــــه

.٤٠١٩٨٨ الثاين/يناير كانون ١ يف التنفيذ
والعشرين دورا السابعة يف اإلحصائية، اللجنة وأوصت - ٩٥
البلدان تعتمــــد بــــأن مــــارس ١٩٩٣) آذار/ ٣ إىل شــــباط/فرباير ٢٢)

الدولية٤١. التجارية إحصاءاا ونشر جتميع يف املنسق النظام
بأمهية تعترف اليت لديباجة اتفاقية النظام املنســــق، ووفقًا - ٩٦
أمناط يف التكنولوجيا أو ضوء التغــــريات يف يف النظــــام حتديث ضمــــان
ويف وتنقيحه٤٢ النظام اســــتعراض بانتظام جيري الدولية، فإنه التجــــارة

أيلول/سبتمرب  ٧) L.256 العدد األوروبية للجماعات الرمسية اجلريدة انظر ٣٤

اللجنة بلوائح سنويًا املعدلة ١؛ املرفق ،٨٧/٢٦٥٨ رقم املجلس الئحة ،(١٩٨٧
األوروبية.

وصفًا  أيضًا E.86.XVII.12، ويتضمن رقم املبيع: املتحدة، األمم منشورات ٣٥

الدولية. للتجارة النموذجي التصنيف وتطور ملنشأ

.E.89.XVII.4 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٣٦

.E.90.XVII.11 املبيع: رقم املتحدة، منشورات األمم ٣٧

منشورات  صفر)، – ٧٧ (النسخة ١ العدد إحصائية، السلسلة ميم، ورقات ٣٨ 
.E.98.XVII.5 املبيع: رقم املتحدة، األمم

وضعت  قد السلع أساس على القائمة التصنيفات بني االرتباط  ٣٩ جداول

وتتوفر أيضًا أقراص ذاا؛ التصنيفات على حتتوي منشورات يف عامة بصفة وأدرجت
املتحدة. باألمم اإلحصائية الشعبة لدى االرتباط جداول مرنة لبعض

وترميزها  السلع لتوصيف املنسق النظام اجلمركي، التعاون جملس  انظر ٤٠

العاملية اجلمركية املنظمة نشرا اليت الثانية الطبعة أيضًا انظر ،(١٩٨٩ (بروكسل
من ٨٩ هناك كان  ١٩٩٧ الثاين/نوفمرب تشرين ٢١ ويف .(١٩٩٦ (بروكسل، 
أطرافًا ليست  األخرى األقاليم أو البلدان من و٧٢ االتفاقية، يف املتعاقدة األطراف 

واإلحصائية. اجلمركية لألغراض املنسق النظام تستخدم كانت متعاقدة ولكنها
رقم  امللحق واالجتماعي، ١٩٩٣، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر ٤١ 

(د). ١٦٢ الفقرة ،(E/1993/26) ٦
أيضًا  ١٩٨٨، اليت أدت املنسق النظام على الطفيفة التنقيحات بعض ٤٢ أجريت

ومت اعتماد .(٩٢ املنسق (النظام ١٩٩٢ عام يف وذلك أرقام، ستة من رمز حذف إىل
التعديالت سارية ١٩٩٣، وأصبحت هذه يف عام مشوًال األكثر التعديالت من جمموعة
التقدم التعديالت هذه وتراعى .(٩٦ املنسق (النظام ١٩٩٦ الثاين/يناير ١ كانون يف
املنسق، للنظام املوحد التطبيق لضمان بإيضاح النص وتقضى التجارة، وأمناط التكنولوجي
النظام تكييف وإتاحة النظام املنسق، جلنة تتخذها اليت للقرارات قانوين أساس وتوفري

عام ٢٠٠٢. يف سريانه يبدأ آخر، بتنقيح القيام وُينتظر التجارية. املمارسات ليعكس
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بأن املتحدة باألمم اإلحصائية اللجنة أوصت والعشرين، السابعة دورا
ألي اإلحصائية اآلثار بالكامل اعتباره اجلمركي يف جملس التعاون يأخذ
اإلحصائية والقدرات واالحتياجــــات للنظام بالنســــبة مقترحة تغيريات

النامية٤٣. للبلدان
قواعد تفســــريية النظام وعناوينه الفرعية وترافــــق عناوين - ٩٧
يشــــكل مما الفرعية، والعناوين والفصول باألبــــواب تتعلق ومذكــــرات
قرارات للتصنيف اختاذ تســــهيل وتســــتهدف النظام من يتجزأ ال جزًءا

معيَّنة. فرعية وعناوين عناوين نطاق وإيضاح عامة بصفة
فرعيًا و عنوانًا ٥ ١١٣ املنسق ٩٦ على النظام وحيتوي - ٩٨
عامة، فصـًال و٢١ بابًا. وكقاعدة ٩٧ علــــى موزعة ١ عنوانــــًا، ٢٤١
غري واملنتجات اخلام املواد التصنيع: درجة ترتيب ترتب الســــلع حسب
املثال، سبيل وعلى التامة. واملنتجات التامة شــــبه واملنتجات املشــــغولة
احليوانات األول، وجلود وصالل الفصل حتت احلية تــــدرج احليوانات
الترتيب ويوجد .٦٤ الفصل حتت اجللدية واألحذية ٤١ الفصل حتــــت

والعناوين. الفصول داخل نفسه
املنسق: العام للنظام اهليكل يلي وفيما - ٩٩

ألغراض مجع بأن تستخدم البلدان النظام املنسق ويوصى - ١٠٠
للبضائع. الدولية التجارة إحصاءات ونشر وجتميع

٣ التنقيح الدولية، للتجارة النموذجي التصنيف - باء
والعشــــرين احلادية دورا اإلحصائية يف اللجنة أحاطــــت - ١٠١
تنقيح ثالث توفري يتعني بأنه ،(١٩٨١ كانــــون الثاين/يناير ٢١ - ١٢)
حيز املنســــق النظام يدخل الدولية عندما للتجارة للتصنيــــف النموذجي

النفاذ٤٤.
مســــتخدمة املتحدة، باألمم الشــــعبة اإلحصائية وقامــــت - ١٠٢
مع وبالتشاور أساسية، كمجموعــات املنســــق الفرعية للنظام العناوين
من ومبســــاعدة باألمر، املهتمة الدولية واملنظمات احلكومات من خرباء
التنقيح الدولية، للتجارة النموذجــي التصنيــف بإعــداد للخرباء، أفرقــــة
الســــابقة الطبعات مع االســــتمرارية إىل احلاجة االعتبــــار ٣، آخــــذة يف

التالية٤٥. االعتبارات عن فضًال للتصنيف،

إنتاجها؛ املستخدمة يف البضائع واملواد طبيعة ( أ )
مرحلة التجهيز؛ (ب)

املنتج؛ السوق واستخدامات ممارسات (ج)
العاملي؛ التجاري التبادل يف السلعة أمهية (د)

التكنولوجية. التغيريات (هـ)
الدولية، التنقيح ٣، النموذجي للتجارة يتضمن التصنيف - ١٠٣
جمموعة و ٢٧ ٢٦١ يف جممعة فرعيًا وعنوانًا أساســــيًا عنوانًا ٣ ١١٨

واألبواب هي: أبواب. ١٠ و شعبة
متقاربة النموذجي التصنيف تنقيحــــات مجيع يف األبواب تغطية وتعــــد
على إىل حد بعيد متناظرة للبيانات التارخيية السالســــل أن حىت جدًا،
عديدة لسالسل بالنسبة التارخيي بالتناظر كما حيتفظ التجميع. مستوى

تفصيًال. أكثر للتصنيف مستويات عند
التنقيح الدولية، للتجارة التصنيف النموذجــــي نشــــر وقد - ١٠٤
باألمم اإلحصائية الشعبة أجرا مشاورات ١٩٨٦. وعقب يف عام ٣
أدلة الســــلع نشــــرت أخرى٤٦، دولية هيئــــات يف مــــع خرباء املتحــــدة

.٤٧١٩٩٤ عام يف للتصنيف النموذجي للتجارة الدولية، التنقيح ٣
والعشــــرين الثامنة دورا اللجنة اإلحصائية، يف ونظرت - ١٠٥
يلزم اليت التغيريات يف (١٩٩٥ مــــارس آذار/ ٣ - شــــباط/فرباير ٢٧)
املنسق بالنظام لربطه النموذجي للتجارة الدولية التصنيف على إدخاهلا
التصنيف النموذجي املطلوبــــة يف التغيــــريات أن وقــــررت اللجنــــة .٩٦
املنســــق بالنظام مرتبطًا ارتباطًا كامًال جلعله ٣ التنقيح الدولية، للتجارة
من لن يكون أنه اللجنة قررت لذلك األمهية. درجة حيث طفيفــــة مــــن
الدولية٤٨ للتجارة النموذجي للتصنيــــف رابع تنقيح إصدار الضــــروري
التصنيف حســــب بيانات حتليلية جتميع يف ترغب اليت للبلــــدان وميكــــن
طريق تفعل ذلــــك عن أن ،٣ الدوليــــة، التنقيــــح النموذجــــي للتجــــارة
النموذجي والتصنيف ٩٦ املنسق النظام بني االرتباط جداول استخدام
باألمم اإلحصائية عن الشــــعبة الصــــادر ٣ التنقيــــح الدوليــــة، للتجــــارة

املتحدة٤٩.

رقم  امللحق واالجتماعي، ١٩٩٣، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر ٤٣ 
(هـ). ١٦٢ الفقرة ،(E/1993/26) ٦

رقم  امللحق واالجتماعي، ١٩٨١، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر ٤٤ 
(أ). ٤١ (E/1981/12)، الفقرة ٢

انظر  (لالستشهاد مقدمة الدولية، للتجارة النموذجي التصنيف انظر ٤٥

مع االستمرارية احلفاظ على حماوالت دائمًا النجاح يصادف ومل أعاله). ٣٥ احلاشية
التصنيف من التحول لصعوبات احلاالت، ونظرًا بعض ويف للتصنيف. الطبعات السابقة
إىل املحولة كانت البيانات ،٢ التنقيح النموذجي، التصنيف إىل ٣ النموذجي، التنقيح
التصنيف يف مباشرة الواردة البيانات مع للمقارنة قابلة غري ٣ التنقيح ٢ من التنقيح

بالغة. بدرجة ،٢ التنقيح النموذجي،

األمم  ومنظمة الدولية، العمل ومنظمة والتنمية، للتجارة املتحدة األمم مؤمتر ٤٦

األمم ومنظمة والثقافة، والعلم للتربية املتحدة األمم ومنظمة والزراعة، لألغذية املتحدة
العاملية. اجلمركية واملنظمة للتنمية الصناعية، املتحدة

.E.94.XVII.10 املبيع: رقم املتحدة، منشورات األمم ٤٧

 ١٩٩٥ واالجتماعــي، االقتصــادي  للمجلــس الرمسيــة الوثائــق انظر ٤٨

(هـ). الفقرة ١٩ ،(E/CN.3/1995/28) ٨ رقــم امللحــق

 ١٩٩٦ املنسق النظام بني االرتباط املتحدة، باألمم اإلحصائية الشعبة ٤٩

أيلول/سبتمرب ١٠ عمل، ورقة  ،٣ التنقيح الدولية، للتجارة  النموذجي والتصنيف
.١٩٩٦



١٠٦

العريضة االقتصادية الفئات حسب التصنيف - جيم
العريضة االقتصاديــــة الفئــــات حســــب التصنيف وضــــع - ١٠٦
اإلحصائية الشــــعبة لتســــتخدمه رئيســــية بصفة األصلية٥٠، نســــخته يف
حســــب الدولية بالتجارة املتعلقة البيانات تلخيص املتحــــدة يف باألمــــم
كوســــيلة ليســــتخـدم صّمم للســــلــع. وقــد الكبيـرة االقتصادية الفئات
للتجارة النموذجي التصنيف مبوجب املجمعة التجارة لتحويــــل بيانات
نظام إطار ضمن داللة هلــــا اليت النهائي االســــتخدام فئات الدوليـــــة إىل
املجموعات تقريب تعمل على اليت الفئات أي احلســــابات القومية٥١،
الرأمسالية السلع القومية: احلســــابات نظام يف للسلع الثالث األساســــية
حسب التصنيف ويتضمن والســــلع الوســــيطة والسلع االســــتهالكية٥٢
لتقريب جتميعها ميكــــن أساســــية فئة ١٩ العريضة االقتصاديــــة الفئــــات
التجارة إحصاءات ربط مبا يتيح للسلع، املجموعات األساســــية الثالث
احلسابات مثل - العامة االقتصادية لإلحصاءات األخرى باملجموعات
الوطين االقتصادي التحليل - ألغراض الصناعية واإلحصاءات القومية

العاملي. اإلقليمي أو أو
التصنيف يكون أن توقعــــت اللجنة اإلحصائية أن كمــــا - ١٠٧
الفئات حســــب للواردات الوطنية للتصنيفات توجيهيــــة مبادئ مبثابــــة
السادســــة دورا اإلحصائية، يف اللجنة أن غري العريضة٥٣ االقتصاديــــة
البلدان أدركت أن ،(١٩٧٠ األول/أكتوبر تشرين ١٥ - ٥) عشــرة
خمتلفة لتلبية بأساليب الوطنية لألغراض التصنيف تكييف يف ترغب قد
تصنيفًا يعترب لن التصنيف أن إىل وخلصــــت بالتايل الوطنية، املتطلبــــات
النموذجي للتجارة الدولية التصنيف على ينطبق باملعىن الذي منوذجيــــًا

املثال٥٤. سبيل على

الفئات حســــب التصنيف إصدار ُأعيد ،١٩٨٩ عام ويف - ١٠٨
للتجارة النموذجي التصنيــــف حســــب واملوزعة العريضة، االقتصاديــــة

.٣ التنقيح الدولية،

الدويل املوحد الصناعي - التصنيف دال
االقتصادية األنشطة جلميع

الدويل التصنيف الصناعي اإلحصائية اللجنــة اعتمــــــدت - ١٠٩
اخلامســــة دورا يف ٣ التنقيح االقتصاديــــة، األنشــــطة جلميــــع املوحــــد
يف عــــام نشــــره ومت ،١٩٨٩)٥٥ - ١٥ شــــباط/فرباير ٦) والعشــــرين
املنتجة. ويضم االقتصادية لألنشطة موحدًا تصنيفًا وهو يقدم .١٩٩٠

فئة. ٢٩٢ و جمموعة ١٥٩ و شعبة بابًا و ٦٠ ١٧

للمنتجات املركزي التصنيف - هاء
للمنتجات، املركزي التصنيف اإلحصائية اللجنة اعتمدت - ١١٠
شباط/فرباير ١٤ - ١١) والعشرين التاســــعة دورا يف ،١,٠ اإلصدار
حمل التصنيف ليحــــل ١٩٩٨ عام نشــــره يف املقــــرر ومــــن .١٩٩٧)٥٦
للمنتجات املركزي التصنيف وينقســـــــم للمنتجات٥٧ املؤقـت املركزي
إىل النظام املنسق ٤ إىل صفر األبواب أبواب. وتستند إىل ١٠ ،٠ - ١
ملختلف مناســــبة للمنتجات يف فئات املنســــق النظام رموز وجيمع ،٩٦
هذا اجلزء ويتيح القومية. احلسابات إطار يف االقتصادي التحليل أنواع
ترتيب إعادة الدولية، للتجارة النموذجي التصنيف مثل التصنيف، مــــن
املنسق لألغراض النظام على القائمة للبضائع الدولية التجارة إحصاءات
املركــــزي للمنتجات، التصنيف من ٩ إىل ٥ األبــــواب أما التحليليــــة.
تصنيفا ملنتجات لتوفر املنسق النظام فئات تتجاوز فهي ،١,٠ اإلصدار

اخلدمات.

.E.71.XVII.12 املبيع: رقم املتحدة، منشورات األمم ٥٠

الرابعة  الدورة  واالجتماعي، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر ٥١

و١١٨. ١١٦ الفقرتان ،(E/4471) ١٠ رقم امللحق واألربعون،

رقم  املتحدة، األمم منشورات القومية، للحسابات نظام املتحدة، األمم انظر ٥٢ 
١-٥٠ الفقرة ،E.69.XVII.3 املبيع:

واألربعون،  الرابعة الدورة االقتصادي واالجتماعي، للمجلس الرمسية الوثائق ٥٣

.١٢٣ الفقرة ،(E/4471) ١٠ رقم امللحق

(E/4938)، الفقرة ٩٥. رقم ٢ امللحق عشرة، اخلامسة الدورة نفسه، املرجع ٥٤

 ٣ رقم امللحـــق ،١٩٨٩ واالجتماعي، االقتصادي الرمسية للمجلس الوثائق ٥٥

(أ). ٩٥ الفقرة ،(E/1989/21) 

رقم  امللحق واالجتماعي، ١٩٩٧، االقتصادي للمجلس الرمسية الوثائق انظر ٥٦ 
(د). ١٩ (E/1997/24)، الفقرة ٤

.E.91.XVII.7 املبيع: رقم املتحدة، األمم منشورات ٥٧



١٠٧

التقييم  - رابعًا

والصادرات للواردات اإلحصائية القيمة - ألف
الســــلع إىل ينســــبها اليت القيمة اإلحصائيــــة. هي - القيمــــة ١١١
القواعد حســــب للبضائع الدولية التجارة إحصاءات بتجميع يقوم من

التجميع. بلد املعتمدة يف
لدى يكن مل - اإلحصائــــي والتقييم التقييــــم اجلمركــــي - ١١٢
إحصاءات ألغراض الســــلع لتقييم حمدد نظام املاضي يف البلدان معظم
ألغراض البضائع على القيم املحددة أن غري للبضائع٥٨ الدولية التجارة
ختتلف وغالبًا ما اإلحصائيني. أمام متوفرة زالت كانت وما اجلمارك،
حيتاج مث ومن آخر، إىل بلد من للتقييــــم اجلمركي املمارســــات الوطنية
ذه املمارســــات واعيًا يكون أن إىل التجارة إحصاءات بتجميع القائم

اجلمركية. القيم لفهم
النهج توحيد حنو هامة ١٩٤٧ اختذت خطــــوة عــــام - ويف ١١٣
العام االتفــاق الســــابعــة من باعتماد املادة التقييم وذلك اجلمركــــي يف
األطراف واتفقت ١٩٤٧)٥٩ (غــــات اجلمركية والتجارة للتعريفــــات
املســــتوردة للبضائع اجلمركية القيمة حتدد أن على الغات فــي املتعاقدة
جبميع يتعلق فيما هذا النهج صحة الفعلي، وأقرت سعرها على أســــاس
بشأن األخرى والقيود والرســــوم اجلمركية للرســــوم اخلاضعة املنتجات
،١٩٥٣ عام ويف القيمــــة. أســــاس على القائمني والتصدير االســــترياد
للنهج التوحيد مـــــن املزيـد لتحقيــق للقيمــــة تعريف بروكســــل ابتكــــر
إطار آخر يف ــــج ١٩٨١، اعتمد عــــام ويف التقييــــم٦٠ يف اجلمركــــي
االتفاق من الســــابعة املادة بتنفيذ املعين االتفاق باســــم ُيعرف الغــــات،
لعام ١٩٨١ الغات (اتفاق ١٩٨١ والتجارة للتعريفات اجلمركية العام

املعين االتفاق وضــــع ،١٩٩٥ عام يف مت التقييــــم)٦١. وأخــــريًا، بشــــأن
والتجارة اجلمركية للتعريفات العــــام االتفاق من الســــابعة املادة بتنفيذ
التقييم)؛ ودخل حيز بشأن العاملية التجارة منظمة (اتفاق ١٩٩٤ لعام
من االتفاقات واحدًا ميثل وهو .١٩٩٥ الثاين/يناير كانون يف ١ النفاذ
املنشئ مراكش باتفاق مرفق السلع التجارة يف بشأن األطراف املتعددة
صيغ وقد املنظمة٦٢. جلميع أعضاء ملزم وهو العامليــــة، التجارة ملنظمــــة
اتفاق الغات لعام غرار على التقييم بشأن العاملية التجارة منظمة اتفاق
اجلمركية القيمة بوصفها قيمة التعامل ويعتمد التقييم، بشــــأن ١٩٨١
مبينة هي كما اجلمركي، التقييم قواعد نص ويرد املستوردة٦١. للسلع

أدناه. جيم املرفق يف التقييم، بشأن العاملية التجارة اتفاق منظمة يف
التجارة منظمــــة اتفــاق البلــــدان بـــــأن تعتمــد ويوصــــى - ١١٤
الدوليــــة للبضائع جتارا تقييــــم أســــاس بوصفه التقييم بشــــأن العامليــــة
التدفقات مجيع على هذه التقييم طريقة وتنطبق لألغــــراض اإلحصائية.

السلعية.
للبلدان التقييم بشــــأن العاملية التجارة منظمة ويتيح اتفاق - ١١٥
عناصر جزئيًا، أو كليــــًا اجلمركية، القيمــــة من تســــتبعد أو تــــدرج أن

مثل:
مكان أو مينــــاء املســــتوردة إىل نقــــل الســــلع كلفــــة ( ”( أ

االسترياد؛
السلع بنقل املرتبطة والتفريغ والنقل التحميل رســــوم ”(ب)

مكان االسترياد؛ أو ميناء إىل املستوردة
التأمني“٦٣. تكاليف ”(ج)

بالقيمة  يتعلق  نصًا اجلمركية إقراراا يف البلدان من متزايد عدد يدرج ٥٨

اليت الوحيدة البلدان الوثيقة اإلدارية من اعتمدت كثري املثال، سبيل وعلى اإلحصائية.
للقيمة اإلحصائية. خاص على بند حتتوي

املتعددة للمفاوضات أوروغواي جولة ”نتائج العاملية، التجارة انظر منظمة ٥٩

الصفحات ٤٩٥-٤٩٧. ،(١٩٩٥ (جنيف القانونية“ األطراف: النصوص

بصورة  واملعروفة اجلمركية، لألغراض السلع بشأن تقييم االتفاقية دخلت ٦٠

.١٩٥٣ متوز/يوليه ٢٨ يف النفاذ حيز للقيمة، بروكسل تعريف بوصفها أكثر شيوعا
نظري وحيد معيار مبوجبه وجود يفترض للقيمة ”صوريًا“ مفهومًا التعريف  وميثل
معيَّنة. ظروف املفتوحة يف السوق يف إليه السلع تسعى العادي الذي السعر هو للقيمة
ومن مناسبة. طرق بتطبيق السعر هذا إىل االهتداء دائمًا املمكن من أنه املفترض ومن
السعر يعترب النية، لبيع حسن املستوردة خاضعة  السلع تكون عندما العملية، الناحية
السعر العادي على صحيحًا عامة، دليًال بصفة املبيع، لذلك الدفع املستحق أو املدفوع

التعريف. املذكور يف

الثاين/يناير  كانون ١ يف التنفيذ حيز التقييم بشأن الغات ١٩٨١ اتفاق دخل ٦١

اجلمركية لألغراض السلع لتقييم وموحد وحيادي عادل نظام توفري به وقصد .١٩٨١
أو جزافية  مجركية قيم استخدام وحيّرم التجارية الوقائع مع يتفق  نظاما يكون  وأن
على ممكن، أقصى حد تقوم، إىل أن ينبغي اجلمركية القيمة أن االتفاق والحظ ومهية.
ويسمى تقييمها. اجلاري السلع مقابل الدفع املستحق أو بالفعل املدفوع السعر أساس
القيمة هذه أن تكون ومن املتعني التعامل“. ”قيمة معيَّنة، بتعديالت رهنًا السعر، هذا
األوىل األساس تشكل وأن للواردات، العظمى الغالبية يف اجلمركية القيمة هي األخرية
التعامل قبول قيمة يتعذر أو للتعامل أي قيمة توجد ال وعندما االتفاق. مبوجب للتقييم
طرق على ينص االتفاق فإن عن ظروف أو قيود معيَّنة، نامجة بتشوهات السعر تأثر ألن

موضوع. حسب نظام تطبق اجلمركية، القيمة لتحديد أخرى

من   ١٩٧-٢٢٩ الصفحات نفسه، املرجع العاملية، التجارة منظمة انظر ٦٢

اإلنكليزي. النص

.٢٠٤ ص نفسه، املرجع ٦٣



١٠٨

أن ختتار االتفاق مبوجب للبلدان، أنه ميكن املبدأ حيث من ذلك، ويتبع
تشمل نوع فوب سيف. والقيم من نوع أو من نوع فوب القيم من بني
حدود إىل لتســــليم الســــلع املؤداة اخلدمات وقيمة للســــلع التعامل قيمة
وقيمة التعامل للسلع قيمة ســــيف نوع القيم من وتشــــمل التصدير. بلد
وقيمة اخلدمات التصدير بلد حدود إىل السلع لتســــليم املؤداة اخلدمات
االسترياد. بلد حدود إىل التصدير بلد حدود من السلع لتسليم املؤداة
الدولية التجارة إحصاءات بني املقارنة إلمكانية وتعزيــــزًا - ١١٦
اإلبالغ وممارسات التجارية املمارسات االعتبار يف األخذ ومع للبضائع

يلي: مبا يوصى الدول، غالبية لدى
هي قيمة من للسلع املستوردة اإلحصائية القيمة تكون أن ( ( أ

سيف؛ نوع
نوع من هي املصدرة للســــلع اإلحصائية القيمة أن تكون (ب)

فوب.
تتطلب بصفة اإلدارات اجلمركية أن مــــن الرغم وعلــــى - ١١٧
النماذج علــــى أو ســــيف بوضع القيمة فوب يقــــوم التجــــار أن عامــــة
إحصاءات بتجميع القائمون فيها حيتاج مناسبات هناك فإن اجلمركية،
أو ذاا التعامل قيمة إلثبات إما املؤيدة املســــتندات فحص إىل التجارة
تشــــمل أخرى. وقد والشــــحن، أو ألســــباب التأمني تكاليف لتحديد
”شروط التسليم“ عادة يتضمن البيع الذي عقد هذه املؤيدة املستندات
التجارة يف التسليم املســــتخدمة ألنواع وصف ويرد للســــلع. بالنســــبة
غرفة التجارة موقع يف وســــيف، فوب النوعان ذلــك فــي مبا الدوليــــة،
األول، (انظر اجلزء Incoterms املســــمى اإلنترنت على شــــبكة الدولية

أعاله). ١٩٣ الفقرة
بالبحر أو التصدير بلــــد املشــــحونة من حالة الســــلع - ويف ١١٨
ميناء عند فوب اســــتخدام النوع ميكن الداخلية، املجاري املائية بأحــــد
أخرى نقل بوسيلة التصدير بلد من السلع املشحونة حالة ويف التصدير؛
وإذا حمله؛ الناقل“ حيل النوع ”تســــليم النوع فوب انطباق عدم وعند
الصادرات الناقل (مثل تســــليم النوع أو فوب النوع من أي ينطبــــق مل
عند ”التسليم استخدام ميكن األنابيب) خطوط أو احلديدية بالســــكك
احلدود عند والتســــليم تســــليم الناقل كان وملا املصدر. للبلد احلدود“
مياثالن فإما املصدر، البلد حدود إىل الســــلع تكاليف تســــليم يعكس
الناقــل وتســــليم فوب التسليم اســــتخدام إىل ويشــــار فوب. التســــليم
تقييم وميكن فوب. نوع من تقييمًا بوصفها احلـدود عنـــد والتســــليــم
(ميناء سيف بالنوع داخلي مائي مبجرى أو بالبحر املســــتوردة الســــلع
عدم وعند أخرى نقل بوسيلة املســــتوردة السلع حالة االســــترياد)؛ ويف
أســــاس النوع ”خالص على الســــلع تقييم ميكن ســــيف، النوع انطباق
التقييم أن وحيث االسترياد. يف ميناء (سيب) النقل والتأمني“ تكاليف
للسلع والتأمني، الشحن ذلك يف التكاليف مبا يعكس ســــيب النوع من
نوع من تقييمًا بوصفه إليه يشار فإنه االسترياد، حدود بلد إىل املسلَّمة
تعامل يف أي التســــليم شــــروط من أخرى أنواع طبقت وإذا ســــيف.
استخدام يلزم إخل)، الســــفينة، جبانب التســــليم أو املصنع تســــليم (مثل

من أو نــــوع فوب من للمعاملة قيمة لوضع للبيانــــات أخــــرى مصــــادر
سيف٦٤. نوع

للبضائع الدولية التجارة يف التجارية املمارسات وتكشف - ١١٩
أن اإلحصائيني وعلى الســــلع. تســــليم شــــروط من متنوعة عن جمموعة
تســــليم شــــروط ذلك يف مبا املتوفرة، البيانات بدقــــة مصادر يفحصــــوا
باســــم واملعروف الدوليــــة غرفة التجــــارة قبــــل مــــن املوحــــدة الســــلع
أجل من أدنـاه)، املرفــــق دال “ (INCOTERMS) (انظــــر ”انكوتــــريم
هلم ينبغي ذلك، إىل ا. وباإلضافة املوصى فوب/سيف قيم اســــتخراج
بشأن التوجيه لتوفري األولية البيانات جامعي مع يقيموا تعاونًا وثيقًا أن
وافية. بيانات توفر وضمان اإلحصائية للقيمة اليت تتبع بالنسبة املنهجية
التفاق منظمة امتثاًال وضعها لدى اجلمركية، القيمة تشكل أن وينبغي
غري اإلحصائية. للقيمة الالزم األســــاس التقييم، بشــــأن التجارة العاملية
مبعرفة املوضوعة للســــلع القيم أن يدركوا أن البيانات جلامعي ينبغي أنه

اإلحصائية. بالضرورة مع املتطلبات ال تتفق قد السلطات اجلمركية
عدة للصادرات والقيم فوب للواردات القيم سيف وتليب - ١٢٠
لبعض أيضًا إليها ُيحتاج فوب للواردات القيم ولكن حتليلية، احتياجات
املستوردة للســــلع ســــيف القيم ُتطلب املثال، ســــبيل وعلى األغراض.
املحلية. السوق يف املتوفرة األخرى السلع السعرية مع املقارنة ألغراض
القومية احلسابات املستوردة ألغراض للسلع سيف القيم أيضًا وُتطلب
لعام القومية احلســــابات نظام (انظر املنتجات جمموعات مســــتوى على
الســــلع (لكل من القيــــم فوب وتوفــــر .(٨٥ - ٣ الفقــــرات ،١٩٩٣
نقطة حتديد (مبعىن السلع ألسعار أساسًا موحدًا واملســــتوردة) املصدرة
اإلحصائي اإلقليم وهــــي حدود والواردات، وحيدة للصادرات تقييــــم
احلســــابات إحصاءات جتميع أغراض يف تفيد وبالتايل املصــــدر) للبلــــد
على (لالطالع املســــتوى التجميعــــي على املدفوعات وميزان القوميــــة
لعام القومية احلســــابات املوحــــد، انظر نظام التقييم وخاصــــة التقييــــم،
اخلامسة، املدفوعات، الطبعة ميزان ودليل ،٨٥ - ٣ الفقرات ،١٩٩٣
على املستوردة، للسلع فوب القيم إىل وُيحتاج .(٢٢١–٢٢٥ الفقرات
من السلع بنقل املرتبطة الشــــحن والتأمني تكاليف لفصل ســــبيل املثال،
للخدمات قيمة التكاليف هذه (تعترب االسترياد نقطة إىل نقطة التصدير
للسلع تعزز القيم فوب أن أيضًا وميكن الســــلعة). تكلفة من وتســــتبعد
املثال، سبيل وعلى التجارة؛ إلحصاءات التحليلي االستخدام املستوردة
يف فوب أســــاس باء على ألف من البلد واردات البلد اســــتخدام ميكن

أساس فوب. على البلد ألف إىل باء البلد صادرات تقدير
ســــيف القيم تســــتخدم اليت البلدان تبذل ويوصى بأن - ١٢١
أعلى على والتأمني للشحن بيانات على حدة جلمع جهودًا للواردات
القيم استخراج أجل من للسلعة/الشــــريك، ممكن تفصيلي مســــتوى
املدفوعات. وميزان احلســــابات القوميــــة إلحصاءات الالزمة فوب

”القيمة  املصطلح واستخدام ”نوع“ كلمة حذف ميكن لإلشارة، تسهيًال ٦٤

من ذلك. بدًال فوب“ و ”القيمة سيف“
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يف احلصول البلدان ترغب قد البيانات مباشــــرة، هذه ال تتوفر وعندما
املعاينة. من خالل عليها

تعرب معظم خمتارة للتقييم. وقضايا القيمة بيانات مصــــادر - ١٢٢
للمعامالت نتيجة احلدود الدولية التجارة املشــــمولة بإحصاءات السلع
ضمن معلومات البيع، عقــــد (مشــــتريات/مبيعات). وحيتوي التجارية
الوثائق يف عادة ينعكس الذي التعاقد) (سعر السلع ســــعر على أخرى،
انطالق نقطة مبثابة يكون أن وميكن مثل الفواتري، الصلة، التجارية ذات
التكاليف مجيع تعكس أســــعار العقود ال التعامل. غري أن قيمة لتحديد
التكاليف، جمموع حتديد ويتوقف وتصديرها. السلع باســــترياد املرتبطة
ال وقد العقود٦٥. الواردة يف التسليم شروط حتليل أعاله، على كما ذكر
هذه ويف مجيع املعلومات الالزمة. على حيتوي قد ال أو البيع عقد يتوفر
جتارية مســــتندات يلجأ إىل أن البيانات للقائم بتجميع ينبغي احلاالت،

التأمني. وعقود النقل وعقود الفواتري مثل أخرى،
أسئلة أو تطرح صعوبات دولية تشــــكل تعامالت وهناك - ١٢٣
أو التعامل تعقــــد إىل الصعوبات وترجع الســــلع. تقييم بشــــأن خاصــــة
تقييمًا يتطلب التعامل ال قد أخــــرى، حاالت ويف الســــلع. خواص إىل
االئتمان. النقد أو حركــــة ا ترفق وال املعنية مبعرفــــة األطراف للســــلع
يتعلق بالســــلع فيما التقييم أســــئلة عــــن بعض تطرح وبصفــــة خاصــــة،
وضع وينبغي أعاله. ٣ - وباء بــــاء - ١ - األول يف الفصــــل املحــــددة
التقييم بشــــأن التجارة العاملية منظمة التفاق وفقًا جلميع الســــلع التقييم
١٢١ و ١١٦ الفقرتــــني (انظر املنشــــور هذا يف والتوصيــــات الــــواردة

بأن: يوصى ذلك، إىل وباإلضافة أعاله).
املصدرة غري املاليــــة واألوراق النقديــــة األوراق تقيَّــــم ( أ )
أو املطبوع للورق التعامــــل بقيمة املتداولة غــــري املعدنية والعمــــالت

أعاله)؛ ٢٠ الفقرة اإلمسية (انظر قيمتها من املعدن املدموغ بدًال
للمعلومــــات كحامــــالت املســــتخدمة الســــلع تقيَّــــم (ب)
أقراصًا أو مرنة حتتوي أقراصًا اليت املعبأة املجموعات مثل والربامج
و/ خمزونة حاســــوبية برامج مع فقط للقراءة ذاكرة ذات مضغوطــــة
حسب (ليســــت التجاري أو العام لالســــتخدام موضوعة بيانات أو
بقيمة ـا (وليس املتعلق للتعامــــل الكاملة بالقيمة وذلــــك الطلــــب)،
أو ذات ذاكــــرة للقراءة فقط املضغوطة أو املرنة الفارغــــة األقــــراص

أعاله)؛ ٢٧ الفقرة (انظر األخرى الورق أو املواد
عن هذا الناجتة السلع أو التجهيز ألغراض السلع (ج) تقيَّم
(انظر الفقرة وبعده التجهيز قبــــل إمجايل القيمة أســــاس على التجهيز

أعاله)؛ ٢٨

فقط، اإلصالح بقيمة اإلصالح ألغراض الســــلع تقيَّم (د) 
إىل القطع املستبدلة وتكاليف املســــتلمة، املدفوعة أو املصروفات أي

أعاله). (انظر الفقرة ٦١ آخره
السلع يف الدويل التعامل فيها يتطلب ال قد حاالت - وهناك ١٢٤
مناظر حترك يصحبها وال املعنيــــة، األطراف جانب من للســــلع تقييمــــًا
كميات على واملقايضة القائمة التجارة اتفاقات مثل أو االئتمان، للنقد
اإلنسانية واملعونات واألغذية أعاله)؛ ٢١ معلنة (الفقرة أســــعار بدون
٢٦ (الفقرة األمانة برسم املرسلة والسلع أعاله)؛ ٢٣ (الفقرة األخرى
ومنقــوالت ٢٨ أعــــاله)؛ (الفقرة ألغــــراض التجهيز والســــلع أعاله)؛
لألصناف احلدود عرب والتحركات أعاله)؛ ٣٣ (الفقــرة املهاجريــــن،
اليت والسلع أفراد٦٦؛ أو خاصة وكاالت من واهلدايا املقدمة املباعة؛ غري
(انظر املصادرة والسلع مشروعة غري بطريقة منها خترج أو البلد تدخل
العامة، ينبغي للتوصية واتباعًا احلاالت، هــــذه ويف أعاله). ٦٢ الفقــــرة
يف (مبا بشأن التقييم التجارة العاملية التفاق منظمة وفقًا السلع وضع قيمة
حمسوبة) قيمة أو مشاة، أو سلع مماثلة يف التعامل قيمة استخدام ذلك
املنشور (انظر هذا يف اإلحصائية الواردة القيمة للتوصيات بشأن ووفقًا

أعاله). ١٢١ و ١١٦ الفقرتني
يف للسلع توخيًا للِدقة مناسب تقييم وضع املهم للغاية ومن - ١٢٥
القائمة للســــلطات ينبغي وبالتايل، للبضائع. الدولية التجارة إحصاءات
يف مجيع به موثوق تقييــــم يف توفري أن تتعاون البيانــــات وجتميــــع جبمــــع
مشــــكالت تنطوي على اليت لفئات الســــلع بالنســــبة وخاصة احلاالت،

العقود). أسعار توفر عن النظر (بغض

العملة حتويل - باء
عــــن قيمة البداية يف التعبــــري ميكــــن احلســــاب - وحــــدة - ١٢٦
القيمة العمالت ومعايــــري مــــن خمتلفة مبجموعــــة التجاريــــة املعامــــالت
بالتجميع من القائمني ويطلب األورويب). النقد وحدات األخرى (مثل
وضع أجل من (مرجع) واحــــدة حســــاب القيم إىل وحدة هذه حتويــــل
يف وتصلح الناحيــــة التحليلية، من داللة وهلا متســــقة وطنية إحصــــاءات
احلســــابات إحصاءات وجتميع التجارية التدفقات لقيــــاس أمور، مجلــــة
تعترب البيانات، بتجميع ومن منظور القائم وميزان املدفوعات. القوميــــة
غري أنه للحســــاب. املفضلة املرجعية الوحدة هي الوطنية النقد وحــــدة
فإن األخرى، للعمالت بالنســــبة كبري لتغيري الوطنية العملة تعرضت إذا
يكون قد هــــذه الظروف، ويف تتناقص. قد للبيانات التحليليــــة القيمــــة
حتــى اســــتقــرارًا أكثر أخرى حساب وحدة اســــتخدام املناســــب من
من تأثرًا كبريًا الوحدة ذه املعرب عنها الدولية املعامــــالت قيم تتأثــــر ال
ا حتدث اليت للعمالت (بالنســــبة لوحدة احلساب) اخنفاض أو ارتفاع

املعامالت. اتفاقية  انظر البيع، عقود ملضمون الدولية التوجيهية املبادئ لالطالع على ٦٥

،١٩٨٠ نيسان/أبريل  ١١ املؤرخة للسلع الدويل البيع عقود بشأن املتحدة األمم
١١ - آذار/مارس ١٠ فيينا، السلع، بيع بعقود املعين املتحدة مؤمتر األمم وقائع يف
الصفحات ،(81.V.5 املبيع: رقم املتحدة، األمم (منشورات ١٩٩٠ نيسان/أبريل

.١٧٨-١٩٠

الشحنات،  من أخرى فئات عن فصلها يتعذر ما غالبًا بني األفراد اهلدايا ٦٦

احلاالت أن هذه وينبغي يف مشكالت خاصة)؛ ذاته يف يطرح (الذي الطرود بريد مثل
منها. جزًءا تشكل اليت للفئات املستخدمة الطريقة بواسطة تقيَّم
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منظمة التفاق وفقــــًا التحويل. ألغراض الصرف - ســــعر ١٢٧
يلي: مبا يوصى التقييم بشأن الدولية التجارة

القيمة لتحديد ضروريــــًا العملة حتويــــل يكون حيثمــــا ( أ )”
تنشــــره الذي الســــعر هو املســــتخدم ســــعر الصرف فإن اجلمركية،
والذي املعين، االسترياد بلد السلطات املختصة يف األصول حســــب
يف بالفترة املشمولة يتعلق فيما الفاعلية، من ممكن قدر بأكرب يعكس
التجارية املعامالت يف العملة هلذه اجلارية القيمة هذه، النشــــر وثائق

املستورد؛ البلد لعملة بالنسبة

الســــاري وقت املســــتخدم هو الســــعر التحويل ”(ب) ســــعر
األعضاء“٦٧. كل من يقدمه كما االسترياد، وقت أو التصدير

كل من على للتحويــــل متكافئ ــــج ينبغــــي أن يســــري - ١٢٨
والبيع الشراء أسعار فيها اليت تتوفر احلاالت ويف والصادرات. الواردات

السعرين، بني الوسط نقطة هو املستخدم السعر (الرمسية/السوقية) فإن
وهذه نقطة الوسط رسوم للخدمة (أي الفاصل بني أي تســــتبعد حبيث
أو التصدير لتاريخ بالنســــبة الصرف ســــعر يتوفر مل وإذا األســــعار).

منطبقة. فترة ألقصر باستخدام متوسط السعر يوصى االسترياد،
البلدان بعض تستخدم املتعددة. الصرف الرمسية أســــعار - ١٢٩
على خمتلفة صرف أسعار مبوجبه تسري متعددة، ألسعار صرف نظامًا
املعامالت بعض وحتــــايب بالتجارة، املشــــمولة الســــلع من خمتلفة فئــــات
باستخدام التجارية ويوصى بتسجيل املعامالت األخر. البعض وُتْثبط
مع مالحظة أي معيَّنة، على معامالت الساري الفعلي الصرف سعر

عملة. لكل يستخدم رمسي سعر
ينبغي السوداء. السوق أو للسوق املوازية الصرف - أسعار ١٣٠
الســــوق أو املوازية للســــوق أســــعار على اليت تنطوي املعامالت تناول
رمسية. أسعار على تنطوي اليت عن املعامالت منفصل حنو على السوداء
ســــعر الصرف تقدير حياولوا أن التجارية اإلحصاءات جلامعي وينبغــــي
هذا يستخدموا وأن األسواق، هذه املعامالت يف يف املســــتخدم بالفعل

التحويل. ألغراض السعر
النص  ٢٠٥ من ٢٠٤ و ص نفسه، العاملية، املرجع التجارة منظمة ٦٧ انظر

اإلنكليزي.
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الكمية قياس - خامسًا

مشــــكالت من ألا خالية ونظرًا للســــلع، املادية اخلصائص إىل تشــــري وحدات الكمية. - ١٣١
أكرب قدر مؤشــــرًا على احلاالت من كثري يف توفر فإا أعاله، الرابع الفصل يف النقاش تناوهلا الــــيت التقييــــم
عن أن يســــفر ميكن للكمية مناســــبة اســــتخدام وحدات أن كما للســــلع. الدولية للتحركات املوثوقية من
بني الكمية يف قياســــات وذلك ألن االختالفات التحركات، عن هذه أكرب بدرجة للمقارنة بيانــــات قابلــــة
كثري يف وتستخدم الكميات القيمة. قياسات يف منها أمهية أقل العادة يف هي املصدر والبلد املستورد البلد
وحدات عن غىن ال ذلك، إىل باإلضافة أو املتعلقة بالقيمة موثوقية البيانات مراجعة مدى األحيــــان يف مــــن

النقل. ويف إحصاءات القياسية األرقام بناًء يف الكمية
،١٩٩٥ عام يف - اجلمركية العاملية املنظمة ــــا أوصت اليت القياســــية للكمية الوحــــدات - ١٣٢
اإلحصاءات جلمع تسهيال للكمية قياسية وحدات استخدام بشأن توصية العاملية اجلمركية املنظمة اعتمدت

هي:٦٩ للكمية القياسية والوحدات ق٦٨ املنسَّ النظام أساس على وحتليلها ومقارنتها الدولية
(كغم) كيلوغرامات الوزن٧٠

(قرياط) قرياط
(م) أمتار الطول

(م٢) مربعة أمتار املساحة
(م٣) مكعبة أمتار احلجم 

(ل) لترات  
س) و ك ١ ٠٠٠) ساعة كيلووات - ٠٠٠ ١ القوة الكهربائية

(و) قطع/وحدات (وحدات) العدد
(٢و) أزواج  

(١٢و) دزينات  
١ و) ٠٠٠) القطع/الوحدات  آالف

(جمموعة/حزمة))  (و حزم  
املذكورة أعاله القياســــية الوحدات إحدى حتدد املنظمــــة اجلمركية العاملية، توصيــــة - ويف ١٣٣
للمنظمة للكمية القياسية الوحدات البلدان تستخدم بأن ويوصى أرقام٧١. ستة ذي فرعي عنوان لكل
النظام أســــاس على واإلبالغ عنها للبضائع الدولية التجــــارة إحصاءات لــــدى مجع العامليــــة اجلمركيــــة

يلي: مبا املنسق. ويوصى أيضًا

أعاله). ب احلاشية ،٦ الفقرة انظر ق، املنسَّ بالنظام (لالستشهاد الثاين املرفـق املنســق، النظــام ٦٨ انظر

مقدمة. نفسه، املرجع ٦٩

لتلبية استخدامها  وميكن الوزن، إمجايل أو صايف غرامات) على أساس (الكيلو الوزن وحدات عن التعبري ميكن ٧٠

وحدات أما االقتصادي؛ للتحليل التعبئة) مفيدة للغاية (باستبعاد الصايف الوزن وحدات تعد املثال، وعلى سبيل شىت. احتياجات
النقل. فهي أنسب لتحليالت التعبئة) (مبا فيها اإلمجايل الوزن

التجارة جلمع بيانات اإلحصائية التصنيفات يف استخدامها أو أخرى للكمية بوحدات باالحتفاظ التوصية تسمح ٧١

أخرى. دولية وألغراض للبضائع الدولية



١١٢

خبالف القياســــية الوحدة تكون عندما (العناوين الفرعية) عناوين النظام املنســــق حالة يف ( أ )
ويتم اإلبالغ عنها؛ الوزن عن بيانات أيضًا ُتجمع الوزن،

الصايف٧٢؛ أساس الوزن أرقام الوزن على يتم اإلبالغ عن (ب)
القياســــية للمنظمة اجلمركية الوحدات غري للكمية تســــتخدم وحدات اليت البلدان تقوم (ج)

اإلحصائية. تصنيفاا القياسية يف الوحدات التحويل إىل عوامل بتوفري العاملية

كان مجع بيانات ملا ولكن مباشرة، مجعها ينبغي مرغوبة أيضًا لدى بلد ما، فإنه اإلمجالية األوزان تكون ما بقدر ٧٢

خالل من الصافية األوزان من إمجالية أوزان على احلصول البلدان يف فقد ترغب البلدان، من يف كثري صعوبات ميثل الوزن اإلمجايل
املعاينة.
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حملة عامة ألف -
ســــواء البلدان الشــــريكة، حســــب التجارة إلحصاءات - ١٣٤
يف التجارة وقيمة لكميــــة الســــلع أو للتجارة يف الكلية للقيمة بالنســــبة
األغراض من عدد يف تستخدم وهي هامة. حتليلية قيمة السلع منفردة،
وميزان واحلســــابات القومية، االقتصادية، حتليل االجتاهات يف ذلك مبا
وحتليل التجارية، واحلصــــص التجــــارة اإلقليمية، وأمناط املدفوعــــات،
واملفاوضات والسياســــات باألعمــــال، املتعلقة والقــــرارات األســــواق
موثوقيتها. ومدى البيانات التجارية ِدقــــة مراجعة فضًال عن التجاريــــة،
جانب من الشــــريك حســــب التجارة إحصاءات تســــتخدم ما وكثريًا
(أو باإلبالغ ال يقــــوم بلد وصادرات واردات قيمــــة لتقديــــر املحللــــني
وحيثما تعتــــرب البيانات املبلَّغ التأخــــري). طويلة من فتــــرة بعد به يقــــوم
عندما البيانات أو مســــتخدمي جانب من موضع شــــك ما لبلــــد عنهــــا
أو نقصان تفيد بوجــــود أدلة على احلصــــول املســــتخدمون إىل يســــعى
جترى ما كثريًا فإنــــه أو الصادرات، الــــواردات عن اإلبــــالغ يف زيــــادة
أو الكلي املســــتوى ســــواء على ما، لشــــريك التجارية البيانات مقارنة
إحصاءاا عن ببيانات شركائه. وتقوم البلدان باإلبالغ السلعة، حسب
األمر املختلفة، الوســــائل من بعدد الشــــريكة حســــب البلدان التجارية
عنها املبلَّغ بني اإلحصــــاءات املقارنــــة عــــدم إمكانية يف يســــاهم الذي

١٥٨ أدناه. الفقرة انظر للبضائع، للتجارة الدولية
الشريك البلد لتوصيف معايري - باء

اليت الشريك البلد لتوصيف أنواع عدة الفرع هذا يصف - ١٣٥
ويوفر للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات خمتلف البلدان يف تستخدمها

توصيات. ويقدم ،٧٣ بني مزاياها وعيوا خمتصرة مقارنة
الشراء/البيع بلد

الشــــريك املتعهد فيه يقيم الــــذي البلد هــــو الشــــراء بلد - ١٣٦
فيه املتعهد يقيم الــــذي البلد هو البيع وبلــــد الســــلع). (بائع للمشــــتري
وفقًا تفسريه ينبغي ”يقيم“ ومصطلح السلع). (مشتري للبائع الشريك
الطبعة املدفوعات، ميزان ودليل ،١٩٩٣ لعام القومية لنظام احلسابات
البلدين كال قام أدنــــاه). وإذا ٤ الفقرة ألف - املرفق (انظــــر اخلامســــة
بتسجيل الشراء بلد يقوم فسوف الشراء/البيع، أساس على بيانات جبمع
السلع بتسجيل ويقوم بلد البيع البيع، إىل بلد السلع بوصفها صادرات

الشراء. من بلد بوصفها واردات ذاا

معروف/الشحن مقصد اإليداع/املقصد/آخر بلد
منه ُأرسلت اليت هي البلد الواردات) (يف حالة اإليداع بلد - ١٣٧
عمليات أو جتارية معامالت أي حدوث دون بلد االسترياد، الســــلع إىل
وإذا وســــيط. أي بلد يف للســــلع القانوين املركز تغيري من شــــأا أخرى
عرضة ثالثًا وكانت االسترياد، بلدًا بلد إىل وصوهلا قبل الســــلع، دخلت
هو بلد البلد الثالث ذلك اعتبار يتعني فإنه العمليات، أو هلذه املعامالت
أنه إليه أيضًا على ويشــــار الصادرات حالة اإليداع (يف وبلــــد اإليــــداع.
التصدير، بلد جانب من ُترســــل إليه الســــلع الذي البلد هو بلد املقصد)
معامالت وقت التصدير - ألي معلــــوم هو ما بقــــدر - دون خضوعهــــا
وبلد تغيري املركز القانوين للســــلع. شــــأا من أو عمليات أخرى جتارية
- التصدير معلوم وقت هو ما بقدر - بلد آخر معروف هو مقصد آخر
البداية، وما يف إليها أرسلت اليت اجلهة عن النظر بغض السلع، إليه تسلم
تتعرض أو ال تتعرض األخري، البلد ذلك طريقها إىل يف إذا كانــــت وهــــي
القانوين. مركزها شأا تغيري من أخرى عمليات أو جتارية معامالت ألي
ستسلم السلع أن التصدير وقت املعروف من كان إذا املثال، وعلى سبيل
حيث (البلد باء) ثالث بلد إىل البداية يف أرســــلت ولكنها ألف البلد إىل
مركزها تغيري أخرى من شــــأا جتاريــــة أو عمليات ملعامــــالت تتعــــرض
ألف والبلد بلد املقصد هو بــــاء) (البلد الثالث البلد ذلك فــــإن القانــــوين،
دون ألف إىل البلد السلع ُسلِّمت وإذا معروفة. مقصد جهة هو بلد آخر
ألف هو بلد البلد فــــإن العمليات، أو املعامــــالت مــــن هذه أي حــــدوث

الوقت نفسه. يف معروفة مقصد جهة وبلد آخر املقصد
ُتشــــحن البلد الذي حالة الواردات) هو (يف الشــــحن بلد - ١٣٨
حتدث مل أو حدثــــت قد كانــــت إذا عمــــا النظر بغــــض الســــلع، منــــه
املركز تغيري أخرى من شــــأا عمليــــات أي أو جتاريــــة أي معامــــالت
هذه مل حتدث وإذا التصدير. السلع من بلد شــــحن للســــلع بعد القانوين
(يف الشحن وبلد اإليداع. كبلد نفسه هو الشحن بلد يكون املعامالت،
النظر عما الســــلع، بغض إليه ُتشــــحن الذي البلد هو حالة الصادرات)
وعمليات من حدوث معامالت املتوقع غري أو من املتوقع كان من إذا

البلد. ذلك وصول السلع إىل أعاله قبل املذكورة قبيل

املنشأ/االستهالك بلد
يتحدد مبوجب للواردات) (بالنســــبة الســــلع منشــــأ - بلد ١٣٩
املنشأ تتألف قواعد وبصفة عامة، بلد٧٤ يقررها كل اليت املنشــــأ قواعد

أساسيني: معيارين من

الشريك البلد - سادسًا

التعاريف  مستمدة من أدناه ١٤٩ الفقرات ٩٣٦ - يف الواردة التعاريف ٧٣

الدولية: التجارة إلحصاءات  ١٩٨٢ عام تنقيح  نص ومن  البلدان تستخدمها اليت
أعاله). احلاشية ١ انظر (لالستشهاد، والتعاريف اإلطالق.املفاهيم على للمنشأ قواعد البلدان ليس لديها من عدد أيضًا يوجد ٧٤



١١٤

بلد يف عليها) (املتحصل بالكامل“ ”املنتجة معيار السلع ( ( أ
املنشأ؛ توصيف االعتبار يف يف فقط واحد بلد حيث يدخل معيَّن

أكثر أو بلدان يشترك حيث اجلوهري“ ”التحّول معيار (ب)
السلع. إنتاج يف

املعايري٧٥. هذه بشأن الدولية التوجيهات حاليًا كيوتو اتفاقية م وتقدِّ
يف كيوتو اتفاقية يف الصلة ذات األحكام البلــــدان تتبع بأن ويوصــــى

بلد املنشأ. حتديد أجل الدولية للبضائع من التجارة إحصاءات
بشــــأن العاملية اجلمركية املنظمة اتفاقية دخلت أن - ومنــــذ ١٤٠
املنشــــأ املعنية بقواعد التقنية اللجنة تضطلع النفاذ٧٦، حّيز قواعد املنشــــأ
املعنية واللجنة (بروكســــل) العامليــــة اجلمركية املنظمــــة حتت إشــــراف
بتنسيق العاملية (جنيف)، منظمة التجارة إشــــراف حتت املنشــــأ بقواعــد

يلي: مبا مبوجبه وتقوم اللجنتان املنشأ، قواعد بشأن برنامج العمل
والعمليات بالكامل عليها املتحصل للسلع وضع تعاريف ( أ )

السلعة؛ املنشأ على صفة بنفسها تضفي ال اليت الدنيا التجهيزات أو
بالتغيري عنه اجلوهري املعبَّر التحّول بشــــأن تفاصيل وضع (ب)

اجلمركية؛ للتعريفات املنّسق تصنيف النظام يف
احلصري لتصنيف االستخدام فيها يتيح ال اليت احلاالت يف (ج)
مثل تكميلية معايري توضع اجلوهري، التحّول عن التعبري املنســــق النظام

التجهيز. أو التصنيع عمليات و/أو القيمة حسب املئوية النسب
منتج حمدد، أســــاس اجلوهري على التحّول معايري يف التوّســــع وجيــــري
بلد بإنتاجها. مــــن أكثر يعىن عندما الســــلعة على تطبيقها املقرر ومــــن
املجال، هذا يف مستكملة دولية توجيهات القواعد تقّدم هذه وســــوف
ومصّنفة الدولية بالتجارة مشمولة سلعة كل منشأ حتديد تتيح وسوف

املنسق. النظام يف
مفهوم (بالنسبة للصادرات) سلعة استهالك بلد - ويوازي ١٤١
املتوقع الذي من البلد هو االستهالك وبلد للواردات. بالنسبة املنشأ بلد
بوصفها أو العام اخلاص أو االستهالك ألغراض السلع فيه أن تستخدم

إنتاج. عملية مدخالت يف

البديلة الُنهج مقارنة - جيم

الشراء/البيع بلد
ولكنه املفهوم، حيث من كافية بدرجة واضح النهج - هذا ١٤٢
ألن عة نظرًا املجمَّ يف البيانــــات االتســــاق عدم من حــــاالت يــــؤدي إىل
ولتوضيح احلدود. تعرب اليت السلع على أســــاس البيانات تســــجل معظم

لنفرض أن: هذه، االتساق عدم أوجه

باء، الذي البلد يف مقيم ســــلعًا تبــــاع إىل ألف ينتج ) البلد أ )
البلد جيم؛ يف يبيعها ملقيم بدوره

جيم. البلد ألف إىل من البلد تشحن مباشرة السلع (ب)
حدودها عبور أســــاس على الســــلع البلدان مجيعًا بتســــجيل قامت وإذا
البلد الشريك، لتوصيف شراء/بيع أساس نفسه الوقت يف واســــتعملت
إىل صادرات بوصفها السلع ألف البلد إحصاءات تسجل سوف عندئذ
بوصفها نفسها السلع جيم البلد إحصاءات تسجل وســــوف باء، البلد
ال الواردات تظهر لن باء البلد إحصاءات أن غري البلد باء. من واردات
تعبــر السلــع لــم ألن نظرًا جيم البلد إىل الصادرات وال البلد ألف من
التجارية لإلحصاءات دقيقة مقارنة إمكانية توّقــــع وال ميكن حدودهــــا.
عبور بني مبدأي اجلمع إىل تستند اإلحصاءات كانت الشركاء إذا بني
املشتريات/املبيعات ذلك، تضم إىل وباإلضافة والشــــراء/البيع. احلدود

الدولية للبضائع. التجارة إحصاءات فقط من جزًءا
الشــــراء/البيع أســــاس على إحصاءات جتميع شــــأن ومن - ١٤٣
على احلصول كيفيــــة يف املتمثلة املشــــكلة أيضًا يواجه جيعــــل البلــــد أن
البلد آخر غري بلد يف إىل متلق الســــلع ترســــل عندما املطلوبة املعلومات
البلد غري آخر بلد من وعندما تصل الســــلع املشــــتري فيه يتواجد الذي
أعاله). يف الفقــــرة ١٤٢ الوارد املثــــال (انظر البائع فيــــه يتواجــــد الــــيت
الشــــراء/البيع عملية على أســــاس التجارة جتميع إحصــــاءات وعمليــــة
(فيما إقامة املشتري مكان لتحديد كبريًا جهدًا وتتطلب نسبيًا، مكلفة
بالنسبة بالواردات) يتعلق (فيما البائع إقامة ومكان بالصادرات) يتعلق
توفري يف تسهم أن لالســــتقصاءات وميكن جتارية خارجية. معاملة لكل
القيمة بإقــــرارات ضريبة ارتباطها عند خاصة الصلــــة، ذات املعلومــــات
أســــاس على جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع غري أن املضافة.

معيارًا. بوصفها عامة ا بصفة يوصى أن ميكن ال املشتري/البائع
معروف/الشحن مقصد اإليداع/املقصد/آخر بلد

اإليداع/املقصد، بلد حســــب جتميع البيانات طريقة تتيح - ١٤٤
معقولة وإمكانية مّتســــقة إحصاءات على احلصول عامة، إمكانية بصفة
املســــتــوردة والبلـــــــدان املصـدرة البلــدان ألا تعــــزز قيــــام للمقارنــــة
معامالت فيها توجد ال احلاالت الــــيت ويف ذاا. املعامــــالت بتســــجيل
خالل للســــلع القانوين املركز تغيري شــــأا من أخرى عمليات أو جتارية
فإن باء)، (البلد البلد املســــتلم ألف) إىل (البلد الشــــاحن البلد من النقل
نظرًا ألن البيانات من متماثلة جمموعات عن يسفر أن بد ال النهج هذا
سوف تسجل بلد واحد جانب من واردات املســــّجلة بوصفها الســــلع
هذه وجدت غري أنــــه إذا اآلخر. البلد جانب مــــن بوصفهــــا صادرات
عرب أو ثالث بلد طريــــق نقل الســــلع عن أثناء العمليات أو املعامــــالت
ال قد املعنية البلدان يف والصادرات الواردات سجالت فإن الدولية، املياه
نتيجة املضافة القيمة املثال، على سبيل منها ألســــباب التماثل هذا يوفر
اليت األرباح وهوامش الصلة، ذات التجهيز، وتكلفة اخلدمات من ملزيد
كذلك، الصادرات. بأرقام الواردات باملقارنــــة أرقام تظهر يف ســــوف
حمل ملستودع ســــوى يكون ال قد بلد إىل املعاملة كلها تنســــب قيمة قد

الفقرة  انظر ولالستشهاد باالتفاقية؛ - ١؛ دال املرفق كيوتو، اتفاقية انظر ٧٥

أعاله. احلاشية (أ) ،٦

.٢٥٤ - ٢٤١ الصفحات نفسه، املرجع التجارة العاملية، ٧٦ انظر منظمة



١١٥

اإليــداع أســــــاس على البيانــــات وهــذه وســــيطة. جهـــــة للتوزيــــع أو
والالزمة املنشــــأ املتعلقة ببلد البيانات إىل احلاجــــة مع أيضــــًا تتســــق ال
يكون قد ذلك، إىل وباإلضافة اجلمركية. والتعريفة احلصص ألغــــراض
التصدير؛ فمن وقت الســــلع جهة مقصد بشــــأن املعرفة إىل افتقار هناك
من السلع نقل املمكن من أو يف البحر توجيه السلع وهي إعادة املمكن
واردات يف ال تدرج (ومن مث األصلي املقصــــد من بلد ســــفينة ألخرى
املنتجات، مبا من مبجاالت ضيفة يتعلق فيما فإنه البلد). وأخريًا، ذلك
الســــلع مثل اســــتبعاد تنطبق ظروف خاصة األعمال الفنية، قد يف ذلك
عليه مما يترتب مؤقتة، واردات بوصفها املزادات ألغراض تستورد اليت
صادرات أا على فيها تسجيلها مت اليت املقابلة الصادرات مع اختالف
إحصاءات تنقيح يتــــم ما نادرًا العملية، الناحيــــة املــــزاد. ومن بلــــد إىل

املقصد الفعلي. بلد تعكس لكي الصادرات

أنه حيث من ميزة وينطوي اســــتخدام بلد الشــــحن على - ١٤٥
والصادرات، الواردات من يف حالة كل ميكن املعامالت، بالنسبة لغالبية
شحن أن غري الشحن. مستندات من بسهولة التجاري الشريك حتديد
أن ذلك بالضــــرورة املعامالت التجارية. يعكس ال البلدان بني الســــلع
ينطوي على اســــتخدام قد املقصد بلد إىل اإليداع بلد الســــلع من نقل
ال أو يتطابق قــــد أنه حىت بلــــدان، عدة عرب ومــــرور متعدديــــن ناقلــــني
ما وغالبًا الشحن. بلد مع اإليداع بلد الســــلع، اســــترياد وقت يتطابق،
متت الذي البلد هو الشريك املستورد بأنه البلد الذي حيدده البلد يكون
يف السلع منه الذي شحنت البلد بدًال من األخرية الشحن إجراءات فيه
سوف الشحن أساس شريك على بلد أن تســــجيل ذلك ويتبع األصل.
ال وبالتايل جتارة البضائع الدولية، لتدفقات مشــــّوهة صورة يســــفر عن

ميكن التوصية به.

املنشأ/االستهالك بلد

امليزة على املنشأ بلد حســــب الواردات تســــجيل ينطوي - ١٤٦
تنشــــأ الذي (البلد املنتج البلد بني املباشــــرة العالقة إظهــــار يف املتمثلــــة
عنها غىن املعلومــــات تعترب ال وهذه وبني البلد املســــتورد. فيه الســــلع)
الواردات حصص وإدارة التجاريــــة، أمور السياســــات واملفاوضات يف
الصلة. ذات والتحليالت االقتصادية التفاضلية، اجلمركية التعريفات أو
جلميع امللزمة املنشــــأ، قواعد العاملية بشــــأن التجارة ويدل اتفاق منظمة
الدول معاملة مثــــل تطبيقها أجــــل جماالت من على املنظمــــة، أعضــــاء
احلماية، وتدابري التعويضية، والرسوم اإلغراق ومكافحة األكثر رعاية،
االتفاق وينص الكّميــــة. واحلصص والقيود املنشــــأ، حتديد ومتطلبــــات
املنشــــأ ســــوف التجارة العاملية بشــــأن قواعد منظمة أن على بالتحديد
إحصاءات املشتريات يف املســــتخدمة ”القواعد اعتمادها بعد تشــــمل،

احلكومية“٧٧. والتجارة

على البيانات املجّمعة استخدام يف تقييدات هناك أن غري - ١٤٧
متماثل بتسجيل يسمح ال هذا النهج هو أن وأبرزها املنشأ، بلد أساس
مل إذا املســــتورد والبلد املصدِّر البلد جانب من الســــلعة ذاا ملعامالت
أنتجت السلع أن وبفرض اإلنتاج. بلد من مباشــــرة السلع يتم اســــترياد
البلد إىل وشــــحنت بيعها أعيد مث باء، البلد إىل وشــــحنت ألف البلد يف
جيم، البلد الصادرات إىل إحصاءات البلد باء جيم. عندئذ سوف تظهر
وســــوف باء؛ البلد إىل وارداا تنســــب جيم لن البلد إحصاءات ولكن
وهذا الواقع املنشأ). (بلد ألف البلد من اســــتوردت قد أن الســــلع تبني
فائدا بالنسبة من وتنقص البيانات، بني املقارنة مسألة تعقيد يؤدي إىل
ميزان بيانات جتميــــع يف وخاصة التحليل االقتصــــادي، أنــــواع لبعــــض

الشريكة. املناطق أو البلدان بواسطة املدفوعات
الفعلي لبلد يف التحديد صعوبات تنشــــأ أن أيضًا وميكن - ١٤٨
قد خمتلفة بالنسبة ملعامالت املعلومات املتعلقة باملنشــــأ ألن املنشــــأ نظرًا
تقدمي أدلــة متطلبات يف االختالفات بســــبب النوعية نفس هلا تكون ال
التعريفات قانون حيدده ملنشأ الســــلع شــــهادة تقدمي وشرط مســــتندية.
خترج أو البلد تدخل اليت السلـع مجيع على ينطبق وال للبلدان اجلمركية
التجارة إحصــــاءات تقوم اجلمركي، االحتاد بلــــدان حالة ويف منــــه٧٨.
األمر يتعلق مــــا بقدر االحتــــاد)، خارج (التجــــارة لالحتــــاد اخلارجيـــــة
التجارة إحصاءات ولكن عامة؛ بصفة أســــاس املنشــــأ على بالواردات،
اإليداع بلد فقط تسجل قد االحتاد) داخل (التجارة األعضاء الدول بني

الشحن/الوصول)٧٩. دولة (أو
مفيدة من االســــتهالك بلد حســــب الصادرات وبيانــــات - ١٤٩
تعزى صعوبات على ينطوي هذه البيانات مجع ولكن التحليلية، الناحية
بلد تسجيل للغاية ومن الصعب الكافية للمعلومات. املصادر إىل نقص
يكون ما املستقبل غالبًا السلع يف يف التصرف ألن نظرًا االستهالك بدقة
االستهالك بلد باختاذ التوصية ال ميكن لذلك التصدير؛ معلوم وقت غري

معيارًا دوليًا.

التوصية - دال

البلد لتوصيف واحدة طريقة وجود عدم من الرغم على - ١٥٠
الواردات يلبـي منشــــأ حسب التوصيف فإن باملثالية، تتســــم الشــــريك
أي للبضائع، الدولية التجــــارة إلحصاءات األولوية له تطبيقًا يعترب مــــا
وبالتايل، الصلة. ذات االقتصادية والتحليالت التجارية السياسات أمور

اإلنكليزي. من النص ٢٤٢ ص نفسه املرجع العاملية، التجارة منظمة انظر ٧٧

يكون  عندما إال للمنشأ مستندية ال تطلب أدلة ”رمبا كيوتو، التفاقية وفقًا ٧٨ 
التجارية أو االقتصادية والتدابري التفضيلية،  اجلمارك  رسوم لتطبيق ضروريًا ذلك
معتمدة تدابري أو األطراف  متعددة اتفاقات  مبوجب  أو واحد جانب من  املعتمدة
اإلنكليزي؛ النص من ٧ العام“ (املرفق دال-٢، ص النظام بالصحة أو تتعلق ألسباب

أعاله. احلاشية (أ) ،٦ انظر الفقرة باالتفاقية، لالستشهاد

 ،(١٩٩١)  L.316/7 العدد  األوروبية، للجماعات الرمسية اجلريدة انظر ٧٩

.٢٠ املادة ،٩١/٣٣٣٠ العدد املجلس، لوائح
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عن الواردات٨٠؛ ومجع معلومات حالة يف املنشــــأ بلد بتســــجيل يوصى
مقصد آخر بلــــد وتســــجيل إضافية؛ معلومات بوصفها اإليــــداع بلــــد

الصادرات. حالة يف معروف

البلدان تصنيف - هاء
على حنو بلد، لكل اإلحصائي اإلقليم - يوصى بأن يشكل ١٥١
التجاريون الشركاء يقوم إليه استنادًا األساس الذي ذاته، حيدده البلد ما

.٨٢ البلدان٨١، حسب للتجارة بتجميع إحصاءام لكل بلد

املنشــــورات يف يف أن تقــــوم احلكومــــات، ترغــــب وقــــد - ١٥٢
جمموعة لتجارا يف الطفيفــــة األمهية ذات البلــــدان بتجميــــع الوطنيــــة،
عند إبالغ للبلدان، ينبغي أنه غــــري اخلاص. اســــتعماهلا أجل من واحدة
جتاري شــــريك البيانات لكل عن تبلغ أن املنظمات اإلقليمية والدولية،
املستخدمني الوطنيني لكل من يســــمح أن ذلك شــــأن ومن حدة. على
االقتصادية بالتجّمعات اخلاصة حبســــاب املجاميع يقوموا بأن والدوليني
هلؤالء وأن تتيــــح التحليليــــة، املتطلبــــات خمتلــــف حســــب واجلغرافيــــة
اإلبالغ يف للبلدان املتأخرة بالنسبة التجارة تقدير بيانات املســــتخدمني

الشريكة. البلدان إحصاءات إىل استنادًا باإلبالغ تقوم ال اليت أو

(بعد  املنشأ بشأن العاملية التجارة منظمة قواعد استخدام التوصية هذه ٨٠ تقبل

اجلاري التطبيق على لالطالع أعاله ١٣٩ الفقرة انظر املنشأ؛ بلد يف حتديد استكماهلا)
كيوتو. اتفاقية يف الصلة ذات لألحكام

االقتصادي  الرمسية للمجلس الوثائق انظر اإلحصائية؛ للجنة قرار إىل استنادًا ٨١

.٢٠ الفقرة ،E/1994 ٥ رقم امللحق عشرة، الدورة الثالثة واالجتماعي،

إلقليمــها  األخــرى البلـــدان تعريــف كيفــية معــرفة على البلــدان ملساعــدة ٨٢

الشــعبة قامـــت اجلــمركي، باإلقلـــيم اإلحــصائي اإلقــليم ارتبــاط وكيفيــة اإلحصـــائي

عام يف تنقيح له آخر صدر الذي اجلمركية مناطق العامل بنشر باألمم املتحدة اإلحصائية
للبلدان، وكمساعدة (E.89.XVII.12 املبيع: رقم املتحدة، األمم (منشورات .١٩٨٩
واملناطق للبلدان املوّحدة ”الرموز  بعنوان منشور وتوفري بتجميع أيضًا الشعبة تقوم
املبيع: رقم املتحدة، األمم (منشورات  ،“٤ التنقيح  اإلحصائي االستعمال ألغراض

.(E.98.X VII.9
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والنشر اإلبالغ - سابعًا

اإلبالغ عن بصدد تثــــار قضايا عدة الفصل هذا يتنــــاول - ١٥٣
املجال. هذا يف عامة توجيهية مبادئ ويقدم ونشرها، البيانات

للبضائع، الدولية التجارة إحصاءات فائدة تتعزز النشــــر. - ١٥٤
تليب احتياجات األخرى، عندما االقتصادية اإلحصاءات شــــأن شــــأا
معلومات هذه املســــتخدمني احتياجات وتشــــمل املســــتخدمني. جمتمع
يف ذلك، املستخدمة والطرق البيانات وجتميع مصادر مجع عن واضحة
حيث من واملناســــبة ا واملوثوق والدقيقة البيانات املنتظمة عن فضــــًال
والتوقيت الدقة واملوثوقية أهــــداف أن به املســــّلم من أنه غري التوقيــــت.
القائمون ينهض بــــأن تتعارض. لذلك، يوصى قد للبيانــــات املناســــب

يلي: مبا البيانات بتجميع
وطرائقهم؛ للوثائق املتعلقة مبصادرهم العلين النشر ( أ )

املقررة؛ اإلصدار تواريخ عن العام اإلعالن (ب)
البيانات إىل عــــن الــــدوري باإلبــــالغ شــــهريًا القيــــام (ج)

اإللكترونية؛ الوسائط و/أو املنشورات خالل املستخدمني من
معلومات تتوفــــر املنتظــــم للبيانــــات (عندمــــا التنقيــــح (د)
املســــتخدمني إلحصاءات الحتياجات املراعاة الواجبة إضافيــــة)، مع

ا. موثوق
على توفري البلدان تعمل بأن يوصى - الفترة املرجعيــــة - ١٥٥
ومبا للتقومي الغريغوري (الغريب) زمنية طبقًا فترة أســــاس على بياناا

املنشور. هذا يف املبّينة التوصيات مع يتسق
التوفري البلدان على تعمل بأن يوصى إبالغ البيانــــات. - ١٥٦
التجميعية بالبيانات أساس شهري فيما يتعلق على إلحصاءاا العلين
السلع. وجمموعات الرئيسيني التجاريني حســــب الشركاء والبيانات
على والشــــريك الســــلعة التفصيلية حســــب وينبغــــي توفري البيانات
عــــن إحصاءات باإلبالغ ويوصى األقــــل. ســــنوي على ربع أســــاس
املنشــــور، هذا يف الواردة للتوصيات وفقًا للبضائع الدولية التجــــارة
٢ أعاله - - باء األول الفصل املذكورة يف السلع استبعاد وخاصة
(السلع أعاله ٣ - باء - األول والفصل املتعّين استبعادها) (السلع
تعديل حــــىت ميكن حدة على تســــجل ولكنها يتعني اســــتبعادها الــــيت
التجــــارة الدولية جماميع اســــتخراج أجل مــــن التفصيليــــة البيانــــات

املدفوعات). وميزان القومية احلسابات ألغراض للبضائع
اإلحصاءات نشــــر يؤدي البلدان، من يف كثري - الســــرية. ١٥٧
الدولية للتجارة النموذجي التصنيف أو املنّسق النظام بنود مستوى على
تتعلق بالشركات معلومات الكشــــف عن إىل الشــــريك البلد حســــب
هذه بالســــرية. ويف القوانــــني الوطنية املتعلقة ختالف وبذلــــك الفرديــــة

يقع الطريقة اليت احلظر، ولكــــن من ما نــــوع وجود يطلب احلــــاالت،
الدولية. األمهيــــة للمقارنــــات من كبري على جانــــب االختيــــار عليهــــا
يتم للســــرية، البيانات نظرًا على فرض حظر حالــــة يف أنه ويوصــــى
على الكامل بالتفصيل (حمظــــورة) ســــرية تعترب معلومات أي إبــــالغ
حيمي السرية السلع مبا جتميع مستويات من مباشرة األعلى املستوى
املنسق (النظام الســــرية الســــلعة فإن املثال، وعلى ســــبيل وافية. بدرجة
البلدان ينبغي حسب للتفصيل جزئي أو كلي حظر مع ستة أرقام) من
يف النظام التجميع مســــتويات أدىن الكامل على عنها بالتفصيل اإلبالغ
حظر أال يعلو مستوى وينبغي الكايف. بالقدر الســــرية حيمي مبا املنســــق

للسلع. التسلسل التجميعي يف ضروري هو عّما البيانات

عدم وينجم هامة. قضية هذه تظل البيانات بني املقارنــــة - ١٥٨
معاجلة طرائق واختالف التغطية؛ يف لالختالفات نتيجة القابلية للمقارنة
السرية)؛ والبيانات السفن السلع العســــكرية وخمازن (مثل معيَّنة ســــلع
السلع؛ تصنيف يف واالختالفات الوســــيطة؛ الســــلع يف قيمة والزيادات
ذلك يف مبا التقييــــم، يف واالختالفات اإلبــــالغ؛ عن زمنيــــًا والتخلــــف
وطرق العملة؛ وحتويــــل ســــيف/فوب؛ بالتقييم االختالفــــات املتعلقــــة
ثالثة. بلدان من وســــطاء عن طريق والتجارة الشــــريك؛ البلد توصيف
طريق عن بدرجــــة كبرية ميكن تقليصها للمقارنة هذه القابليــــة وعــــدم
ذلك، ونظرًا املنشور. ومع هذا يف املوصى ا والتعاريف اعتماد املفاهيم
التجهيز أو يف البيانات مجع يف البيانات، واألخطاء مصــــادر للتبايــــن يف
على التجار قدرة عدم أو مزّيفة واســــتخدام مســــتندات النتائج، وتقدمي
قائمًا. للمقارنة عدم القابليــــة قدر من ســــيظل دقيقة، معلومات تقــــدمي
دراســــات دورية، بإجراء بصفة البلدان، أن تقوم بالتايل، ويوصــــى،
للبيانات٨٣ مبـــــادالت تنفيذ أو للمطابقة األطراف ثنائيــــة ومتعــــددة
األغراض من لكل وفائدة دقة أكثر إحصاءاا تكون أن ميكن حــــىت

الدولية. واملقارنات الوطنية

بعض ترغب قد العــــرض، ألغراض احملتجزة. - الــــواردات ١٥٩
العام التجارة نظــــام مبوجب التجارة بيانــــات جبمع الــــيت تقوم البلــــدان
الســــلع طرح طريق عن ُتشــــتق عادة اليت املحتجزة، الواردات إظهار يف
اســــتخدام احلذر يف توخي ويتعني العامة. الواردات من تصديرها املعاد
منفردة. وينطوي السلع تناول عند بالواردات املحتجزة املتعلقة األرقام

التجاريني  شركائه ببيانات ما  تشمل دراسات املطابقة مقارنة بيانات بلد ٨٣

بيانات إحالل إما يكون قد البيانات تبادل ومعين هامة. تناقضات أي وفحص الرئيسيني
البيانات تبادل أو ببساطة اآلخر، الشريك صادرات بيانات حمل الشركاء أحد واردات

املقارنة. ألغراض الشركاء بني
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صعوبتني. الواردات العامة على مــــن تصديرها املعاد الصادرات طــــرح
والتصدير االســــترياد بني زمين فارق وجود املرجح كان ملا األوىل، أنه
خالل جترى قد الطرح عملية عدة أشــــهر، فــــإن قد يبلغ الالحق املعــــاد
سالب رقم عن يسفر أن ميكن الذي األمر لفترة االسترياد، فترة الحقة
أو التجارية للهوامش ونظرًا معيَّنة. لســــلع بالنســــبة للواردات املحتجزة
ميكن إخل، فإنه والنقل، والتأمــــني الداخلي التخزين رســــوم أو التضخم
لدى قيمتها أعلى مــــن قيمة تصديرها إعــــادة لدى للســــلعة تكــــون أن
إحصاءاا نشر البلدان عن بعض أوقفت وهلذه األســــباب، اســــتريادها.

املحتجزة. الواردات عن
املســــتخدمني إىل من حيتاج كثري قــــد القياســــية. األرقام - ١٦٠
معلومات السلعة، ويطلبون حسب أو البلد القيم حسب عن معلومات
القياســــية األرقام من نوعني وضع وميكن أيضًا. واحلجوم عن األســــعار
إىل أساسًا تستند اليت الوحدة لقيمة القياسية األرقام األسعار: عن لتعرب
بيانات إىل تستند اليت لألسعـار القياسية اجلمركية واألرقام املســــتندات
هذين يف وصف لنواحي القوة والضعف النســــبيني ويــــرد االســــتقصاء.
استراتيجيات املتحدة األمم منشور يف القياســــي الرقم لتجميع النهجني
الرغم تقين٨٤. وعلى تقرير اخلارجية؛ التجارة يف والكمية السعر لقياس
تتوفر ال فقد عامة، بصفة لألسعار هي املفضلة القياسية من أن األرقام
تلك املعلومات. لتجميــــع الالزمة املوارد العمليــــة الناحية من للبلــــدان
للحجم قياســــية أرقام ونشــــر البلدان بإعداد مجيع تقوم بأن ويوصى
بالنســــبة الوحدة لســــعر أو الوحدة لقيمة إما قياســــية وأرقام (الكم)
أو ســــنوي ربع أو شــــهري أســــاس على وصادراا وارداا ملجموع

سنوي.
الشهرية/ البيانات نشــــر يشــــمل مومسيًا. املعدلة البيانات - ١٦١
ويقدم القياســــية، القيم واألرقام من كًال مومسيًا، املعدلة ربع الســــنوية
البلدان وتشــــجع االقتصادي. للتحليل والزمة إضافية قّيمة معلومــــات

أساس منتظم. على البيانات نشر هذه على

ونظام ٢ التنقيح الدولية للبضائــــع، التجارة إحصــــاءات - ١٦٢
الطبعة ودليــــل ميزان املدفوعــــات، ،١٩٩٣ لعام القوميــــة احلســــابات
بإحصاءات املتعلقة والتعاريف للمفاهيم التنقيح هذا يوصي ال اخلامسة.
التغري لدى واإلبــــالغ عنها البيانات جبمــــع الدوليــــة للبضائع، التجــــارة
تتبعها اليت اجلمارك أســــاس على البيانات نظم مجع أن حيث امللكية يف
تقوم بأن يوصي أنه غــــري النهج. هذا تنفيذ البلــــدان تعجز عن معظــــم

يلي: مبا البلدان
بوصفه مبدأ حــــدود إقليم اقتصــــادي اســــتخدام عبور أ ) )
الدوليــــة التجــــارة إحصــــاءات الســــلع يف توجيهيــــًا عامــــًا إلدراج

للبضائع؛
(انظر املقام هذا يف التسويات الواردة اســــتخدام قائمة (ب)
إلحصاءات تغطيــــة علــــى أعــــاله) للحصــــول ٥٥-٦٣ الفقــــرات
القومية احلســــابات نظام تكون أقرب إىل للبضائع الدولية التجــــارة

اخلامسة؛ الطبعة املدفوعات، ميزان دليل ومتطلبات ١٩٩٣ لعام
البيانات؛ لتسجيل العام النظام استعمال (ج)

والتأمني. عن الشحن للبيانات مجع مستقل استخدام (د)
مع اتفاقًا أكثر البيانات من جمموعات عن التسويات تسفر هذه وسوف
ميزان املدفوعات، ودليل القومية لعام ١٩٩٣ احلســــابات نظام تعريف
تتيح معلومات عن فضًال للبضائــــع، الدولية للتجارة الطبعة اخلامســــة،
بقدر التقريب املدفوعات وميزان القومية بتجميع احلســــابات للقائمني
ميزان ودليل ١٩٩٣ لعام القومية احلسابات نظام إىل تعاريف اإلمكان

اخلامسة. الطبعة املدفوعات،
عمليًا، ذلك البلدان جتد أن وبشرط الطويل، املدى - وعلى ١٦٣
البيانات طرق جلمع واستحداث اجلمركية اإلجراءات تعديل يؤدي قد
املشمولة السلع ملكية التغري يف لتسجيل أساس إقامة إىل اجلمركية غري
الوصول وعند املرحلــــة، هذه إىل الوصول وإذا مت الدوليــــة. بالتجــــارة
مع من التناسق املزيد حتقيق بغية التوصيات استعراض هذه ميكن إليها،
املدفوعات، ميزان ودليل ١٩٩٣ لعام القومية احلســــابات نظام مفاهيم
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حقوق إثبات وميكــــن عليها، طلب يوجد ماديــــة ”أشــــياء هي الســــلع - ١
من خالل التعامل أخرى إىل مؤسسية وحدة من ملكيتها نقل ميكن كما ملكيتها،

.(٦-٧ الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات (نظام األسواق“ يف
ملكيتها. وال ميكن إثبات حقوق مستقلة وحدات ”ليســــت اخلدمات - ٢
غري خمرجات واخلدمات إنتاجها. عن منفصلة بصورة بشأا التجاري التعامل ميكن
الوحدات ظروف يف من تغيريات يف العادة وتتكون الطلب حسب تنتج متجانســــة
ويف املســــتهلكني. طلب على بناًء املنتجــــني خالل أنشــــطة من تتحقــــق املســــتهلكة
(نظام إىل املستهلكني“ قدمت قد تكون وأن بد ال إنتاجها فيه يكتمل الذي الوقت

.(٦-٨ الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
تتوىل الذي اإلقليم اجلغــــرايف مــــن ”يتكون لبلــــد اإلقليــــم االقتصــــادي - ٣
(نظــام ورأس املــال حبرية“ والســــلع األشــــخاص داخله يف ويتحرك احلكومة إدارته

ويشمل: (١٤-٩ الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات
املياه  يف املمتد القاري واجلرف اجلوي واملياه اإلقليمية الفضــــاء ”(أ)
أو قضائية والية عليه له أو تكون خالصة حبقوق فيه البلد تتمتع الذي الدولية
املعادن أو أنواع الوقود استغالل أو الصيد حبق يتعلق فيما الوالية، يدعى هذه

البحر؛ قاع حتت املوجودة
األرضية  املســــاحات (أي اخلارجي العامل يف اإلقليمية اجليــــوب ”(ب)
متلكها اليت احلكومة وتستخدمها أخرى بلدان يف توجد الواضحة التحديد اليت
أخرى – ألغراض أو علمية أو عسكرية أو دبلوماســــية ألغراض تســــتأجرها أو
معلومات مكاتب علمية أو حمطات أو عسكرية قواعد أو قنصليات أو سفارات
الذي البلد حلكومة الرمسية السياسية باملوافقة – معونة، إخل ووكاالت هجرة أو
البلد وجيوبه حبرية بني أو األشــــخاص التنقل وميكن للســــلع بالفعل). فيه تقع
الذي البلد حكومة لســــيطرة أن يصبحوا خاضعني اخلــــارج، على يف اإلقليميــــة

خارج اجليب؛ انتقلوا إىل فيه إذا ما يوجدون

بتشــــغيلها مصانع تقوم مجركية أو خمازن أو حــــرة مناطق أيــــة ”(ج)
اإلقليم جــــزًءا من تشــــكل (فهذه اجلمركية الرقابة حتت إقليمية غــــري مشــــاريع
لعام القومية احلســــابات (نظام بالفعـــل)“ فيــــــه الذي تقع للبلــــد االقتصــــادي

.(١٤-٩ الفقرة ،١٩٩٣
البلد ذلك إىل تنتمي جزر أي االقتصادي إقليمها البحرية، ”يشمل حالة البلدان ويف
البلد، من الرئيسي الربي اجلزء هلا خيضع اليت ذاا والنقدية املالية للسلطات وختضع
من نوع أي دون وإليها اجلزر تلك من حبرية التنقل واألشخاص للسلع ميكن حبيث
الفقرة لعام ١٩٩٣، القومية احلسابات (نظام أو إجراءات اهلجرة“ اجلمارك أنواع
تســــتعملها اإلقليمية اليت اجليوب االقتصادي لبلد ما اإلقليم وال يشــــمل .(٩ - ١٤
اجلغرافية احلدود بالفعل داخل تتواجد اليت الدولية املنظمات أو األجنبية احلكومات

.(١٤-١١ الفقرة لعام ١٩٩٣، القومية احلسابات نظام (انظر البلد لذلك
ما. لبلد االقتصــــادي اإلقليم يف ينــــدرج ال إقليم هو اخلارجــــي - العــــامل ٤
األخرى، للبلدان األقاليم االقتصادية مــــن أمور، مجلة يف اخلارجي، العامل ويتكــــون

الواقعة الدولية واملنظمات األخــــرى للبلدان اإلقليمية واجليوب الدوليــــة، واألقاليــــم
الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية نظام احلســــابات (انظر ما لبلد الوطنية احلدود داخــــل

.(٤-١٦٣
مثل اجتماعي، أو قانوين كيان أو معيشــــية، الوحدة املؤسســــية (أسرة - ٥
نظام احلكومة) (انظر أو تســــتهدف الربح، ال مؤسسة أو شبه شــــركة، أو شــــركة
مصلحة مركز هلا بأن توصف ٤-٥)، واليت إىل ٤-٢ الفقرات احلسابات القوميـــة،
انظر املقيمة، للوحدات تفصيلي وصف على (لالطالع وحدة مقيمة وأا اقتصادية
الوحدة، تقوم عندما ما لبلد الرابع، الفصل اخلامسة، املدفوعات، الطبعة ميزان دليل
ممارسة يف االســــتمرار تعتزم ”مبمارســــة أو االقتصادي للبلد داخل اإلقليم من موقع
أو حمددة غري لفترة إما كبري، نطاق علــــى معامالت اقتصادية يف والدخــــول أنشــــطة
الفقرة الطبعة اخلامسة، املدفوعات، ميزان (دليل طويلة“ تكون أن على حمددة لفترة
ويرى .(١٤-١٢ ١٩٩٣، الفقرة لعام القومية احلســــابات نظام أيضًا وانظر ٦٢؛
(انظر املدة هلذه تقريب معقول هي أن فترة سنة ١٩٩٣ القومية لعام احلسابات نظام

.(١٤-١٣ الفقرة القومية لعام ١٩٩٣، احلسابات نظام
أو ماديًا أو قانونيًا تغيــــريًا الســــلع ملكية تغيري يكون قد امللكية. تغيــــري - ٦
املدفوعات، ميزان دليل (انظر احليازة أو السيطرة تغيري إىل يؤدي أن بشرط اقتصاديًا
فيها اليت املعامالت يف امللكية تغيري يف وقد حيدث .(١١١ اخلامســــة، الفقرة الطبعة
يف وحيصل آخر طرف إىل اقتصادية قيمــــة بتقدمي واحد (متعامل) طــــرف يقــــوم (أ)
متثلها للبضائع الدولية التجارة حالة يف االقتصادية (القيمة مساوية قيمة على املقابل
(٢٧ الفقرة الطبعة اخلامسة، ميزان املدفوعات، (انظر دليل الدفع) ووسائل الســــلع
على يف املقابل حيصل ال ولكن آخر متعامل إىل متعامل قيمة اقتصادية يقدم (ب) أو
الفقرة الطبعة اخلامســــة، ميزان املدفوعات، (دليل أصل“ أو خدمة أو ســــلعة ”أي
ويشار إىل .(٢٧ - ٨ الفقرة ،١٩٩٣ القومية لعام احلسابات نظام أيضًا انظر ٢٨؛
التعويضات. أو باملنح هلا مثل إعطاء وميكن حتويالت أا على األخرية املعامالت

حيدث: مل وإن امللكية تغيري يف فيها حيتسب ثالث حاالت وهناك - ٧
(الفروع/التوابع) االســــتثمار املباشر مشاريع بني املعامالت يف الســــلع ( أ )
القانونية مــــن الناحية تبقى ”قد املعامالت، هذه حالة ويف األم. وبــــني الشــــركات
تغيري فعلي حــــدوث احتســــب وإن الظروف، هــــذه تغيــــري يف دون الســــلع ملكيــــة
”املعامالت ١٤-٥٩)؛ الفقرة ،١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات (نظام للملكية“
مشاريع أو األم وشركاا املباشر االستثمار مشاريع بني وحتدث سلعًا اليت تشــــمل
حدثت“ قــد فــي امللكية كانت تغيريات كما لو تسجيلها ينبغي صلة أخرى ذات

٢٠٥)؛ الفقرة اخلامســة، الطبعــة ميزان املدفوعــات، (دليل
اخلارج املرسلة إىل للســــلع ينبغي للتجهيز. اخلارج إىل الســــلع املرســــلة (ب)
تســــجل جديدة ”أن منتجات بوصفها ثانيــــة تعود أن مــــن املتوقع للتجهيــــز والــــيت
اليت الســــلع تســــجل بينما مقيم، إىل غري بيعها يتم مل وإن حىت صــــادرات بوصفهــــا
(نظـــام مقيــم“ من غري شــــراؤها مل يتم وإن حىت واردات بوصفها يعاد اســــتالمها

١٩٩٣، الفقــرة ١٤-٦١)؛ احلسابات القوميـة لعام
”يتحــــمل عندما مايل تأجري برسم السلع املايل. تعترب التأجري برسم السلع (ج)
مــن الناحية العملية“ امللكــية ومسؤولــيات ومكافــآت وخماطــر حقـــوق املســــتأجـر

ألف املرفق

القومية للحسابات األساسية والتعاريف املفاهيـم
املدفوعات وميزان



١٢٠

عملية، حيتسب وكقاعدة .(٢٠٦ اخلامســة، الفقرة الطبعــة املدفوعــات، ميزان (دليل
جيرى ”عنــدما املستأجر إىل املؤّجر امللكية من يف أكثر تغيري لسنة أو التأجري حالة يف
للمؤّجر“ ملكًا الناحية القانونية من السلع املؤجرة ظلت وإن حىت إجيار مايل ترتيب

.(١٤-٥٨ الفقرة ،١٩٩٣ لعام القومية احلسابات (نظام

امللكية؛ يف حــــدوث تغيري جتاهل فيها يتم واحــــدة حالة أيضــــًا وهنــــاك - ٨
القومية احلسابات نظام (انظر التســــويقية يف املعامالت بالســــلع املتعلقة احلالة وهي
أو يقوم التجار عندما املعامالت التسويقية وحتدث .(١٤-٦٠ الفقرة ،١٩٩٣ لعام
ثانية يبيعوا مث املقيمني غري من سلع أخرى بضائع أو ”بشراء يف البضائع املتعاملون
البلد بالفعل اقتصاد البضائع تدخل أن ذاا دون املحاسبية الفترة ضمن املقيمني لغري

الفقرة ١٤-٦٠). لعام ١٩٩٣، القومية احلســــابات (نظام التجار“ يقيم فيه الذي

احلالة. هذه يف امللكية يف القومية لعام ١٩٩٣ حدوث تغيري احلسابات نظام ويغفل
حيصل مماثلة: ”عندما توصية اخلامسة، على الطبعة املدفوعات، ميزان دليل وحيتوي
آخر، وال اقتصاد أو االقتصاد لذلك ثانية عنها ويتخلى ما، اقتصاد من السلع على
تعامًال يعترب النشاط مقيمًا، فإن املؤقت املالك يكون فيه الذي االقتصاد حدود تعرب
الطبعة املدفوعات، تصديرها“ (دليل ميزان استريادًا للسلع وإعادة وليس تســــويقيًا

.(٢٠٧ الفقرة اخلامسة،
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فيه يطبق الــــذي ”اإلقليم هــــو اجلمركي اإلقليــــم اجلمركــــي. اإلقليــــم - ١
(التعريف ، ١- ألف املرفق كيوتو، (اتفاقية ما“ لدولة اجلمركي بالكامــــل القانون

(ب)).

فيها التصرف ميكن اليت الســــلع ”تعين احلر. للتداول املطروحة - الســــلع ٢
(و)). (التعريف ، ٣- باء املرفق كيوتو، (اتفاقية مجركية“ بدون قيود

اجلمركية، السلطات تقرره منوذج ”بيان يرد يف السلع. هو عن اإلقرار - ٣
على تطبيقه يتعــــني الذي اجلمركي اإلجــــراء األشــــخاص املعنيون يبني وبواســــطته
اإلجراء“ ذلك لتطبيق عنها اإلعالن اجلمارك تطلب اليت التفاصيل ويقدمون السلع،

(هـ)). (التعريف ألف-١، كيوتو، املرفق (اتفاقية

”التخليص الداخلي. االستخدام لغرض ختليص مبوجب السلع استرياد - ٤
املستوردة السلع تبقى أن بإمكان يقضي مجركي االستخدام الداخلي إجراء لغرض
ضرائب أو رسوم أي سداد اإلجراء هذا ويتضمن اجلمركي. اإلقليم دائمة يف بصفة
باء-١، كيوتو، املرفق (اتفاقية الالزمة“ مجيع الشكليات اجلمركية وإمتام مستحقة
إما مباشرة الداخلي لغرض االستخدام السلع التخليص عن ”وميكن (أ)). التعريف
املخازن يف مثــــل اإليداع آخر مجركي إجراء بعد اخلــــارج أو من لــــدى اســــتريادها
الفقرة باء-١، كيوتو، املرفق (اتفاقية اجلمركي“ الترانزيت أو املؤقــــت اإلفــــراج أو

.(٢

على املطبق اجلمركي ”اإلجراء معناه السلع (التصدير املباشر). تصدير - ٥
خارجه بصفة تبقى أن بقصد التداول، حرة لكوا اجلمركي اإلقليم تترك اليت السلع
أو مبوجب إجراء الدروباك إجراء املصدرة مبوجب الســــلع وذلك باســــتثناء دائمة،
كيوتو، املرفق جيم-١، (اتفاقية االسترياد“ وضرائب ســــداد رسوم مع أو للتجهيز

(أ)). (التعريف

معناه الداخلــــي. التجهيــــز ألغــــراض الســــلع) (عن املؤقــــت اإلفــــراج - ٦
مع إقليم مجركي إىل معيَّنــــة ســــلع جلب مبوجبه ميكن الذي اجلمركــــي ”اإلجــــراء
ذه يقصد أن وينبغي الرســــوم والضرائب اجلمركية؛ من ســــداد بشــــروط إعفائها
أو التجهيز أو بالتصنيع معاجلتهــــا معيَّنة بعد فترة خــــالل تصديرها يعــــاد أن الســــلع
من احلصول عليها اليت يتم املنتجات معناهــــا التعويضية‘ … ’املنتجات اإلصــــالح
ألغراض مؤقتًا عنهــــا املفرج للســــلع إصالح أو جتهيز تصنيــــع أو عمليــــات خــــالل
من فحســــب حيصل عليها وال … نتيجــــة هلذه العمليــــات أو الداخلــــي التجهيــــز
من الضروري يكون فقط؛ وقد الداخلي التجهيز ألغراض مؤقتًا عنها يفرج ســــلع
العمليات إجــــراء … وميكن اســــتريادها ســــبق أو املنشــــأ وطنيــــة ســــلع اســــتعمال
خمصصة يف أماكن الداخلي التجهيز املؤقت إلجــــراء اإلفراج مبوجب ا املســــموح
ميناء التعويضية إىل [وميكن تصدير] املنتجات … للتجهيز الداخلي كمستودعات
وقت يف التصدير بقصد للجمارك مستودع [موجودة]… يف حرة حر أو منطقة
الداخلي“ لالستعمال عنها] [اإلعالن أو … به مأذون آخر تصرف أي أو الحق
٥؛ املالحظة ٢؛ املعيــــار (ج)؛ و (أ) التعريفان ،٦- هــــاء املرفق (اتفاقيــــة كيوتــــو،

.(٣٧ و و ٣٦ واملعايري ٣٤

املؤقت التصدير اخلارجي. التجهيز ألغراض [للســــلع] املؤقت التصدير - ٧
السلع تصدير مبوجبه مجركي ميكن ”إجراء هو اخلارجي التجهيز [للسلع] ألغراض
اإلصالح أو التجهيز أو ألغراض التصنيع مؤقتة بصفة مجركي إقليم يف التداول احلرة
االسترياد وضرائب رسوم من جزئي أو كلي إعفاء مع استريادها يعاد مث اخلارج يف
أثناء اخلارج يف عليها احلصول يتم اليت املنتجات التعويضية‘ معناها ’املنتجــــات ...
التجهيز ألغراض مؤقتــــًا املصدرة الســــلع إصالح أو جتهيز أو لتصنيــــع كنتيجــــة أو
منطقة يف أو مجركية مستودعات املنتجات التعويضية يف وميكن وضع اخلارجي“.
التعريفان ،٨ هاء - املرفق كيوتو، (اتفاقية الداخلي باستخدامها التصريح قبل حرة

.(٢٥ ا املوصى واملمارسة و (د) (أ)

اخلارجي. التجهيز ألغراض مؤقتًا تصديرها بعد الســــلع اســــترياد إعادة - ٨
كيوتو اتفاقية (انظر االسترياد وضرائب رسوم من جزئيًا أو كليًا معفاة السلع هذه

(أ)). هاء-٨، التعريف املرفق

اإلجراء ”معناه املصطلح هذا ذاا. احلالة الســــلع على اســــترياد - إعادة ٩
كانت أو للتداول احلر وطرحت ُصدرت اليت للســــلع ميكن مبوجبه الذي اجلمركي
والضرائب الرســــوم معفاة من الداخلي ُتجلب لالســــتخدام أن تعويضية منتجــــات
إصالح“ أو جتهيز أو اخلارج أي تصنيع يف هلا أجري يكون قد أال بشرط اجلمركية،

(أ)). التعريف ،٣ - باء املرفق كيوتو، (اتفاقية

ذاا. على احلالة تصديرها بإعــــادة رهنًا املؤقت [عن الســــلع] اإلفراج - ١٠
إىل معيَّنة ســــلع جلب ميكن مبوجبه اجلمركي الذي اإلجراء معناه املؤقت ”اإلفراج
وينبغي اجلمركية؛ والضرائب الرســــوم سداد من بشــــرط مع إعفائها مجركي إقليم
معيَّنة فترة زمنية خالل تصديرها إعادة وبقصد معيَّن لغرض السلع هذه تستورد أن
إىل يعزى الذي االهتالك الطبيعي باســــتثناء تغيري تعرضت ألي قد تكون أن ودون
وتقدم االتفاقية (أ)). التعريف ،٥ هاء - املرفق كيوتو، (اتفاقية السلــع“ استعمــال
،١٩٩٠ حزيران/يونيه يف اســــطنبول ووفق عليها يف اليت املؤقتأ، باإلفراج املعنيــــة

عنها. املؤقت باإلفراج وحيدد السلع املسموح اإلجراء هلذا تفصيليًا وصفًا

الذي اإلجراء اجلمركي ”معناه اجلمركي التخزين اجلمركي. التخزين - ١١
(خمزن معيَّن يف مكان اجلمارك لسيطرة اخلاضعة املستوردة البضائع ختزين مبوجبه يتم
هي ليست املستوردة والســــلع ... رســــوم وضرائب استرياد دون ســــداد مجركي)
يف بالتخزين يسمح أن [أيضًا] وينبغي اجلمركي ... للتخزين الوحيدة املؤهلة السلع
التصدير عند والضرائب الرسوم هلا ترد أن للســــلع اليت حيق اجلمركية املســــتودعات
... [وهذا] آخر مجركــــي معها مبوجب إجراء التعامل ســــبق الــــيت الســــلع [و] ...
أو مماثل آخر مجركي إجراء من إعفاء منح اجلمركية الســــلطات متكني شــــأنه من
بالفعل“ تصدير السلع أن يعاد قبــل احلالة، حسب االسترياد، وضرائب رسوم رد
واملمارســــة ٥؛ الفقرة واملقدمة، (أ)؛ التعريف ،٣ - هــــاء كيوتــــو، املرفق (اتفاقيــــة

.(٣ املوصى ا

بـــاء املرفق

ذات الصلة والتعاريف اجلمركية املصطلحات تعريف

.٣٠٦٦٧ رقم ،١٧٦٢ املجلد املعاهدات، جمموعة املتحدة، أ األمم
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عادية ألشكال يسمح بطرحها اليت هي ... يف املخازن املودعة ”السلع - ١٢
رفع مثل للشــــحن، إعدادها أو التســــويقية نوعيتها أو تعبئتها املعاجلة لتحســــني من
... التعبئة والتصنيف وإعادة والفرز العبوات وجتميع الشحنة عنرب من األول الطرد
ذاا). اتفاقية اجلوهري للســــلع الطابع مبس تغيري أي بإجراء اإلذن ــــا يقصــــد وال

.(١٨ املعيار ، هاء -٣ املرفق كيوتو،

الدولة حيث إقليم من جزء معناه احلرة املنطقة ”مصطلح احلرة. املناطق - ١٣
وضرائب برســــوم باألمر يتعلق ما وبقدر عامة، بصفة مقدمة، ســــلع أي إىل ينظــــر
العادية“ اجلمركية للرقابة ختضع اجلمركي وال اإلقليم خارج أا على االســــترياد،
املناطق بني إجراء متييز ”وميكن ١(أ)). التعريــــف واو-١، املرفق كيوتو، (اتفاقيــــة
العمليات احلرة تكون التجارية املناطق احلرة. ففي الصناعية واملناطق احلرة التجارية
واألشــــكال حلفظ الســــلع الالزمة العمليات على عامة بصفة قاصرة ا املســــموح
إعدادها للشحن. أو التسويقية نوعيتها أو تعبئتها حتســــني أجل من للمعاجلة العادية
املرفق كيوتو، للتجهيز“ (اتفاقيــــة بعمليــــات يؤذن ، الصناعيــــة احلرة املناطــــق ويف
الســــلع بتحديد أن االنتبــاه، التعريف ويســــترعـي املقدمة). ٣ من واو-١، الفقرة
الســــلع على املفروضة اجلمركية الرقابة أن إىل العادية، اجلمركيــة للرقابة ختضع ال
ختزينها اليت يتم السلع املطبقة على الرقابة من مرونة أكثر املناطق احلرة يف املوضوعة
اإلفراج مبوجب ــــا املســــموح أو ســــبيل املثال، على اجلمركية، يف املســــتودعات
الســــلطات تصرف حتت توجد حني ويف التجهيز الداخلي. إجراء ألغراض املؤقت
املحددة التدابري من كاملة جمموعة العادية، اجلمركية الرقابة ممارسة لدى اجلمركية،
عادة تلجأ فإا إنفاذها، عن املسؤولة والقواعد، االمتثال للقوانني ضمان إىل الرامية
الواقعة فإن األماكن مث، ومن فقط. العامة الرقابة إىل تدابــــري املناطق احلرة يف حالــــة
ختتزل عامة، وبصفــــة الدائمة. اجلمركية للرقابــــة ختضع عادة احلــــرة ال املناطــــق يف
مطلق أدىن حد إىل احلرة، املنطقة يف وجودها أثناء السلع على املطبقة الرقابة تدابري
واو-١، كيوتو، املرفق (اتفاقية الصلة“ ذات باملســــتندات بالدرجة الرئيســــية وتعىن
خمتلفة بأمساء أخرى احلرة‘ ’املنطقة أيضــــًا تعرف البلدان بعــــض ”ويف .(٥ التعليــــق
(٢) الفقرة املرفق واو-١، كيوتو، (اتفاقية ’املســــتودع احلر‘“ و احلر‘ مثل ’امليناء

املقدمة). من

اإلجراء اجلمركي‘ ’الترانزيت مصطلــــح ”يعين اجلمركي. - الترانزيــــت ١٤
آخر“ إىل مجركي مكتب من مجركية رقابة حتت السلع مبوجبه تنقل الذي اجلمركي

(أ))ب. املرفق هاء-١، التعريف كيوتو، (اتفاقية
الذي اجلمركي اإلجراء العابر الشحن مصطلح الشــــحن العابر. ”يعين - ١٥
إىل واسطة املستوردة النقل واســــطة من اجلمركية حتت الرقابة الســــلع تنقل مبوجبه
االســــترياد من كل هو مكتب واحد مجركي مكتب ضمن منطقة املصــــدرة النقــــل
وصوهلا لدى بالفعل، ختضع السلع اليت على ينطبق ال اإلجراء] [وهذا والتصدير...
وتنقل من اجلمركي) الترانزيت (مثــــل مجركي إلجراء اجلمركي لبلد، إىل اإلقليــــم
اجلمارك النقــــل تعاجله وهذا اإلجــــراء، هذا أثناء ســــريان أخرى إىل نقــــل واســــطة
بالربيد املنقولة الســــلع على أيضًا ينطبق وال بالفعل ... الســــاري اإلجراء مبوجب
والفقرة (أ) التعريف ،٢ - هاء املرفق كيوتــــو، (اتفاقية املســــافرين“ يف حقائــــب أو

املقدمة). يف ٣

يلي: ما كيوتو، التفاقية وفقًا تشمل بلد. يف بالكامل املنتجة - السلع ١٦
اإلقليمية  مياهه من أو تربته من املســــتخرجة املعدنية املنتجات ( أ )” 

حباره؛ قاع من أو
البلد؛ ذلك يف مجعها أو يتم حصادها اليت اُخلضر منتجات ”(ب)

البلد؛ ذلك يف تتم تربيتها املولودة واليت احلية احليوانات ”(ج)
البلد؛ ذلك يف احلية احليوانات من عليها املتحصل املنتجات ”(د)

يف  اجلاري األمساك صيد أو القنص من عليها املتحصل املنتجات ”(هـ)
البلد؛ ذلك

واملنتجات  البحري بواســــطة الصيد عليها املتحصل ”(و) املنتجــــات
البلد؛ ذلك سفينة تتبع بواسطة البحر األخرى املستخرجة من

تابعة لذلك  تصنيع ســــفينة منت على عليها املتحصل ”(ز) املنتجــــات
أعاله فقط؛ (و) الفرعية بالفقرة املشمول النوع من منتجات من البلد

البحرية  اجلوفية أو البحريــــة التربة مــــن املســــتخرجة املنتجات ”(ح)
منفردة حقوق للبلــــد يكون أن شــــريطة لذلك البلد، اإلقليمية امليــــاه خــــارج

التربة اجلوفية؛ أو التربة الستغالل تلك
والتجهيــــز  التصنيـــــــع عمليــــات مـــــــن والفضــــالت اخلــــــردة ”(ط)
الســــترداد إال تصلح البلد وال يف ذلك يتم مجعها اليت املســــتعملة واألصنــــاف

املواد اخلام؛
يف  إليها املشــــار مــــن املنتجات البلد ذلــــك يف الســــلع املنتجــــة ”(ي)
املرفق دال-١، كيوتو، أعاله فقط“ (اتفاقيــــة إىل (ط) الفرعيــــة (أ) الفقــــرات

.(٢ املعيار
الســــلع منشــــأ يف إنتاج الســــلع، حيدد أو أكثر بلدان يشــــترك - ”حيثما ١٧
.(٣ املعيار دال-١، املرفــــق (اتفاقية كيوتو، معيــــار التحويل اجلوهــــري“ حســــب
بلد املنشأ باعتبار املنشأ له حيدد املعيار الذي وفقًا معناه اجلوهري التحويل ”معيار
إلعطاء كافية تعترب جوهريــــة جتهيز تصنيع أو عملية فيه آخر أجريــــت البلــــد الذي

التعريف (ج)). ،١- املرفق دال كيوتو، (اتفاقية اجلوهري“ طابعها السلعة
معيار عن التعبــــري العملية الناحية ”ميكن مــــن كيوتو، التفاقيــــة - وفقــــًا ١٨

يلي: مبا التحويل اجلوهري
مع حمدد تصنيف يف التعريفة اجلمركية عنــــوان يف تغيري تتطلب قاعــــدة -”

االستثناءات و/أو من قائمة
على تضفي ال تضفي أو اليت التجهيز أو التصنيع عمليات قائمة ”- قاعدة

العمليات، و/أو هذه فيه أجريت الذي البلد السلع منشأ
املئوية القيمة بالنسبة تصل حيثما القيمة، حســــب املئوية النســــبة قاعدة -”
املضافة مســــتوى حمددًا“ للقيمة املئوية النســــبة أو املســــتخدمة للمواد

.(٣ املعيار حاشية ،١- دال املرفق كيوتو، (اتفاقية
أعاله) الرابع الفصل التقييم (انظر بشــــأن العاملية التجارة منظمة اتفاق حيتوي
واجلزء بالتقييم، املتعلقة القواعد األول حيدد اجلزء مرفقات. وثالثة أجزاء أربعة على

عرب  السلع متر الذي مبوجبه مفهوم ”السلع الترانزيت“، عن اجلمركي الترانزيت خيتلف ب

أعاله). ٤٥ الفقرة ،٢ - باء - غريها (انظر الفصل األول دون النقل ألغراض اجلمركي اإلقليم
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الثالث اجلزء ويعــــىن املنازعات؛ وتســــوية واملشــــاورات االتفاق بإدارة الثــــاين يعىن
األحكام الرابع اجلزء ويتضمن النامية؛ البلدان أجل من والتفاضلية اخلاصة باملعاملة
مواد بشأن على مذكرات تفسريية لالتفاق األول املرفق وحيتوي لالتفاق. اخلتامية
املرفق وحيتوي اجلمركي؛ بشأن التقييم تقنية جلنة بإنشاء الثاين املرفق ويعىن االتفاق؛

لالتفاق. النامية البلدان بشأن تطبيق إضافية تفسريات على الثالث
املعنية اللجنة مت إنشاء اجلمركي، التقييم بإدارة األمور املتعلقة بشأن وللتشاور
املعنية التقنية اللجنة إنشــــاء أيضًا ومت يف الســــنة. جتتمع مرة اليت اجلمركي بالتقييم
على االتساق، كفالة بغية العاملية، اجلمركية املنظمة حتت إشراف اجلمركي بالتقييم
يف األقل على مرتني التقنية وجتتمع اللجنة وتطبيقه؛ االتفاق تفسري يف التقين، الصعيد

لالتفاق. املوّحد التطبيق لتحسني املناسب اللجنتان املحفل ويئ هاتان السنة.
املتعلق العاملية التجــــارة منظمة اتفاق من األول اجلــــزء أدناه مستنســــخًا ويــــرد

أ. بالتقييم
األول اجلزء

اجلمركي التقييم بشأن قواعد
١ املادة

الثمن أي التعامل، قيمة هي املســــتوردة للســــلع القيمة اجلمركية تكون - ١
االسترياد لبلد للتصدير تباع عندما السلع مقابل الدفع املســــتحق أو بالفعل املدفوع

٨، بشرط: املادة ألحكام معدًال طبقًا

أو اســــتخدامها الســــلع بالتصرف يف فيما يتعلق قيود هناك تكــــون أال أ ) )
اليت: القيود خبالف املشتري بواسطة

بلــــد العامــــة يف الســــلطات أو القانــــون يطلبهــــا أو يفرضهــــا ‘١’
االسترياد؛

فيها؛ السلع بيع ميكن إعادة اليت اجلغرافية املنطقة من أو حتد ‘٢’
قيمة السلع؛ يف كبري بقدر ال تؤثر ’٣‘ أو

أجله من ال ميكن أو اعتبار لشــــرط البيع أو الســــعر خاضعًا يكون أال (ب)
تقييمها؛ بالسلع اجلاري فيما يتعلق قيمة حتديد

إلعادة املشتري ا يقوم الحقة عملية أي حصيلة من أي جزء يؤول أال (ج)
مباشرة بصورة غري أو مباشرة البائع إىل استخدامها فيها أو التصرف أو السلعة بيع

٨؛ املادة ألحكام طبقًا مناسبة تسوية إجراء ميكن مل ما

على املشتري والبائع يكون عندما أو صلة، على والبائع املشتري يكون أال (د)
.٢ الفقرة أحكام مبوجب اجلمارك ألغراض مقبولة التعامل قيمة أن تكون صلة،

مقبولة ألغراض الفقرة التعامل قيمة كانت إذا ما حتديد ) لــــدى أ ) - ٢
ذاته حد يكون يف ١٥ لن املادة مفهوم يف صلة والبائع على املشتري كون فإن ،١
املحيطة الظروف تدرس احلالة هذه مثل ويف غري مقبولة. التعامل قيمة اعتبار يف سببًا
لدى إدارة كان وإذا الصلة على الســــعر. أال تؤثر بشــــرط قيمة التعامل وتقبل بالبيع
أن العتبار أســــباب خالفه، أو املســــتورد من املقدمة املعلومات ضوء يف اجلمارك،
ويعطي املستورد فرصة للمستورد أسباا بإبالغ فإا تقوم السعر، يف أثرت الصلة

كتابة؛ باألسباب يكون اإلبالغ املستورد ذلك طلب للرد. وإذا معقولة
وُتقّيم السلع التعامــل قيمـــة تقبل صلة، على أشخاص بني البيع حالة يف (ب)
وثيقة بدرجـــة هذا السعر يقترب أن املستورد يثبت عندما ١ الفقرة ألحكام طبقًا

منه: بالقرب ذاته أو الوقت حتدث يف التالية اليت قيمة احلاالت من
مماثلة لسلع على صلة، ليسوا ملشترين، املبيعات يف ’١‘ قيمة التعامل

ذاته؛ لبلد االسترياد بغرض التصدير مشاة أو
املحدد النحو علــــى مشــــاة أو مماثلة لســــلع اجلمركية القيمــــة ‘٢’

٥؛ املادة أحكام مبوجب
املحــدد النحــو على مشــــاة أو مماثلة لســــلع اجلمركية القيمة ‘٣’

٦؛ املادة أحكــام مبوجــب
يف املثبتة االختالفات األصــــول حســــب تراعى الســــابقة االختبارات تطبيق ولــــدى
والتكاليف ،٨ يف املادة والعناصر املعددة ومستويات الكمية، التجارية، املستويات
ال واليت واملشتري بني البائع صلة فيها ال تكون اليت يف املبيعات البائع يتحملها اليت

واملشتري؛ البائع بني صلة فيها تكون اليت يف املبيعات البائع يتحملها
مــن مببادرة اســــتخدامهـــا يتعني (ب) ٢ الفقرة يف املبينة واالختبارات (ج)
الفقرة أحكام بديلة مبوجب قيم وضع جيوز وال فقط. املقارنــة ألغراض املستـــورد

(ب). ٢
٢ املادة

املســــتوردة مبوجب للســــلع اجلمركية حتديد القيمة ميكن مل إذا ( أ ) - ١
املباعة للســــلع املماثلة التعامل قيمة هي اجلمركية القيمــــة تكون ،١ املــــادة أحــــكام
أو الســــلع تقييم وقت نفس يف واملصدرة االســــترياد بلد نفس إىل ألغراض التصدير

منه؛ قريبًا
بيع يف للســــلع املماثلة تســــتخدم قيمة التعامل املادة هذه تطبيق ولدى (ب)
تقييمها، للسلع اجلاري جوهرية بدرجة الكمية وبنفس نفس املستوى التجاري على
قيمة التعامل تســــتخدم البيع، على هذا ال يعثر وعندما القيمة اجلمركية، حتديد يف
ملراعاة معدلة خمتلفة، بكميات خمتلف و/أو جتاري مستوى على املباعة املماثلة للسلع
هذه إمكانية إجراء بشرط الكمية، التجاري و/أو للمستوى ترجع اليت االختالفات

جيم املرفق

فـي املبّين على النحو اجلمركي بالتقييم املتعلقة القواعد
التقييم بشأن العاملية منظمة التجارة اتفاق

األطراف. املتعددة  للمفاوضات  أوروغواي  جولة نتائج العاملية،  التجارة منظمة أ

١٩٨-٢٠٧ الصفحات ،(١٩٩٥ (جنيف، القانونية النصوص
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أدى ودقته سواء بوضوح سالمة التعديل حيدد مؤكد دليل أســــاس على التعديالت
القيمة. يف نقصان إىل أو إىل زيادة التعديل هذا

املادة ٢ من الفقــــرة يف إليها املشــــار والرســــوم التكاليف حيثمــــا تكون - ٢
هذه يف الكبرية االختالفــــات ملراعــــاة جيري تعديل التعامــــل، يف قيمــــة مدرجــــة ٨
والناشئة البحث موضوع املماثلة املستوردة والسلع الســــلع والرســــوم بني التكاليف

النقل. ووسائط املسافات يف االختالفات عن
واحدة تعامل قيمــــة من أكثــــر لــــدى تطبيق هــــذه املادة، وجــــد، وإذا - ٣
للسلع اجلمركية القيمة لتحديد القيم اخنفاضًا هذه أكثر تســــتخدم متماثلة، لســــلع

املستوردة.
٣ املادة

املســــتوردة مبوجب للســــلع اجلمركية حتديد القيمة ميكن مل إذا ( أ ) - ١
املماثلة قيمة التعامل للســــلع هي القيمة اجلمركية ٢، تكــــون و ١ املادتــــني أحــــكام
السلع تقييم وقت نفس االسترياد واملصدرة يف بلد نفس إىل التصدير ألغراض املباعة

منه؛ قريبًا أو

بيع يف للســــلع املماثلة تســــتخدم قيمة التعامل املادة هذه تطبيق ولدى (ب)
تقييمها اجلاري للسلع جوهرية بدرجة الكمية وبنفس التجاري املستوى نفس على
التعامل تســــتخدم قيمة البيع، هذا على يعثر اجلمركية. وعندما ال لتحديــــد القيمــــة
ملراعاة معدلة خمتلفة و/أو بكميات خمتلف جتاري مستوى على املباعة املماثلة للسلع
مثل إمكانية إجراء بشرط الكمية و/أو التجاري للمســــتوى ترجع اليت االختالفات
سواء ودقته، التعديل سالمة بوضوح حيدد مؤكد دليل أساس على التعديالت هذه

القيمة. يف نقصان أو إىل إىل زيادة التعديل هذا أدى
املادة من ٢ الفقرة يف إليها املشــــار تكون التكاليف والرســــوم - وحيثما ٢
هذه يف الكبرية االختالفــــات ملراعــــاة جيري تعديل التعامــــل، يف قيمــــة مدرجــــة ٨
والناشئة البحث موضوع املماثلة املستوردة والسلع الســــلع والرســــوم بني التكاليف

النقل. ووسائط املسافات يف االختالفات عن
واحدة قيمة تعامــــل مــــن أكثر املــــادة، هذه تطبيــــق لــــدى وجــــد وإذا - ٣
للسلع اجلمركية القيمة لتحديد القيم اخنفاضًا هذه أكثر تســــتخدم متماثلة، لســــلع

املستوردة.

٤ املادة
١ املواد أحكام مبوجب املســــتوردة للســــلع اجلمركية القيمة حتديد ميكن إذا مل
ميكن حتديد عندما ال أو، ٥ املادة أحكام مبوجب القيمــــة اجلمركية حتــــدد و٣ و٢
عدا فيما ،٦ املادة أحكام مبوجب فإا حتدد املادة، تلك مبوجب القيمــــة اجلمركيــــة

املستورد. طلب على بناًء ٦ و املادتني ٥ تطبيق ترتيب ُيعكس أن

٥ املادة

يف مشاة أو مماثلة سلع مستوردة أو املستوردة السلع بيعت إذا  ( أ ) - ١
املستوردة للسلع القيمة اجلمركية ا، تقّوم اســــتوردت اليت احلالة يف االســــترياد بلد
أو املستوردة السلع به الوحدة الذي تباع على أساس سعر املادة أحكام هذه مبوجب
الوقت الذي حوايل أو عند إمجالية كمية بأكرب أو املشاة املماثلة املستوردة السلع
باألشخاص صلة على ليسوا إىل أشخاص تقييمها، اجلاري الســــلع اســــترياد فيه يتم

ملا يلي: خصومات بإجراء هذه السلع رهنًا منهم يشترون الذين
اليت اإلضافات أو على دفعها يتفق أو عادة تدفع اليت العمـوالت إمــــا ‘١’
السلع بلد يف باملبيعات املتصلة العامة الربح والنفقات بقصد عادة جتري

النوع؛ أو الرتبة نفس من املستوردة

بلد داخل املتكبدة املرتبطة والتأمني والتكاليف للنقل العادية التكاليف ‘٢’
االسترياد؛

حســــب ،٨ املادة الفقــــرة ٢، والرســــوم املشــــار إليهــــا يف التكاليــــف ‘٣’
االقتضاء؛

بلد يف الدفع املســــتحقة األخرى الوطنية والضرائب اجلمركيـة الرســــوم ‘٤’
بيعها. أو السلع استرياد االسترياد بسبب

املشاة أو املماثلة املستوردة السلع أو املستوردة السلع بيع عدم حالة (ب) يف
اجلمركية، القيمة تقييم جيري تقييمها، اجلاري استرياد السلع حوايل، وقت أو يف،
به تباع الذي الوحدة ســــعر أســــاس على ١(أ)، الفقرة بأحكام رهنًا ذلك خبالف
احلالة يف االسترياد بلد يف املشاة أو املماثلة املســــتوردة السلع املستوردة أو الســــلع
فترة ولكن قبل انتهاء املستوردة السلع تقييم بعد وقت أقرب يف ا استوردت اليت

االسترياد. هذا بعد يومًا ٩٠
املماثلة أو املســــتوردة الســــلع أو املســــتوردة الســــلع عدم بيع حالة - ويف ٢
تقوم القيمة اجلمركية حينئذ ا، االسترياد اليت مت احلالة يف االسترياد يف بلد املشاة
بعد املســــتوردة، الســــلع به اليت تباع الوحدة على ســــعر ذلك، املســــتورد طلب إذا
هلم ليســــت االســــترياد بلد يف أشــــخاص إىل جتميعية كمية بأكرب التجهيز، من مزيد
مقابل مناسبة تقرير عالوة بعد هذه السلع منهم يشــــترون الذين باألشــــخاص صلة
الفقرة يف عليها واخلصومات املنصوص هذه التجهيز عملية طريق عن القيمة املضافة

(أ). ١
٦ املادة

على املادة هذه أحكام املستوردة مبوجب للسلع اجلمركية القيمة تقّوم - ١
جمموع: حمسوبة. وتتكون القيمة املحسوبة من أساس قيمة

يف األخرى املســــتخدمة التجهيزات أو والتصنيع قيمة املواد أو تكاليف أ ) )
املستوردة؛ السلع إنتاج

عادة يظهر الــــذي املبلغ يســــاوي والنفقات العامة الربح مبلــــغ مقابــــل (ب)
يصنعها اليت تقييمها اجلاري الســــلع مثل النوع نفس الرتبة أو من الســــلع مبيعات يف

االسترياد؛ بلد إىل التصدير يف بلد التصدير ألغراض املنتجون
التقييم إلظهار خيار الالزمة األخرى النفقــــات مجيع أو قيمة تكاليــــف (ج)

.٨ املادة من ٢ الفقرة مبوجب خيتاره العضو الذي
يف إقليمه، أو مقيم غري شــــخص أي من يطلب أن عضو ألي جيوز ال - ٢
أو حســــاب أي إىل، بالوصول يســــمح أو الفحص يعد ألغراض أن علــــى، يرغمــــه
املعلومات من التحقق جيوز فإنه ذلك ومع حمسوبة. قيمة حتديد ألغراض آخر سجل
املادة أحكام هذه اجلمركية مبوجب القيمة ألغراض حتديد الســــلع من منتج املقدمة
مهلة كافية املنتج وبشرط إعطاء مبوافقة االسترياد بلد سلطات بواسطة آخر يف بلد

التحريات. إلجراء احلكومة معارضة وعدم املعين حلكومة البلد
٧ املادة

أحكام مبوجب املســــتوردة للســــلع اجلمركية القيمة حتديد ميكن مل إذا - ١
املبادئ مع معقولة تتفق وســــيلة اجلمركية باســــتخدام القيمة حتدد ،٦ إىل ١ املواد
أساس وعلى الغات ١٩٩٤ اتفاقية من السابعة االتفاق واملادة هلذا العامة واألحكام

االسترياد. بلد يف املتاحة البيانات
على أساس: هذه املادة أحكام مبوجب مجركية قيمة ال حتدد - ٢

البلد؛ هذا يف املنتجة السلع استرياد بلد يف البيع سعر أ ) )
اجلمركية؛ البديلتني لألغراض القيمتني أعلى قبول على ينص نظام (ب)
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التصدير؛ لبلد املحلية السوق يف سعر السلع (ج)
حتددت لســــلع مماثلة أو اليت القيم املحســــوبة خبالف اإلنتـــــاج كلفـــــة (د)

٦؛ املادة ألحكام طبقًا مشاة
االسترياد؛ بلد خالف ما بلد إىل التصدير ألغراض السلع سعر (هـ)

اجلمركية؛ القيم أدىن (و)
ومهية. أو جزافية قيم (ز)

اجلمركية املحددة بالقيمة كتابة املستورد يبلغ ذلك، املستورد طلب إذا - ٣
القيمة. هذه لتحديد املستخدمة والطريقة املادة هذه أحكام مبوجب

٨ املادة
السعر إىل تضاف ،١ املادة مبوجب أحكام اجلمركية القيمة حتديد لدى - ١

املستوردة: السلع عن املستحق الدفع أو بالفعل املدفوع
املدفوع الســــعر يف إدراجه عدم مع املشــــتري يتحمله ما يلي، بقدر ) ما أ )

السلع: مقابل الدفع املستحق بالفعل أو
الشراء؛ عموالت باستثناء والسمسرة، العموالت ‘١’

واحدة تكاليــــف بوصفهــــا تعامــــل الــــيت تكاليــــف احلاويــــات ‘٢’
املعنية؛ للسلع بالنسبة لألغراض اجلمركية

املواد؛ أو للعمالة سواء التعبئة كلفة ‘٣’
التالية واخلدمات للســــلع بالنســــبة االقتضاء، حســــب مقســــمة (ب) القيمة،
بكلفة خمفضة أو املشــــتري جمانــــًا غري مباشــــرة من أو مباشــــرة بصورة تقدم حيثما
عدم السلع املستوردة، بقدر تصدير ألغراض والبيع باإلنتاج يتصل فيما لالستخدام

الدفع: املستحق أو بالفعل املدفوع السعر يف القيمة هذه إدراج
السلع يف املدجمة املماثلة واألصناف املواد واملكونات واألجزاء ‘١’

املستوردة؛
املماثلــــة واألصنــــاف  والقوالــــب، والصبغــــات، ’٢‘ األدوات،

املستوردة؛ السلع إنتاج املستخدمة يف
السلع املستوردة؛ إنتاج يف املستهلكة املواد ‘٣’

واخلطط التصميم وأشــــغال الفنية واألعمال والتطوير اهلندســــة ‘٤’
االسترياد بلد خبالف أماكن أخرى يف ا املضطلع والرسومات

املستوردة؛ السلع إلنتاج والالزمة
واليت جيب تقييمها اجلاري بالســــلع املتصلة ورســــوم الرخص (ج) اإلتاوات
اجلاري السلع لبيع أو بصورة غري مباشرة كشرط مباشــــرة إما املشــــتري، يدفعها أن
أو بالفعل املدفــــوع الســــعر يف والرســــوم اإلتاوات هذه إدراج بقدر عدم تقييمهــــا

املستحق الدفع؛
التصرف أو أو البيع إلعادة الحقة عملية حصيلة أي من قيمة أي جزء (د)

للبائع. مباشرة غري بصورة أو مباشرة تؤول بالنسبة للسلع املستوردة االستخدام
على أن تنص أن تشــــريعاته، يكفل بوضع األعضاء من كل قيام - ولدى ٢

يلي: ما أو جزئيًا كليًا أو يستبعد منها اجلمركية، القيمة يدرج يف
االسترياد؛ أو مكان ميناء إىل املستوردة السلع شحن كلفة ( أ )

ميناء إىل املستوردة السلع بنقل املرتبطة واملناولة والتفريغ الشحن رسوم (ب)
االسترياد؛ مكان أو

التأمني. تكاليف (ج)
مبوجب أو املستحق الدفع املدفوع بالفعل السعر على إضافات جتري ال - ٣

كميًا. وميكن تقديرها موضوعية بيانات أساس على إال هذه املادة
يف الدفع أو املستحق بالفعل السعر املدفوع على إضافات أية جتري ال - ٤

املادة. هذه يف عليه منصوص هو ما باستثناء القيمة اجلمركية جمال حتديد
٩ املادة

يكون القيمة اجلمركية، لتحديد ضروريــــًا العملة حتويل يكون حيثمــــا - ١
السلطات حســــب األصول تنشره الذي السعر هو يســــتخدم الذي الصرف ســــعر
بالنســــبة للفترة اإلمكان بقدر فّعالة بصورة ويعكس، املعين االســــترياد لبلد املختصة
التجارية التعامالت يف العملة هلذه اجلارية النشر، القيمة وثائق من كل تشملها اليت

بلد االسترياد. لعملة
الساري وقت التصدير هو السعر الذي يستخدم ســــعر التحويل يكون - ٢

عضو. كل يوفره الذي النحو على وقت االسترياد أو
١٠ املادة

ســــري أســــاس على تقدم اليت أو بطبيعتها تكون ســــرية املعلومات اليت مجيــــع
اليت املعنية السلطات بواسطة جدًا سرية بوصفها تعامل اجلمركي، التقييم ألغراض
املعلومات، هلذه احلكومة املقدمة أو الشخص من حمدد إذن بدون عنها تكشف ال

اإلجراءات القضائية. سياق يف قد يطلب كشفه الذي بالقدر إال
١١ املادة

اجلمركية على حق القيمة بتحديد يتعلق فيما عضو كل تشــــريع - ينص ١
لدفع آخــــر معرض شــــخص أي أو املســــتورد من قِبل غرامة، بــــدون االســــتئناف،

الرسوم.
داخل سلطة ما إىل غرامة بدون يف االستئناف مبدئي إعطاء حق جيوز - ٢
على عضو كل تشريعات يف سوف ينص ولكن هيئة مستقلة، إىل أو إدارة اجلمارك

سلطة قضائية. إىل غرامة بدون االستئناف حق إعطاء
القرار بأسباب ويواىف االستئناف بشأن املتخذ بالقرار املســــتأنف خيطر - ٣

آخر. باستئناف يف التقدم حقوق بأي أيضًا املستأنف وخيطر كتابة.
١٢ املادة

بالتطبيق املتعلقة اإلدارية والقرارات القضائية واألحكام والقواعد القوانني تنشر
بواســــطة ١٩٩٤ الغات من العاشــــرة املادة يتفق مع االتفاق مبا هلذا واملنفذة العام

املعين. االسترياد بلد
١٣ املادة

تأخري املستوردة، للسلع اجلمركية القيمة حتديد أثناء الضروري، من أصبح إذا
سحبها ذلك، مع السلع، مستورد يســــتطيع اجلمركية، القيمة هلذه النهائي التحديد
كافية ضمانات ذلك، بتقدمي املســــتورد، حيثما يقتضي األمر قام إذا اجلمارك، من
للرسوم السداد النهائي آخر يغطي مناســــب صك أي أو وديعة أو كفالة شــــكل يف
هذه على مثل كل عضو تشريع وينص هلا. معرضة السلع تكون قد اليت اجلمركية

الظروف.
١٤ املادة

من هذا ال يتجزأ االتفاق جزًءا هلذا املرفق األول يف الواردة املذكرات تشــــكل
منها. كل مذكرات مع باالقتران االتفاق وتطبيقها هذا مواد ويتعني قراءة االتفاق

هذا االتفاق. من يتجزأ ال جزًءا والثالث الثاين املرفقان يشكل كما
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١٥ املادة
االتفاق: هذا يف - ١

ألغراض حتصيل السلع قيمة املستوردة“ للسلع اجلمركية ”القيمة تعين ( ( أ
املستوردة؛ السلع على للجمارك القيمة رسوم

لالسترياد؛ اجلمركي اإلقليم أو البلد ”بلد االسترياد“ يعين (ب)
واملستخرجة. واملصّنعة املستزرعة تشمل ”املنتجة“ (ج)

االتفاق: هذا يف - ٢
مبا فيها اجلوانب، مجيــــع من الواحدة املتماثلة“ الســــلع ”الســــلع تعــــين أ ) )
السلع املظهر يف الطفيفة االختالفات وال متنع والسمعة. والنوعية، املادية، اخلصائص

مماثلة؛ تعترب بأا التعريف مع ذلك تتفق خبالف اليت
مجيع يف متاثلها رغم عــــدم هلا، الســــلع الــــيت تعين املتشــــاة“ (ب) ”الســــلع
نفس الوظائف أداء من متكنها متشــــاة مكونة متشــــاة ومواد خصائص اجلوانب،
جتارية عالمة ووجود ومسعتها السلع نوعية وتكون تكون قابلة للتبادل جتاريًا. وأن

متشاة؛ السلع كانت ما إذا فيها لتحديد العوامل اليت ينظر من بني هلا
حسب املتشاة“ ”السلع و املتماثلة“ ”الســــلع مصطلحا يشــــمل وال (ج)
وأشــــغال واألعمال الفنية والتطوير اهلندســــة تعكس أو تضــــم اليت الســــلع احلالــــة،
مبوجب الفقرة هلا تعديالت أي إجــــراء يتم مل والرســــومات اليت واخلطط التصميــــم

االسترياد؛ بلد يف العناصر االضطالع ذه ألنه مت ٨ املادة من ‘٤’ (ب)
مل ما متشاة“ ”سلعًا أو متماثلة“ ”سلعًا السلع بوصفها إىل ينظر ال (د)

اجلاري تقييمها؛ السلع بلد نفس يف منتجة تكن
تكون عندما ال إال االعتبار يف اليت ينتجها شخص آخر السلع توضع ال (هـ)
املنتج الشخص بواسطة نفس منتجة احلالة، متشاة، حسب أو متماثلة هناك سلع

تقييمها. اجلاري للسلع
تقع اليت السلع النوع“ أو الرتبة نفس من ”السلع تعين االتفاق يف هذا - ٣
صناعي قطاع صناعة معيَّنة أو الســــلع املنتجة بواســــطة من أو فئة جمموعة نطاق يف

املتشاة. املتماثلة أو السلع وتشمل معيَّن

إذا: إال صلة على األشخاص يعترب ال االتفاق هذا - ألغراض ٤
اآلخر؛ منهما كل ألعمال مديرين أو كانا موظفني ( أ )

التجارية؛ األعمال قانونًا يف ما معترف شريكني أو (ب)
ومستخدم؛ عمل صاحب أو (ج)

حيوز أو أو يسيطر مباشرة غري بصورة أو مباشرة ميلك شخص أي أو (د)
لدى كل حــــق التصويت هلا اليت املتداولة من األســــهم أكثــــر املائــــة أو يف علــــى ٥

منهما؛
اآلخر؛ مباشرة على غري أو مباشرة بصورة منهما يسيطر أي أو (هـ)

على كل غري مباشرة أو مباشرة بصورة يسيطر ثالث (و) أو كان شــــخص
منهما؛

مباشــــرة أو غري بصورة شــــخص ثالــــث على معًا يســــيطران (ز) أو كانــــا
مباشرة؛

واحدة. أسرة يف أو كانا عضوين (ح)
الوكيل أحدمها يكون حبيث بعضهما مع عمل املشتركان يف - الشخصان ٥
صلة على يعتربان لآلخر، الوحيــــد صاحب االمتياز أو الوحيد املــــوزع أو الوحيــــد

.٤ الفقرة عليهما معاييــر انطبقت االتفاق إذا هذا ألغراض

١٦ املادة
إيضاح كتايب على احلصول يف احلق للمســــتورد يكون خّطي، طلب على بناًء
لسلع اجلمركية القيمة ا حتددت اليت للكيفية االســــترياد اجلمركية لبلد اإلدارة من

املستورد.

١٧ املادة
حقوق يف يشكك أو على حنو يقّيد تأويله جيوز نص أي االتفاق هذا ليس يف
مقدم إعالن أو وثيقة أو بيان أي دقة أو صحة على يف االطمئنان اجلمارك، إدارات

اجلمركي. التقييم ألغراض



١٢٧

اجلمركية االحتادات
٢٣ الفقرة األول، اجلزء االقتصادي، اإلقليم

٣٢-٣٥ الفقرات اجلزء األول، املؤسسية، الترتيبات
٣٢ الفقرة األول، اجلزء تعريف،

٩١ و٢١٨ و٢٣٠-٢٣٢؛ الفقرات األول، التجــــارة داخل االحتــــاد، اجلزء يف
١٤٨ الفقرة الثاين، اجلزء

(٦٨ الفقرة الثاين، (اجلزء اجلمارك، على القائم التجارة نظام يف
١٢ الفقرات األول، اجلــــزء والتجارة، اجلمركية التعريفــــات بشــــأن العام االتفــــاق

و١٢) ٧ (الفقرتان جيم املرفق ،١١٣ الفقرة الثاين، اجلزء و١٨٨ و٢٠٢؛
العاملية التجارة منظمة انظر بالتقييم، املعين االتفاق

األول، الفقرتان اجلزء اجلمركية، اإلجراءات وتنسيق بتبسيط الدولية املعنية االتفاقية
املرفق و١٥٠، و١٤٨ و١٣٩ و٦٩ و٤٤ ٦ الفقرات الثاين، اجلزء و٣٦؛ ١٢

و١٨) ١٦ (الفقرتان باء
اجلمركية اإلجراءات وتنسيق بتبسيط املعنية الدولية االتفاقية انظر كيوتو، اتفاقية

و١٣٥؛ و١١٩ و١٠٣ و٤٦ ٣٩ الفقرات األول، اجلزء التجهيز اخلارجي، إجراء
باء املرفــــق ،١ اجلــــدول و٨١، و٨٠ و٧٣-٧٥ ١٤ الفقــــرات اجلــــزء الثــــاين،

(٧ (الفقرة
الداخلي التجهيز إجراء

(٦ (الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء تعريف،
(٦ (الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء املفرج عنها، السلع

و٧٢ ٦٧ الفقرات الثاين، اجلزء مبوجب، املتحصل عليها التعويضيــــة املنتجــــات
٢ اجلدول و٨٤، و٨٣ و٧٨ و٧٧

اجلزء الثاين، ١٣٣؛ الفقــــرة اجلزء األول، أجــل، مــــــن أماكن الداخلــــي، التجهيــــز
و٩٠، ٦ و٧١ و٧٤ و٧٥ و٧٧ و٧٨ و٨٠ و٨١ و٨٣ و٨٤ و٨٦ الفقرات

و٢ ١ اجلدوالن
(أنظمة) اجلمركية اإلجراءات

٦٩ الفقرة الثاين، اجلزء ٣٦؛ الفقرة اجلزء األول، االقتصادي، اإلقليم
١٦٣ الفقرة الثاين، اجلزء امللكية، تغيري

٣٦-٦٢ الفقرات األول، اجلزء الدولية، التوجيهية اخلطوط
الفقرة ٣٣ األول، اجلزء اجلمركية، االحتادات يف

٦٣-٦٥ الفقرات األول، الوطنية، اجلزء املمارسات
و١٣-١٥) ٣-١١ (الفقرات باء املرفق الثاين، اجلزء الوصف،

للبضائع الدولية التجارة إحصاءات
الفقرتان الثاين، ٢٦١-٢٦٦؛ اجلزء الفقــــرات األول، اجلزء والنشــــر، اإلبالغ

و١٥٦ ١٥٢
١٦٠ الفقرة الثاين، ٥؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء األرقام القياسية،

٧ الفقرة الثاين، اجلزء االستخدامات،
و٢٧٣ و٢٦٣ و٢٥١ و١٢٧ ١٠٠-١٠٧ الفقــــرات األول، اجلزء التغطيــــة،

٩-١٤ الفقرات الثاين، اجلزء و٣٠٤؛ و٢٩٧ و٢٧٤
و١٨-٦٣ و١٥ و١٤ و١٢ و١١ ٦ الفقرات اجلزء الثاين، بشــــأن، توصيات
و١٢٧-١٢٩ و١٢٣ و١٢١ و١١٦ ١١٤ و١٠٠، و٩٠ و٨٩ و٦٩

و١٦٠ و١٥٠ و١٥١ و١٥٤-١٥٨ و١٣٩ و١٣٣
و٢٩٩؛ و٢٧٢ و٢٧٠ و١١٥ و٣٠ و٢٩ ١٤ الفقرات األول، اجلزء السرية،

١٥٧ الفقرة الثاين، اجلزء
املدفوعات، ودليل ميزان ١٩٩٣ لعــــام القومية احلســــابات نظام مع العالقــــات
و١٢٨-١٣١ و١٢١ و١٠ ٩ الفقــــرات اخلامســــة، اجلــــزء األول، الطبعة
و١١ و١٥ و٥ و٣ ٢ الفقرات الثاين، هــــاء؛ اجلزء املرفــــق و٢٦٣، و١٩٠

و١٦٣ و١٦٢ و١٣٦ و٨٩ و٥٥
١٥٥ الفقرة الثاين، اجلزء ٥٧؛ الفقرة اجلزء األول، الفترة املرجعية،

و٢٧٢ و٢٧٠ و١١٥ و٢٠٠ و٣٠ و٢٩ ١٤ الفقرات األول، اجلزء املقارنة،
و١٥٨ و١٤٢ و١١٦ ٥ الفقرات الثاين، اجلزء و٢٩٩؛

٢٣٥ الفقرة اجلزء األول، واإلبالغ، للتجميع الوطنية املمارسات
للبضائع الدولية انظر إحصاءات التجارة التجارية، اإلحصاءات

القومية نظام احلسابات انظر احلسابات القومية، إحصاءات
و٢٥٨-٢٦٠ ٢٣٧-٢٤١ الفقرات األول، التسجيل، اجلزء أخطاء

إدارات اإلحصاء
و٣١ الفقرات ٢٤ و٢٩ األول، اجلزء اجلمارك، التعاون مع

٢١ و٢٢ الفقرتان األول، اجلزء التجارة، إلحصاءات جتميع جهة
للبضائع الدولية التجارة إحصاءات انظر القياسية، األرقام

الثاين، اجلزء الفقرات ٩١-٩٧؛ األول، اجلزء اســــتخدام، املشاريع، اســــتقصاءات
و٣٧ و٣٦ و١٢ ١٠ الفقرات

الصرف أسعار
و٢٨٢ الفقرتان ٢٧٢ األول، اجلزء يف، التقلبات
١٢٩ الفقرتان ٦، اجلزء الثاين، املتعددة، الرمسية

٦ و١٢٧- الثاين، الفقرات اجلزء ٢٩٦؛ الفقرة األول، اجلزء املستخدم، السعر
(٩ (املادة جيم املرفق ،١٢٩

١٣٠ الفقرة الثاين، اجلزء السوداء، السوق
١٣٠ الفقرة الثاين، اجلزء املوازية، السوق

البيانات اجلمركية إلدارة املحوسب النظام انظر أسيكودا،
الفقرتان الثاين، اجلزء ١٨؛ الفقرة األول، اجلزء مسجلة، وبصرية، مسعية األشرطة،

و٤٨ ٢٧
٤٧ الثاين، الفقرة اجلزء معاملة، املالية، األصول غري

والثاين األول فهرس اجلزءين



١٢٨

االسترياد إعادة
٤٣ الفقرة األول، اجلزء املحلي، لالستعمال عليها والتخليص

باء املرفق الثاين، اجلزء ١٣٥؛ الفقرة األول، اجلزء اخلارجي، التجهيــــز وإجــــراء
(٧-٩ (الفقرات

١٣٦ الفقرة األول، اجلزء تعريف،
٧٥ الفقرتان الثاين، اجلزء ١٣٦؛ الفقرة العــــام، اجلزء األول، التجارة نظــــام يف

١ واجلدول و٧٦
الفقرتان الثاين، اجلــــزء ١٣٦؛ الفقرة األول، اجلزء اخلــــاص، التجارة نظــــام يف

١ واجلدول و٨٢ ٨١
٢٨٥ اجلزء األول، الفقرة الشريك، البلد إىل النسبة

التصدير إعادة
باء املرفق الثاين، و١٠٤؛ اجلزء ١٠٣ الفقرتان األول، اجلزء املؤقت، واإلفراج

و١٠) ٦ (الفقرتان
١٣٥ الفقرة األول، اجلزء والتجهيز الداخلي،

(١١ (الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء اجلمركي، والتخزين
١٣٦ الفقرة األول، اجلزء تعريف،

(٨ (الفقرة ألف املرفق الثاين، اجلزء املعامالت التسويقية، يف
الفقرتان الثاين، اجلــــزء ١٣٦؛ الفقرة األول، اجلزء اخلــــاص، التجارة نظــــام يف

اجلدول ٢ و٨٥، ٨٤
٧٨ الفقرات الثاين، اجلزء األول، الفقرة ١٣٦؛ اجلزء التجــــارة العام، نظــــام يف

٢ واجلدول و٧٩،
٢٨٥ الفقرة األول، اجلزء البلد الشريك، إىل النسبة

السلع عن اإلقرار أيضًا انظر اجلمركي، اإلقرار
٤٩ الفقرة اجلزء األول، كيوتو، واتفاقية

٦٧ اجلزء األول، الفقرة أخرى، استخدامات
٧٩ الفقرة األول، اجلزء للبنود الربيدية،

١٠٩ الفقرة األول، اجلزء اإلقرار، إيداع تاريخ
١٥ الفقرة الثاين، ١٠٩؛ اجلزء الفقرة األول،، اجلزء التسجيل، وتاريخ

٦٨ الفقرة األول، اجلزء بياناته، استيفاء التدريب على
و٨٦ اجلزء األول، الفقرتان ٨٣ امللكية، وتغيري
١١٢ الفقرة الثاين، اجلزء والقيمة اإلحصائية،

٥٣ األول، الفقرة اجلزء املقدمة، املستندات
٩٣ الفقرة األول، املؤسسات، اجلزء ومسح

و٢١٢ و٣٧ ٣٦ الفقرات األول، اجلزء التجارة، بيانات كمصدر
و٧٣ الفقرتان ٧٢ األول، اجلزء البيانات، مضاهاة

اجلمركي اإلقرار أيضًا انظر السلع، عن اإلقرار
٤١ الفقرة األول، اجلزء واإلحصاءات،
٧٠ الفقرة األول، اجلزء به، االحتفاظ

٦٤ الفقرة األول، اجلزء استمارة،
الفقرة ١٣٦ األول، اجلزء املنشأ، بلد

٤٧ الفقرة األول، اجلزء اجلمركية، احلرة واملنطقة
(٣ (الفقرة باء اجلزء الثاين، املرفق تعريف،

٥٠ الفقرة األول، اجلزء للرسائل العاجلة،
و٢٠٠ ١٥ الفقرتان اجلزء األول، السرِّية،
و١١٦ الفقرتان ٣٤ األول، اجلزء املبسط،

و٦٦ و٤٥ ٤٣ الفقرات األول، اجلزء املطلوبة، املعلومات
اجلمركي اإلقليم

الثاين، اجلزء و٦٣؛ ٤١ و٥٥ الفقرات األول، اجلـــزء اجلمركيـة، واإلجراءات
و١٥) و١٤ ٤-١٢ (الفقرات باء املرفق

و٦٩ ٦٨ الفقرتان الثاين، اجلزء اإلحصائي، واإلقليم
(١ (الفقرة باء واملرفق الفقرة ١٤ الثاين، اجلزء االقتصادي، واإلقليم

(١ (الفقرة باء واملرفق ،١٤ الفقرة الثاين، اجلزء تعريف،
اإلحصائي اإلقليم

و٦٧ و٦٦ ٦٤ الفقرات اجلزء الثاين، االقتصادي، واإلقليم
و١٥١ الفقرتان ٦ اجلزء الثاين، باستخدام، توصيات

و٢١٨ ١٣٣ الفقرتان األول، اجلزء عناصره،
و٣٥ ٣٤ الفقرتان األول، اجلزء االحتادات اجلمركية، يف

و٢٥٧ ٢٣٣ األول، الفقرتان اجلزء حتديد، يف الوطنية املمارسات
و٦٩ ٦٨ الفقرتان اجلزء الثاين، اجلمركي، واإلقليم

٦٤ الفقرة الثاين، اجلزء تعريف،
االقتصادي اإلقليم

٢٣ األول، الفقرة اجلزء اجلمركية، لالحتادات
و٦٧ ٦٤ و٦٦ الفقرات الثاين، اجلزء واإلقليم اإلحصائي،

١٤ الفقرة اجلزء الثاين، اجلمركي، واإلقليم
(٣ (الفقرة ألف املرفق الثاين، اجلزء الفقرة ١٠٥؛ األول، اجلزء تعريف،

الثاين، اجلزء و١٠٤؛ و٥٦ ٣٦ الفقــــرات األول، اجلزء اإلحصاءات، وتغطيــــة
و١٦٢ ٣٩ و٤٩ و٥٢ و٥٨ و٦٢ ٦ و١٤ و١٥ و٣٤ و٣٧، الفقرات

و٦٠ و٤٨ ٤٦ الفقرات الثاين، اجلزء الدولية، واجليوب
هاء املرفق اجلزء األول، أواملهشمة، املفقودة والسلع

١١١ الفقرة األول، اإلقرار، اجلزء وتاريخ تقدمي
٢١٨ الفقرة األول، اجلزء الشريك، البلد وحتديد

السلع تسليم شروط انظر البائع، التزامات
السلع تسليم املشتري، انظر شروط التزامات

١١٩ الثاين، الفقرة اجلزء و١٩٣؛ و٦٦ ١ الفقرات األول، اجلزء االنكوتريم،
املرفق الثاين، اجلزء هاء؛ و١٦، املرفق ٥ الفقرتــــان األول، اجلزء املســــافرين، أمتعــــة

(١٥ (الفقرة باء
أوراق مالية

و١٢٣ ٢٠ الثاين، الفقرتان اجلزء مصدرة، غري
٤٣ الفقرة الثاين، اجلزء مصدرة،

نقدية أوراق
و١٢٣ ٢٠ الثاين، الفقرتان اجلزء مصدرة، غري

٤٣ الفقرة الثاين، اجلزء مصدرة،



١٢٩

اإلجيار
و٥١ ٣٥ الفقرتان الثاين، اجلزء ١٢١؛ األول، الفقرة اجلزء التشغيلي،

اجلزء الثاين، و٢١٠؛ و١٢١ و٨٧ ٦٣ و٨٣ الفقــــرات األول، اجلــــزء املــــايل،
(٧ (الفقرة ألف، ٣٥، املرفق الفقرة

الثاين، اجلزء و١١١؛ و١٠٩ و٦٦ ٥٧ الفقــــرات اجلزء األول، تاريــــخ، اإليــــداع،
و١٥ ٦ الفقرتان
احلاسوبية الربجميات

و٢٤٣ و٩٩ و٩٨ ٥ الفقــــرات األول، اجلزء التجــــارة، ألغــــراض إحصاءات
و٢٥٨-٢٦٠

١٢٣ الفقرة الثاين، اجلزء ٢٨١؛ الفقرة األول، تقييم، اجلزء
٢٧ الفقرات الثاين، اجلــــزء ١١٨؛ الفقرة األول، اجلــــزء الربجميات، حامــــالت

و١٢٣
الفقرتان اجلزء الثاين، و٢٨١؛ ١١٨ الفقرتــــان األول، اجلزء الطلــــب، حســــب

و٤٨ ٢٧
١٢٥ الفقرة هلا: اجلزء األول، النقل اإللكتروين

اإليداع بلد انظر اإليداع/املقصد، برسم
احلاسوبية الربجميات انظر الربجميات،

١٤٩ ،١٤١ الفقرتان الثاين، اجلزء االستهالك، بلد
،١٢٧ الفقرة الثاين، اجلــــزء و١٩١؛ ١٨٨ الفقرتان األول، اجلزء االســــترياد، بلــــد

(١٥ (املادة جيم املرفق
١٤٥ ،١٣٨ الفقرتان الثاين، الفقرة ٢٩٧؛ اجلزء األول، اجلزء الشحن، بلد

١٤٢ ،١٣٦ الفقرتان الثاين، اجلزء الشراء/البيع، بلد
املنشأ بلد أيضًا انظر البلد الشريك،

٢ الفقرة الثاين، اجلزء ١٢٨-٢٢٥؛ الفقرات األول، اجلزء حتديد،
١٥٠ ،٦ الفقرتان الثاين، اجلزء توصية بشأن،

و٢٣٠-٢٣٢ ٣٤ الفقرات األول، اجلزء اجلمركية، االحتادات يف
و٣٠٨ واملرفــــق دال-٤ و٢٨٥ ٢٨٣ الفقــــرات األول، اجلــــزء إىل، النســــبة

و١٥٢ الفقرتان ١٣٤ الثاين، اجلزء و١٧)؛ ٨ (الفقرتان
الشريك) البلد أيضًا (انظر املنشأ بلد

اجلزء دال-٢؛ املرفق و٢١٨-٢٢٤، ١٠٢ الفقرات األول، اجلزء اســــتخدام،
و١٥٠ و١٤٧ و١٤٦ ٦ الفقرات الثاين،

و١٣٦ الفقرتان ٤٢ األول، السلع، اجلزء إقرارات
الفقرات اجلزء الثــــاين، ٦٦ و٢٣٠ و٢٩٧؛ الفقــــرات األول، اجلــــزء حتديــــد،

و١٤٨ ١٣٩
١١٤ اجلزء األول، الفقرة إىل، توكيل

اإليداع بلد
و١٤٤ ٦ الفقرات الثاين، اجلزء ٩٩ و٢٢٩؛ األول، الفقرتان اجلزء استخدام،

و١٥٠ و١٤٨
١٣٧ الفقرة الثاين، اجلزء حتديد،
٦٦ الفقرة األول، اجلزء تعريف،

٣٠٩ الفقرة األول، اجلزء امللكية، تغيري توكيل

اجلدوالن ،١-٣ (الفقرات بــــاء واملرفق ١٩١ الفقرة األول، التكلفــــة، اجلزء بنــــود
وباء-٢) باء-١

املركزية املصارف انظر املركزية، البنوك
٢٩٣-٣٠٣ اجلزء األول، الفقرات تبادل البيانات،
١٧ الفقرة األول، اجلزء اإللكتروين، تبادل البيانات

و١٢٤ و٨٣ ٥ الفقرات األول، اجلزء اإللكترونية، التجارة
و٢٣٧ ٦٣ الفقرتان األول، اجلزء احلدود، جتارة

و١٩) و١٨ و١٦ ٣ (الفقرات دال-٤ اجلزء الثاين، املرفق املباشرة، التجارة غري
و١١٦ ٥ الفقرتان األول، اجلزء املكوكية، التجارة

٦ الفقرات الثاين، ١٣٣؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء له، أماكن الداخلــــي، التجهيــــز
و٩٠، اجلــــدوالن و٨٦ و٨٤ و٨٣ و٨١ و٨٠ و٧٨ و٧٥ و٧٧ و٧٤ و٧١

و٢ ١
و٢٤٣ و٢٩٨ و٢١ ١٦-١٩ األول، الفقرات اجلزء البيانات، حترير

اجلزء و٢٨٥؛ و٢٨٤ ٢١٩ و٢٢٠ الفقــــرات األول، اجلــــزء اجلوهــــري، التحــــول
و١٨) ١٧ باء، (الفقرتان املرفق و١٤٠، و٧٢ و١٣٩ ٧١ الثاين، الفقرات

الثاين، اجلزء و٢٩٦؛ و٢٨٢ و٢٧٢ ٢١١ الفقــــرات األول، اجلزء العملة، حتويــــل
(٩ (املادة جيم املرفق ٦ و١٢٦-١٣٠، الفقرات

التخزين اجلمركي
(الفقرات باء الثــــاين، املرفق اجلزء و٤٤؛ ٣٩ الفقرتــــان األول، اجلــــزء إجــــراء،

(١١-١٣
و٩٠ ٦ الفقرتان الثاين، بشأن، اجلزء إحصاءات

٣٣ الفقرة األول، اجلزء اإلحصائي، واإلقليم
١٠٤ الفقرة األول، اجلزء اجلمركية، والسجالت

أماكن
اجلزء الثاين، و٢٧٥؛ الفقرتان ١٣٧ األول، اجلزء التجارة اخلاص، نظام يف

و٢ ١ اجلدوالن و٨٧، و٨٦ و٨٤ و٨٣ و٨١ ٨٠ الفقرات
الثاين، اجلــــزء الفقـــــــرة ١٣٧؛ األول، اجلزء العــام، التجـــــــارة نظـــــــام يف

و٢ ١ اجلدوالن و٧٨، ٧٧ و٧٥، ٧٤ الفقرات
التدفقات التجارية التدفقات، انظر

التجارية التدفقات
و٩٢ الفقرتان٩١ الثاين، اجلزء هلا، السلعي التركيب

١١٤ الفقرة الثاين، اجلزء تقييم،
٦٨ الفقرة الثاين، اجلزء البيانات، ومجع

هاء املرفق األول، اجلزء املدفوعات، موازين إحصاءات يف
٢٨٤ الفقرة األول، اجلزء املنشأ، وقواعد

٤٦ الفقرة الثاين، اجلزء اإلقليمية، اجليوب من
اجلدول ٢ و٨٣-٨٥، ٧٧-٧٩ الفقرات الثاين، اجلزء الصادرات، من
اجلدول ١ و٨٢، و٨١ ٧٤-٧٦ الفقرات الثاين، اجلزء الواردات، من

و٨٩ ٨٦ ٧٠و الفقرات الثاين، اجلزء ونظام التجارة،
اجلمركي الترانزيت

٤٠ الفقرة األول، التجارية، اجلزء واإلحصاءات
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(١٤ باء (الفقرة املرفق الثاين، اجلزء تعريف،
اجلدول ١ و٨١، ٨٠ الفقرتان الثاين، اجلزء اخلاص، التجارة نظام يف

اجلدول ١ و٧٥، ٧٤ الفقرتان الثاين، اجلزء العام، التجارة نظام يف
التسجيل وقت انظر وقت، التسجيل،

(٢ (الفقرة باء املرفق الفقرة ١٩٢، اجلزء األول، خالص تكاليف النقل، التسليم
اجلزء ،(٢ (الفقرة باء املرفق األول، اجلزء والتأمني، النقل تكاليف خالص التســــليم

١١٨ الفقرة الثاين،
(٢ (الفقرة باء املرفق األول، السفينة، اجلزء خالص جانب التسليم
(٤ ٢و (الفقرتان األول، املرفق باء اجلزء الرسوم، خالص التسليم

(٢ (الفقرة باء املرفق اجلزء األول، السفينة، تسليم
(الفقرة باء و٢٠٦ و٢٠٨، املرفق ٢٠٥ الفقرات األول، اجلزء تسليم ظهر السفينة،

٦ الثاين، الفقرة اجلزء ٢)؛
(٢ باء (الفقرة املرفق األول، اجلزء الرسوم)، (خالص الرصيف على التسليم

باء املرفق و٢٠٨، و٢٠٦ الفقــــرات ٢٠٥ األول، اجلــــزء احلــــدود، عنــــد التســــليم
(٢ (الفقرة

(٢ باء (الفقرة املرفق األول، اجلزء الرسوم، خالص التسليم غري
(٢ (الفقرة باء املرفق األول، اجلزء املصنع، تسليم

٢)؛ (الفقرة باء واملرفق و٢٠٨ و٢٠٦ ٢٠٥ الفقرات األول، الناقل، اجلزء تسليم
١١٨ الفقرة الثاين، اجلزء

و٢٠١ و٢٢٨ و١٨٧ و٢٠٠ و١٢٠ األول، الفقرات ٣٤ اجلزء البيانات، تسوية
ودال- بــــاء املرفقــــات و٢٩٧، و٢٨٩-٢٩١ و٢٧٩-٢٨١ و٢٧١ و٢٦٥

ودال-٤ ٣
اجلزء ٦٤؛ و و٤٦ و٤٢ و٤١ و٣٩ ٣٧ الفقرات اجلزء األول، املباشــــر، التصدير

(٥ (الفقرة املرفق باء الثاين،
اجلزء و١٢٥؛ ١١٨ الفقرتــــان األول، اجلزء حســــب الطلــــب، معدة تصميمــــات،

و٤٨ الثاين، الفقرتان ٢٧
١٧٣ الفقرة األول، اجلزء اجلمركية، تصنيفات بروكسل للتعريفة

٦ الفقرات الثاين، اجلــــزء الفقرات ١٣٨-١٨٥؛ األول، اجلزء الســــلع، تصنيفــــات
و٩١-١١٠

و١٨٢؛ ١٧٥ الفقرتان األول، اجلزء العريضة، االقتصادية الفئات التصنيف حسب
١٠٦-١٠٨ الفقرتان الثاين، اجلزء

الفقرتان اجلزء األول، االقتصادية، األنشطة املوحد جلميع الصناعي الدويل التصنيف
١٠٩ الفقرة الثاين، و١٨٢؛ اجلزء ١٧٥

اجلزء الثاين، و١٨٢، ١٧٥ األول، الفقرتان اجلزء للمنتجات، التصنيــــف املركــــزي
و١١٠ الفقرتان ٩٢

١٧٣ الفقرات األول، اجلــــزء ،٣ التنقيح الدوليــــة، للتجارة النموذجــــي التصنيــــف
و١٠١-١٠٥ و٩٢ ٣ الفقرات الثاين، اجلزء و١٨٢؛ و١٧٤

١١٣ الفقرة الثاين، اجلزء للقيمة، بروكسل تعريف
التغطية

اجلزء و٢٩٧؛ و٢٦٣ ١٠٠-١٠٧ الفقــــرات عامــــة، اجلزء األول، إرشــــادات
١٤ الفقرة الثاين،

هاء؛ املرفق و٣٠٤-٣٠٦ ، األول، الفقــــرات ٢٧٤ خاصة، اجلزء إرشــــادات
و٨٧ و٨٦ الثاين، الفقرات ١٦-٦٣ اجلزء

(٦-٨ (الفقرات ألف املرفق الثاين، اجلزء تعريف،
امللكية تغيري

و١٦٣ الفقرتان١٦٢ الثاين، اجلزء البيانات، عن واإلبالغ
(٦-٨ (الفقرات ألف املرفق الثاين، اجلزء تعريف،

و٨٩ ١٥ الفقرتان الثاين، ٣٠٩؛ اجلزء اجلزء األول، الفقرة التاريخ، تقدير
١٥ الفقرة الثاين، اجلزء ١٠؛ الفقرة األول، احلدود، اجلزء وعبور

٩٨ الفقرة األول، املؤسسات، اجلزء ومسح
الثاين، اجلزء و٢٦٣؛ ١٢٨ الفقرتان تؤدي إىل، اجلــــزء األول، اليت املعامــــالت

و٨) ٧ (الفقرتان ألف املرفق
١٥ الفقرة الثاين، اجلزء األول، الفقرة ١٠؛ اجلزء التسجيل، ووقت

و١١١؛ اجلزء و١٠٩ و٦٦ ٥٧ األول، الفقــــرات تارخيه، اجلــــزء اإلقــــرار، تقــــدمي
و١٥ ٦ الفقرتان الثاين،

التقييم
العاملية التجارة منظمة انظر بشأن، العاملية التجارة منظمة اتفاق

القيمة اإلحصائية اإلحصائي، انظر
١١٣ الثاين، الفقرة اجلزء أساس،

(املواد جيم املرفق و١١٧-١٢٠، ١١٢ و١١٥ الفقرات الثاين، اجلزء أنــــواع،
(١-١٧

و١٢٣ و١٢١ و١١٦ و١١٤ ٦ الفقرات الثاين، اجلزء بشأن، توصيات
اجلمركي التقييم انظر اجلمركي،

١١٩ الفقرة األول، اجلزء التجهيز، برسم للسلع
الثاين، اجلزء املرفق باء؛ ١٩٢ و٣٠٧ و٣٠٨، الفقرات اجلزء األول، ســــيف،

و١٢١ و١٢٠ و١١٨ و١١٦ ١١٥ الفقرات
و٣٠٨، و٣٠٧ و٢٠٧ و٢٠٦ و٢٠٣ ٢٠٢ الفقــــرات األول، اجلزء فــــوب،

و١٢١ و١٢٠ و١١٨ و١١٦ ١١٥ الفقرات الثاين، اجلزء باء؛ املرفق
الفقرة ٨٤ األول، اجلزء اجلمركية، االحتادات يف

التقييم اجلمركي
و١١٩ ١١٢ الفقرتان الثاين، اجلزء بالقيمة اإلحصائية، العالقة

(املواد و١٢٧، املرفق جيم و١٢٠ ١١٥ الفقرات الثاين، اجلزء بشــــأن، قواعد
و١٦) و١٥ و١٣ و١١ ٩

و٢٠٧ الفقرتان ٢٠٤ األول، اجلزء اإلحصائية، املتطلبات
(٢ (الفقرة املرفق األول، اجلزء الشحن، التكاليف وأجور

٢؛ الفقرة باء، واملرفق ،١٩٢ األول، الفقــــرة اجلزء والشــــحن، والتأمني التكاليــــف
و١١٥-١٢١ ٦ الفقرات الثاين، اجلزء

٦٢ الفقرة الثاين، اجلزء ٢٣٧؛ الفقرة األول، اجلزء التهريب،
٢٦٧-٢٩٢ اجلزء األول، الفقرات توفيق البيانات،

وجتميعها البيانات مجع
٣٨ األول، الفقرة اجلزء اجلمركية، اإلجراءات

و١٦٣ ١٦٢ الثاين، الفقرتان اجلزء ، األساس لـ
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و٧١- و٦٩ و٤٨ الفقرات ٣٤ اجلزء األول، اجلمركية، غري استخدام املصادر
و٢٣٠ و٢٢٦ و٢٠٤ و١٨٦ و١٢٠ و١١٥ و١١٣ و١٠٤ ٩٩

و١١٢ ١٥ الفقرتان الثاين، تاريخ التسجيل، اجلزء
و١٩ ١٨ الفقرتان األول، اإلحصائية، اجلزء املتطلبات

١٦ الفقرة الثاين، اجلزء و١٧؛ الفقرتان ٦ األول، اجلزء النهج،
١٣٣ الفقرة الثاين، اجلزء الكمية، وحدة

٨ األول، الفقرة اجلزء العملية، يف املشتركة الوكاالت
البيانات جودة

و٢٥٤ ٢٥٢ الفقرتان األول، اجلزء الكودي، الرمز من بالتحقق
٢٥٨-٢٦٠ الفقرات األول، اجلزء ، للتحقق من برجميات

اجلزء الثاين، ٢٥٦؛ الفقــــرة األول، اجلزء وتبادهلا، توفيــــق البيانات طريق عــــن
و١٥٤-١٦٠ ٦ الفقرات

الفقرات ٢٤٢-٢٤٩ األول، اجلزء اجلمارك، طريق عن
٢٥٠ الفقرة األول، اجلزء التأمني، طريق شركات عن

٢٥٧ الفقرة األول، اجلزء الكلي، على املستوى طريق اختبار البيانات عن
٢٥٥ األول، الفقرة اجلزء والكمية، القيمة من بالتحقق

اجلزء ٢٢٠؛ الفقرة اجلزء األول، األطراف، املتعددة أوروغواي للمفاوضات جولة
(١٧ - ١ (املواد املرفق جيم و١٤٦، و١٤٠ و١١٣ و١٢٧ ٦ الثاين،

و٤٨، ٤٦ الثاين، الفقرتان اجلــــزء ١٣٣؛ الفقرة األول، اإلقليميــــة، اجلزء اجليــــوب
و٤) ٣ (الفقرتان ألف املرفق

و٤٩ و٧٩ ٣٩ الفقرات األول، اجلزء اجلمركية، اإلجراءات الربيد، حركة
و٥٤ و٥٥ و٤٠ و٣٩ ١٠ الفقرات األول، اجلزء للحدود، الســــلع العابرة حركة
و٣٠٤؛ و١٨٧ و١٢٤ و١٢١ و١٢٠ و١١١ و١٠٨ و١٠٢ و٨٣ و٥٧
و١٢٤ و١٤٢ و١٢٢ و٦١ ٥ و١٥ و٢٢ و٢٩ و٤٨ الفقرات الثــــاين، اجلــــزء

و١٦٢

اإلقليمية اجليوب انظر األجنبية، احلكومات
٤٤ الثاين، الفقرة اجلزء أوالسباق، أوالعرض للتربية احليوانات،

(٢ (الفقرة باء اجلزء األول، املرفق والشحن، التكلفة خالص
املرفق باء ،١٩٢ الفقرة اجلزء األول، (ســــيف)، والتأمني والشــــحن خالص التكلفة

و١١٥-١٢١ ٦ الفقرات اجلزء الثاين، ٢)؛ (الفقرة
اجلزء ٧٨-٨٢؛ الفقرات األول، خالل، اجلزء من السلع املرسلة اخلدمات الربيدية،

(١٥ (الفقرة باء واملرفق الفقرة ٣٢، الثاين،
٨١ األول، الفقرات اجلزء طريق، عن املرســــلة الســــلع الرســــائل، توصيل خدمات

٣٢ الفقرة اجلزء الثاين، و٢٣٨؛ و١٢٤
الثاين، اجلزء و٢٠٥؛ و١٢٦ و١١٢ ١٥ الفقرات األول، اجلزء األنابيب، خطوط

١١٨ الفقرة
الفقرة ١٢٦ األول، اجلزء البحر، مياه حتت الكهرباء، خطوط

اخلامسة الطبعة املدفوعات، موازين دليل
١٩٠ الفقرة األول، إرشادات، اجلزء

و١٠ ٩ الفقرتان األول، اجلزء استعماالته،
اجلزء هاء؛ املرفــــق و٢٦٣، و١٢٨ ١٢١ الفقــــرات األول، تعريفــــات، اجلــــزء

(٥-٨ املرفق ألف (الفقرات الثاين،

الفقرات الثاين، اجلزء و٢٦٣؛ و١٢٨ ١٢١ الفقرات األول، اجلزء مع، التنسيق
و٣ و٥. ٢

الذهب
الثاين، الفقرة١٢ اجلزء من، والواردات الصادرات

١٩ و٩٢ الفقرتان الثاين، اجلزء ١١٣؛ الفقرة األول، النقدي، اجلزء غري
و٤٢ ١٩ الفقرتان الثاين، الفقرة ١١٣؛ اجلزء األول، اجلزء النقدي،

٧٨-٨٢ الفقرات األول، اجلزء الربيدية، الرسائل
٥٠ الفقرة اجلزء األول، العاجلة، الرسائل

الفقرة الثاين، اجلزء ٧٤-٧٧؛ الفقرات األول، اجلزء أســــعار الصرف، ســــجالت
١٠

السجالت اجلمركية
الفقرات الثاين، اجلزء و٣٧؛ ٣٦ الفقرتان األول، اجلزء كمصدر، اســــتخدامها

١٠-١٢
و٢٢٦ و١٢٢ و١٢٠ و٩١ و٩٠ و٨٣ ٣٤ الفقرات األول، اجلزء بدائل،

٨٠ الفقرة األول، اجلزء للحركة الربيدية،
١٣ الفقرة اجلزء األول، القانوين، الوضع

و٧٣ و٢٤٧ ٧٢ الفقرات األول، اجلزء (املانيفســــتو)، ســــجالت حركة الســــفن
و٢٥٩

٨٣-٨٨، واملرفق دال-١ الفقرات اجلزء األول، السفن، سجالت
٧٨-٨٢ الفقرات األول، اجلزء الربيد، طرود سجالت

الدولية للبضائع التجارة إحصاءات السرية، انظر
السعر

قيمة املعاملة انظر املطلوب حتصيله، أو فعًال املدفوع
باء- (اجلدوالن باء املرفق ،١٩٣ الفقــــرة اجلزء األول، الفاتورة، ســــعر تعديــــل

وباء-٢) ١
١٢٥ الثاين، الفقرتان١٢٢، اجلزء سعر التعاقد،

و٤٨ الفقرتان٤٦ الثاين، اجلزء سلع إليها، السفارات،
السفن

٣٦ الفقرة الثاين، اجلزء إدراج،
و٢٦٤ و٣٠٤ و١٢٢ و٨٦ و٨٣ ٣٤ الفقرات األول، اجلزء امللكية، تغيري

األجنبية السلع
و٧٣ الفقرتان٧١ الثاين، اجلزء تعريف،

١٣٥ الفقرة اجلزء األول، الداخلي، مرحلة التجهيز يف
و٨٤، اجلدوالن و٨٣ و٨١ ٨٠ الفقرات الثاين، اجلزء اخلاص، التجارة نظام يف

و٢ ١
و٧٨، اجلدوالن و٧٧ و٧٥ ٧٤ الفقرات الثاين، اجلزء العام، التجارة نظام يف

و٢ ١
ألغراض اإلصالح السلع

٦١ الفقرة الثاين، اجلزء الفقرة ١٣١؛ األول، اجلزء تعريف،
١٢٣ الفقرة الثاين، تقييمها، اجلزء

هاء ١٣١، املرفق الفقرة األول، اجلزء معاملتها،



١٣٢

العسكرية السلع انظر العسكري، االستعمال ألغراض السلع
التجهيز ألغراض السلع

٤٨ الفقرة األول، اجلزء اإلدخال،
٢٨ الفقرة الثاين، اجلزء الفقرة ١١٩؛ األول، اجلزء تعريف،
١٢٣ اجلزء الثاين، الفقرة ١١٩؛ الفقرة األول، اجلزء تقييم،

١٩ الفقرات األول، اجلــــزء املؤقت، التصدير اخلارجي، التجهيز ألغــــراض الســــلع
(الفقرة ٧) املرفق باء الثاين، اجلزء و١٠٣؛ و٤٦

الداخلي التجهيز ألغراض السلع
(٦ (الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء عنها، اإلفراج املؤقت

(٦٧ (الفقرة الثاين، اجلزء اخلاص، التجارة نظام يف
و١٣٦؛ اجلزء و١٠٣ و٤٠ و٤٣ ٣٩ الفقرات اجلزء األول، باحلالة ذاا، الســــلع
١ اجلــــدوالن و٨٣-٨٦، و٨١ و٨٠ و٧٨ و٧٧ و٧٥ ٧٤ الفقــــرات الثــــاين،

و١٠) ٩ (الفقرتان باء و٢، املرفق
اإلجيار، انظر اإلجيار برسم السلع

األول، اجلزء مشروعة، غري بطريقة أوخترج منه االقتصادي تدخل اإلقليم اليت السلع
و١٢٤ ٦٢ الفقرتان الثاين، هاء؛ اجلزء املرفق ،٣٠٦ الفقرة
٥٩ الفقرة الثاين، اجلزء األجنبية، احلكومات تشتريها اليت السلع

و١٣٠؛ اجلزء ١١٤ الفقرتان األول، اجلزء الدولية، املنظمات تشتريها اليت الســــلع
٦٠ الفقرة الثاين،

و١٠٤؛ الفقرتان ١٠٢ األول، اجلزء ما، بلد من خالل فحســــب تنقل اليت الســــلع
١٤ الفقرة الثاين، اجلزء

املرفق و٢٨٥، ٢١٩ الفقرتان األول، اجلزء جوهري، حتوُّل عليها طرأ اليت الســــلع
و٧٢ ٧١ الفقرتان الثاين، اجلزء (الفقرة ١)، دال-٢

الفقرات الثاين، اجلزء ١١٦؛ اجلزء األول، الفقرة املقيمني، غري يقتنيها اليت الســــلع
و٨) ألف (املادتان ٧ املرفق و٥٠، و٤٨ ٢٥ و٤٧

الثاين، اجلزء هاء؛ املرفق ،١١٦ األول، الفقرة اجلزء املسافرون، يقتنيها اليت الســــلع
و٤٨ ٢٥ الفقرتان

٢٢ الفقرة اجلزء الثاين، احلكومة، حلساب ا يتاجر اليت السلع
الفقرتان الثاين، ١٨؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء املعلومات والربجميات، حاملة السلع

و١٢٣ ٢٧
الثاين، اجلــــزء ١١٥ و٢٧٤؛ الفقرتــــان األول، إدراج، اجلــــزء العســــكرية، الســــلع

و٢٤ ٢٢ الفقرتان
٤٧ الثاين، الفقرة اجلزء للحدود، العابرة غري السلع

الثاين، اجلــــزء و١١٧؛ و٩٨ ٦٣ الفقــــرات اجلــــزء األول، االســــتيداع، يف الســــلع
و١٢٤ ٢٦ الفقرتان

٢٤ الفقرة األول، اجلزء اإللكترونية، التجارة السلع يف
ألف (الفقرة الفقرة ٥٠، املرفق الثاين، اجلزء الشــــركات، بني املعامالت الســــلع يف

(٨
األول، اجلزء التابعة/الفروع، والشركات األم الشــــركات بني املعامالت يف الســــلع
(الفقرة ألف املرفق ،٢٩ الفقــــرة الثاين، اجلــــزء و٣٠٥؛ و١٢٠ ٦٦ الفقــــرات

(٧
(٨ (الفقرة ألف املرفق ،٥٠ الفقرة الثاين، املعامالت التسويقية، اجلزء يف السلع

٢٢ الفقرة الثاين، اجلزء حلساب احلكومات، السلع املتبادلة

الثاين، اجلزء ٢٢٠؛ الفقرة األول، اجلزء البلد، يف (املتحصل عليها) بالكامل السلع
و١٣٩ و٧٢ ٧١ الفقرات

املحلية السلع
و٧٢ ٧١ الفقرتان الثاين، اجلزء ١٣٦؛ الفقرة األول، اجلزء تعريف،

و٨٤، اجلدوالن و٨٣ و٨١ ٨٠ الفقرات الثاين، اجلزء اخلاص، التجارة نظام يف
و٢ ١

و٧٨، اجلدوالن و٧٧ و٧٥ ٧٤ الفقرات الثاين، اجلزء العام، التجارة نظام يف
و٢ ١

١٣٥ الفقرة األول، اجلزء التعويضية، واملنتجات

٤٦ الفقرة جيوب إقليمية، اجلزء الثاين، إىل املرسلة السلع
و١١٤؛ اجلزء ١٠٦ الفقرتــــان األول، اجلزء دوليــــة، إىل منظمات املرســــلة الســــلع

٤٦ الفقرة الثاين،
(الفقرة املرفق ألف، ٢٨؛ الفقرة الثاين، اجلزء للتجهيز، اخلارج إىل املرســــلة الســــلع

(٧

١٢٦ الفقرة األول، اجلزء آخر، بلد للتركيب يف املرسلة السلع

و٤٥ ١٤ الفقرتان الثاين، اجلزء ١٠٢؛ الفقرة األول، اجلزء العابر، املرور سلع
الفقرتان اجلــــزء الثاين، هاء؛ األول، الفقرة ١٣٠، املرفق اجلــــزء املســــتنقذة، الســــلع

و٥٨ ٣٨
١٠٣؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء بصفة مؤقتة، أوخروجها بدخوهلا املسموح السلع

٤٤ الفقرة الثاين،

٩٢ الفقرة اجلزء الثاين، الناقالت، بواسطة املوانئ يف املشتراة السلع
١٨ الفقرتان اجلزء الثــــاين، هاء؛ األول، املرفــــق التســــجيل، اجلزء املعــــادة، الســــلع

و٣٠
١١٨ الفقرات األول، اجلزء اخلدمات، يف من التجارة بوصفها جزًءا املعاملة السلع

٤٨ الثاين، الفقرة اجلزء و٢١٠؛ و١٣١
٥٢ الفقرتان الثــــاين، اجلزء هاء؛ األول، املرفق اجلــــزء املدمرة، الســــلع املفقــــودة أو

و٦٣
الثاين، اجلزء الفقرة ١٩؛ األول، اجلزء الصناعية احلرة، املناطق يف الســــلع الناشــــئة

٢ اجلدول و٦٧ و٧١ و٧٢ و٧٧ و٧٨ و٨٣ و٨٤، ٦ الفقرات

املحلية انظر السلع للبلد، من اإلقليم االقتصادي السلع الناشئة
الثاين، اجلزء الفقــــرة ١٩؛ األول، اجلزء احلــــر، التداول منطقة من الناشــــئة الســــلع

٢ اجلدول و٨٤، و٨٣ و٧٨ و٧٧ و٧٢ ٦٧ الفقرات
الفقرتان الثاين، ٢١٩؛ اجلزء الفقرة األول، يف البلد، اجلزء بالكامل املنتجة الســــلع

(الفقرة ١٦) باء واملرفق و١٤٠ ١٣٩
١٠٠ الفقرة األول، املنقولة، اجلزء السلع
١٣٦ الفقرة األول، اجلزء املؤممة، السلع

والتأمني) خالص الشحن (انظر سيب
والتأمني) والشحن التكلفة خالص (انظر سيف

و١٢٣ ٥ الفقرتان األول، اجلزء السواتل،
و١٩٩-٢٠١ و١٩٧ و١٨٧ ٣٤ الفقــــرات األول، والتأمــــني، اجلــــزء الشــــحن

و١٢١ و١٦٢ و٦ الفقرات الثاين، اجلزء و٢٨٠؛



١٣٣

(الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء و١٠٢؛ ٤٠ الفقرتان األول، اجلزء املجزأ، الشــــحن
(١٥

١١٠ الفقرة اجلزء األول، الشحنات املجزأة،
و٢٠٥-٢٠٨ و١٩٢-١٩٤ ٦٦ الفقرات األول، اجلزء الســــلع، تســــليم شــــروط

١١٧-١١٩ و١٢٢ الفقرات الثاين، اجلزء باء؛ املرفق و٢٢٦،
(الفقرات ١-١٨) باء املرفق الثاين، اجلمركية، اجلزء الشروط

١٤٨ الفقرة الثاين، اجلزء املنشأ، شهادة
و٥٩ الفقرات ٣٩ الثاين، املرفق هاء؛ اجلزء ،١٣٠ األول، الفقرة اجلزء صابورة،

الصادرات
و٦٠ و٥٩ و٣٠ و٤٦ و٢٣ و٢٨ الثاين، الفقــــرات ٦ و١٤ تســــجيل، اجلــــزء

و١٥٠ و١٤٩ و١٤٧ و١٤٢–١٤٥ و١٣٦ و٨٧ و٨٦ و٦٣
الفقرة ٣٤ اجلزء األول، اجلمركي، االحتاد داخل التجارة يف

و٨٦، و٨٤ و٨٣ ٦٧ الثــــاين، الفقــــرات اجلــــزء اخلــــاص، التجــــارة نظــــام يف
٢ اجلدول

اجلدول ٢ و٧٨، و٧٧ ٦٦ الثاين، الفقرات اجلزء التجارة العام، نظام يف
الفقرة الثاين، اجلزء ٢٠٢-٢٠٩؛ الفقــــرات األول، اجلزء ، القيمــــة اإلحصائية

١١٦
اخلاص التجارة نظام يف الصادرات، انظر اخلاصة، الصادرات

العام التجارة نظام انظر الصادرات، يف العامة، الصادرات
٤٨ الفقرة الثاين، اجلزء مباشر، اشتراك مبوجب املرسلة الصحف

و٥٨ ٣٨ الفقرتان الثاين، اجلزء هاء؛ املرفق األول، اجلزء األمساك، صيد
١ و٢)؛ (الفقرتان دال-٧ املرفق ،٩٠ الفقرة األول، اجلزء املضافة، القيمة ضرائب

(١٨ الفقرة باء، و١٤٣، املرفق الفقرتان ١٠ الثاين، اجلزء
الطائرات

٣٦ الفقرة الثاين، اجلزء إدراج،
١٣١ الفقرة األول، اجلزء إصالح،

٣٠٤ و٢٦٤ و و١٢٢ و٨٦ و٨٣ ٣٤ الفقرات األول، اجلزء امللكية، تغيري
دال-١ املرفق ،٨٣-٨٧ الفقرات األول، اجلزء سجالت،

٨٦ الفقرة األول، اجلزء اإلحصائية، القيمة
(الفقرتان ألف املرفق الثاين، اجلزء األول، الفقرة ٩؛ اجلزء تعريف، اخلارجي، العامل

و٤) ٣
اجلمركي الترانزيت

٤٠ الفقرة األول، اجلزء التجارة، وإحصاءات
(١٤ (الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء تعريف،

(اجلدول١) و٨١ الفقرتان ٨٠ الثاين، اخلاص، اجلزء التجارة نظام يف
(اجلدول ١) و٧٥ ٧٤ الفقرتان الثاين، اجلزء العام، نظام التجارة يف

و٢٤٣ و٢٣٨ و١٢٤ و١١٦ و٨٠ و٦٩ و٣٠ ٥ الفقرات العتبات، اجلزء األول،
٣٢ الفقرة الثاين، اجلزء (الفقرة ١٧)؛ دال-٤ املرفق و٢٧٢،

عمالت
و١٢٣ ٢٠ الفقرتان الثاين، اجلزء للتداول، غري مطروحة

و٤٣ الثاين، الفقرتان ٢٠ اجلزء للتداول، مطروحة
٢٨٦ الفقرة األول، اجلزء العابرة، التجارة عمليات

جيم؛ اجلزء املرفق و٢٩٥، ٢١٣-٢١٧ الفقــــرات األول، اجلزء التحويل، عوامــــل
١٣٣ الفقرة الثاين،

٤٤ الفقرة الثاين، اجلزء جتارية، عينات
والتجارة اجلمركية التعريفات بشأن العام االتفاق الغات، انظر

الفقرتان الثاين، اجلزء و١١٢؛ الفقرتان ١٥ األول، اجلزء االجتار، الطبيعي، الغــــاز،
و٣١ ١٢

١١٩ الفقرة الثاين، اجلزء األول، الفقرة ١٩٣؛ اجلزء الدولية، التجارة غرفة
٦ الفقرتان الثــــاين، اجلزء للبضائع، الدوليــــة التجارة إلحصــــاءات املرجعية الفتــــرة

و١٥٥
الثاين، اجلزء ٧؛ الفقرة األول، اجلزء الدولية، بإحصاءات التجارة املعنية العمل فرقة

٣ الفقرة
الفقرتان اجلــــزء الثاين، و٢١٠؛ ١٦٤ الفقرتان األول، اجلزء واخلــــردة، الفضــــالت

و٥٤ ١١
السفينة ظهر تسليم انظر فوب،

الثاين، اجلزء ١١٥؛ الفقرة إىل، اجلزء األول، املرســــلة القوات العســــكرية، الســــلع
٤٦ الفقرة

للمنشأ العاملية التجارة منظمة قواعد انظر قواعد املنشأ،
اإلحصائية القيمة

و١١٦ ١١١ الفقرتان الثاين، ٦٦؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء تعريف،
و١٩١-١٩٥ ١٨٧ الفقــــرات األول، اجلمركية، اجلــــزء القيمــــة مع العالقــــة

١١٢ و١١٩ الفقرتان اجلزء الثاين، و٢٠٩؛ و٢٠٢
١٩١-١٩٥ الفقرات األول، اجلزء املستوردة، للسلع
٢٠٢-٢٠٩ الفقرات األول، اجلزء املصدرة، للسلع

٨٦ اجلزء األول، الفقرة للطائرات،
العتبات انظر الدنيا، القيمة

املعاملة قيمة
١١٧ و١٢٢-١٢٤ الفقرات الثاين، اجلزء حتديدها،

(١-٣ (املواد جيم املرفق الثاين، اجلزء ١٨٨؛ األول، الفقرة تعريف، اجلزء
١٨٩ الفقر األول، الفاتورة، اجلزء وسعر

١١٧ الفقرة األول، اجلزء االستيداع، يف السلع
١٨٧ الفقرة األول، اجلزء والقيمة اإلحصائية،

اجلزء الثاين، و٢٠٥؛ ١٨٧ و١٩٢ الفقرات األول، اجلزء اجلمركية، والقيمــــة
١١٣ الفقرة

١١٥ الفقرة اجلزء الثاين، فوب، والقيمة
(اجلدول دال-٤ املرفق و٩١، الفقرتان ١٥ األول، يف، اجلــــزء التجارة الكهربــــاء،

و٣١ ١٢ الثاين، الفقرتان اجلزء دال-٤-٤)؛
٥ و١٢٦ األول، الفقرتان اجلزء البحرية، االتصاالت، كوابل

و١٤٠ و١٧٢؛ و٨ ١-٥ الفقــــرات األول، اجلزء توصيات، اإلحصائيــــة، اللجنــــة
و١٠٧ و١٥١ و١٠٥ و٩٦ ٣ و٩٥ الفقرات الثاين، اجلزء

و٩٨ و٢١٤ و٨٩ ١٦ الفقرات األول، اجلزء السلع، جمالس



١٣٤

هاء؛ املرفق و١٣٠، و٩١ الفقرات ٤٠ األول، اجلزء أوالطائرات، خمازن، الســــفن
و٥٩ و١٥٨ ٣٩ الفقرات الثاين، اجلزء

٣ الفقرة الثاين، املرفق ألف اجلزء خمازن مجركية،
٥٩ ،٣٩ الفقرتان الثاين، اجلزء الفقرة ١٣٠؛ األول، اجلزء الغالل، خمازن
ألجل أماكن الداخلي، التجهيز انظر الداخلي، التجهيز ألغراض املخازن

(٥ (الفقرة ألف املرفق الثاين، اجلزء االقتصادية، املصلحة مركز
٧ الفقرة الثاين، اجلزء ٢٦١؛ الفقرة األول، اجلزء البيانات، مستعملو

الثاين، اجلزء هاء؛ املرفق و١٣٠، ٩١ الفقرتــــان األول، اجلزء النفط، مســــتودعات
٥٩ ،٣٩ الفقرتان

و١٠٤ ١٠١ الفقــــرات األول، اجلزء من، أوخصمــــًا إىل إضافة املصــــادر املاديــــة،
و٤٥ و١٤ الفقرات ٦ الثاين، اجلزء و٣٠٥؛ و٣٠٤ و٢٦٣ و١٢٨

٢٥ الفقرة األول، اجلزء التجارة، بيانات بتجميع تقوم باعتبارها املركزية، املصارف
(١-١٨ (الفقرات الثاين، املرفق باء اجلزء اجلمركية، املصطلحات

اجلزء هاء؛ املرفق ،١٣٠ الفقرة األول، اجلــــزء البحر، قاع من املســــتخرجة املعادن
(١٦ (الفقرة املرفق باء و٥٨، ٣٨ الفقرتان الثاين،

٤٤ الفقرة اجلزء الثاين، فنية، معارض
٤٢ الفقرة الثاين، اجلزء استبعاد، األصول املالية، معامالت

العتبات املنخفضة، انظر القيمة ذات املعامالت
٤٤ الفقرة الثاين، اجلزء معاملة، العرض، معدات

املعدات املتحركة
٣٦ الفقرة الثاين، اجلزء إدراج،

الثاين، اجلزء هاء؛ املرفق و١٢٩، ١٢٢ األول، الفقرتــــان اجلزء امللكيــــة، تغيــــري
٥٧ الفقرة

اإلنسانية املعونة انظر املعونة األجنبية،
اجلــــزء الثاين، و١٨٧؛ ١١٤ الفقرتــــان األول، اجلــــزء إدراج، اإلنســــانية، املعونــــة

١٢٤ ،٢٣ الفقرتان
٢٢ الفقرة الثاين؛ ٦٣؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء الدولية، املعونة

امللكية تغيري انظر امللكية،
املرفق و١٧)، ٨ (الفقرتان دال-٤ األول، املرفق اجلــــزء اخلارجية، التجارة منطقــــة

٨٧ الفقرة الثاين، اجلزء دال-٥؛
احلرة التجارية املناطق

٧٨ الفقرة الثاين، اجلزء من، الصادرات إعادة
٧٥ الفقرة الثاين، اجلزء إىل، الواردات إعادة
٨١ الفقرة الثاين، اجلزء من، الواردات إعادة

١٣٣ الفقرة األول، اجلزء واإلقليم اإلحصائي،
١٣ الفقرة باء، املرفق الثاين، اجلزء تعريف،

٨٤ الفقرة الثاين، اجلزء إىل، الصادرات
و٧٨ ٧٧ الفقرتان الثاين، اجلزء من، الصادرات

(١٣ (الفقرة املرفق باء الثاين، اجلزء يف، ا املسموح العمليات
٧٥ الفقرة الثاين، اجلزء إىل، الواردات

احلر التداول منطقة
٦٧ الفقرة الثاين، اجلزء تعريف،

٢ و٨٤، اجلدول و٨٣ و٧٨ ٧٧ الفقرات الثاين، اجلزء من، الصادرات
٢ و٧٥ و٨١، اجلدول الثاين، الفقرات٧٤ اجلزء إىل، الواردات

٨٧ الفقرة الثاين، االستثمار، اجلزء تشجيع مناطق
احلرة) الصناعية واملناطق احلرة، التجارية (انظر املناطق احلرة اجلمركية املناطق

٤٧ الفقرة األول، اجلزء السلع، إقرارات
(١٣ (الفقرة باء املرفق الثاين، اجلزء واإلقليم االقتصادي،

٨٧ الفقرة الثاين، اجلزء تعريف،
١٠٤ الفقرة الثاين، اجلزء اجلمركية، والسجالت

٢٧٥ الفقرة األول، التجارة اخلاص، اجلزء نظام يف
احلرة اجلمركية املناطق انظر احلرة، املناطق

احلرة الصناعية املناطق
١٣٣ الفقرة األول، اجلزء واإلقليم اإلحصائي،

(١٣ باء (الفقرة املرفق الثاين، اجلزء تعريف،
و٧٢ ٧١ الفقرتان اجلزء الثاين، الناشئة يف، السلع

و٧٨ ٧٧ الفقرات الثاين، اجلزء األول، الفقــــرة ١١٩؛ اجلزء من، الصــــادرات
٢ اجلدول و٨٤،

(١٣ (الفقرة املرفق باء الثاين، اجلزء يف، ا املسموح العمليات
و٧٥ ٧٤ الفقرات اجلزء الثــــاين، ١١٩؛ الفقرة األول، اجلــــزء إىل، الــــواردات

١ اجلدول و٨١،
التعويضية املنتجات

املرفق ،١ اجلدول ٧٣ و٧٥، الفقرتــــان اجلزء الثاين، اخلارجي، بعــــد التجهيــــز
(٧ (الفقرة باء

اجلدول و٧٧ و٧٨، و٧٢ ٦٧ الفقرات الثــــاين، اجلزء الداخلي، التجهيز بعــــد
(٦ (الفقرة باء ٢، املرفق

و٧ ٦ الفقرتان باء، املرفق اجلزء الثاين، تعريف،
١٣٥ الفقرة األول، معاملتها، اجلزء

املنشأ بلد انظر املنشأ/االستهالك،
٣٧ الفقرة الثاين، منها، اجلزء إليها/املرسلة املوّردة السلع البحرية، املنشآت

و١٠٤ ١٠١ الفقرات األول، اجلــــزء من، خصمًا أو إىل إضافــــة املصــــادر املاديــــة،
و١٤ و٤٥ ٦ الفقرات الثاين، اجلزء و٣٠٥؛ و٣٠٤ و٢٦٣ و١٢٨

الدولية املنظمات
الفقرة ١٠٦ اجلزء األول، بني، التجارة حركة

٤٦ الفقرة الثاين، اجلزء ١١٤؛ الفقرة األول، اجلزء املرسلة إىل، السلع
٦٠ الفقرة الثاين، ١٣٠؛ اجلزء الفقرة األول، اجلزء السلع املشتراة بواسطة،

العاملية التجارة منظمة
و٢٠٢ و١٨٨-١٩١ ١٢٠ الفقــــرات األول، اجلــــزء التقييم، بشــــأن االتفاق
و١١٩ و١٢٣ و١٨ و١١٣-١١٥ ٦ الفقــــرات الثــــاين، و٢٨٠، اجلــــزء

(املواد١-١٧) جيم واملرفق و١٢٧، و١٢٤



١٣٥

٢ و١٤٦ الفقرات اجلزء الثــــاين، ٢٢٠؛ الفقرة األول، اجلــــزء املنشــــأ، قواعــــد
و١٥٠

و١٦١ و١٤٠ و٣٦-٦٢ و٣٢ ٣ الفقرات األول، اجلزء العاملية، اجلمركية املنظمة
الثــــاين، اجلــــزء جيــــم؛ املرفــــق و٢٢٠، و٢١٢ و١٨١ و١٧٢ و١٧١ و١٦٣

و١٣٣ و١٣٢ و٦ ٢ الفقرات
٣٤ الفقرة الثاين، اجلزء االحتياطي، للمخزون منظمة

املهاجرين منقوالت
٣٣ الفقرة الثاين، اجلزء هاء؛ املرفق األول، اجلزء إدراج،

١٢٤ الفقرة الثاين، اجلزء تقييم،
٤٤ الفقرة الثاين، اجلزء التربوية، معاملة، املواد

املدفوعات موازين املدفوعات،انظر دليل موازين
الفقرتان الثاين، اجلزء و٢٩٨؛ ٢٦١ الفقرتان اجلزء األول، البيانات، نشــــر مواعيد

و١٥٤ ٦
و٣١ ١٢ الثاين، الفقرتان اجلزء األول، الفقرة ١١٢؛ يف، اجلزء التجارة املياه،

٢٦١-٢٦٦ الفقرات األول، اجلزء البيانات، نشر
التجارة نظام

٢٧٥ الفقرة األول، الشريك، اجلزء بيانات البلد يف واالختالفات
١٣٧ الفقرة األول، اجلزء تطبيقه،
٦٦ الفقرة الثاين، التعريف، اجلزء

و٨٩ ٦ الفقرات الثــــاين، اجلزء ١٣٧؛ الفقــــرة األول، اجلــــزء بشــــأن، توصيــــة
و٩٠

و٢ ١ و٨٠-٨٥ و٨٦-٨٨، اجلدوالن ٦٧ الثاين، الفقرات اجلزء اخلاص،
و٢ ١ و٧٤-٧٩، و٨٨-٩٠، اجلدوالن الثاين، الفقرات٦٦ اجلزء العام،

الفقرات ٦٨-٧٣ الثاين، اجلزء اجلمارك، على القائم
اخلاص التجارة نظام

و٩ ٦ الفقرتان الثاين، اجلزء له، تعديالت
٦٧ الفقرة الثاين، اجلزء تعريف،

٨٦-٨٨ الفقرات الثاين، اجلزء قصور،
العام التجارة نظام

٦٦ الفقرة الثاين، اجلزء تعريف،
و٨٩ ٦ الثاين، الفقرتان اجلزء ١٣٧؛ الفقرة األول، اجلزء باستخدام، توصية

و٢٤٣ ٦٥ الفقرات األول، اجلــــزء البيانات اجلمركية، إلدارة املحوســــب النظــــام
٢٦٠ إىل و٢٥٨

(الفقرات١-٨) ألف الثاين، املرفق اجلزء تعاريف، القومية، احلسابات نظام
الفقرات ٧٤-٧٧ األول، اجلزء املعامالت، عن لإلبالغ الدويل النظام

وترميزها السلع لتوصيف املنسق النظام
و٩٥ و١٠٠ ٦ الفقرات الثاين، اجلزء باستخدام، توصية

الفقرتان الثــــاين، و١٣٨-١٦٢؛ اجلزء الفقــــرات ١٢ األول، اجلــــزء وصــــف،
و٩٤ ٩٢

١٥ الفقرة األول، يف، اجلزء التجارة النفط، اخلام،

الواردات
و٨٦ و٥٩ و٣٠ و٥٢ و٢٣ و٢٨ الثاين، الفقــــرات ٦ و١٤ تســــجيل، اجلــــزء

و١٥٠ و١٤٢-١٤٧ و١٣٦
١١٦ الفقرة اجلزء الثاين، اإلحصائية، القيمة

٣٤ األول، الفقرة اجلزء اجلمركية، االحتادات داخل التجارة يف
اجلدول ١ و٨١، الفقرتان٨٠ الثاين، اخلاص، اجلزء التجارة نظام يف

اجلدول ١ و٧٥، الفقرات٧٤ الثاين، اجلزء العام، التجارة نظام يف

١٥٩ الفقرة الثاين، املحتجزة، اجلزء
و٣٩ ٣٧ األول، الفقرات اجلزء املحلي، لالســــتعمال املفرج عنها الســــلع من
(الفقرة باء ٦٧، واملرفق الفقرة الثاين، اجلزء و٦٢؛ و٥٢ و٤٥ و٤١-٤٣

(٤
اخلاص التجارة نظام يف الواردات، اخلاصة، انظر الواردات

العام التجارة نظام انظر الواردات، يف العامة، الواردات
الثاين، الفقرة اجلزء ألف؛ ٤، واملرفق الفقرة األول، اجلزء اإلدارية الوحيدة، الوثيقة

١١٢
و١٣١- ٦ الفقرات الثــــاين، اجلزء ٢١٢؛ األول، الفقرة اجلزء الكميــــة، وحــــدات

١٣٣
جيم؛ اجلزء املرفق و٢١٤-٢١٧، ٦٦ الفقــــرات األول، اجلــــزء الوزن، وحــــدات

و١٣٣ و١٣٢ ٦ الفقرة الثاين،

الفقرة ١٢٦ اجلزء الثاين، ٦٦؛ الفقرة األول، اجلزء احلساب، وحدة

٥ الفقرة ألف املرفق الثاين، اجلزء املقيمة، الوحدة

(٥ (الفقرة الثاين، املرفق ألف، اجلزء املؤسسية، الوحدة
و٢٧٣ و٢٥١ و١٢٢ و١٠٨-١١٢ ٣٤ الفقرات األول، اجلزء التســــجيل، وقت

و٤٦ ٣٠ و و١٥ ٦ الفقرات الثاين، و٢٧٦ و٣٠٤؛ اجلزء
و٢٦٠ و٢٥٨ ٢٤٣ الفقرات اجلزء األول، حاسوبية)، (برجميات يوروتراس
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