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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
متثل إدارة الش���ؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة واجهة حيوية للتفاعل بني السياسات
العاملي���ة يف املج���االت االقتصادي���ة ،واالجتماعي���ة ،والبيئية وبني اإلج���راءات اليت تُتخذ عل���ى الصعيد الوطين.
وتعم���ل اإلدارة يف ثالث���ة جم���االت رئيس���ية مترابطة ،أال وه���ي ’1‘ :جتميع وتوليد ،وحتليل طائفة واس���عة من
البيانات واملعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تسترعي االنتباه
للمش���كالت املش���تركة وتقوم بتقييم اخليارات املتعلقة بالسياس���ات العامة؛ ‘ ’2وتيسري املفاوضات اليت جتريها
الدول األعضاء يف العديد من اهليئات احلكومية الدولية بش���أن مس���ارات العمل املش���تركة للتصدي للتحديات
العاملية القائمة أو املستجدة؛ ‘ ’3وإسداء املشورة إىل احلكومات املهتمة بشأن طرق وسبل ترمجة ما يوضع من
أُطر للسياسات العامة يف املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة إىل برامج على الصعيد القطري،
واملعاونة ،من خالل املساعدة التقنية ،على بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
أي رأي على اإلطالق سواء من
ال تعين التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذا املنشور اإلعراب عن ّ
ألي بلد ،أو إقليم ،أو مدينة،
جانب األمانة العامة لألمم املتحـدة أم مكتب العمـل الدويل بشـأن الوضع القانوين ّ
أو منطقة ،أو سلطاهتا ،أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها.
وكذلك تشري لفظة “بلد” املستخدمة يف هذا املنشور إىل أقاليم أو مناطق ،حسب االقتضاء.
وال يقصد من اس���تخدام عباريت “مناطق متقدمة النمو” و“مناطق نامية” إالّ التيس�ي�ر اإلحصائي ،وال يعرب هذا
االستخدام ،بالضرورة ،عن حكم على املرحلة اليت بلغها بلد ما أو منطقة ما يف عملية التنمية.
وتتأل���ف رم���وز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرق���ام .ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحدى وثائق
األمم املتحدة.
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منشــورات األمــم املتحـــدة
رقم املبيعA.10.XVII.13 :
حقوق الطبع © األمم املتحدة2011 ،
مجيع احلقوق حمفوظة

ج

تصدير
لقد أع ّد هذا املنشور إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام  2010وفقًا لقرار
اختذته اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني ،اليت عقدت يف نيويورك يف الفترة من  26إىل
 29شباط/فرباير  2008أ .ويف هذا القرار ،أقرت اللجنة مبادرة شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
واستراتيجيتها لتنقيح التوصيات املتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع الواردة يف الوثيقة املعنونة
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف ،التنقيح  2ب ،وطلبت أن تقدم مشاريع
التوصيات املنقحة إىل اللجنة العتمادها يف دورهتا احلادية واألربعني.
ال ودلي ً
وطلبت اللجنة أيضًا أن تقدم التوصيات املنقحة إطارًا مفاهيميًا مستكم ً
ال توجيهيًا بشأن
جتميع البيانات ونش���رها ،وأن تكون منس���قة إىل أقصى قدر ممكن م���ع التوصيات املنقحة إلحصاءات
التجارة الدولية يف اخلدمات ،وإحصاءات ميزان املدفوعات ونظام احلس���ابات القومية .وطلبت اللجنة
أن يوىل االعتبار الواجب ،يف تنقيح التوصيات ،للتقليل إىل أقصى ح ّد من تكاليف عبء مجع البيانات
وتقدمي التقارير.
ومت إع���داد املش���روع املؤقت إلحصاءات التج���ارة الدولية للبضائع لعام  2010من قبل ش���عبة
اإلحص���اءات يف األمم املتح���دة ،بالتعاون مع أعضاء فري���ق اخلرباء املعين بإحص���اءات التجارة الدولية
للبضائع وفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وأد ِمجت فيه
املدخ�ل�ات اليت وردت من املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية خالل جولتني للمش���اورات
وأقره يف دورته الثانية ،املعقودة يف الفترة من  3إىل
على نطاق العامل .واستعرض فريق اخلرباء املشروع ّ
 6تشرين الثاين/نوفمرب  ،2009وقدم إىل اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني.
واعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعني ،اليت عقدت يف نيويورك يف الفترة من
 26 - 23شباط/فرباير  ،2010مشروع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام
 2010باعتباره التوصيات الدولية اجلديدة إلحصاءات جتارة البضائع ج.
ومت إع���داد إحص���اءات التجارة الدولي���ة للبضائع لعام  2010يف إطار اجلهود اليت تبذهلا ش���عبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة لتلبية احتياجات خمتلف جمموعات املس���تخدمني من املعلومات ،بد ًءا من
واضعي سياسات التجارة الدولية وحمللي أسواق السلع إىل القائمني بتجميع حسابات ميزان املدفوعات
واحلس���ابات القومية .واملقصود بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010تقدمي توصيات ميكن
تطبيقه���ا عاملي���ًا ،وقابلة للتنفيذ ،وهي تتب���ع هنجًا متكام ً
ال لإلحصاءات االقتصادي���ة ،مبا يف ذلك ،عند
االقتضاء ،استخدام املفاهيم والتعاريف والتصنيفات واستراتيجيات جتميع البيانات املشتركة.
ويتضمن منش���ور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010إطارًا منهجيًا ش���ام ً
ال جلمع
بغض النظر عن مس���توى تطور نظمها
إحص���اءات التجارة الدولية للبضائع وجتميعها يف مجيع البلدانّ ،
اإلحصائية.

أ

انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2008 ،
امللحق رقم ،)E/2008/24( 4
الفصل األول ،الفرع .باء ،املقرر
.109/39

ب

منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.98.XVII.16 :

ج

انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2010 ،
امللحق رقم ،)E/2010/24( 4
الفصل األول ،الفرع باء ،املقرر
.103/41

ه

شكر وتقدير
أُعد منشور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام  2010من قِبل شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة بالتعاون مع أعضاء فريق اخلرباء املعين بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع على النحو التايل (بالترتيب األجبدي للبلدان واملنظمات) :األردن (ز .الطوالبه) ،أملانيا (ك.
غيري  -شيفر ،أ .كروكوف) ،أوكرانيا (ف .بيشايكو) ،إيطاليا (ب .أنيتوري) ،الربازيل (ب .بافاو)،
بلجيكا (ف .سبانيويل) ،اجلمهورية التشيكية (ف .بيتراسكوفا) ،السنغال (د .بال) ،شيلي (س.
كوبر) ،الصني (هـ .جني ،ف .غو) ،فرنسا (أ .غاليه ،ل .غاسنييه) ،الفلبني (إ .دي غوزمان) ،كندا
(س .كونتز ،أ .تورانس) ،كينيا (ب .ك .أفوسيفوا ،و.ل.إيتواسي) ،ماليزيا (س صربي) ،املغرب
(هـ .أوجلور) ،املكسيك (ج .أ .دوراند الكانتارا) ،اململكة املتحدة (س .تيودور) ،النرويج (ل.
كوربول) ،نيجرييا (ل .أو .أوغوو) ،الواليات املتحدة األمريكية (و .بوستيك جونيور ،د .أوبريغ ،د.
ديكرسون) ،السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي (أ .ج .واالكريا) ،شعبة اإلحصاءات،
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة (ف .مارخونكو ،م .رايستر،
ر .يانسن ،م .مورياوان ،ن .كومتينغيو ،و .ليو) ،صندوق النقد الدويل (ت .الكسندر) ،املكتب
اإلحصائي للجماعات األوروبية (أ .كابيك ،س .شروتر ،ك .نورتيال ،ف .كاسربيونني) ،منظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو) (م .كامبينو) ،منظمة التجارة العاملية (أ .مورير) ،منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) (أ .ليندنر) ،منظمة اجلمارك العاملية (ر .هيلر).
وتعرب ش���عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة عن امتناهنا ألعضاء فريق اخلرباء املعين بإحصاءات
التجارة الدولية للبضائع على تعاوهنم املثمر .وتعرب عن تقديرها الرفيع للمسامهات القيمة اليت قدموها
طوال فترة وضع التوصيات وخالل االجتماعني الفعليني واالجتماعات الثالثة االفتراضية للفريق .كما
تعرب الش���عبة عن امتناهنا لفرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع أ ،اليت دعمت عملية
التنقيح يف مراحلها املختلفة.
وت����ود ش����عبة اإلحص����اءات يف األمم املتحدة أيض��ا�ً أن تعرب عن تقديره����ا للمكاتب اإلحصائية
الوطني����ة ،وإلدارات اجلمارك والوكاالت احلكومية األخرى على ما قدمته من تعليقات عديدة ومفصلة
للغاية يف كثري من األحيان خالل املش����اورات على مس����توى العامل بش����أن حمتويات إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع لعام  ،2010اليت وفّرت إسهامًا وتوجيهًا هامني للنجاح يف االنتهاء من عملية الصياغة.
وق���د ج���ري إعداد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010حتت توجيه وإش���راف ف.
مارخونكو .وشارك م .رايستر ،ور .يانسن ،وم .مورياوان ،ون .كومتينغيو ،وو .ليو يف صياغة النص
يف خمتلف مراحل عملية التنقيح .واضطلع م .رايس���تر باملس���ؤولية املباش���رة عن تنظيم اجتماعات فريق
اخلرباء املعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،واملش���اورة العاملية ،وإعداد النص النهائي .ويف أثناء
االجتماعات ،قام موظفو قسم إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،التابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة ،بتقدمي دعم قيّم.

أ

فرقة العمل املعنية بإحصاءات
التجارة الدولية للبضائع هي
هيئة مشرتكة بني الوكاالت،
وتتألف من ممثلني عن :شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة،
واللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،واللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا،
ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،ومنظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية ،ومنظمة
األغذية والزراعة ،وصندوق النقد
الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية،
ومركز التجارة الدولية ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،واملكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية ،ومنظمة
الجمارك العاملية.
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1

مقدمة
ألف  -معلومات أساسية
صفر  1 -أمهي���ة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .يش�ي�ر مصطل���ح “إحصاءات التجارة
الدولي���ة للبضائ���ع” إىل نطاق متخصص ومتعدد األغراض لإلحصاءات الرمسية املعنية بتوفري بيانات عن
حتركات البضائع بني البلدان واملناطق  .2 ،1ويرجع االهتمام املستمر بالتجارة الدولية للبضائع إىل دورها
احلاسم يف التنمية االقتصادية ،ألن هذه التجارة تربط املنتجني واملستهلكني املوجودين يف خمتلف البلدان
يف نظام اقتصادي عاملي .ويف هذا السياق ،يصبح توافر إحصاءات التجارة يف الوقت املناسب وبدرجة
جودة عالية ش���رطًا مس���بقًا إلجراء التحليل املتعمق لإلنتاج واالستهالك والعمالة والدخل والرفاه العام
على كل من الصعيد القطري والصعيد العاملي.
صفر  2 -مس���تخدمو إحصاءات التجارة واس���تخداماهتا .جيري جتميع إحص���اءات التجارة
لتلبية احتياجات الكثري من املس���تخدمني ،مبا يف ذلك احلكومات؛ ودوائر األعمال التجارية؛ وجهات
جتميع اإلحصاءات االقتصادية األخرى ،مثل ميزان املدفوعات واحلس���ابات القومية؛ وخمتلف املنظمات
اإلقليمي���ة وال�ت�ي تتخطى احلدود الوطنية والدولي���ة؛ والباحثون؛ واجلمهور بوج���ه عام .وحيتاج خمتلف
املستخدمني إىل بيانات خمتلفة ،تتراوح بني جمموعات البيانات املصنفة حسب البلدان والسلع األساسية
مبستويات خمتلفة من التفصيل وبني األرقام التجميعية .وتشمل االستخدامات ما يلي:
(أ) وضع السياس���ات التجارية الوطنية واإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك املفاوضات التجارية،
ورصد االتفاقات التجارية ،وتسوية املنازعات التجارية؛
(ب) وضع السياس���ة االقتصادية العامة ،مبا يف ذلك سياس���ات التنمية املس���تدامة والسياس���ات
املتعلقة باملس���ائل املالي���ة والنقدية واهليكلية والقطاعية ،فض ً
ال ع���ن معاجلة القضايا املتصلة
بالشواغل البيئية والصحية؛
(ج) حتليل الس���وق إلجياد مصادر التوريد أو األس���واق اخلارجية ،وباالشتراك مع اإلحصاءات
اهليكلية لألعمال التجارية ،لتحديد اخلصائص االقتصادية للتجار؛
(د) حتديد موازين للعرض من أجل رصد أس���واق الس���لع األساسية ،وال سيما يف جماالت مثل
الزراعة والطاقة؛
(هـ) ختطيط اهلياكل األساسية (املوانئ واملطارات والطرق وما إىل ذلك)؛
(و) جتميع إحصاءات النقل؛

 1يشري مصطلح ‘‘إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع’’ إىل كل
من إحصاءات التجارة الخارجية
للبضائع التي تجمعها البلدان
وإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ممثلة يف مجموعات
البيانات القطرية املدمجة
واملوحّ دة التي تجمعها الوكاالت
الدولية أو اإلقليمية وتحتفظ بها.
وألغراض هذا املنشور ،سوف
يستخدم مصطلح ‘‘إحصاءات
التجارة’’ لإلشارة إىل إحصاءات
التجارة الدولية أو الخارجية
للبضائع ،ما لم يُرش إىل خالف
ذلك ،ومصطلح ‘‘بضائع’’ بنفس
معنى املصطلحني ‘‘السلع’’
و‘‘السلع األساسية’’.
2

قائمة البلدان أو املناطق التي
تقوم شعبة اإلحصاءات يف
األمم املتحدة بتجميع البيانات
اإلحصائية عنها متاحة عىل
املوقع الشبكي للشعبة http://

unstats.un.org/unsd/

.methods/m49/m49.htm
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3

انظر :أعمال املؤتمر الدويل
املتعلق باإلحصاءات االقتصادية،
املرفق األول  -إحصاءات التجارة
الخارجية ،عصبة األمم ،جنيف،
.1929

4

عصبة األممII.A.14( 1938 ،؛
والتصويب.)1939 ،

5

أوراق إحصائية ،رقم /10
التنقيح  ،1حزيران/يونيه
 ،1951منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع.XVII.1.51 :

6

منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.A.70.XVII.16 :

7

منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.A. 98.XVII.16 :

8

منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.A. 02.XVII. 17 :

(ز) جتميع عنصر الواردات يف ش�ت�ى األرقام القياس���ية لألسعار (مثل األرقام القياسية لتكاليف
املعيشة)؛
(ح) تقدمي املدخالت يف إحصاءات نظام احلسابات القومية وميزان املدفوعات والقيام بالتنبؤات
يف إطارها.
صفر  3 -ملح���ة تارخيية عن تط���ور التوصيات الدولية .رغم أن البحث ع���ن املزيد من قابلية
إحصاءات التجارة للمقارنة مس���تمر منذ فترة طويلة جدًا ،مل يتحقق تقدم يذكر حىت فترة العش���رينات
من القرن املاضي .ويف عام  ،1928نظمت عصبة األمم املؤمتر الدويل املتعلق باإلحصاءات االقتصادية،
ال���ذي خصص ج���ز ًءا كبريًا من أعماله هلذه اإلحص���اءات .ووضع املؤمتر عددًا من التوصيات بش���أن
التغطية ونُ ُظم التجارة والتقييم وتوصيف البلد الشريك شكلت أساسًا إلمكانية املقارنة الدولية بشكل
أفض���ل بني البيانات القطرية  .3ويف عام  ،1938نش���رت عصبة األم���م تقرير جلنة اخلرباء اإلحصائيني
التابع���ة هل���ا ،بعن���وان قائمة باحل ّد األدىن من الس���لع ألغراض إحص���اءات التجارة الدولي���ة  ،4فأتاحت
بذلك أول تصنيف للس���لع متفق عليه دوليًا لالس���تخدام يف إحصاءات التجارة الدولية .ونظرت اللجنة
اإلحصائية منذ إنشائها يف املسائل ذات الصلة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وتعمل على إعداد
حمس���ن للس���لع األساس���ية .وبعد االنتهاء من األعمال التحضريية ،اعتم���دت اللجنة التصنيف
تصنيف ّ
5
املوح���د للتجارة الدولية ومت نش���ره يف عام  . 1950وت���رد يف الفصل  3تفاصيل أخرى عن التصنيف
ّ
املوحد وتوصيات بشأن تصنيفات السلع األساسية.
ّ
املوحد وتنفيذه دورًا هامًا يف حتس�ي�ن إمكانية املقارنة
صفر  4 -وق���د أدى اعتماد التصنيف ّ
ب�ي�ن البيان���ات التجارية عرب البلدان .غري أنه كان يلزم القي���ام مبزيد من العمل لتوحيد كثري من العناصر
األخ���رى يف منهجية إحص���اءات التجارة الدولية للبضائع .وبدأت اللجن���ة اإلحصائية يف دورهتا الثالثة
عش���رة ،يف عام  ،1965يف إعداد جمموعة أوس���ع من التوصيات من أجل حتس�ي�ن إمكانية املقارنة بني
إحص���اءات التج���ارة الدولية .ومتابع��� ًة لقرار اللجنة ،نش���ر مكتب األمم املتح���دة اإلحصائي ،يف عام
 ،1970إحص���اءات التجارة الدولية :املفاهي���م والتعاريف  .6ونقحت تلك التوصيات يف عام 1981
ويف عام  ،1997لكي تؤخذ فيها بعني االعتبار التطورات يف املمارسات التجارية ،فض ً
ال عن التطورات
املنهجية يف جماالت اإلحصاء األخرى.
صفر  5 -واعتمدت اللجنة يف دورهتا التاس���عة والعش���رين نسخة عام  1997من التوصيات
اليت نش���رت يف  1998بعنوان إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف ،التنقيح .7 2
وملساعدة البلدان يف تنفيذ هذا التنقيح ،صدر يف عام  2004إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :دليل
جتميع اإلحصاءات  .8وجرى الترويج لكال املنش���ورين من جانب ش���عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
وغريها من الوكاالت األعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،وذلك يف مناس���بات منها جمموعة من حلقات العمل التدريبية للبلدان النامية واليت متر مبرحلة
انتقالية .وأس���همت تلك اجلهود يف تعزيز برامج إحصاءات التجارة الوطنية للبضائع وتنسيق منهجياهتا
فيما بني البلدان ،وبالتايل النهوض بتوافر البيانات التجارية وقابليتها للمقارنة بني البلدان .بيد أنه ،مبرور
الوقت ،أصبح من الواضح أن هناك حاجة إىل الدورة التالية من استعراض التوصيات وحتديثها.

ةــمدقم

باء -

رضورة هذا التنقيح

صفر  6 -اعترِف بضرورة إجراء تنقيح جديد يف األعوام األخرية من جانب كل من اخلرباء
القطريني والدوليني يف خمتلف املنتديات اإلقليمية وفوق الوطنية والدولية ،مبا فيها فرقة العمل املشتركة
ب�ي�ن الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع .وأصبح التنقيح اجلديد للتوصيات اخلاصة
بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ضروريًا جلملة أسباب ،من بينها ما يلي:
(أ) التغي�ي�رات اليت طرأت عل���ى طريقة القيام بالتجارة الدولية يف البضائع ،على س���بيل املثال
عوملة عمليات اإلنتاج والتوزيع ،والتوس���ع يف التجارة داخل الشركات ذاهتا ،واملعامالت
اليت تنطوي على عناصر جيري فيها اجلمع بني البضائع واخلدمات؛
(ب) التغريات يف احتياجات املس���تخدمني ،مب���ا يف ذلك زيادة الطلب على مزيد من املعلومات
املفصلة واملقدمة يف الوقت املناس���ب ألغراض املفاوضات املتعلقة بالوصول إىل األس���واق
والسياسات التجارية ،واألحباث اليت جتريها دوائر األعمال فيما يتعلق بالسوق ،والتحليالت
االقتصادية (من قبيل الربط بني بيانات الصناعة والبيانات التجارية)؛
(ج) التغ�ي�رات يف البيئ���ة القانونية ،من قبيل قيام جملس منظمة اجلم���ارك العاملية باعتماد اتفاقية
كيوتو املنقحة واإلجراءات القانونية/اإلدارية اجلديدة لتوفري مزيد من األمن ولزيادة تبسيط
إجراءات اجلمارك؛
(د) زيادة استخدام مصادر البيانات غري اجلمركية ،وال سيما يف البلدان األعضاء يف احتاد مجركي؛
(هـ) التغ�ي�رات يف األُ ُط���ر اإلحصائي���ة ذات الصلة ،من قبي���ل نظام احلس���ابات الوطنية وميزان
املدفوعات؛
(و) احلاج���ة إىل توصي���ات إضافية بش���أن اس���تراتيجيات جتميع البيانات ،واجل���ودة والبيانات
الوصفية ،والنشر؛
(ز) احلاجة إىل مزيد من التوضيح بشأن بعض املفاهيم القائمة والنهوض بتيسري القراءة بصفة عامة.

جيم  -تنظيم عملية التنقيح
صفر  7 -الش����روع يف عملي����ة التنقيح .خالل عام  ،2007بالتش����اور مع فرق����ة العمل املعنية
بإحص����اءات التجارة الدولية للبضائع ،وضعت ش����عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة اس����تراتيجية لعملية
التنقي����ح ،مب����ا يف ذل����ك حتدي����د املجاالت اليت حتت����اج إىل تنقيح خ����اص ،وصياغة ج����دول زمين وحتديد
اختصاصات فريق اخلرباء املقترح املعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،الذي من ش����أنه أن يساعد
يف عملية التنقيح .ويف ش����باط/فرباير  ،2008قدمت مقترحات الش����عبة إىل اللجنة للنظر فيها يف دورهتا
التاس����عة والثالثني .وأيدت اللجنة مبادرة الش����عبة واس����تراتيجيتها ،وطلبت أن يقدم مشروع التوصيات
املنقح����ة العتم����اده يف دورهت����ا احلادية واألربعني ،يف ع����ام  .2010وطلبت اللجن����ة ،يف مجلة أمور ،أن
تتضمن التوصيات املنقحة إطارًا مفاهيميًا مس����تكمالً ،وإرش����ادات بش����أن جتميع البيانات ونشرها ،يف
س����ياق هنج متكامل لإلحصاءات االقتصادية .وطلبت أيضًا أن جتري املواءمة بني التوصيات املنقّحة إىل
أقصى ح ّد ممكن مع التوصيات املستكملة املتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات ،وإحصاءات
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9

انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2008 ،
امللحق رقم ،)E/2008/24( 4
القصل األول ،الفرع باء ،املقرر
.109/39

 10لالطالع عىل معلومات شاملة
عن عملية التنقيح ،بما فيها
تقارير اجتماعات فريق الخرباء
املعني بإحصاءات التجارة
الدولية للبضائع والتقارير
املتعلقة بنتائج املشاورات
العاملية ،انظر :املوقع الشبكي
لشعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة http://unstats.un.org/
unsd/trade/EG - IMTS/
EG - IMTS%20web%20

.announcement.htm

ميزان املدفوعات واحلس����ابات القومية ،وأن يوىل االهتمام الواجب ملس����ألة تقليل تكاليف مجع البيانات
وجتميعها  9إىل أدىن ح ّد.
صفر  8 -مشاركة البلدان يف عملية التنقيح .ولتوفري آلية للمشاركة الف ّعالة من قِبل البلدان يف
عملية التنقيح ،عقدت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة أول اجتماع لفريق اخلرباء املعين بإحصاءات
التجارة الدولية للبضائع يف الفترة من  3إىل  6كانون األول/ديسمرب  .2007ويتألف الفريق من خرباء
وطنيني من البلدان املتقدمة النمو والنامية من خمتلف املناطق .كما ُدعي إىل املشاركة عدد من املنظمات
الدولية اليت تنشط يف إنتاج و/أو استخدام إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .واتفق فريق اخلرباء على
احلاجة إىل إصدار نس���خة جديدة من التوصيات وحدد جمموعة من القضايا اليت تلزم بش���أهنا املش���ورة
عل���ى الصعي���د العاملي من أجل حتديد نطاق التوصيات املنقحة املقبل���ة .ويف الفترة بني أيار/مايو ومتوز/
يوليه  ،2008أجريت مشاورة عاملية بشأن هذه القضايا وشارك فيها أكثر من  100بلد .10
صفر  9 -وخالل الفترة  ،2009 - 2008مت تنظيم ثالثة اجتماعات افتراضية لفريق اخلرباء
إلعداد املش���روع املؤقت إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام  ،2010الذي
س���يتضمن التوصيات املنقحة واملواد التفسريية ذات الصلة .ويف آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب ،2009
أُجريت جولة أخرى من املشاورات على نطاق العامل بشأن املشروع املؤقت الكامل .وشارك أكثر من
 100بلد يف هذه املش���اورة العاملية .وأتاحت تعليقاهتا واقتراحاهتا إرش���ادات هامة للتنقيح .وشاركت
فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع يف عملية التنقيح وقدم فرادى أعضائها مسامهات
قيّمة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010يف املراحل املختلفة من عملية التنقيح.
صفر  10 -وأي���د االجتم���اع الث���اين لفريق اخلرباء ،ال���ذي عقد يف الفترة من  6 - 3تش���رين
الثاين/نوفمرب  ،2009مش���روع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  ،2010رهنًا بعدة تعديالت
وإيضاحات ،وقدمت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مشروع التوصيات املنقحة يف كانون الثاين/
يناير  2010إىل اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني العتماده.
صفر  11 -موافقة اللجنة اإلحصائية .واعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعني،
املعقودة يف الفترة من  26 - 23شباط/فرباير  ،2010التوصيات اجلديدة إلحصاءات التجارة الدولية
للبضائ���ع ،عل���ى النحو الوارد يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع :املفاهيم والتعاريف لعام 2010
(انظر اإلطار  1 - 0لالطالع على التفاصيل).
صفر  12 -املبادئ األساس���ية لإلحصاءات الرمسية .تشكل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
سترش���د يف جتميعها بـاملبادئ األساس���ية لإلحص���اءات الرمسية (انظـر
ج���ز ًءا من اإلحصاءات الرمسية ويُ ُ
اإلطار  2 - 0أدناه) .وقد روعيت تلك املبادئ مراعاة كاملة يف أثناء إعداد إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع لعام .2010
صفر  13 -اعتب���ارات إضافية .وباإلضافة إىل ذلك ،استُرش���د يف إع���داد التوصيات ،يف مجلة
أمور ،باالعتبارات التالية:
(أ) ينبغي النظر إىل احتياجات املجموعات الرئيسية للمستعملني على أهنا نقطة انطالق ،وأن
تُؤخ���ذ يف االعتب���ار إىل أقصى ح ّد ممكن لضمان أن تكون البيان���ات اليت يتم مجعها ذات
صلة بالسياس���ات العامة ،وتليب احتياجات أوساط األعمال والتجارة ،وتوفّر أساسًا متينًا
إلدماج إحصاءات التجارة يف اإلطار األوسع لإلحصاءات االقتصادية؛

ةــمدقم
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اإلطار صفر 1 -

قرار ل ّلجنة اإلحصائية ،يف دورتها الحادية واألربعني ،يف عام 2010

أ

إن اللجنة اإلحصائية:
أعربت عن تقديرها العظيم للجهود التي تبذلها شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لتنظيم
عملية التنقيح الجارية بكفاءة ،بما يف ذلك إجراء املشاورات عىل الصعيد العاملي ،وأثنت عىل
مساهمات كل من فريق الخرباء املعني بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وفرقة العمل
املعنية بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وعىل مساهمات البلدان؛

(أ)

(ب) أقرَّت وثيقة “إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام  ،”2010وأيدت
برنامج التنفيذ كما هو مبني يف الفقرات  25إىل  31من تقرير األمني العام بشأن إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ( ،)E/CN.3/2010/5بما يف ذلك األعمال التحضريية املتعلقة بـدليل
مجمِّعي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وأنشطة املساعدة التقنية املستمرة؛
(ج)

(د)

(هـ)

(و)

طلبت إىل فريق الخرباء وفرقة العمل مواصلة عملهما ،والرتكيز عىل تنفيذ وثيقة إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام  ،2010وإيالء االعتبار الواجب للظروف
الوطنية ،وتحقيق االتساق بني ممارسات جمع البيانات الوطنية واإلقليمية ،وإجراء دراسات
املقارنة املتعلقة بها؛
طلبت إيالء قدر أكرب من االهتمام لتعزيز الرتتيبات املؤسسية يف البلدان ،بهدف كفالة إيجاد
آليات تنسيق وطنية مالئمة لجمع إحصاءات عالية الجودة للتجارة الدولية للبضائع؛ وطلبت
أيضا ً أن يُكفل التعاون مع مجمِّعي اإلحصاءات عن التجارة الدولية يف الخدمات ،وميزان
املدفوعات ،والحسابات الوطنية؛
أقرَّت بأهمية قاعدة األمم املتحدة إلحصاءات تجارة السلع األساسية بوصفها قاعدة املعلومات
العاملية ومركز املعلومات املتعلقة بالتجارة الدولية للبضائع ،وطلبت إىل شعبة اإلحصاءات يف
األمم املتحدة أن تعزز ما تتسم به من خصائص وما لديها من بيانات فوقية؛
نصحت بأن يوىل يف جدول األعمال البحثي املقبل االعتبار الواجب لالحتياجات الناشئة يف
مجال السياسات التجارية ،واملسائل املتعلقة بالعوملة؛ ونصحت يف هذا السياق باالستزادة من
استطالع أوجه الصلة مع إحصاءات املؤسسات التجارية وقياس تجارة البضائع من حيث
القيمة املضافة.

(ب) وينبغي إجراء التنقيح يف تش���اور وثيق مع املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الوطنية
األخرى املش���اركة يف جتمي���ع إحصاءات التج���ارة واملنظمات ذات الصلة س���واء كانت
منظمات دولية أم تتجاوز حدود الوالية الوطنية؛
(ج) وينبغ���ي احل���رص ،أثناء تقدمي توصيات بش���أن بنود البيان���ات وتعاريفها ،عل���ى ما يلي:
‘ ’1أن تتواف���ر مص���ادر البيانات الالزمة يف معظم البل���دان من أجل جتميع هذه البيانات،
‘ ’2أالّ يش���كل مج���ع البيانات املوصى هبا عبئًا كبريًا إضافيًا فيم���ا يتعلق بتقدمي التقارير،
‘ ’3أن ّ
ميك���ن لغالبية البل���دان تنفيذ إجراءات اجلمع لضمان حتس�ي�ن إمكانية املقارنة بني
البلدان؛

أ

انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2010 ،
امللحق رقم ،)E/2010/24( 4
الفصل األول ،الفرع باء ،املقرر
.103/41
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اإلطار صفر 2 -
ب

املبادئ األساسية لإلحصاءات
الرسمية لألمم املتحدة متاحة عىل
موقع شعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة عىل الشبكة العاملية يف

http://unstats.un.org/unsd/
dnss/gp/fundprinciples.

.aspx

املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية لألمم املتحدة

ب

املبدأ  - 1إن اإلحصاءات الرسمية عنرص ال غنى عنه يف النظام اإلعالمي أليّ مجتمع ديمقراطي،
بما تقدمه للحكومة واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية
والبيئية .ولتحقيق ذلك ،يتعني أن تقوم الوكاالت املعنية باإلحصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته
العملية من البيانات اإلحصائية وتوفريه للمواطنني بتجرد وفاء بحقهم يف التماس املعلومات.
املبدأ  - 2حفاظا ً عىل الثقة يف اإلحصاءات الرسمية ،يلزم أن تقوم الوكاالت اإلحصائية ،وفقا ً
العتبارات فنية دقيقة تشمل املبادئ العلمية واآلداب املهنية ،بتحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات
اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها.
املبدأ  - 3تيسريا ً للتفسري السليم للبيانات ،تقوم الوكاالت اإلحصائية وفقا ً للمعايري العلمية بعرض
املعلومات املتعلقة بمصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنها.
املبدأ  - 4للوكاالت اإلحصائية أن تعلق عىل أيّ تفسري خاطئ أو استعمال غري سليم لإلحصاءات.
املبدأ  - 5يجوز الحصول عىل البيانات ،لألغراض اإلحصائية ،من أيّ مصدر كان ،سواء من
الدراسات االستقصائية أم من السجالت اإلدارية .وينبغي للوكاالت اإلحصائية وهي تختار املصدر أن
تضع يف االعتبار عنارص النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يقع عىل كاهل املجيبني.
املبدأ  - 6يتعني إضفاء الرسية التامة عىل البيانات املتعلقة بأفراد التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية
ألغراض إعداد اإلحصاءات ،سواء تعلقت بأشخاص طبيعيني أم معنويني ،ويتعني استخدامها قرصا ً يف
األغراض اإلحصائية.
املبدأ  - 7تعلن عىل املأل القوانني واإلجراءات والتدابري التي تعمل بموجبها ال ُن ُظم اإلحصائية.
املبدأ  - 8التنسيق بني الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان ،أمر رضوري لتحقيق االتساق والفعالية
يف النظام اإلحصائي.
املبدأ  - 9قيام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد من البلدان باستخدام املفاهيم والتصنيفات واألساليب
الدولية يعزز اتساق ال ُن ُظم اإلحصائية وكفاءتها عىل جميع املستويات الرسمية.
املبدأ  - 10التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف مجال اإلحصاءات يسهم يف تحسني ُن ُظم اإلحصاءات
الرسمية يف جميع البلدان.

(د) وينبغ���ي أن ينظ���ر إىل التنقيح يف س���ياق تعزيز األخ���ذ يف النُ ُظم اإلحصائي���ة الوطنية بنهج
متكام���ل لإلحصاءات االقتصادية ،األمر الذي يقتضي ،قدر اإلمكان ،اس���تخدام مفاهيم
موحدة لتجميع البيانات تتس���م بالتواؤم من أجل حتقيق أقصى قدر
وتصنيفات وأس���اليب ّ
من الكفاءة وتقليل عبء تقدمي التقارير إىل احل ّد األدىن؛
(هـ) وينبغي أن يوفر الدليل املنقح للقائمني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع توجيهات
إضافية بشأن مزيد من املسائل العملية/التقنية ملساعدة البلدان يف تنفيذ التوصيات املنقحة.

ةــمدقم
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اإلطار املفاهيمي

صفر  14 -إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010واإلحصاءات االقتصادية األخرى.
هت���دف إحص���اءات التجارة الدولية للبضائ���ع إىل تلبية االحتياجات من املعلوم���ات ملختلف جمموعات
املس���تخدمني ،بد ًءا من واضعي سياس���ات التجارة الدولية وحمللي أسواق الس���لع إىل القائمني بتجميع
مي���زان املدفوعات واحلس���ابات القومية .ويتمث���ل القصد من إحصاءات التج���ارة الدولية للبضائع لعام
 2010يف تقدمي توصيات عملية وميكن تطبيقها عامليًا .ويتجلى يف إطارها املفاهيمي كل من طابع هذه
اإلحص���اءات املتعدد األغراض واحلرص على توافر مصادر البيانات وإجراءات جتميع البيانات الكافية.
ويُتّب���ع فيها هن���ج متكامل لإلحصاءات االقتصادية ،مبا يف ذلك ،حس���ب االقتضاء ،اس���تخدام املفاهيم
املوحدة لتجميع البيانات.
والتعاريف والتصنيفات واالستراتيجيات ّ
صفر  15 -وجتدر اإلشارة إىل أن استخدام مصطلح “التجارة” يف اسم هذا املجال اإلحصائي
ه���و انع���كاس للدور املهيمن الذي ميثله البيع والش���راء يف إحداث تدفقات البضائع عرب احلدود .بيد أنه
يغطي أيضًا العديد من التحركات األخرى للبضائع بني البلدان.
 16 - 0مت وضع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  ،2010ودليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،ونظام احلسابات القومية لعام  ،2008ودليل إحصاءات
التج���ارة الدولية يف اخلدمات لع���ام  ،2010وإحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع لعام  2010بعد
إعداد نظام احلس���ابات القومية لعام  11 2008والطبعة السادس���ة من دليل ميزان املدفوعات ووضع
االس���تثمار ال���دويل  ،12وبالت���وازي مع دليل إحص���اءات التجارة الدولية يف اخلدم���ات لعام 2010
املنقح .وهي تتضمن توصيات هتدف إىل جعل البيانات املجمعة على أساس���ها متس���قة قدر اإلمكان
م���ع متطلبات تلك النُ ُظم .غري أهنا ،بإيالئها األولوية للحاجة إىل اإلحصاءات اليت تعكس التحركات
املادية للبضائع عرب احلدود ،حتافظ على العناصر الرئيسية لإلطار املفاهيمي املحدد يف الطبعات السابقة
م���ن التوصيات ،ال�ت�ي ختتلف يف عدة جوانب هامة عن اإلطار املفاهيمي املعتمد يف نظام احلس���ابات
القومية لعام  2008ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة .لذلك يلزم،
بوج���ه عام ،تعدي���ل البيانات املجمعة وفقًا للتوصيات الواردة يف منش���ور إحصاءات التجارة الدولية
للبضائ���ع لعام  2010قبل اس���تخدامها يف اإلحصاءات املبنية على منهجية مي���زان املدفوعات (انظر
املرفق واو لالطالع على التفاصيل).
صفر  17 -فمن الضروري ،على سبيل املثال ،إجراء تعديالت على النطاق ألن التغطية املوصى
هبا يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010أوس���ع نطاقًا من حتركات البضائع عرب احلدود
بسبب تغيري امللكية بني املقيمني وغري املقيمني ،وهي اليت هتم القائمني بتجميع ميزان املدفوعات .ومن
ناحي���ة أخرى ،تعاجل إحصاءات ميزان املدفوعات مجي���ع املعامالت اليت حيدث فيها تغيري يف امللكية بني
املقيم�ي�ن وغري املقيمني باعتبارها جتارة دولي���ة ،حىت إذا مل تعرب البضائع حدود اإلقليم االقتصادي للبلد
القائ���م بالتجمي���ع .وتقع هذه املعامالت خارج نطاق إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام .2010
ولذلك ،فإن جتميع ميزان املدفوعات وإحصاءات احلس���ابات القومية يتطلب اس���تخدام مصادر أخرى
للبيانات وللتقديرات كذلك .كما أن تقدير قيمة البضائع املس���توردة املوصى به يف إحصاءات التجارة
الدولي���ة للبضائع لعام  2010يش���مل تكالي���ف النقل والتأمني الالزمة جلل���ب البضائع إىل حدود البلد
املس���تورد (التقييم من نوع الكلفة والتأمني وأجور الش���حن (س���يف)) ،يف حني أن النُ ُظم املستندة إىل

 11نظام الحسابات القومية لعام
 ،2008املفوضية األوروبية،
صندوق النقد الدويل ،منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،األمم املتحدة ،البنك
الدويل؛ يمكن االطالع عليه
بصيغة  PDFعىل املوقع الشبكي
لشعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة http://unstats.un.org/
unsd/nationalaccount/

.sna2008.asp

 12دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،صندوق النقد الدويل،
2008؛ يمكن االطالع عليه
إلكرتونيـا ً عىل املوقع الشبكي
للصندوق http://www.imf.
org/external/pubs/ft/

.bop/2007/bopman6.htm
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 13انظر :دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرتان 26 - 10
و.27 - 10

موحدًا لكل من البضائع املصدرة واملستوردة عند حدود بلد التصدير
ميزان املدفوعات تتطلب تقييمًا ّ
(التقييم من نوع تسليم ظهر السفينة (فوب)).
صفر  18 -تغي�ي�ر امللكي���ة .يُعتمد يف املجموعات الوطنية لبيانات التج���ارة اخلارجية للبضائع،
بوجه عام ،على املصادر اإلدارية للبيانات ،وتع ّد لتسجيل املعامالت املرتبطة باحلركة املادية للبضائع عرب
احل���دود .وتفتقر نُ ُظ���م مجع البيانات إىل اآلليات الالزمة لتحديد زمن حدوث التغيري يف امللكية ومكانه
ومن حيدث معه .ومع ذلك ،فنظرًا ألن معظم الس���لع األساس���ية املتداولة تعرب احلدود كجزء من عملية
الش���راء والبيع الطبيعية بني مس���تورد ومص��� ّدر ،فإن حركة البضائع عرب احل���دود تقارب إىل ح ّد كبري
تغيري امللكية  .13ويرد يف املرفق واو وصف مفصل للعالقة بني إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام
 2010ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة/نظام احلسابات القومية لعام
.2008

هاء  -هيكل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010
صفر  19 -يتألف منشور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام 2010
من مقدمة ،و 11فصالً ،وستة مرفقات ،بياهنا كالتايل:
مقدمة
الفصول
 النطاق ووقت التسجيلاألول
 النظام التجاريالثاين
 تصنيفات السلعالثالث
 التقييمالرابع
اخلامس  -قياس الكمية
السادس  -البلد الشريك
 وسيلة النقلالسابع
 استراتيجيات جتميع البياناتالثامن
 جودة البيانات والبيانات الوصفيةالتاسع
 النشرالعاشر
احلادي عشر -مواضيع تكميلية
املرفقات
ألف  -املفاهيم والتعاريف األساسية للحسابات القومية وميزان املدفوعات
باء  -تعريف مصطلحات مجركية خمتارة
جيم  -قواعد املنشأ

ةــمدقم

دال  -القواع���د املتعلق���ة بالتقييم اجلمركي الواردة يف االتفاق بش���أن تنفيذ املادة الس���ابعة من
االتف���اق العام حول التعرفات اجلمركية والتجارة لع���ام ( 1994اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن التقييم اجلمركي)
هاء  -شروط تسليم البضائع
واو  -االختالفات املفاهيمية بني إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010ودليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة

واو -

موجز التوصيات املنقحة

صفر  20 -التوصيات ومواطن التش���جيع .ألغراض إحصاءات التج���ارة الدولية للبضائع لعام
 ،2010يش�ي�ر املصطل���ح “يوص���ى به” إىل معي���ار ينبغي أن متتثل له البلدان ،يف حني يش�ي�ر املصطلح
“يشجع” إىل ممارسة مستصوبة وإن مل تكن جز ًءا من هذا املعيار .ويرد يف اجلدول صفر  1 -ملخص
للتوصيات ومواطن التش���جيع الرئيسية يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام
( 2010بترتيب ظهورها) ،مع بيان ما إذا كانت حم ّدثة أو جديدة .وفيما يتعلق باملس���ائل اليت قد هتم
القائمني بتجميع إحصاءات التجارة اخلارجية للبضائع ومس���تخدميها ولكن مل تتم تغطيتها صراحة يف
تشجع البلدان على إعداد معاجلات خاصة هبا وعلى
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام َّ ،2010
توثيقها بوضوح يف بياناهتا الوصفية.

زاي  -التنفيذ
صفر  21 -برنامج التنفيذ .س���وف تضطلع ش���عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،بالتعاون مع
فري���ق اخلرباء املع�ن�ي بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وفرقة العمل املش���تركة بني الوكاالت املعنية
بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،بوضع برنامج مفصل ملساعدة البلدان يف تنفيذ إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع لعام  .2010وسيشمل الربنامج إعداد النسخة املحدثة من إحصاءات التجارة الدولية
للبضائ���ع :دليل القائمني بالتجميع (دلي���ل القائمني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع) ،فض ً
ال
عن أنش���طة بناء القدرات مثل حلقات العمل التدريبية اإلقليمية وبعثات املس���اعدة التقنية وإعداد املواد
التقنية التكميلية ذات الصلة.
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الجدول صفر 1 -

موجز للتوصيات ومواطن التشجيع الرئيسية الواردة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010وعالقتها
بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،التنقيح 2
التوصيات ومواطن التشجيع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010

عالقتها بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح 2

نطاق ووقت التسجيل (الفصل األول)
ألف  -املبادئ التوجيهية العامة
 - 1كمبدأ توجيهي عام ،تسجل جميع السلع التي تشكل إضافة إىل رصيد املوارد املادية لبلد ما أو
خصما ً منه بدخولها (واردات) أو بمغادرتها (صادرات) إقليمه االقتصادي (الفقرة )2 - 1

دون تغيري

 - 2التجارة دون العتبات الجمركية واإلحصائية :يجري تقديرها وإدراجها إذا كانت لها أهمية
اقتصادية (الفقرة )3 - 1
 - 3تغيري امللكية :ال يُستخدم كمعايري لتسجيل بضائع معينة إال ّ يف حاالت استثنائية حني
ال ينطبق املبدأ التوجيهي العام أو ال يكون كافيا ً ()4 - 1

موطن تشجيع جديد

 - 4وقت التسجيل :كمبدأ توجيهي عام ،تسجل السلع وقت دخولها إىل اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو
خروجها منه (الفقرة  .)8 - 1ويف حالة ُن ُظم جمع البيانات القائمة عىل الجمارك ،يمكن تقريب
هذا الوقت يف كثري من األحيان باستخدام تاريخ تقديم البيان الجمركي (الفقرة )22 - 2
باء -

توصية جديدة
دون تغيري

املبادئ التوجيهية املحددة

 - 5املبادئ التوجيهية املحددة :تدرج بعض فئات السلع ،ويدرج بعضها الذي يتسم بأهمية
خاصة للمستخدمني عىل أن يسجل عىل حدة (الرمز) ،وتستبعد بضائع أخرى (الفقرات - 1
 9إىل )55 - 1

توصية محدثة

 - 6يستبعد مع تسجيله عىل حدة :تستبعد فئات معينة من السلع ولكن تسجل كل منها عىل
حدة الستخدامها يف ميزان املدفوعات والحسابات القومية وأغراض أخرى (الفقرات 9 - 1
و 56 - 1إىل )60 - 1

توصية محدثة

 - 7الوسائط ،سواء يف ذلك املسجلة أم غري املسجلة :تدرج بالقيمة الكاملة للعملية ،باستثناء
الوسائط املستخدمة لنقل برامج مخصصة أو برامج مكتوبة لعميل معني أو أصول من أيّ
نوع ،فينبغي استبعادها (الفقرة )18 - 1

توصية محدثة

 - 8السلع ألغراض التجهيز مع تغيري يف امللكية أو بدونه :تدرج بقيمتها الكاملة (اإلجمالية)
(الفقرتان  19 - 1و)20 - 1

توصية محدثة

 - 9السلع ألغراض التجهيز وكذلك السلع الناتجة عن هذا التجهيز يف حال عدم حدوث تغيري يف امللكية:
تدرج وتحدد بشكل واضح (يفضل أن يكون لها رمز) يف إحصاءات التجارة (الفقرة )21 - 1

موطن تشجيع جديد

 - 10السلع التي تعرب الحدود نتيجة للمعامالت بني أطراف عىل صلة :تدرج وتحدد بشكل منفصل
(الرمز) (الفقرة )22 - 1

موطن تشجيع جديد

 - 11املصيد من األسماك واملعادن املستخرجة من قاع البحر واملنتشلة؛ صهاريج الصابورة،
واملخازن ،ومخازن الوقود ،وأخشاب فرش الشحنات :تدرج جميع العمليات ،وليس فقط
ما يقع منها داخل اإلقليم االقتصادي بل أيضا ً العمليات التي تقع خارجه عندما تكون لها
أهمية اقتصادية أو بيئية كبرية (الفقرتان  31 - 1و)32 - 1

توصية محدثة

 - 12السلع التي يجري نقلها فقط عرب بلد ما والسلع التي يُسمح بدخولها أو إرسالها بصفة
مؤقتة :تستبعد (الفقرات من  41 - 1إىل )44 - 1

توصية محدثة

ةــمدقم
التوصيات ومواطن التشجيع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010

11

عالقتها بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح 2

نظام التجارة (الفصل الثاني)
 - 13استخدام اتفاقية كيوتو املنقحة أ :تستخدم ،قدر اإلمكان ،تعاريف املصطلحات الجمركية
الواردة يف مرفقات اتفاقية كيوتو املنقحة (الفقرة )3 - 2

دون تغيري

 - 14عنارص اإلقليم اإلحصائي :يتم توضيح أيّ العنارص موجود ومدرج يف اإلقليم اإلحصائي
(الفقرة )3 - 2

توصية جديدة

 - 15الواردات املعادة وإعادة التصدير :تدرج وتحدد (بالرموز) بشكل منفصل ألغراض التحليل
(الفقرات  16 - 2إىل )18 - 2

توصية جديدة

 - 16رموز اإلجراءات الجمركيةُ :تجعل املعلومات املتعلقة باإلجراءات الجمركية املطبقة عىل
املعامالت الفردية جزءًا من مجموعة البيانات إلحصاءات التجارة (الفقرات  19 - 2و)6 - 8

توصية جديدة

 - 17النظام التجاري  :يُستخدم نظام التجارة العام لتجميع كل من إحصاءات االسترياد والتصدير
(الفقرة )20 - 2؛ وحيثما يستخدم نظام التجارة الخاص ،تجمّع إحصاءات عن السلع
الواردة إىل األماكن املخصصة للمستودعات الجمركية أو األماكن املخصصة للتجهيز الداخيل
أو املناطق الصناعية الحرة أو املناطق التجارية الحرة والصادرة منها ،حسب االقتضاء ،أو
تقديرها بما يتيح تقدير البيانات عىل أساس نظام التجارة العام (الفقرة )28 - 2

دون تغيري

تصنيفات السلع (الفصل الثالث)
 - 18النظام املنسق :يُستخدم النظام املنسق ألغراض جمع وتجميع ونرش إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع (الفقرة )11 - 3

دون تغيري

 - 19التصنيف املوحّ د للتجارة الدولية :يُستخدم التصنيف املوحّ د لنرش إحصاءات التجارة
وتحليلها وفقا ً ملتطلبات املستخدمني (الفقرة )19 - 3

توصية جديدة

التقييم (الفصل الرابع)
 - 20القيمة اإلحصائية :تسجل قيمة إحصائية لجميع البضائع املشمولة يف إحصاءات التجارة،
سواء كانت مباعة ،أو تمت مبادلتها أو مقدمة دون مقابل (الفقرة )1 - 4

توصية محدثة

 - 21اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن التقييم ب :يُعتمد اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
التقييم الجمركي كأساس لتقييم التجارة الدولية للبضائع لألغراض اإلحصائية (الفقرة )4 - 4

دون تغيري

 - 22القيمة اإلحصائية للبضائع املصدرة واملستوردة :يُستخدم تقييم تسليم ظهر السفينة (من
نوع فوب) لتقييم الصادرات (حدود البلد املص ّدر) وتقييم التكلفة والتأمني والشحن (من
نوع سيف) للواردات (حدود البلد املستورد)؛ وتشجَّ ع البلدان عىل تجميع القيمة من نوع
تسليم ظهر السفينة كمعلومات تكميلية بالنسبة للبضائع املستوردة (الفقرة )8 - 4

توصية محدثة

 - 23تجميع البيانات عن الشحن والتأمني :البلدان التي تكتفي بتجميع القيم من نوع سيف عن
الواردات تشجَّ ع عىل تجميع بيانات منفصلة عن الشحن والتأمني ،بأقىص مستوى ممكن من
التفصيل بالنسبة للسلع والرشكاء (الفقرة )9 - 4

موطن تشجيع محدث

 - 24تقييم فئات خاصة من السلع ُ :تتبع التوصيات اإلضافية (الفقرة )15 - 4

توصية محدثة

أ منظمة التجارة العاملية ،االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية (بصيغتها املعدلة) (اتفاقية كيوتو املنقحة) ،بروكسل.2006 ،
ب انظر :منظمة التجارة العاملية ،تنائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف :النصوص القانونية ،جنيف :1995 ،اتفاق بشأن تنفيذ
املادة السابعة من االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة  ،1994الجزء األول“ ،قواعد بشأن التقييم الجمركي” (اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
نسخت القواعد يف املرفق دال أدناه.
التقييم الجمركي)؛ وقد اس ُت ِ
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عالقتها بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح 2

 - 25سعر الرصف ألغراض التحويل :حيثما يكون تحويل العملة رضورياً ،يُستخدم سعر الرصف
الذي تنرشه السلطات الوطنية املختصة يف البلد حسب األصول الواجبة ،بما يعكس القيمة
الجارية لهذه العملة يف املعامالت التجارية من حيث عملة البلد املبلِّغ ،ويمثل السعر السائد
بالفعل يف وقت االسترياد أو التصدير (الفقرة )19 - 4

دون تغيري

 - 26سعر الرصف للتحويل :إذا لم يتوافر سعر التحويل يف وقت التصدير أو االسترياد ،يُستخدم
متوسط سعر الرصف ألقرص فرتة ممكنة التطبيق (الفقرة )20 - 4

دون تغيري

 - 27تعدد أسعار الرصف الرسمية :حيثما ترسي أسعار رسمية متعددة للرصف ،يستخدم
السعر الفعيل املطبق عىل معامالت معينة (الفقرة )21 - 4

دون تغيري

قياس الكمية (الفصل الخامس)
 - 28تجميع املعلومات الكمية واإلبالغ عنهاُ :تجمّع املعلومات الكمية أو تق َّدر ،ويتم التحقق من
ج
صحة هذه املعلومات واإلبالغ عنها بوحدات منظمة الجمارك العاملية القياسية للكمية
وبالوزن الصايف فيما يتعلق بجميع املعامالت التجارية (الفقرة )5 - 5

توصية محدثة

 - 29عوامل التحويل الكمي :تبينَّ يف البيانات الوصفية عوامل التحويل إىل الوحدات القياسية
املوىص بها يف حالة استخدام وحدات كمية غري الوحدات القياسية للمنظمة العاملية للجمارك
أو استخدام وحدات كمية مختلفة عن الوحدة املوىص بها لسلعة أساسية معينة (العناوين
الفرعية املؤلفة من ستة أرقام للنظام املنسق) (الفقرة ( 5 - 5د))

توصية محدثة

البلد الرشيك (الفصل السادس)
 - 30بلد املنشأ :تتبع األحكام ذات الصلة من اتفاقية كيوتو املنقحة لتحديد بلد املنشأ (الفقرة )7 - 6

دون تغيري

 - 31توصيف البلد الرشيك :يُدرج بلد املنشأ بالنسبة للواردات؛ وبلد آخر مقصد معروف بالنسبة
للصادرات (الفقرة )25 - 6

دون تغيري

 - 32بلد اإلرسال :فيما يتعلق بالواردات ،يُدرج بلد اإلرسال لتوصيف البلد الرشيك الثاني إىل جانب
بلد املنشأ؛ وفيما يتعلق بالصادرات ،يشجَّ ع التجميع اإلضايف لبلد اإلرسال (الفقرة )26 - 6

توصية محدثة

 - 33حساب املوازين التجارية :تستخدم الواردات حسب بلد املنشأ والصادرات حسب بلد آخر
مقصد معروف (الفقرة )27 - 6

توصية جديدة

 - 34اإلقليم االقتصادي للرشكاء التجاريني :يُستخدم اإلقليم االقتصادي للرشكاء التجاريني
باعتباره األساس الذي يُستند إليه تجميع اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة حسب الرشيك
(الفقرة )28 - 6

توصية محدثة

واسطة النقل (الفصل السابع)
 - 35تجميع واسطة النقل :يتم تجميع ونرش إحصاءات التجارة الدولية للبضائع حسب واسطة
النقل عىل املستوى األكثـر تفصيالً للسلع (كبعد جديد للبيانات) (الفقرة )1 - 7

توصية جديدة

 - 36تسجيل واسطة النقلُ :تسجل كواسطة للنقل وسيلة النقل املستخدمة عند دخول السلع أو
مغادرتها اإلقليم االقتصادي (الفقرة )1 - 7

توصية جديدة

 - 37التصنيف :يُشار بوضوح إىل محتويات الفئات املستخدمة؛ وتشجَّ ع الدول عىل اتباع التصنيف
املقرتح لتجميع إحصاءات التجارة واإلبالغ عنها حسب واسطة النقل (الفقرتان  2 - 7و)3 - 7

توصية جديدة

ج انظر :املنظمة العاملية للجمارك ،مذكرات توضيحية للنظام املوحّ د لوصف السلع األساسية وترميزها ،الطبعة الثانية ،بروكسل ،1996 ،املرفق الثاني.

ةــمدقم
التوصيات ومواطن التشجيع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010

عالقتها بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح 2

اسرتاتيجيات تجميع البيانات (الفصل الثامن)
 - 38استخدام سجالت الجمارك  :تستخدم سجالت الجمارك بوصفها املصدر الرئييس واملفضل
عادة للبيانات (الفقرة )2 - 8

توصية جديدة

 - 39تخصيص اإلجراءات الجمركية :يتم التعاون عن كثب مع خرباء الجمارك من أجل تخصيص
رموز اإلجراءات الجمركية واملعامالت التجارية املرتبطة بها بشكل صحيح وفقا ً لنظام
التجارة العام أو الخاص (الفقرة )4 - 8

توصية جديدة

 - 40استخدام السجالت غري الجمركية :تستكمل البيانات الجمركية باملعلومات التي يتم الحصول
عليها من مصادر أخرى ،حسب االقتضاء ،لضمان التغطية الكاملة إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع .وال تستخدم املصادر غري الجمركية كبدائل لسجالت الجمارك املتاحة إالّ إذا
كانت توفر وسيلة فعّالة من حيث التكلفة لتحسني جودة إحصاءات التجارة (الفقرة )9 - 8

توصية محدثة

 - 41النهج املتكامل لجمع البيانات :يف حالة استخدام مصادر البيانات غري الجمركية ،مثل
الدراسات االستقصائية للمؤسسات التجارية ،يُستخدم نهج متكامل لجمع البيانات
ويُستفاد بالسجالت التجارية وأرقام التعريف باملؤسسات التجارية من أجل الحصول عىل
املعلومات املطلوبة بأدنى ح ّد للتكاليف واألعباء عىل املؤسسات (الفقرة )11 - 8

توصية جديدة

 - 42الرتتيبات املؤسسية :يُنظر عىل سبيل األولوية العالية إلنشاء الرتتيبات املؤسسية الالزمة لضمان
تجميع إحصاءات للتجارة عالية الجودة واستعراض فعاليتها بصفة دورية (الفقرة )17 - 8

توصية جديدة

جودة البيانات والبيانات الوصفية (الفصل التاسع)
 - 43النهج املنتظم إزاء جودة البيانات :يُتبع نهج منتظم إزاء جودة البيانات وتوضع املعايري
واملمارسات الجيدة ذات الصلة التي تغطي الرتتيبات املؤسسية والعمليات والنواتج
اإلحصائية (برنامج إحصاءات التجارة بكامله) (الفقرة )4 - 9

توصية جديدة

 - 44معيار جودة التقارير :يوضع معيار إلعداد تقارير منتظمة جيدة النوعية تغطي املجموعة
الكاملة من العمليات واملخرجات اإلحصائية و ُتبنى عىل املبادئ واملعايري (الفقرة )5 - 9

توصية جديدة

 - 45تواتر التقارير الجيدة النوعية :يجري إكمال التقارير جيدة النوعية إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع أو تحديثها مرة عىل األقل كل خمس سنوات ،أو أكثر من ذلك إذا اعرتت
املنهجية أو مصادر البيانات تغيريات هامة (الفقرة )6 - 9

توصية جديدة

 - 46محتويات التقارير الجيدة النوعية :ترتكز التقارير الجيدة النوعية عىل مجموعة من
املؤرشات الكمية والنوعية إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع وعىل قائمة مرجعية تشمل
جمع البيانات وتجهيزها ونرشها من أجل السماح بتقييم نقاط القوة والضعف يف العملية
اإلحصائية وتحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتحسني الجودة (الفقرة )7 - 9

توصية جديدة

 - 47أبعاد جودة البيانات :تؤخذ األبعاد التالية بعني االعتبار عند وضع إطار لتقييم الجودة:
متطلبات الجودة واملالءمة واملصداقية والدقة وحسن التوقيت ،والسالمة املنهجية واالتساق
وسهولة الفهم (الفقرة )10 - 9

توصية جديدة

 - 48مؤرشات الجودة :يتم التأكد من أن مؤرشات الجودة املحددة تفي باملعايري التالية( :أ) أن
تغطي جميع أبعاد الجودة؛ (ب) أن تستند إىل التطبيق املتسق ملنهجية سليمة؛ (ج) أن يسهل
تفسري هذه املؤرشات عىل كل من املستخدمني الداخليني والخارجيني (الفقرة )15 - 9

توصية جديدة

 - 49إمكانية مقارنة البيانات بني البلدان :تشجّ ع البلدان عىل إجراء دراسات دورية للتوفيق عىل
املستويني الثنائي واملتعدد األطراف أو عىل تنفيذ عمليات لتبادل البيانات (الفقرة )18 - 9

موطن تشجيع محدث
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التوصيات ومواطن التشجيع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010

عالقتها بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح 2

 - 50فئات البيانات الوصفية :تشمل ،عىل األقل ،فئات البيانات الوصفية املنصوص عليها يف
الفقرة ( 23 - 9الفقرة )23 - 9

توصية جديدة

 - 51البيانات الوصفية باعتبارها ذات أولوية عالية :يُنظر إىل إعداد البيانات الوصفية عىل سبيل
األولوية العالية ويُعترب نرشها جزءًا ال يتجزأ من نرش إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
(الفقرة )25 - 9

توصية جديدة

النرش (الفصل العارش)
 - 52قواعد الرسيةُ :تستخدم الرسية السلبية قدر اإلمكان ،إال ّ إذا كانت الرسية النشطة ممارسة
راسخة ومرغوبا ً فيها ومتبعة بالفعل (الفقرة )3 - 10

توصية جديدة

 - 53اإلبالغ باملعلومات الرسية :يُبلغ عن املعلومات التي تع ّد رسية بالتفصيل الكامل عىل املستوى
األعىل التايل من تجميع السلع و/أو الرشكاء الذي يحمي الرسية بشكل كاف (الفقرة )3 - 10
 - 54الجدول الزمني لنرش البيانات :يعلن سلفا ً عن التواريخ املحددة التي سيتم فيها إصدار
اإلحصاءات وتنقيحها (الفقرة )5 - 10

دون تغيري
توصية محدثة

 - 55نرش التقديرات املؤقتةُ :تستكشف إمكانية نرش التقديرات املؤقتة بعد قليل من انتهاء الفرتة
املرجعية (الفقرة )8 - 10

موطن تشجيع جديد

 - 56سياسة التنقيح :توضع سياسة للتنقيح بالتزامن مع التقويم الزمني للنرش(الفقرة )11 - 10

موطن تشجيع مح ّدث

 - 57نرش البيانات :يُعامل جميع املستخدمني عىل قدم املساواة و ُتنرش البيانات دون تفضيل أليّ
مجموعة وطنية أو دولية للمستخدمني .ويُختار أفضل أشكال النرش مالءمة الحتياجات
املستخدمني (الفقرة )13 - 10

توصية جديدة

موضوعات تكميلية (الفصل الحادي عرش)
 - 58األرقام القياسية للتجارة الخارجيةُ :تع ّد مؤرشات الحجم (الكم) وأيّ من مؤرشات السعر أو
قيمة الوحدة و ُتنرش إلجمايل الواردات والصادرات عىل أساس شهري وفصيل وسنوي .ويتم
حساب هذه األرقام القياسية ونرشها بالنسبة للمجموعات السلعية ذات األهمية الخاصة
بالنسبة للبلدان عىل أساس ربع سنوي وسنوي عىل األقل (الفقرة )1 - 11
 - 59البيانات املعدلة موسمياً :تجمّع البيانات الشهرية والفصلية املعدلة موسميا ً للتجارة الدولية
للبضائع و ُتنرش عىل أساس منتظم ،حسب االقتضاء؛ ويتم توفري املعلومات يف البيانات
الوصفية عن طرق التعديل ،وجودة البيانات ،وما إىل ذلك (الفقرتان  3 - 11و)4 - 11
 - 60الربط بني األعمال التجارية وإحصاءات التجارة :يُدمج سجل التجارة مع سجل األعمال
التجارية و ُتتخذ الخطوات إليجاد نظام متكامل لإلحصاءات االقتصادية الالزمة لتجميع
البيانات وتحليلها (الفقرة )6 - 11

دون تغيري

موطن تشجيع محدث

موطن تشجيع جديد

صفر  22 -تفسري التوصيات وحتديثها .من املسلم به أنه ينبغي القيام بتفسري التوصيات وحتديثها
أي تفس��ي�ر مطلوب للتوصي����ات القائمة على عاتق ش����عبة
بطريقة ش����فافة ومنتظمة .وس����تقع مس����ؤولية ّ
اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،بالتعاون مع فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بإحصاءات التجارة
أي تغيريات موضوعية مقترحة للتوصيات من قِبل فريق اخلرباء
الدولية للبضائع ،يف حني سيتم استعراض ّ
املعين بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وتقدم إىل اللجنة اإلحصائية العتمادها ،حسب االقتضاء.
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الفصل األول

نطاق ووقت التسجيل

املب���ادئ التوجيهية العام���ة واملحددة .يُعرّف نطاق  14إحص���اءات التجارة الدولية
1-1
للبضائ���ع مبوج���ب املبادئ التوجيهية العامة واملحددة الواردة يف الفرعني ألف وباء أدناه .ويف حني توفر
املب���ادئ التوجيهي���ة العامة القاعدة العامة ،وضعت املبادئ التوجيهي���ة املحددة إلعادة تأكيد أو توضيح
املعاجلة اإلحصائية لعدد حمدود من فئات الس���لع اليت قد ال يكون تطبيق املبادئ التوجيهية العامة عليها
واضح���ًا نتيج���ة لـ (أ) خصوصية الس���لع ،أو (ب) الطابع اخلاص للمعامل���ة أو تعقيدها ،أو (ج) بعض
االعتبارات العملية جلمع البيانات.

ألف  -املبادئ التوجيهية العامة
يوصى ،كمبدأ توجيهي عام ،بأن تسجل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع مجيع
2-1
البضائع اليت تشكل إضافة إىل رصيد املوارد املادية لبلد ما أو خصمًا منه بدخوهلا (واردات) أو مبغادرهتا
(صادرات) إقليمه االقتصادي .وخيضع املبدأ التوجيهي العام للتوضيحات الواردة يف هذا الفصل وغريه
من الفصول ،وعلى وجه اخلصوص ،للمبادئ التوجيهية املحددة املبيّنة يف الفرع باء أدناه .وما مل ينُص
عل���ى خالف ذلك ،ينبغي إدراج الس���لع ،من حي���ث كل من القيمة والكمية ،حتت العناوين املناس���بة
لتصنيف السلع ،مع حتديد البلد الشريك ووسيلة النقل باتباع مجيع توصيات إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع لعام  2010الواجبة التطبيق.
تقدير التجارة مبا دون العتبات اجلمركية واإلحصائية .مثّة تدفقات للسلع اليت متتثل
3-1
للمبادئ التوجيهية العامة واملحددة بشأن النطاق ولكنها دون العتبات اجلمركية أو اإلحصائية املنطبقة
وتش���جع البلدان على تقدير ه���ذه التدفقات وإدراجه���ا يف إحصاءاهتا اخلاصة
للتس���جيل املباش���ر .15
ّ
بالتجارة اخلارجية للبضائع باتباع توصيات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010احلالية إذا
كانت كبرية من الناحية االقتصادية وفقًا ملا حتدده السلطات اإلحصائية للبلد القائم بالتجميع.
تغيري امللكية .يوصى بأن يُستخدم معيار تغيري امللكية لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم
4-1
16
تس���جيل س���لع معيّنة إالّ يف حاالت استثنائية حني ال ينطبق املبدأ التوجيهي العام أو ال يكون كافيًا .
ويع���رف تغيري ملكية البضائع الداخلة (املغادرة) اإلقليم االقتصادي وفقًا لنظام احلس���ابات القومية لعام
َّ

 14يُستخدم مصطلح ‘‘النطاق’’
يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع لعام  2010لإلشارة
إىل السلع املوىص بتسجيلها
(التغطية املوىص بها) .أما
املصطلح ‘‘التغطية’’ فله داللة
أوسع ويمكن أن يشري إىل كل من
التغطية املوىص بها والتغطية
الفعلية ،التي تشري إىل تدفقات
التجارة التي تسجلها البلدان
بالفعل.

 15من املسلم به أن بعض البلدان
تميز بني العتبات اإلحصائية
والجمركية وتعتمد قواعد
لتطبيقها.
 16فئات السلع التي يمكن أن
ينطبق عليها معيار تغيري امللكية
ألغراض تسجيل معامالت
التجارة الدولية للبضائع هي
السفن والطائرات (الفقرة
 ،)29 - 1والسواتل ومنصات
إطالقها (الفقرة ،)33 - 1
وخطوط القوى الكهربائية
وخطوط األنابيب وكابالت
االتصاالت تحت سطح البحر
(الفقرة  )36 - 1واملعدات
املتنقلة التي تتغري ملكيتها حال
وجودها خارج مقر إقام مالكها
األصيل (الفقرة .)39 - 1
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 17نظام الحسابات القومية لعام
 ،2008املفوضية األوروبية،
صندوق النقد الدويل ،منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،األمم املتحدة البنك
الدويل؛ متاح الـ  PDFعىل املوقع
الشبكي للّجنة اإلحصائية لألمم
املتحدة http://unstats.un.org/

 17 2008ودليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة  18بأنه تغيري يف امللكية
االقتصادية (انظر :املرفق ألف ،الفقرتان ألف  8 -وألف  )9 -ويشكل مثاالً لإلضافة إىل (اخلصم من)
رصيد املوارد املادية لبلد ما ،رهنًا باالستثناءات املطبقة املدرجة يف الفرع باء أدناه.
السلع .ألغراض إحصاءات التجارة العاملية للبضائع لعام  2010وباإلشارة إىل نظام
5-1
عرف السلع بأهنا أشياء مادية يتم إنتاجها ويوجد طلب عليها ،وميكن
احلسابات القومية لعام  ،2008تُ َّ
أن تنشأ حقوق امللكية بشأهنا وميكن نقل ملكيتها من وحدة مؤسسية إىل أخرى عن طريق االشتراك يف
املعامالت يف األسواق ،باإلضافة إىل أنواع معينة مما يسمى منتجات حفظ املعارف املختزنة على وسائط
مادية ميكن أن تعرب احلدود بشكل فعلي ( 19انظر املرفق ألف ،الفقرات ألف  2 -إىل ألف .)4 -
امل���وارد املادية لبلد ما .ألغراض إحص���اءات التجارة العاملية للبضائع لعام ،2010
6-1
تتمثل املوارد املادية لبلد ما يف املوارد اليت تقع يف إقليمه االقتصادي ،س���واء كانت مملوكة للمقيمني أم
لغري املقيمني.
اإلقليم االقتصادي .تعتمد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010تعريف
7-1
اإلقليم االقتصادي الوارد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة ،بأنه
منطقة (ليس���ت متجاورة األجزاء بالضرورة) حتت الس���يطرة االقتصادية الف ّعالة حلكومة واحدة (انظر
املرف���ق ألف ،الفقرة ألف  ،7 -لالطالع عل���ى التفاصيل) .ولإلقليم االقتصادي لبلد من البلدان بُ ْعدان
مه���ا املوق���ع اجلغرايف واالختصاص القانوين .ومن مث ،ألغراض إحص���اءات التجارة العاملية للبضائع لعام
أي منشأة أو جهاز ،منقوالً كان أو غري منقول ،يقع خارج اإلقليم اجلغرايف للبلد ،وميلكه
 ،2010فإن ّ
س���كان البلد وال يزال خاضعًا للوالية القضائية للبلد ،يعامل كما لو كان جز ًءا من إقليمه االقتصادي.
وينطبق هذا ،على س���بيل املثال ،على منصات احلفر ،والس���فن ،والطائرات ،وحمطات الفضاء ،وما إىل
ذلك.
وقت التسجيل .كتوجيه عام ،يوصى بأن يتم تسجيل البضائع يف وقت دخوهلا إىل
8-1
اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو خروجها منه .ولالطالع على توصيات حمددة بش���أن وقت التس���جيل يف
إطار األنظمة التجارية املختلفة ،انظر الفصل  2أدناه.

unsd/nationalaccount/

.sna2008.asp

 18دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة
السادس�ة ،صندوق النقد الدويل،
2008؛ متاح إلكرتونيا ً عىل املوقع
االشبكي للصندوق http://www.
imf.org/external/pubs/ft/

.bop/2007/bopman6.htm
 19انظر :نظام الحسابات القومية
لعام  ،2008الفقرتان 15 - 6
و.22 - 6

باء -

املبادئ التوجيهية املحددة

فيما يتعلق بفئات معينة من السلع ،توضح املبادئ التوجيهية املحددة ما إذا كانت
9-1
تلك السلع ينبغي أن:
(أ) تدرج يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع؛
(ب) تستبعد من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع؛
(ج) تستبعد من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على أن يتم تسجيلها على حدة للمساعدة
يف اس���تخراج جماميع التج���ارة الدولية للبضائ���ع ألغراض ميزان املدفوعات واحلس���ابات
القومية أو لتلبية االحتياجات اإلحصائية األخرى.
وبالنس���بة لبعض فئات الس���لع يف إطار الفقرة ( 9 - 1أ) أعاله ،اليت هلا أمهية خاصة بالنس���بة
للمستخدمني ،يوصى بأالّ تدرج فقط حتت العناوين املناسبة يف تصنيف السلع األساسية بل أن تسجل
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أيض���ًا على حدة (بالرموز) لألغراض التحليلية .ويع���اجل تقييم بعض هذه الفئات من البضائع مبزيد من
التفصيل يف الفقرة  15 - 4من الفصل الرابع أدناه.

 - 1السلع التي يوىص بإدراجها
 10 - 1الذهب غري النقدي .تعتمد إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010تعريف
الذهب النقدي وغري النقدي الوارد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة
(انظ���ر اإلطار  .)1 - 1ومن املس���لم به أنه قد يكون من الصع���ب على القائمني بتجميع اإلحصاءات
ش���جع القائمون بتجميع إحصاءات
التفريق بني الذهب النقدي وغري النقدي يف املمارس���ة العملية .ويُ َّ
التج���ارة الدولية للبضائع على التش���اور مع القائمني بتجميع ميزان املدفوعات أو الس���لطات النقدية
ضمانًا ملالءمة التناول واتساقه.
 11 - 1األوراق النقدي���ة واألوراق املالي���ة والعمالت املعدنية غري املتداولة  .20يش���مل هذا
البند ك ً
ال من األوراق النقدية واألوراق املالية والعمالت املعدنية غري املص ّدرة أو اليت يتم إخراجها من
التداول .وهي تعترب سلعًا وليست بنودًا مالية وينبغي أن تدرج يف الواردات أو الصادرات ،شأهنا شأن
غريه���ا من املنتجات .وتعترب األوراق النقدية واألوراق املالية املصدرة والعمالت املعدنية املتداولة بنودًا
مالية وينبغي استبعادها (انظر الفقرة .)46 - 1
 12 - 1السلع املتبادلة وفقًا التفاقات املقايضة .وهي السلع اليت يتم تبادهلا بني البلدان دون
استخدام أية وسيلة للدفع.
أي من السلع اليت
 13 - 1الس���لع املتداولة على حس���اب احلكومات .تش�ي�ر هذه الفئة إىل ّ
تعرب احلدود نتيجة ،على سبيل املثال ،للمعامالت التجارية العادية للحكومات ،والسلع يف إطار برامج
املعونة اخلارجية احلكومية (سواء كانت تلك السلع تشكل أو ال تشكل منحة أو قرضًا أو مقايضة أو
حتوي ً
ال إىل منظمة دولية) ،وتعويضات احلرب ورد احلقوق .وميكن أن يكون القصد من هذه السلع هو
االستعماالت املدنية أو العسكرية (انظر أيضًا الفقرة ( 49 - 1ج) أدناه).

 20النظام املنسق لتوصيف السلع
وترميزها :جزء من العنوان
الفرعي  00 - 4907والعنوان
الفرعي .90 - 7118

اإلطار 1 - 1

تعريف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
للذهب النقدي وغري النقدي

الذهب النقدي هو الذهب الذي تملكه السلطات النقدية (أو غريها من الجهات التي تخضع لرقابة
فعّالة من السلطات النقدية) ،ويُحتفظ به عىل سبيل األصول االحتياطية .أما سبائك الذهب غري
املحتفظ بها كأصول احتياطية فليست من األصول املالية وتدرج يف عداد الذهب غري النقدي (دليل أ
ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة  )74 - 5أ.
أما الذهب غري النقدي فيشمل جميع أشكال الذهب غري الذهب النقدي .ويمكن أن يكون الذهب غري
النقدي يف شكل سبائك (وتأخذ سبائك الذهب شكل عمالت أوسبائك أو قضبان ال تقل درجة نقائها
عن  995جزءًا يف األلف ،بما يف ذلك الذهب املودع يف حسابات الذهب املخصصة) ،ومسحوق الذهب
والذهب يف أشكال أخرى غري مطروقة أو شبه مصنّعة .وال ُتدرج املجوهرات والساعات وغريها من
األشياء التي تحتوي عىل الذهب ضمن الذهب غري النقدي ولكن تحت فئات السلع الخاصة بكل منها
(انظر دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة .)50 - 10

يرد تعريف مماثل للذهب
النقدي يف املذكرات التفسريية
للنظام املنسق لوصف السلع
وترميزها (بروكسل ،منظمة
الجمارك العاملية ،1996 ،انظر:
العنوان  .)20 - 7108والذهب
النقدي ،وفقا ً لهذا التعريف ،هو
الذهب املتبادل بني السلطات
النقدية الوطنية أو الدولية أو
املصارف املعتمدة.
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 14 - 1املعونة اإلنس���انية ،مبا يف ذلك املعونة الطارئة .يش���مل هذا البند األغذية واملالبس
واألدوية وغريها من الس���لع اليت تدخل البلد أو تغادره يف إطار برامج املعونة اإلنس���انية أو املساعدة يف
حاالت الطوارئ ،سواء املقدمة من احلكومات (انظر أيضًا الفقرة  13 - 1أعاله) أو املنظمات الدولية
أو املنظمات غري احلكومية .وقد ميثل تسجيل التفاصيل الكاملة للسلع والشركاء يف هذا التداول جهدًا
بالغًا ،ويف هذه احلالة يكون من املناسب إدراجها يف إمجايل الصادرات/الواردات بدون التفاصيل .غري
أنه ،إذا تألف هذا التداول من بعض السلع األساسية اهلامة (كثريًا ما تتسم خبفة الوزن وارتفاع القيمة،
مثل الدواء) ،فينبغي تسجيل هذه السلع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالتفاصيل الكاملة للسلع
والشركاء ،حتت العناوين املناسبة لتصنيف السلع ،يف حني ينبغي تسجيل البقية على النحو املبني أعاله.
 15 - 1الس���لع لالس���تخدام العس���كري .رغم أن تس���جيل الس���لع ألغراض االس���تخدام
العس���كري قد يش���كل صعوبات من الوجه���ة العملية ،ينبغي أن يتم إدراجه���ا واتباع مجيع التوصيات
اخلاصة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام .2010
 16 - 1الس���لع اليت يقتنيها املس���افرون من مجيع الفئات ،مبن فيهم العاملون غري املقيمني،
بكميات كبرية على النحو الذي حيدده القانون الوطين يتعني إدراجها .وغالبًا ما يشار إىل تلك البضائع
باسم “التجارة املكوكية” (انظر أيضًا الفقرة ( 49 - 1أ)).
 17 - 1السلع املرسلة على سبيل األمانة .وهذه سلع يُقصد هبا البيع ولكن ال يتم بيعها يف
الواقع لدى عبورها احلدود .وإن وجدت معلومات موثوقة تس���مح بتحديد القيمة اإلحصائية املناس���بة
يف وق���ت عب���ور تلك البضائع للحدود فلن تلزم إع���ادة تقييمها بعد البيع .غري أنه ،يف حال عدم وجود
معلومات موثوق هبا ،حيسن أن حياول القائمون بالتجميع تنقيح البيانات لتعكس القيمة الفعلية للبضائع
يف املعامالت عند بيعها .وينبغي التمييز بني الس���لع املرس���لة على س���بيل األمانة والسلع اليت جيري جمرد
نقلها عرب البلد أو السماح بدخوهلا أو سحبها مؤقتًا (انظر الفقرات من  41 - 1إىل  44 - 1أدناه).
وميكن إعادة السلع املرسلة على سبيل األمانة ولكن قد يصعب وصفها بالبضائع املرجتعة (انظر الفقرات
 23 - 1و( 15 - 4و) أدناه بشأن السلع املعادة وتقييمها).
 18 - 1الوسائط ،سواء املسجلة أم غري املسجلة .تُدرج الوسائط ،كمبدأ توجيهي عام ،سواء
كانت مسجلة أم غري مسجلة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بقيمتها الكاملة يف املعامالت ،باستثناء
الوس����ائط املس����تخدمة لنقل برامج خمصصة أو برامج مكتوبة لعميل معني أو أصول من أيّ نوع  ،21فتلك
ينبغي من حيث املبدأ اس����تبعادها .وينبغي أن يُس����تند يف استبعادها إىل التعاريف املوصى هبا يف دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،وينبغي أن حتدد يف تعاون وثيق مع القائمني بتجميع
مي����زان املدفوع����ات وإحصاءات التجارة الدولي����ة يف جمال اخلدمات (انظر دليل مي����زان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،اجلدول 4 - 10؛ ودليل إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات لعام
 ،2010اجلدول  .)1 - 3غري أن من املسلم به ،أن استبعاد هذه الوسائط قد ال يكون ممكنًا يف ضوء (أ)
ممارس����ة اجلمارك الس����ائدة واملتمثلة يف تصنيف كل من الوس����ائط غري املسجلة واملسجلة حتت بند تصنيف
أي متييز إضايف ،و(ب) عدم وجود مصادر بيانات أخرى موثوق هبا وف ّعالة من حيث التكلفة
واحد دون ّ
لتحديدها بشكل منهجي.
 19 - 1السلع املوجهة ألغراض التجهيز مع تغيري يف امللكية أو بدونه .وهي السلع اليت تُرسل
إىل اخلارج أو تُجلب إىل داخل البالد ألغراض التجهيز مبوجب اتفاق خاص بني األطراف املعنية (وقد
يشمل أو ال يشمل تغيري امللكية) وألغراض عمليات حمددة على النحو الذي حتدده السلطات اإلحصائية
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للبلد القائم بالتجميع .وعادة ما تنطوي هذه العمليات كذلك على حتويل آخر يغري خصائص الس���لع.
وتؤلف البضائع املوجهة ألغراض التجهيز دون تغيري يف امللكية جمموعة فرعية من هذه الفئة العامة .وقد
تُجلب الس���لع املوجهة للتجهيز إىل بلد من البلدان يف إطار اإلجراءات اجلمركية اخلاصة ،مثل التجهيز
الداخلي أو جتهيز السلع لالستخدام الداخلي (انظر املرفق باء لالطالع على تعاريف هذه اإلجراءات)،
وقد يُعلَن أهنا لالستخدام الداخلي .وقد تعاد السلع الناجتة عن التجهيز إىل البلد املرسل ،أو تباع يف بلد
رس���ل إىل بلد ثالث .وقد يتباين اختيار اإلجراءات اجلمركية من بلد إىل آخر ومن تاجر
التجهيز ،أو تُ َ
إىل تاجر ،وفقًا لعوامل كثرية ،مثل مس���توى الرسوم اجلمركية والضرائب والرسوم األخرى واجلبايات
والوقت املتوقع لإلفراج .ونظرًا لتناقص الرس���وم اجلمركية وختفيف املتطلبات اإلدارية األخرى ،تتمثل
املمارسة الناشئة يف اإلقرار بأن هذه البضائع لالسترياد لالستخدام الداخلي ،وبعد ذلك للتصدير املباشر
ألن هذا مينح التجار مزيدًا من احلرية.
 20 - 1ويوص���ى يف مجي���ع احلاالت بأن تدرج الس���لع املوجهة ألغراض التجهيز والس���لع
الناجت���ة عن هذا التجهيز (املنتج���ات التعويضية يف املصطلح اجلمركي) يف ص���ادرات البلدان ووارداهتا
م���ن البضائ���ع بقيمتها (اإلمجالية) الكاملة ( 22انظر الفق���رة ( 15 - 4هـ) أدناه لالطالع على مزيد من
التفاصيل) ما مل تندرج تلك الس���لع يف فئة الس���لع املس���موح بدخوهلا أو إرساهلا مؤقتًا والسلع املوجهة
ألغراض اإلصالح والصيانة اليت يتم استبعادها من إحصاءات جتارة البضائع.
 21 - 1ومراع���ا ًة الحتياجات التجارة الدولية يف اخلدم���ات وإحصاءات ميزان املدفوعات
تشجع البلدان على
اليت ينبغي أن تسجل  23فيها خدمات التصنيع على املدخالت اململوكة آلخرينَ ،
أن حت���دد بش���كل واضح يف إحصاءات التج���ارة اخلاصة هبا (ويفضل بالترميز اخلاص) الس���لع املوجهة
ألغ���راض التجهي���ز والس���لع الناجتة عن ه���ذا التجهيز يف حال ع���دم حدوث تغي�ي�ر يف امللكية .غري أن
م���ن املس���لم به أن ه���ذا التحديد قد ال يكون ش���ام ً
ال للجميع وأن املعلومات اليت يت���م احلصول عليها
ق���د ال تك���ون قابلة للمقارنة دوليًا نظرًا ألن (أ) القائمني بتجميع إحصاءات جتارة البضائع قد ال تكون
لديهم مصادر كافية للبيانات (وال سيما يف احلاالت اليت ال تستخدم فيها اإلجراءات اجلمركية املناسبة)
و(ب) التعاريف الوطنية هلذه اإلجراءات قد ختتلف اختالفًا كبريًا .24
 22 - 1الس���لع اليت تعرب احلدود نتيجة للمعامالت بني أطراف على صلة .وهي الس���لع يف
املعامالت عرب احلدود بني األطراف اليت توجد بينها صلة ،مبا يف ذلك األطراف اليت تربط بينها امللكية
وتش���جع البلدان على اس���تخدام تعريف األطراف اليت على صلة املنصوص عليه يف
و/أو الس���يطرة.
َّ
املادة  )4( 15من اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي (انظر املرفق دال) .وينبغي أن
تدرج هذه الس���لع وأن تتبع مجيع التوصيات اخلاصة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام .2010
وتشجع البلدان كذلك على حتديد هذه البضائع وأنواع الصالت بشكل منفصل (الترميز) لتتمكن من
استعراض تقييمها وتوفري املعلومات عن هذه املعامالت للمستخدمني .غري أن من املسلم به أن البلدان،
وفقًا الحتياجاهتا املحددة من البيانات واس���تراتيجياهتا العامة للتجميع ،قد جتد من األنس���ب ،بدالً من
حتدي���د هذه الس���لع يف جتميعاهت���ا العادية لبيانات التج���ارة ،أن تقدر حصته���ا يف الواردات/الصادرات
من خالل إجراء الدراس���ات االس���تقصائية الدورية للش���ركات اليت لديها فروع يف اخلارج أو اليت هي
فروع للش���ركات قيمني .وينبغي أن تصف البلدان ممارس���اهتا يف هذا الصدد يف بياناهتا الوصفية لضمان
االستخدام السليم لإلحصاءات وللمساعدة يف إجراء املقارنات الدولية.
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 22كثريا ً ما يُستخدم املصطلح
‘‘اإلجمايل’’ كمرادف للمصطلح
‘‘الكامل’’.
 23انظر :املرفق ألف أدناه ،الفقرة
ألف .10 -
 24يُطلب من القائمني بتجميع
ميزان املدفوعات واإلحصاءات
بشأن التجارة الدولية يف
الخدمات أن يق ّدروا قيمة
خدمات التصنيع التي تجرى
عىل املدخالت اململوكة آلخرين،
ويوىص بأن توفر البلدان هذه
التقديرات يف بياناتها الوصفية
املتعلقة بإحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ،ويفضل أن
يكـون ذلك جنبـا ً إىل جنب مع
قيمة الواردات والصادرات من
السلع املوجهة ألغراض التجهيز
والسلع الناتجة عن هذا التجهيز،
يف حال توافرها ،عندما ال يحدث
تغيري يف امللكية.
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 25هناك حاالت مختلفة للسلع
املعادة ،كالسلع املعادة لعدم
جودتها أو السلع املرسلة عىل
سبيل األمانة (انظر الفقرة
 17 - 1أعاله) غري املباعة وتتم
إعادتها.
 26يشري املصطلح ‘‘النفط’’ إىل
الزيوت البرتولية والزيوت
املشتقة من املعادن البيتيومية،
عىل النحو املحدد يف العنوانني
الفرعيني  2709و 2710من
النظام املنسق لتوصيف السلع
األساسية وترميزها لعام .2007
 27يمكن استخدام الفصلني  98أو
 99من النظام املنسق لتوصيف
السلع األساسية وترميزها
لتسجيل هذه التجارة.

 28انظر :املرفق ألف أدناه ،الفقرة
ألف .11 -
ً
 29انظر أيضا دليل ميزان
املدفوعات ووضع االستثمار
الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرة
.57 - 5

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف2010 ،

 23 - 1الس���لع املعادة .إذا أعيدت س���لع بعد تصديرها ،ينبغي إدراجها يف الواردات عند
إعادهتا وتعريفها بأهنا واردات أعيد اس���تريادها .وباملثل ،الس���لع املستوردة اليت تعاد بعد ذلك ينبغي أن
تعرّف بأهنا صادرات يعاد تصديرها عند إعادهتا .25
 24 - 1الكهرباء والغاز والنفط  26واملياه .تشكل املبيعات واملشتريات الدولية من الكهرباء
والغاز والنفط واملياه ،رغم عدم تسجيلها دائمًا من قبل السلطات اجلمركية يف بعض البلدان ،معامالت
دولية يف الس���لع وينبغي إدراجها يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وتش���جع البلدان على وضع
إجراءات مناس���بة لضمان أن تكون الس���جالت هلذه التجارة دقيقة قدر اإلمكان .ومن املهم أيضًا أن
يقوم الش���ركاء التجاريون يف هذه املعامالت بتس���جيل هذه التدفقات باستخدام نفس الطريقة لتحسني
إمكانية املقارنة الدولية.
 25 - 1الس���لع املرس���لة أو املس���تلمة عن طريق الربيد أو خدمات السعاة .قد ميثل تسجيل
التفاصيل الكاملة للسلع املشمولة هبذه التجارة جهدًا ال يتناسب وأمهية هذه السلع ،ومن مث من املناسب
يف ه���ذه احلال���ة إدراجها كمجموع واحد  .27غري أنه إذا كانت هذه التجارة تتكون من بعض الس���لع
األساس���ية اهلامة (كثريًا ما تتس���م خبفة الوزن وارتفاع القيمة ،مثل املاس واألحجار الكرمية األخرى)،
فينبغي تسجيل تلك السلع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بالتفصيل الكامل حسب السلعة حتت
العناوين املناسبة لتصنيف السلع ،يف حني ينبغي تسجيل ما تبقى من التجارة بالربيد أو بالسعاة – دون
تصنيف حسب السلعة – بوصفه جمموعًا واحدًا ،على النحو املبني أعاله.
 26 - 1منق���والت املهاجري���ن .من امله���م تس���جيل وإدراج التحركات املادي���ة ملنقوالت
املهاجرين بالنس���بة للبلدان اليت حتدث فيها هجرة على نطاق واس���ع ويصطحب املهاجرون منقوالهتم
الشخصية معهم .وال تدرج بعض البلدان سوى اجلزء اخلاضع للرسوم اجلمركية من هذه البضائع ،يف
ح�ي�ن يطبق البعض اآلخر حدودًا تتعلق بالقيمة أو الكمية كمعايري إلدراجها .وحيثما تكون ملنقوالت
املهاجرين أمهية اقتصادية ،ينبغي إدراج مجيع الس���لع اليت يف هذه الفئة (انظر أيضًا الفقرة  16 - 4يف
تقييم هذه السلع).
 27 - 1السلع املنقولة من منظمة للمخزون االحتياطي أو إليها .منظمة املخزون االحتياطي
هي منظمة حتتفظ مبخزون من سلع معينة وتقوم ببيعها أو شرائها من أجل التأثري على العرض والطلب
يف السوق العاملية.
 28 - 1الس����لع برس����م اإلجيار امل����ايل .هناك نوعان من اإلجيارات يف االس����تعمال الش����ائع:
اإلجيارات املالية واإلجيارات التشغيلية .وتعترب السلع برسم اإلجيار املايل إذا كان املستأجر يتحمل احلقوق
واملخاطر واملكافآت واملس����ؤوليات املتعلقة بالسلع ،وميكن اعتباره من وجهة نظر اقتصادية املالك حبكم
األم����ر الواقع  .28وينبغي إدراج الس����لع برس����م اإلجيار املايل يف إحصاءات التج����ارة الدولية للبضائع .أما
أي عقد إجيار ال تكون له اخلصائص السالفة الذكر .وينبغي استبعاد السلع برسم
اإلجيار التشغيلي فهو ّ
اإلجيار التش����غيلي من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (انظر الفقرة  51 - 1أدناه) .ويف الواقع ،قد
يكون من الصعب التمييز بني هذين النوعني من اإلجيار  .29ولذلك ،ميكن يف بعض احلاالت اس����تخدام
مدة اإلجيار بوصفها مؤش����رًا على ما إذا كان التأجري ماليًا (س����نة واحدة أو أطول) أو تش����غيليًا (أقل من
سنة واحدة).
 29 - 1السفن والطائرات .يتعني إدراج هذه السلع يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
عندم���ا يك���ون املب���دأ التوجيه���ي العام غري قاب���ل للتطبيق أو غري ٍ
كاف على أس���اس التغي�ي�ر يف امللكية

ليجستلا تقوو قاطن

االقتصادي���ة ب�ي�ن املقيمني وغري املقيمني (مبا يف ذلك التأجري املايل ،انظ���ر الفقرة  28 - 1أعاله) .ويف
هذا الس���ياق ،يتم التعامل مع اقتناء س���فينة أو طائرة بوصفه إضافة إىل املوارد املادية لبلد ما (والعكس
ينطبق أيضًا) .وتدرج السفن والطائرات املعنية سواء دخلت/غادرت اإلقليم االقتصادي للبلدان املعنية
أو بقيت يف املياه الدولية أو استخدمت يف الرحالت اجلوية الدولية (انظر أيضًا الفقرة  .)54 - 1ويف
كثري من األحيان ،ال يتم تس���جيل هذه املعامالت من قِبل اجلمارك .ويف غياب املس���تندات اجلمركية،
ينبغي تس���جيلها باس���تخدام مصادر غري مجركية للبيانات ،مثل اإلضافات إىل السجالت واحلذف منها
أو الدراسات االستقصائية للمؤسسات ،حسب االقتضاء.
املوردة إىل املنشآت البحرية الواقعة يف اإلقليم االقتصادي لبلد التجميع أو
 30 - 1البضائع ّ
املرسلة منها (من أو إىل اإلقليم االقتصادي لبلد آخر) يتعني إدراجها.
 31 - 1مصيد األمساك وما يُجمع من املعادن من قاع البحر وما يتم انتش���اله .هذه الس���لع
اليت تقوم السفن التابعة ألحد البلدان بإنزاهلا يف املوانئ الوطنية لبلد آخر أو اليت حتصل عليها سفن بلد
ما يف أعايل البحار من سفن بلد آخر تندرج يف نطاق إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام 2010
وذلك لكل من الصادرات والواردات ،وينبغي تسجيلها عندما تكون هلا قيمة اقتصادية أو بيئية كبرية.
تشجع على
وصحيح أن مجع البيانات فيما يتعلق هبذه الفئة من السلع قد يكون صعبًا؛ غري أن البلدان َّ
أن تضع مبرور الوقت ما يلزم من إجراءات جلمع البيانات و/أو تقديرها يف ضوء احتياجات السياسات
اهلامة إىل هذه البيانات ،مبا فيها تقييم اآلثار البيئية هلذه التجارة واألنشطة املرتبطة هبا ورصدها.
 32 - 1مستودعات الوقود واملخازن والصابورة وأخشاب فرش الشحنة اليت يتم احلصول
عليه���ا عن طريق الطائرات والس���فن الوطنية خ���ارج اإلقليم االقتصادي لبلد التجميع ،أو من الس���فن
والطائ���رات األجنبي���ة داخل اإلقلي���م االقتصادي للبلد ،أو ال�ت�ي هبطت يف املوانئ الوطنية من الس���فن
والطائرات األجنبية ،تندرج يف نطاق إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010للواردات وينبغي
تس���جيلها حيثما تكون هلا قيمة اقتصادية أو بيئية كبرية .واملستودعات واملخازن والصابورة وأخشاب
تزود هبا الس���فن أو الطائرات األجنبية يف اإلقليم االقتصادي لبلد التجميع ،أو اليت
فرش الش���حنة اليت َّ
توردها السفن أو الطائرات الوطنية إىل سفن أو طائرات أجنبية خارج اإلقليم االقتصادي لبلد التجميع،
ّ
أو ال�ت�ي يت���م إنزاهل���ا يف املوانئ األجنبية من الس���فن أو الطائرات الوطنية ،تن���درج يف نطاق إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع لعام  2010بالنس���بة للصادرات وينبغي تسجيلها إذا كانت هلا قيمة اقتصادية
أو بيئية كبرية .وصحيح أن مجع البيانات يف إطار هذا البند قد يكون صعبًا ،ولكن هذه البيانات هامة
تش���جع
ج���دًا ألغ���راض حتليلية خمتلفة ،منها تقييم األثر البيئي للنقل الدويل ورصده .ويف هذا الصدد،
َّ
البلدان على أن تضع مبرور الوقت ما يلزم من إجراءات جلمع البيانات و/أو تقديرها.
 33 - 1الس���واتل ومنصات إطالقها .تعامل السواتل ومنصات إطالق السواتل أو أجزائها
كما تعامل الس���فن والطائرات وتتوقف على نوع املعامالت املعنية .ويرد أدناه وصف لبعض احلاالت
ال�ت�ي يتعني إدراجها (وبالنس���بة لالس���تثناءات ،انظر الفقرة  .)53 - 1احلال���ة  .1تُنتج منصة إلطالق
الس���واتل يف البلد ألف وتباع إىل البلد باء الستخدامها .فينبغي تسجيل هذه الصفقة باعتبارها تصديرًا
من البلد ألف واس���تريادا للبلد باء .احلالة  .2يُنتج قمر صناعي ويتم إطالقه يف البلد باء نيابة عن البلد
ألف .ينبغي أن يعامل الساتل باعتباره من صادرات البلد باء (ومن واردات البلد ألف) ،عند اإلطالق
أو عند تسليم التحكم يف الساتل من البلد باء إىل البلد ألف .ويُعامل اإلطالق واألنشطة األخرى ذات
الصلة باعتبارها خدمات مقدمة من البلد باء إىل البلد ألف.
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 30ال تدرج هذه السلع يف إحصاءات
تجارة البلد املضيف ،وهو البلد
الذي تقع فيه املنظمة الدولية.
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 34 - 1الس���لع يف جم���ال التجارة اإللكترونية .يش�ي�ر مصطلح “الس���لع يف جم���ال التجارة
اإللكتروني���ة” إىل الس���لع اليت تنتق���ل ماديًا عرب حدود البلدان نتيجة للصفق���ات اليت تنفذ بأكملها ،أو
إىل ح ّد كبري ،عن طريق الوس���ائل اإللكترونية (على س���بيل املثال ،الس���لع اليت تُطلب ويُدفع مثنها عرب
اإلنترن���ت) .وتندرج هذه الس���لع يف نطاق إحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع لعام  2010لكل من
الصادرات والواردات .وصحيح أن مجع البيانات يف إطار هذا البند قد يكون صعبًا (على سبيل املثال،
عندما يتم ش���حن الس���لع عن طريق خدمة الطرود أو الرس���ائل الربيدية أو خدمة الربيد الس���ريع؛ انظر
تش���جع على أن تضع
الفق���رة  25 - 1أع�ل�اه لالط�ل�اع على التفاصيل والتوصيات)؛ غري أن البلدان َّ
مبرور الوقت ما يلزم من إجراءات جلمع البيانات و/أو تقديرها.
 35 - 1اهلب���ات والتربعات .تُدرج هذه الس���لع وتتبع مجيع توصي���ات إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع لعام  2010الواجبة التطبيق.
 36 - 1خط���وط الكهرب���اء وخطوط األنابي���ب والكابالت حتت البح���ر لالتصاالت .من
املستصوب أن يدرج القائمون بالتجميع هذه السلع و/أو أجزاءها يف الصادرات/الواردات عند إرساهلا
م���ن بلد للتركي���ب يف بلد آخر .غري أهنا ال ينبغي أن تعا َمل معاملة الصادرات/الواردات عندما تُرس���ل
م���ن بل���د لتركيبها يف املياه الدولية (اإلقليم) ،إالّ إذا ح���دث تغيري يف امللكية بني املقيمني وغري املقيمني.
جممعي احلسابات القومية وإحصاءات ميزان
ومن املستصوب كذلك أن يتعاون القائمون بالتجميع مع ّ
املدفوعات لضمان س�ل�امة املعاجل���ة جلميع هذه املعامالت وتواؤمها ،مب���ا يف ذلك التمييز بوضوح بني
التجارة يف البضائع والتجارة يف اخلدمات.
 37 - 1السلع املستعملة .تدرج السلع املستعملة مع اتباع مجيع التوصيات الواجبة التطبيق.
أي معدات صناعية أو س���لع اس���تهالكية مستعملة (مثل احلواس���يب أو السيارات
وتش���مل هذه الفئة ّ
املس���تعملة) ،فض ً
ال عن احلاويات املس���تعملة اليت تعرب احلدود يف إطار ترتيبات إعادة التدوير التجاري
(على سبيل املثال ،الزجاجات الفارغة ألغراض إعادة تدويرها).
 38 - 1النفاي���ات واخل���ردة .ينبغي تس���جيل النفايات واخلردة ،مبا يف ذل���ك املنتجات اليت
تشكل خطورة على البيئة ،ويتعني تصنيفها حتت البند املناسب للسلعة إذا كانت قيمتها التجارية موجبة
(انظر أيضًا الفقرة  58 - 1أدناه) .وصحيح أن مجع البيانات يف إطار هذا البند قد يكون صعبًا ،على
تشجع
س���بيل املثال ،ألن القيمة قد ال تكون متاحة بس���هولة عند دخول/مغادرة البلد؛ غري أن البلدان َّ
على أن تضع مبرور الوقت ما يلزم من إجراءات جلمع البيانات و/أو تقديرها.
 39 - 1املع���دات املتنقل���ة اليت تتغري ملكيتها يف أثن���اء وجودها خارج بل���د اإلقامة ملالكها
األصلي .وتش���مل هذه الفئة املعدات اليت يتم إرس���اهلا يف البداية من بلد إىل آخر لالس���تخدام املؤقت
ولغ���رض حمدد ،مثل أعمال التش���ييد ومكافحة احلرائق واحلف���ر يف املناطق البحرية أو لغرض اإلغاثة يف
ح���االت الك���وارث ،ولكن تتغري ملكيتها الحقًا بس���بب بيعها أو منحها ً
مث�ل�ا ألحد املقيمني يف ذلك
وتشجع
البلد .وتندرج هذه الفئة من البضائع يف نطاق إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام َّ 2010
البلدان على مجع البيانات عن هذه التجارة أو تقديرها.
 40 - 1السلع الواردة إىل منظمات دولية أو املرسلة من هذه املنظمات إىل اخلارج .تندرج
يف واردات البلدان اليت تتلقى الس���لع من تلك املنظمات ويف صادرات البلدان اليت ترس���ل الس���لع إليها
(انظر أيضًا الفقرة ( 49 - 1ج) أدناه) .30
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 - 2السلع التي يوىص باستبعادها
 41 - 1الس���لع اليت جيري نقلها عرب البلد فحس���ب .تعترب الس���لع منقولة عرب البلد فحسب
يف حال (أ) دخوهلا بلد التجميع ومغادرهتا إياه ملجرد نقلها إىل بلد آخر( ،ب) عدم خضوعها لتوقف
ليس متأص ً
ال يف وسائل النقل( ،ج) إمكانية التعرف عليها سواء عند دخول البلد أو مغادرته.
 42 - 1وتشمل السلع اليت جيري نقلها فحسب السلع اخلاضعة لإلجراءات اجلمركية “يف
العب���ور” أو “يف الش���حن العابر” ولكنه���ا ال تقتصر عليها  .31وقد يكون من األس���هل للتجار إداريًا
وبغض
اإلقرار بأن السلع ،ليست قيد العبور ،بل واردات عادية لدى وصوهلا وصادرات عند املغادرةّ .
النظر عن اإلجراءات اجلمركية املطبقة لدى عبور السلع حدود بلد التجميع ،إذا كان من املعروف أن
وجهتها بلد ثالث فينبغي أن تعامل على أنه جيري نقلها فحس���ب عرب البلد ومن مث يتم اس���تبعادها .غري
أنه ينبغي تسجيل السلع اليت ليست رهن إجراءات “يف العبور” أو “الشحن العابر” اجلمركية وتتغري
ملكيته���ا بعد دخول اإلقلي���م االقتصادي للبلد باعتبارها واردات وباعتبارها معاد تصديرها إذا غادرت
البلد يف نفس احلالة اليت اس���توردت هبا .وتش���جع البلدان على بذل جهود لتحديد هذه التحركات،
مستعينة يف ذلك بكل من مصادر البيانات اجلمركية وغري اجلمركية ،واستبعادها من إحصاءات التجارة
(انظ���ر الفق���رة  18 - 2أدناه لالطالع على التوصيات ذات الصلة بش���أن إع���ادة التصدير) .وضمانًا
التساق البيانات ،يوصى بأالّ تعامل السلطات اإلحصائية نقل السلع على أنه جمرد نقل فحسب إالّ يف
حال حتديد معايري موثوق هبا.
 43 - 1الس���لع اليت يُسمح بإدخاهلا أو بإرساهلا مؤقتًا .يوصى بأن تعترب السلع مسموحًا
بإدخاهلا/إرساهلا مؤقتًا إذا كان معلومًا يف وقت السماح بالدخول/اإلرسال أن بقاءها املعتزم يف البلد
لفترة مؤقتة (وفقًا ملا حتدده اهليئة اإلحصائية للبلد) ،وبعد انتهاء فترة بقائها ميكن أن يتم سحبها/إعادهتا
يف نفس احلالة (باستثناء البلى العادي) .وتشمل هذه الفئة ،على سبيل املثال ال احلصر ،السلع املحددة
يف اتفاقييت كيوتو وإس���طنبول  32باعتبارها بضائع تش���ملها اإلجراءات اجلمركية بش���أن “السماح
املؤقت بالدخول رهنًا بإعادة التصدير يف نفس احلالة” .وتشمل هذه البضائع معدات العرض لألسواق
واملعارض التجارية؛ املعارض الفنية والعينات التجارية واملواد التربوية؛ احليوانات ألغراض التربية أو
العرض أو السباق؛ التعبئة والتغليف ووسائل النقل واحلاويات واملعدات املتصلة بالنقل؛ ومعدات للعمل
يف األراضي املتامخة للحدود من قِبل أشخاص مقيمني يف اخلارج .ويف احلاالت اليت ال تشمل حركة
البضائع فيها إجراءات مجركية معيّنة ،ينبغي للسلطات اإلحصائية وضع معايري لتحديد ما إذا كان ينبغي
اعتبار حركة البضائع مؤقتة .أما الس���لع املوجهة ألغراض التجهيز والبضائع اليت برس���م اإلجيار املايل
ف�ل�ا تش���ملها هذه التوصي���ة (انظر الفق���رات  19 - 1و 20 - 1و( )28 - 1انظر أيضًا الفقرتني
 51 - 1و 57 - 1أدناه يف ش���أن اس���تبعاد الس���لع اليت برسم التأجري التش���غيلي والسلع ألغراض
اإلصالح أو الصيانة).
 44 - 1ق���د يك���ون من غري املعروف م���ا إذا كان م���ن املتوقع أن تعاد البضائع املس���موح
بدخوهل���ا أو املرس���لة يف غضون فت���رة زمنية حمدودة .ويف ه���ذه احلالة ،ينبغي أن تعامل الس���لع معاملة
الص���ادرات (الواردات) وال���واردات (الصادرات) عند عودهتا .وصحيح أن س���جالت اجلمارك قد ال
تكون موجودة أو قد ال توفر معلومات كافية للسماح بتحديد سلع اإلفراج/اإلرسال املؤقت على حنو
موثوق به .ولذلك ،تشجع السلطات اإلحصائية للبلدان على وضع معايري لتحديد هذه السلع .فعلى
س���بيل املثال ،قد ترغب البلدان يف جعل مدة اإلفراج املؤقت س���نة واحدة من البقاء (أو أقل) على وجه

 31لالطالع عىل التعاريف ،انظر:
املرفق باء أدناه ،الفقرتان باء -
 21وباء .22 -

 32انظر :منظمة الجمارك العاملية،
االتفاقية الدولية لتبسيط
وتنسيق اإلجراءات الجمركية
(بصيغتها املعدلة) (اتفاقية
كيوتو املنقحة) ،بروكسل،
 ،2006املرفق املحدد زاي/
الفصل  ،1الفقرة 22؛ واالتفاقية
املعنية باإلفراج املؤقت (اتفاقية
إسطنبول) املؤرخة 26
حزيران/يونيه  .1990انظر:
املرفق باء ،الفقرة باء 24 -
أدناه.
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 33يرد تعريف مماثل للذهب
النقدي يف املذكرات التفسريية
للنظام املنسق لوصف السلع
وترميزها (منظمة الجمارك
العاملية ،بروكسل2007 ،؛ انظر
العنوان  .)20 - 7108والذهب
النقدي ،وفقا ً لهذا التعريف ،هو
الذهب املتبادل بني السلطات
النقدية الوطنية أو الدولية أو
املصارف املعتمدة.
 34النظام املنسق لعام  :2007جزء
من العنوان الفرعي 00 - 4907
والعنوان الفرعي .90 - 7118

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف2010 ،

التقريب .وينبغي أن توضع هذه املعايري بالتعاون مع اجلمارك أو غريها من السلطات ،حسب االقتضاء،
وخاصة بالنس���بة للسلع اليت يس���مح بدخوهلا وإرساهلا من مقار املستودعات اجلمركية أو املناطق احلرة
اجلمركية .ولضمان اتس���اق البيانات ،يوصى بأالّ تعامل الس���لطات اإلحصائية حتركات البضائع على
سبيل السماح بالدخول/اإلرسال املؤقت إالّ عند حتديد معايري موثوقة يف هذا الصدد.
 45 - 1الذه���ب النقدي .تعتمد إحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع لعام  2010تعريف
الذهب النقدي وغري النقدي الوارد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة
(انظر الفقرة  10 - 1أعاله؛ واإلطار  .)1 - 1والذهب النقدي هو الذهب الذي متلكه الس���لطات
النقدي���ة (أو غريها من اجلهات اليت ختضع لرقابة ف ّعالة من الس���لطات النقدية) ويُحتفظ به على س���بيل
األص���ول االحتياطية .أما س���بائك الذه���ب غري املحتفظ هب���ا كأصول احتياطية فليس���ت من األصول
املالية وتدرج يف عداد الذهب غري النقدي( .دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة
السادس���ة ،الفق���رة  .33 )74 - 5ونظرًا ألن الذهب النقدي يعا َمل بوصف���ه من األصول املالية وليس
بوصفه س���لعة ،فإنه ينبغي استبعاد املعامالت املتعلقة به من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وينبغي
أن حي���دد ُكن���ه كل من الذهب النقدي وغري النقدي بالتعاون مع القائمني بتجميع ميزان املدفوعات أو
السلطات النقدية.
 46 - 1األوراق النقدي���ة واألوراق املالية املص ّدرة والعمالت املعدنية املتداولة  34متثل دلي ً
ال
على مطالبات مالية ،ويتم استبعادها من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
 47 - 1السلع املرسلة إىل جيوب إقليمية أو منها .تعترب حركة البضائع بني بلد ما وجيوبه
يف اخلارج تدفقات داخلية وينبغي استبعادها.
 48 - 1األص���ول غري املالي���ة اليت انتقلت ملكيتها من املقيم�ي�ن إىل غري املقيمني دون عبور
احلدود .تش���مل ه���ذه األصول األرض واإلنش���اءات واملعدات واملخزونات .ويعترب ه���ذا النقل مللكية
األصول غري املالية عملية مالية ،وبالتايل يُستبعد من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
 49 - 1السلع اليت تعامل بوصفها جز ًءا من التجارة يف اخلدمات .تشمل هذه الفئة:
(أ) الس���لع اليت يقتنيها املس���افرون من مجيع الفئات ،مبن فيهم العمال غري املقيمني ،وحيملوهنا
ع�ب�ر احلدود بكمي���ات وقيم ال تتجاوز احلدود اليت يقررها القان���ون الوطين (أما إذا كان
كمي���ات أو قيم هذه الس���لع تتجاوز احلدود القانونية ،فإن���ه ينبغي إدراجها يف إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع؛ انظر الفقرة  16-1أعاله)؛
(ب) الصحف والدوريات املرسلة مبوجب اشتراك مباشر (انظر ،على سبيل املثال ،دليل ميزان
املدفوعات وموقف االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرتان (23 - 10ح) و- 10
)146؛
(ج) الس���لع اليت توردها جيوب حلكومات أجنبية ،مثل الس���فارات والقواعد األجنبية وما إىل
تورد إليها،
ذل���ك ،واملنظمات الدولية املوجودة يف اإلقليم االقتص���ادي للبلد املضيف ،أو َّ
مس���تبعدة ألهن���ا مدرجة يف دليل مي���زان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة حتت بند اخلدمات
(انظر دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،الفقرات - 10
(17س) و 173 - 10إىل .)177 - 10
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(د) الوس���ائط املستخدمة لنقل برامج خمصصة أو مكتوبة لعميل معني أو التسجيالت األصلية
أي نوع ،حيثما يتم حتديدها (انظر الفقرة .)18 - 1
من ّ
 50 - 1السلع يف املعامالت التسويقية .ويعرف التسويق بأنه شراء أحد املقيمني يف اقتصاد
التجمي���ع بضائ���ع من غري املقيمني واقتران ذلك بإعادة بيع نفس البضائع الحقًا إىل غري مقيم آخر دون
أن تكون البضاعة حاضرة أو تعرب حدود بلد التجميع .وتس���تبعد هذه البضائع من إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع.
 51 - 1الس���لع برس���م التأجري التشغيلي .تشمل هذه الفئة الس���لع اليت يتم شحنها يف إطار
(أي غري املايل) .ويف غياب معلومات أخرى ،ميكن أن تتخذ مدة اإلجيار ألقل
ترتيبات التأجري التشغيلي ّ
من عام واحد كإشارة إىل أن عقد اإلجيار هو عقد إجيار تشغيلي (انظر الفقرة  28 - 1أعاله).
املص ِّدر ولكن قبل
 52 - 1الس���لع املفقودة أو التالفة بعد مغادرة اإلقلي���م االقتصادي للبلد َ
دخول اإلقليم االقتصادي للبلد املس���تورد املس���تهدف تُس���تبعد من واردات البلد املس���تورد املستهدف
صدر) .غري أنه إذا كان املستورد قد حاز بالفعل ملكية هذه السلع،
(ولكنها تدرج يف صادرات البلد املُ ِّ
فينبغي تس���جيل قيمتها على حدة مبعرفة البلد املس���تورد املستهدف حىت ميكن تعديل البيانات التفصيلية
الس���تخراج جماميع الواردات من البضائع ألغراض احلس���ابات القومية وميزان املدفوعات (انظر الفقرة
 60 - 1أدناه).
 53 - 1السواتل (ومنصات إطالقها حسب االقتضاء) اليت تُنقَل إىل بلد آخر ويتم إطالقها
منه دون تغيري يف امللكية .إذا نُ ِقل الساتل املنتج يف البلد ألف من هناك إىل البلد باء إلطالقه دون تغيري
يف امللكي���ة ،فإن���ه يتعني اعتبار ذلك يف البلد ألف كعملية داخلية ال تش���كل جتارة خارجية (على غرار
الس���فن ال�ت�ي تتجه إىل املياه الدولي���ة وتبقى فيها) .وينبغي أن يُعترب دخول الس���اتل ذاته البلد باء مساحًا
مؤقتًا بالدخول وعدم إدراجه يف الواردات .وميكن أن يعامل اإلطالق واألنش���طة األخرى ذات الصلة
كخدمات مقدمة من البلد باء إىل البلد ألف (انظر أيضًا الفقرة  33 - 1أعاله).
 54 - 1الس���لع ال�ت�ي تؤدي وظيفة وس���ائل النقل .تش���مل ه���ذه الفئة من الس���لع جمموعة
واس���عة م���ن العناصر ،ب���د ًءا من الس���فن والطائرات (وغري الس���فن والطائرات عل���ى النحو املحدد يف
الفقرة  ،)29 - 1واحلاويات املس���تخدمة لنقل البضائع يف سالس���ل إمداد السفن/الس���كك احلديدية/
الطرق إىل الزجاجات الفارغة اليت جيري إرجاعها إلعادة ملئها.
 55 - 1املحت���وى املس���لّم إلكترونيًا .التس���ليم اإللكت���روين (التحميل ،واإلرس���ال بالربيد
ألي حمت���وى (مثل الكتب على اإلنترنت
اإللكت���روين ،والب���ث التدفقي وما إىل ذلك) من بلد إىل آخر ّ
والصح���ف والدوريات واألدلة والقوائم الربيدية ،وحتميل املوس���يقى املس���موعة وحمتوى البث الصويت
املتدفق واألفالم وغريها من عمليات حتميل الفيديو ،والبث املتدفق ملحتوى الفيديو وحتميل برامج النُ ُظم
وحتميل برامج التطبيق ،واأللعاب على اإلنترنت) تُستبعد صراحة من نطاق إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع( .لالطالع على التوصيات بش���أن معاجلة احلاالت اليت يتم فيها تس���ليم حمتوى مماثل من خالل
الوسائل املادية اليت تعرب حدود البلد ،انظر الفقرة  18 - 1أعاله).
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 35انظر :دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرات  41 - 10إىل
.49 - 10
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 - 3السلع املوىص باستبعادها ولكن يتم تسجيلها عىل حدة
 56 - 1بعض فئات البضائع اليت يوصى باستبعادها من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
ألس���باب مفاهيمية وعملية يُش���ترط إدراجها يف جمامي���ع التجارة الدولية للبضائع ال�ت�ي يتم جتميعها يف
إطار دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادسة؛ ونظام احلسابات القومية لعام
 .2008وباإلضاف���ة إىل ذل���ك ،تكون املعلومات عن فئات معينة من البضائع مطلوبة ألغراض أخرى.
وتشجع البلدان على بذل اجلهود جلمع البيانات ذات الصلة إىل أقصى ح ّد ممكن أو إلجراء تقديرات
للتجارة يف هذه الس���لع الس���تخدامها يف ميزان املدفوعات واحلس���ابات القومية وأغراض أخرى .وقد
يقتضي احلصول على هذه البيانات أو التقديرات تعاون عدة وكاالت.
 57 - 1السلع ألغراض اإلصالح أو الصيانة .تشمل هذه الفئة السلع اليت تعرب احلدود مؤقتًا
لإلصالح أو الصيانة يف اخلارج .وتصلح هذه األنشطة السلع أو تعيدها إىل سابق جودهتا دون أن يسفر
ذلك عن اس���تحداث منتج جديد .وال تش���مل هذه الفئة الس���لع اليت يتم اإلفراج عنها أو إرساهلا مؤقتًا
(انظ���ر الفقرت�ي�ن  43 - 1و 44 - 1أعاله) والس���لع ألغراض التجهي���ز (انظر الفقرات  19 - 1إىل
 21 - 1أع�ل�اه) .وينبغي أن حتدد الس���لع املوجهة لإلص�ل�اح أو الصيانة بالتعاون مع القائمني بتجميع
ميزان املدفوعات.
 58 - 1النفايات واخلردة .تُستب َعد النفايات واخلردة اليت ليست هلا قيمة جتارية ولكن ينبغي
تسجيلها على حدة باستخدام الوحدات الكمية املناسبة (انظر أيضًا الفقرة  38 - 1أعاله).

اإلطار 2 - 1

السلع التي تسجّ ل عىل حدة
يف الفرع باء من الفصل  ،1أعاله ،يوىص بتسجيل فئات معينة من البضائع املدرجة أو املستبعدة،
أو تشجع البلدان عىل تسجيلها ،عىل حدة .ولتسهيل الرجوع إليها ،فيما ييل قائمة بهذه الفئات
من البضائع أدناه.
تدرج السلع التالية بموجب إحصاءات التجارة العاملية للبضائع لعام  2010ويُشجَّ ع عىل تسجيلها
بشكل منفصل (تحديدها):
(أ)

السلع املوجّ هة للتجهيز التي ال يحدث فيها تغيري يف امللكية (الفقرات  19 - 1إىل )21 - 1؛

(ب) السلع التي تعرب الحدود نتيجة ملعامالت بني أطراف عىل صلة (الفقرة .)22 - 1
و ُتستبعد السلع التالية يف إطار إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010إالّ أنه يشجَّ ع عىل
تسجيلها عىل حدة:
(أ)

السلع ألغراض اإلصالح أو الصيانة (الفقرة )57 - 1؛

(ب) النفايات والخردة التي ليست لها قيمة تجارية (الفقرة )58 - 1؛
(ج) السلع التي تدخل اإلقليم االقتصادي للبلد أو تخرج منه بشكل غري قانوني (الفقرة )59 - 1؛
(د) السلع التي ُتفقد أو تتلف بعد حصول املستورد عىل امللكية (الفقرة .)60 - 1

ليجستلا تقوو قاطن

 59 - 1السلع اليت تدخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو خترج منه بطريقة غري مشروعة .36
وتشمل هذه الفئة ،على سبيل املثال ،التهريب واالجتار يف املركبات املسروقة وشحنات املواد املخدرة،
اليت يكون استعماهلا أو حيازهتا غري مشروع يف أحد البلدين القائمني بالتجميع أو كليهما.
 60 - 1السلع املفقودة أو املتلفة بعد خروجها من البلد املُصدر ولكن قبل الدخول إىل البلد
املستورد ،وبعد حصول املستورد على امللكية .تُستبعد هذه السلع من اإلحصاءات التفصيلية لواردات
البلد املستورد املستهدف ولكنها تسجل ألغراض التسوية .وتُدرج يف اإلحصاءات التفصيلية لصادرات
املص ِّدر (انظر الفقرة  52 - 1أعاله).
البلد َ
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 36قد يشمل هذا بضائع قانونية
وغري قانونية.
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الفصل الثاني

النظام التجاري
ألف  -ملحة عامة عن املصطلحات األساسية
اإلقلي���م اإلحصائي .اإلقليم اإلحصائي للبل���د هو اإلقليم الذي جيري مجع البيانات
1-2
التجارية بشأنه .وجيوز أن يتطابق تعريف اإلقليم اإلحصائي أو ال يتطابق مع اإلقليم االقتصادي لبلد ما
أو مع إقليمه اجلمركي ،األمر الذي يتوقف على توافر مصادر البيانات واعتبارات أخرى .ويوصى بأن
تق���دم البلدان وصفًا مفص ً
ال إلقليمها اإلحصائ���ي وأن تتيح هذا الوصف لالطالع العام يف إطار بياناهتا
37
الوصفية لضمان الشفافية يف حتديد تدفقات السلع املسجلة يف إحصاءاهتا التجارية .
اإلقليم اجلمركي .يُستند يف مجع البيانات التجارية يف معظم البلدان إىل اإلجراءات
2-2
اجلمركي���ة ،ويعتمد كثري من هذه البلدان على حدود أقاليمها اجلمركية كحدود ألقاليمها اإلحصائية.
واإلقليم اجلمركي هو اإلقليم الذي يسري فيه قانون اجلمارك للدولة  .38غري أن اجلمارك ال تلم بعدد
تلم به إملامًا غري ٍ
كاف (على س���بيل املثال ،التدفقات بني
متزاي���د م���ن تدفقات البضائ���ع عرب البلدان أو ّ
ال���دول األعضاء يف االحتادات اجلمركية وش���حنات البضائع اليت تدخ���ل إىل املناطق اجلمركية احلرة أو
خت���رج منه���ا) .لذلك يكون تعريف اإلقليم اإلحصائي ،يف كثري من احلاالت ،أوس���ع نطاقًا من اإلقليم
ضطر القائمون بتجميع إحصاءات التجارة إىل اس���تخدام مصادر غري مجركية (على س���بيل
اجلمركي ويُ ّ
املثال ،املصادر اإلدارية غري اجلمركية والدراس���ات االستقصائية لعينات من التجار) لتقريب املعامالت
التجارية املرتبطة باإلقليم اإلحصائي.
عناص���ر اإلقليم اإلحصائي .قد حتدد الس���لطات اإلحصائية للبلد إقليمه اإلحصائي
3-2
م���ن خالل س���رد خمتل���ف العناصر اليت تنتمي إلي���ه يف إقليمه االقتصادي .وتوصف ه���ذه العناصر عادة
باإلشارة إىل التشريعات اجلمركية للبلد وميكن أن ختتلف من بلد إىل آخر .غري أنه يوصى بأن تستخدم
البل���دان ،قدر اإلم���كان ،تعاريف املصطلحات اجلمركي���ة الواردة يف مرفقات اتفاقي���ة كيوتو املنقحة.
وألغراض املقارنة الدولية ،توصى البلدان بإيضاح ما إذا كانت العناصر اإلقليمية التالية موجودة أو غري
موجودة فيها ،وما إذا كان قد مت إدراجها يف إقليمها اإلحصائي أو مل تُدرج:
(أ) اجلزر؛
(ب) املياه اإلقليمية؛
(ج) اجلرف القاري؛
(د) املنشآت واألجهزة البحرية واملقامة يف الفضاء اخلارجي؛

 37أتيحت نتائج دراسة استقصائية
لألقاليم اإلحصائية للبلدان (أو
املناطق) يف املنشور األقاليم
اإلحصائية للعالم لالستخدام
يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع (منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع،)01.XVII.8 :
ويمكن االطالع عليه عىل املوقع
الشبكي لشعبة اإلحصاءات يف
األمم املتحدة http://unstats.
_un.org/unsd/trade/stat

.terr_e.pdf
 38انظر :اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفق العام/الفصل /2هاء
 .12بدال ً من املصطلح ‘‘الدولة’’،
تستخدم اتفاقية كيوتو املنقحة
املصطلح ‘‘الطرف املتعاقد’’،
الذي يشري إىل طرف متعاقد يف
االتفاقية.
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 39انظر :اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفـق دال/الفصل /2هاء 1 -؛
انظـر :أيضـا ً املرفق باء ،الفقرة
باء  ،11 -أدناه.
 40اس ُتخدِم مصطلحا املناطق الحرة
‘‘التجارية’’ و‘‘الصناعية’’ يف
نص اتفاقية كيوتو لعام 1973
وما زاال يستخدمان يف كثري من
البلدان.
 41انظر :اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفق دال/الفصل  ،2الفقرة
.11
 42انظر :اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفق دال/الفصل  ،2الفقرة
.12

 43انظر :اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفق الخاص دال/الفصل 1
هاء 1 -؛ انظر :أيضا ً املرفق باء،
الفقرة باء  ،10 -أدناه.

(هـ) املناطق التجارية احلرة؛
(و) املناطق الصناعية احلرة؛
(ز) املستودعات اجلمركية؛
(ح) أماكن التجهيز الداخلي؛
(ط) اجليوب اإلقليمية لبلد التجميع يف بلدان أخرى؛
أي جيوب البلدان األخرى يف بلد التجميع.
(ي) اجليوب اإلقليميةّ ،
املناطق التجارية والصناعية احلرة .يُقصـد مبصطلـح “املنطقـة احلـرة” (أو “املنطقـة
4-2
أي س���لع تدخله بصف���ة عامة على أهنا خارج
اجلمركي���ة احل���رة”) جــزء من إقليم الدولة يُنظر فيه إىل ّ
39
اإلقلي���م اجلمرك���ي فيما يتعلق برس���وم وضرائب االس���ترياد  .وباإلش���ارة إىل نوعني م���ن العمليات
امل���أذون هب���ا املح ّددة يف اتفاقية كيوتو املنقحة ،ميكن التمييز بني املناطق احلرة التجارية والصناعية ،على
النحو التايل :40
“(أ) يُس���مح بأن ختضع البضائع املُدخلة إىل املنطقة احلرة للعمليات الالزمة حلفظها وأش���كال
املناولة العادية لتحسني تغليفها أو جودهتا التسويقية أو إلعدادها للشحن ،كتجزئة الكمية
السائبة ،فصل جمموعات الطرود ،والفرز والتصنيف ،وإعادة التعبئة 41؛
(ب) إذا مسحت السلطات املختصة بعمليات املعاجلة أو التصنيع يف املنطقة احلرة ،فإن عليها حتديد
تلك اليت جيوز أن ختضع هلا البضائع بشكل عام و/أو مفصل من خالل تنظيم يطبق يف كامل
املنطقة احلرة أو السلطة املمنوحة للمؤسسة اليت تقوم بإجراء هذه العمليات .”42
وتوج���د املناط���ق اجلمركية احلرة ،يف مجلة أمور ،يف أش���كال مثل مناطق تش���جيع
5-2
االستثمارات أو مناطق جتهيز الصادرات أو مناطق التجارة اخلارجية أو املناطق التجارية احلرة أو املناطق
الصناعية احلرة .ويف بعض احلاالت ،ال تتحدد معامل هذه املناطق احلرة جغرافيًا ولكنها قد تنطوي فقط
عل���ى معامل���ة خمتلفة من حيث الضرائب أو الدعم أو املعامل���ة اجلمركية .وهناك عدد كبري ومتزايد من
املناطق اجلمركية احلرة هي عبارة عن جيوب تصنيع باملناطق الربية أنش���ئت بغرض اجتذاب االس���تثمار
األجنيب املباش���ر وتش���جيع الصناعة املحلية وتوفري ف���رص العمل لقوة العمل املحلي���ة .ويتراوح الوضع
القانوين هلذه املناطق بني عدم اخلضوع للقضاء املحلي ،حيث تعفى من مجيع القوانني اجلمركية ،وبني
درجات متفاوتة من الرقابة اجلمركية.
أي أماكن ميكن فيها إعفاء الس���لع
6-2
أماكن التجهيز الداخلي .ميكن أن تكون هذه ّ
بش���روط من سداد رسوم وضرائب االس���ترياد يف إطار اإلجراء اجلمركي املعروف بالتجهيز الداخلي؛
(انظ���ر املرف���ق باء ،الفقرة باء  .)12 -وجيب أن يكون القصد من ه���ذه البضائع أن يعاد تصديرها يف
غض���ون فترة حم���ددة بعد معاجلتها بالتصنيع أو التجهيز .وتبعًا للّوائح اجلمركية ،قد تعني أماكن خاصة
أي أماكن ،شريطة االمتثال للشروط األخرى للتجهيز الداخلي.
للتجهيز الداخلي أو قد تكون ّ
املخ���ازن اجلمركي���ة .املخ���زن اجلمركي هو م���كان معني يتم فيه ختزين الس���لع
7-2
املس���توردة إىل البالد يف إطار إجراءات التخزين اجلمركي حتت س���يطرة اجلمارك دون دفع رس���وم
وضرائب اس���ترياد  .43وميكن أن ختضع السلع املخزونة لألشكال املعتادة من املعاجلة لتحسني تعبئتها
أو نوعيتها التسويقية أو إعدادها للشحن ،مثل تفكيك احلمولة ،وجتميع العبوات ،والفرز والتصنيف،
وإعادة التعبئة .غري أنه ال يُسمح عادة بالعمليات اليت ميكن أن تغري الطابع األساسي للسلع.

يراجتلا ماظنلا

املياه اإلقليمية واجلرف القاري يش���مالن املناطق اليت متارس عليها الوالية القضائية
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واليت توجد فيها حقوق الصيد واحلقوق يف احلصول على الوقود أو املعادن.
أي منشأة
9-2
املنش���آت واألجهزة البحرية واملقامة يف الفضاء اخلارجي .وتشمل هذه ّ
أو جهاز ،متنقل أو غري متنقل ،يقع خارج اإلقليم اجلغرايف للبلد ،وميلكه مقيم (مقيمون) يف البلد ويظل
خاضعًا لوالية البلد القضائية.
 10 - 2اجلي���وب اإلقليمية واجلي���وب املعزولة .اجليوب مناطق برية يتم ترس���يمها بوضوح
(مثل السفارات أو القنصليات أو القواعد العسكرية أو املراكز العلمية أو مكاتب املعلومات أو اهلجرة
أو وكاالت املعونة أو مكاتب متثيل البنك املركزي ذات احلصانة الدبلوماسية وما إليها) اليت تقع فعليًا
يف أقاليم أخرى وتس���تخدمها احلكومات اليت متلكها أو تس���تأجرها ألغراض دبلوماسية أو عسكرية أو
علمي���ة ،أو غ�ي�ر ذلك ،مبوافقة رمسية من حكومات األقاليم اليت توجد فيها فعليًا هذه املناطق الربية .44
ويشكل جيب بلد من البلدان جيبًا معزوالً من وجهة نظر البلد الذي يقع فيه هذا اجليب.
 11 - 2الس���لع املحلي���ة واألجنبية .متيز البل���دان يف إحصاءاهتا التجارية ع���ادة بني تدفقات
السلع املحلية واألجنبية .ومع ذلك ،فاملمارسات القطرية تتفاوت فيما يتعلق بتعريف هذين املفهومني.
تعرف “الس���لع املحلية” بوصفها
ولزيادة إمكانية املقارنة الدولية لبيانات التجارة القطرية ،يوصى بأن َّ
الس���لع اليت تنش���أ يف اإلقليم االقتصادي لبلد ما .وبوجه عام ،تعترب الس���لع ناشئة يف بلد ما إذا كان قد
مت احلص���ول عليه���ا بالكامل يف هذا البلد أو مت حتويلها حتوي ً
ال جوهريًا فيه (وتناقش معايري حتديد منش���أ
الس���لع مبزيد من التفصيل يف الفصل  6أدناه) .وتنش���أ السلع عادة يف أجزاء من اإلقليم االقتصادي من
قبيل منطقة التداول احلر أو املناطق الصناعية احلرة أو أماكن التجهيز الداخلي .ومن املفترض أن السلع
ال تنشأ يف املستودعات اجلمركية أو املناطق التجارية احلرة ،وهي أيضًا أجزاء من اإلقليم االقتصادي،
نظرًا ألن العمليات املس���موح هبا عادة يف هذه املناطق ال تش���كل إنتاجًا للس���لع أو حتوي ً
ال جوهريًا هلا.
أما “السلع األجنبية” فهي السلع اليت تنشأ يف سائر العامل (مبا يف ذلك السلع األجنبية العابرة من خالل
بلد التجميع) أو يتم احلصول عليها مبوجب إجراء التجهيز اخلارجي ،عندما تضفي هذه املعاجلة عليها
األصل األجنيب (املنتجات التعويضية اليت غريت منشأها).
 12 - 2نُ ُظم التجارة .ميكن اإلشارة إىل نظام جتميع البيانات التجارية الذي يعتمده بلد ما
(نظامه التجاري) بوصفه عامًا أو خاصًا تبعًا ألجزاء اإلقليم االقتصادي اليت يشملها اإلقليم اإلحصائي.
وي���رد يف الفرع�ي�ن باء وجيم أدناه وص���ف مفصل لنظامي التجارة املذكورين .وترد التوصيات بش���أن
استراتيجيات جتميع البيانات يف الفصل  8أدناه.

باء -
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 44انظـر :املرفـق ألـف ،الفقرة
ألف .7 -

نظام التجارة العام

 13 - 2اإلقلي���م اإلحصائي اخلاض���ع لنظام التجارة الع���ام .نظام التجارة الع���ام هو النظام
املستخدم عندما يتطابق اإلقليم اإلحصائي للبلد مع إقليمه االقتصادي .وعليه ،يوصى بأن يشمل اإلقليم
اإلحصائ���ي للبل���د الذي يطبق نظام التجارة العام مجيع العناص���ر اإلقليمية املنطبقة من (أ) إىل (ح) على
النحو الوارد يف الفقرة  3 - 2أعاله .45
 14 - 2الواردات والصادرات العامة هي تدفقات السلع اليت تدخل اإلقليم اإلحصائي لبلد
يطبق نظام التجارة العام أو خترج منه (انظر الشكل  ،)1 - 2وتسجل وفقًا للمبادئ التوجيهية العامة
واملحددة بشأن النطاق املنصوص عليها يف الفصل  1أعاله.

 45املعامالت يف البضائع التي
تجري بني جيوب البلد الواقعة
يف البلدان األخرى وبني البلدان
املضيفة أو بلدان ثالثة تعامل
بوصفها تجارة دولية يف
الخدمات (انظر الفقرة 49 - 1
(ج) أعاله).
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 15 - 2وتتألف الواردات العامة من:
(أ) الواردات من السلع األجنبية (مبا يف ذلك املنتجات التعويضية بعد التجهيز اخلارجي اليت تغري
منشأها من حملي إىل أجنيب) واليت تدخل منطقة التداول احلر أو أماكن التجهيز الداخلي أو
املناطق الصناعية احلرة أو أماكن املستودعات اجلمركية أو املناطق التجارية احلرة؛
(ب) الس���لع املحلية اليت يعاد اس���تريادها إىل منطقة التداول احلر أو أماكن التجهيز الداخلي أو
املناطق الصناعية احلرة أو أماكن املستودعات اجلمركية أو املناطق التجارية احلرة.
 16 - 2الس���لع اليت يعاد اس���تريادها هي الواردات من الس���لع املحلية الس���ابق تس���جيلها
كص���ادرات .ويوص���ى ب���أالّ يقتصر إدراج الس���لع اليت يعاد اس���تريادها على إمجايل ال���واردات بل أن
جي���ري إدراجه���ا أيضًا على حدة (ترميزها) لألغ���راض التحليلية .وقد يتطلب ذلك اس���تخدام مصادر
تكميلية للمعلومات من أجل حتديد أن الس���لع املعنية هي يف الواقع معاد اس���تريادها وليست (أ) بضائع
مت س���حبها بعـد إرس���اهلـا مؤقتـًا دون أن تسجـل س���ابقــًا كصــادرات ،أو (ب) بضائع حملية اكتسبت
منشأً أجنبيًا من خالل التجهيز وينبغي ،بالتايل ،أن تسجل بوصفها واردات من السلع األجنبية مبوجب
الفقرة ( 15 - 2أ) أعاله ،ولكن أالّ توصف بأهنا سلع أعيد استريادها.
 17 - 2الصادرات العامة .تتألف الصادرات العامة من:
(أ) الص���ادرات من الس���لع املحلية (مبا يف ذل���ك املنتجات التعويضية اليت يتغري منش���ؤها بعد
أي جزء من اإلقلي���م اإلحصائي ،مبا يف ذلك
التجهي���ز الداخلي م���ن أجنيب إىل حملي) من ّ
املناطق احلرة واملستودعات اجلمركية؛
أي جزء من اإلقليم اإلحصائي ،مبا يف ذلك املناطق
(ب) البضائع األجنبية اليت يعاد تصديرها من ّ
احلرة واملستودعات اجلمركية.
 18 - 2البضائع اليت يعاد تصديرها هي الصادرات من الس���لع األجنبية اليت س���بق تسجيلها
ك���واردات .ويوص���ى بأالّ يقتصر إدراج البضائع اليت يع���اد تصديرها على إمجايل الصادرات بل أن يتم
حتديده���ا أيضًا بش���كل منفص���ل (ترميزها) لألغ���راض التحليلية .وقد يتطلب ذلك اس���تخدام مصادر
تكميلية من املعلومات من أجل حتديد أن السلع املعنية هي يف الواقع معاد تصديرها وليست (أ) بضائع
مس���موح بدخوهلا مؤقتًا دون أن يسبق تس���جيلها كواردات أو (ب) تصديرًا لبضائع أجنبية اكتسبت
املنشأ املحلي من خالل التجهيز وينبغي ،بالتايل ،أن تسجل بوصفها صادرات من السلع املحلية مبوجب
الفقرة ( 17 - 2أ) أعاله ،ولكن أالّ توصف بأهنا سلع أعيد تصديرها.
 19 - 2املعلوم���ات املتعلقة باإلجراءات اجلمركية املطبقة .يوصى بأن تدرج املعلومات
املتعلقة باإلجراءات اجلمركية املطبقة على فرادى املعامالت (أو طبيعة املعاملة) يف جمموعة البيانات
إلحصاءات التجارة من أجل تس���هيل التعرف على الس���لع املعاد تصديرها والسلع املعاد استريادها
ولك���ن أيض���ًا ،قدر اإلم���كان ،لتحديد أنواع أخرى من التجارة ،مثل الس���لع ألغ���راض التجهيز
والتج���ارة بني األطراف اليت على صلة ببعضها والس���لع املرس���لة على س���بيل األمان���ة ،وما إليها.
ويوص���ى كذل���ك إذا مل تكن اجلمارك هي الوكالة القائم���ة بتجميع إحصاءات التجارة بأن تدرج
ه���ذه املعلومات بانتظام يف جمموعة البيانات اليت تقدمها اجلمارك إىل الوكالة املس���ؤولة عن جتميع
إحصاءات التجارة للبلد.

يراجتلا ماظنلا

 20 - 2اس���تخدام النظام العام .متثل الواردات العامة أمشل سجل للسلع اليت تدخل اإلقليم
االقتصادي للبلد القائم بالتجميع وتزيد املخزون من موارده املادية ،يف حني متثل الصادرات العامة أمشل
س���جل للس���لع اليت خترج من إقليم���ه ،ومن مث تؤدي إىل خفض ذلك املخ���زون .ويوصى ،بالتايل ،بأن
تس���تخــدم البلــدان نظام التجارة العام لتجميع كل من إحصاءات وارداهتا وإحصاءات صادراهتا على
ح ّد سواء.
 21 - 2وصحي���ح أن البلدان قد جتد صعوبة يف جتميع البيان���ات وفقًا لنظام التجارة العام،
وخباصة إذا مل يكن لديها تس���جيل مجركي لبعض أجزاء من اإلقليم االقتصادي ،مثل املناطق احلرة ،أو
إذا مل تكن عمليات تسجيلها على درجة كافية من التفصيل .وقد ترغب البلدان ،يف مثل هذه احلاالت،
يف اعتماد نظام التجارة اخلاص (انظر أيضًا الفقرة .)28 - 2
 22 - 2وق���ت التس���جيل وفقًا لنظام التجارة العام .يف إطار نظ���ام التجارة العام ،ينبغي أن
يكون وقت التسجيل هو وقت دخول السلع إىل اإلقليم االقتصادي للبلد القائم بالتجميع أو خروجها
منه .ويف حالة نُ ُظم مجع البيانات القائمة على أس���اس اجلمارك ،ميكن يف كثري من األحيان تقريب هذا
(أي ،تاريخ قبول اجلمارك اإلق���رار لتجهيزه) .ويف
الوق���ت باس���تخدام تاريخ تقدمي اإلقرار اجلمرك���ي ّ
حال اختالف هذه التواريخ اختالفًا كبريًا عن التاريخ الفعلي لعبور البضائع حدود اإلقليم االقتصادي
(على سبيل املثال ،إذا مت اإلفراج عن البضاعة قبل أو بعد وصوهلا بفترة من الزمن) أو استخدام مصادر
البيانات غري اجلمركية (على س���بيل املثال ،الدراسات االستقصائية للمؤسسات) مث حتديد تواريخ أكثر
مالءمة واس���تخدامها (على سبيل املثال ،تاريخ وصول/مغادرة ناقلة البضائع على النحو املبني يف وثائق
النقل) .وتقع على عاتق السلطات اإلحصائية للبلدان مسؤولية حتديد (أو تقدير) أفضل تاريخ بديل يف
املبادئ التوجيهية العامة لوقت التس���جيل مبراعاة خصوصية القواعد الوطنية بش���أن اإلجراءات اإلدارية
وضرورة االتساق يف تطبيق األسلوب املحدد.
الشكل 1 - 2

عنارص اإلقليم والواردات والصادرات املحتملة يف إطار نظام التجارة العام
سائر العالم (بما يف ذلك املرور الجمركي العابر)
اإلقليم االقتصادي
املناطق الصناعية الحرة
أماكن التجهيز الداخيل
منطقة التداول الحر
املناطق التجارية الحرة
املستودعات الجمركية

يمثل الواردات والصادرات يف إطار نظام التجارة املعني.
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جيم  -نظام التجارة الخاص
 23 - 2نظ���ام التجارة اخلاص هو النظام املس���تخدم عندما يقتص���ر اإلقليم اإلحصائي على
درج بعض تدفقات السلع اليت تقع ضمن نطاق
جزء معني من اإلقليم االقتصادي فحس���ب ،حبيث ال تُ َ
أي من إحصاءات اس���ترياد أو تصدير البلد القائم
إحص���اءات التج���ارة الدولية للبضائع لعام  2010يف ّ
بالتجميع .وجيوز للبلدان أن تطبق تعاريف خمتلفة للتجارة اخلاصة .وقد جرى العرف على التفريق بني
التعريفني “الدقيق” و“الواسع” للتجارة اخلاصة ،على النحو املوضح أدناه.
 24 - 2نظ���ام التجارة اخلاص مبعناه الدقيق هو النظام املس���تخدم عندما ال يش���مل اإلقليم
أي اجلزء الذي ميكن للس���لع داخله “أن يت���م التصرف فيها
اإلحصائ���ي س���وى منطقة الت���داول احلرّ ،
دون قي���ود مجركي���ة” (انظر املرفق باء ،الفقرة باء  .)4 -وبالتايل ،ال تش���مل الواردات يف هذه احلالة
سوى البضائع اليت تدخل منطقة التداول احلر للبلد القائم بالتجميع وال تشمل الصادرات سوى السلع
اليت خترج من منطقة التداول احلر للبلد القائم بالتجميع .ومبقتضى التعريف الدقيق ال تس���جل الس���لع
املس���توردة ألغراض التجهيز الداخلي والس���لع اليت تدخل منطقة صناعية أو جتارية حرة أو املستودعات
اجلمركية أو خترج منها نظرًا ألنه ال يكون قد مت اإلفراج عنها من خالل اجلمارك ألغراض االستخدام
املحلي .كذلك ال تُدرج املنتجات التعويضية بعد التجهيز الداخلي يف الصادرات.
 25 - 2ونظام التجارة اخلاص مبعناه املوس���ع هو النظام املستخدم عندما تسجل وتدرج يف
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (أ) السلع اليت تدخل البلد لغرض التجهيز الداخلي أو خترج منه بعد
التجهيز الداخلي ،و(ب) السلع اليت تدخل منطقة صناعية حرة أو خترج منها (انظر الشكل .)2 - 2
 26 - 2أوجه القصور يف نظام التجارة اخلاص .يؤدي اس���تخدام نظام التجارة اخلاص إىل
تضييق مدى تغطية اإلحصاءات لعدم تغطيته مجيع الس���لع الداخلة يف نطاق إحصاءات التجارة الدولية
موح���دًا بني البلدان ،األمر الذي يقلل م���ن إمكانية املقارنة
للبضائ���ع .ع�ل�اوة على ذلك ،ليس تطبيقه ّ
بدرجة كبرية .فبعض البلدان ،على س���بيل املثال ،تس���تند يف تسجيلها إىل املفهوم الدقيق لنظام التجارة
اخل���اص ،بينم���ا يعتمد الكثري من البلدان األخرى أنواع خمتلفة من التعريف املوس���ع ،مبا يف ذلك إضافة
بعض املناطق اجلمركية احلرة (ولكن ليس كل تلك املناطق) إىل أقاليمها اإلحصائية.
 27 - 2وقت التسجيل وفقًا لنظام التجارة اخلاص .يف إطار نظام التجارة اخلاص ،ينبغي أن
يكون وقت التسجيل هو وقت دخول السلع إىل اإلقليم اإلحصائي للبلد القائم بالتجميع أو خروجها
منه .وكما هو احلال بالنسبة لنظام التجارة العام ،ميكن حتديد هذا الوقت على وجه التقريب بالتواريخ
املرتبطة بتقدمي اإلقرار اجلمركي أو تواريخ أخرى ،حسب االقتضاء ،وتبعًا للظروف (انظر أيضًا الفقرة
 22 - 2أعاله).
 28 - 2يف حال اس���تخدام النظام اخلاص يكون لنقص التغطية اإلقليمية وعدم االتس���اق يف
تطبيق النظام تأثري س���ليب على جدوى البيانات التجارية ألغراض حتليل السياسات وفيما يتعلق بتجميع
شجع البلدان اليت تستخدم هذا النظام على
احلس���ابات القومية وإحصاءات ميزان املدفوعات .لذلك ،تُ َّ
إع���داد خط���ط إلدخال نظام التجارة العام .غري أن من املس���لم به أن التغيري م���ن نظام التجارة اخلاص
إىل الع���ام يتطل���ب قدرًا هامًا من إعادة اهليكلة اإلدارية مما قد يكون غري عملي بالنس���بة لبعض البلدان.
ولذلك ،يوصى بأن تقوم البلدان اليت ال تزال تستخدم نظام التجارة اخلاص بتجميع اإلحصاءات التالية

يراجتلا ماظنلا
الشكل 2 - 2

عنارص اإلقليم والواردات والصادرات املحتملة يف إطار نظام التجارة الخاص
بتعريفه الواسع
سائر العالم (بما يف ذلك املرور الجمركي العابر)
اإلقليم االقتصادي
املناطق الصناعية الحرة
أماكن التجهيز الداخيل
منطقة التداول الحر
املناطق التجارية الحرة
املستودعات الجمركية

يمثل الواردات والصادرات يف إطار نظام التجارة املعني.

أو تقديرها على أس���اس س���نوي وربع س���نوي على األقل ،مع التوزيع الكامل حسب املناطق اجلغرافية
والسلع (ما مل تكن هذه التجارة غري ذات بال):
(أ) اإلحصاءات املتعلقة بالسلع املستوردة إىل أماكن املستودعات اجلمركية أو أماكن التجهيز
الداخل���ي أو املناطق الصناعية احلرة أو املناطق التجارية احلرة واملصدرة من هذه األماكن،
وذلك عند استخدام التعريف الدقيق؛
(ب) اإلحصاءات املتعلقة بالسلع املستوردة إىل أماكن املستودعات اجلمركية أو املناطق التجارية
احلرة واملصدرة من هذه األماكن ،وذلك عند استخدام التعريف املوسع.
ييسر إجراء التسويات الالزمة لتقدير البيانات على أساس
ومن شأن هذا التجميع أو التقدير أن ّ
نظام التجارة العام الستخدامها يف إحصاءات ميزان املدفوعات واحلسابات القومية.
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الفصل الثالث

تصنيفات السلع
ضرورة التصنيف التفصيلي للس���لع .يتمثل السبب األساسي الستخدام التصنيفات
1-3
التفصيلية للسلع يف التمكن من حتديد تفاصيل السلع وجتميعها بطريقة متسقة دوليًا ملجموعة خمتلفة من
األغ���راض اجلمركية واإلحصائية والتحليلية وألغراض املفاوضات التجارية .ونظرًا لتباين االحتياجات
من جتميع البيانات وحتليلها ،فقد أعدت تصنيفات س���لعية خمتلفة تتميز مبس���تويات خمتلفة من التفصيل
ومعاي�ي�ر خمتلفة للتصنيف .ومع ذلك ،فجمي���ع هذه التصنيفات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا ،كما هو
موضح أدناه.
ونظرًا ملا تنطوي عليه االحتياجات اجلمركية واإلحصائية األساسية من تعقيد ،من
2-3
الضروري أن يوجد تصنيف تفصيلي للس���لع .وتوجد هذه التفاصيل يف النظام املنس���ق لتوصيف السلع
وترميزها (النظام املنسق) (انظر الفرع ألف أدناه) ،وإصداراته املوسعة ،مثل التصنيف املشترك  46الذي
تستخدمه البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب .ويستند التصنيف القائم على هذه التسميات إىل طبيعة
املوحد
السلعة .غري أن هذا التقسيم للمنتجات ليس دائمًا األنسب لألغراض التحليلية .ويقدم التصنيف ّ
47
املوحد) (انظر الفرع باء أدناه) فئات للسلع أكثر مالءمة ألغراض التحليل
للتجارة الدولية (التصنيف ّ
االقتص���ادي ،فهو يأخ���ذ يف االعتبار مرحلة اإلنتاج وغريها من العوامل .أما التصنيف حس���ب الفئات
االقتصادية العريضة ( 48انظر الفرع جيم أدناه) فهو يصنف الفئات االقتصادية الواسعة للسلع باإلشارة
إىل اس���تخدامها النهائي .وقد وضعت أيضًا تصنيفات هتدف بش���كل رئيس���ي إىل تصنيف األنش���طة
املوحد جلميع األنش���طة االقتصادية ( 49انظر الفرع هاء
االقتصادية املنتِجة .والتصنيف الصناعي الدويل ّ
أدناه) مثال هلذه التصنيفات :فهو بصنّف حس���ب الصناعة الرئيس���ية ملنش���أ املنتجات .وجيمع التصنيف
50
املوحد
املركزي للمنتجات (انظر الفرع دال أدناه) بني املبادئ الرئيس���ية للتصنيف الصناعي الدويل ّ
تقسم التدفقات التجارية
وبني املعايري املطبقة يف النظام املنسق .وألغراض إحصاءات ميزان املدفوعاتّ ،
إىل ثالث فئات عريضة :الس���لع العامة والس���لع رهن املعامالت التس���ويقية والذهب غري النقدي (انظر
دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرات  13 - 10إىل  .)54 - 10ولألغراض التحليلية
املوحد .51
األخرى ،مت حتديد جمموعات فرعية من عناصر النظام املنسق والتصنيف ّ
ج���داول املطابق���ة .توضح ج���داول املطابقة العالقة ب�ي�ن التصنيف���ات املختلفة أو
3-3
اإلص���دارات املختلفة م���ن نفس التصنيف ببيان العالق���ة بني عناصر (رموز) التصنيفني على املس���توى
التفصيلي .ومن املمارسات الشائعة أن يصدر جنبًا إىل جنب مع التصنيف اجلديد ما فيه من مطابقات
مع الطبعة السابقة ،ومع التصنيفات األخرى ذات االرتباط املباشر .فعلى سبيل املثال ،يتضمن التنقيح 4
املوحد مطابقة تفصيلية مع طبعة عام  2007من النظام املنسق ،اليت يستند إليها (باستخدام
من التصنيف ّ

 46انظر :الجريدة الرسمية
للجماعات األوروبية ،العدد L256
( 7أيلول/سبتمرب ،)1987
الئحة املجلس رقم ،87/2658
املرفق األول؛ املعدلة سنويا ً
بلوائح املفوضية األوروبية.
 47صدر التنقيح الرابع للتصنيف
املوحّ د للتجارة الدولية يف عام
 2006وهو يتضمن وصفا ً
ملنشئه وتطوره؛ انظر :منشورات
األمم املتحدة ،رقم املبيعE.06. :
.XVII.10
 48صدر التنقيح الرابع للتصنيف
حسب الفئات االقتصادية
العريضة يف عام 2003؛ انظر:
منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.03.XVII.8 :
 49صدر التنقيح الرابع للتصنيف
الصناعي الدويل املوحّ د لجميع
األنشطة االقتصادية يف عام
2008؛ انظر :منش�ورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.E.08.XVII.25 :
 50يمكن االطالع عىل اإلصدار األخير
من التصنيف املركزي للمنتج�ات
يف املوقع http://unstats.un.org/
.unsd/cr/registry/cpc - 2.asp
 51عىل سبيل املثـال ،اقرتحت
الفرقة العاملة املعنية بوضع
مؤرشات ملجتمع املعلومات
تصنيفا ً لسلع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عىل
أساس رموز النظام املنسق
ذات الستة أرقام
(DSTI/ICCP/IIS(2003)1/REV
.)2, OECD, 2003
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 52يتيح موقع شعبة اإلحصاءات
يف األمم املتحدة عىل الشبكة
العاملية االطالع عىل التصنيفات
ذات الصلة بإحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ،بما يف ذلك
جداول التحويل والتطابق ،وذلك
يف http://unstats.un.org/

عناصرها كمكونات له) ،فض ً
املوحد .ومن التطبيقات اهلامة
ال عن مطابقة مع التنقيح  3من التصنيف ّ
جل���داول املطابقة حتوي���ل البيانات من التصنيف الذي يتم جتميعها في���ه ونقلها إىل التصنيفات األخرى،
ويتم ذلك عادة ألغراض التحليل .52

unsd/trade/methodology.

 htmو http://unstats.un.org/

الشكل 1 - 3

العالقة بني التصنيفات املختلفة

unsd/cr/registry/regot.asp
أو http://unstats.un.org/

unsd/cr/registry/regdnld.

.asp

تصنيف املنتجات
مستخدمة بصفة رئيسية لتجارة البضائع
الفئات
االقتصادية
العريضة

التصنيف
املوحّ د للتجارة
الدولية

تصنيف األنشطة
مستخدمة بصفة رئيسية لإلنتاج
التصنيف
املركزي
أ
للمنتجات

التصنيف
الصناعي
املوحّ د

ألغراض تحليل التجارة
لجمع البيانات وتحليلها
التصنيف
املنسق

 53انظر :مجلس التعاون الجمركي،
النظام املنسق لتوصيف السلع
وترميزها ،بروكسل.1989 ،
يف  31آذار/مارس،2010 ،
كان ثمّة  137من األطراف
املتعاقدة يف االتفاقية ،و31
من البلدان أو األقاليم األخرى
ليست أطرافا ً متعاقدة ولكنها
كانت تستخدم النظام املنسق
لألغراض الجمركية واإلحصائية.
والتصنيف السليم للسلع التزام
قانوني عىل األطراف املتعاقدة
يف اتفاقية النظام املنسق .وبعد
إدماج النظام يف التعريفة
الجمركية للبلد يصبح أحد
القوانني الوطنية .وقد ترتتب
تبعات قانونية عىل إدراج رموز
خاطئة يف اإلقرار السلعي.

 54انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1993 ،
امللحق رقم ،)E/1993/26( 6
الفقرة (162د).
 55انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1993 ،
امللحق رقم ،)E/1993/26( 6
الفقرة (162هـ).

أ تشمل الخدمات.

ألف  -النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها
اعتماد النظام املنس���ق .اعتمد جملس التعاون اجلمركي النظام املنس���ق يف حزيران/
4-3
يوني���ه  ،1983ودخلت االتفاقية الدولية املعنية بالنظام املنس���ق (اتفاقية النظام املنس���ق) حيز التنفيذ يف
 1كانون الثاين/يناير ( 1988النظام املنسق لعام .53 )1988
وأوصت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الس���ابعة والعش���رين ( 22ش���باط/فرباير -
5-3
54
 3آذار/مارس  ،)1993بأن تعتمد البلدان النظام املنسق يف جتميع ونشر إحصاءاهتا التجارية .
التحديثات املنتظمة .جيري بانتظام استعراض النظام املنسق وتنقيحه ،وفقًا لديباجة
6-3
اتفاقي���ة النظام املنس���ق ،اليت تعترف بأمهية ضمان حتديث النظام يف ض���وء التغيريات يف التكنولوجيا أو
يف أمناط التجارة الدولية .وأوصت اللجنة اإلحصائية ،يف دورهتا الس���ابعة والعش���رين ،بأن يأخذ جملس
ألي تغيريات مقترحة بالنس���بة للنظام واالحتياجات
التعاون اجلمركي يف اعتباره متامًا اآلثار اإلحصائية ّ
والقدرات اإلحصائية للبلدان النامية .55
القواعد التفس�ي�رية .وترافق عناوين النظام املنس���ق وعناوينه الفرعية قواعد تفسريية
7-3
ومذك���رات تتعل���ق باألبواب والفص���ول والعناوين الفرعية ،وهي تش���كل جز ًءا ال يتج���زأ من النظام،
وتستهدف تسهيل اختاذ القرارات للتصنيف بصفة عامة وإيضاح نطاق عناوين أو عناوين فرعية معينة.

علسلا تافينصت
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الطبع����ة الرابعة من النظام املنس����ق .دخل����ت أربع طبعات معدلة من النظام املنس����ق حيز
8-3
النفاذ ،وآخرها (النظام املنسق لعام  )2007اعتبارًا من  1كانون الثاين/يناير  .56 2007وأخذت التعديالت
املوحد للنظام املنس����ق،
يف االعتب����ار التق����دم التكنولوجي وأمناط التجارة ،وأوضح����ت النص لضمان التطبيق ّ
ووفّرت أساس����ًا قانونيًا للقرارات اليت تتخذها جلنة النظام املنس����ق .ويتضمن النظام املنسق لعام  2007عددًا
قدره  5 052من العناوين الفرعية ،منها  4 208عناوين فرعية من النظام املنسق لعام  88األصلي؛ ِ
وأدخل
 844عنوان����ًا فرعي����ًا غري أصلي ( 17يف املائة) يف الطبعات الالحقة من النظام ( 1يف عام  ،1992و 267يف
عام  ،1996و 316يف عام  ،2002و 260يف عام  .57 )2007وجتري حاليًا مناقشة الطبعة اخلامسة املعدلة
من النظام (النظام املنسق لعام  ،)2012ومن املتوقع أن يبدأ سرياهنا اعتبارًا من  1كانون الثاين/يناير .2012
وعناوي���ن النظام املنس���ق لعام  2007الفرعية البال���غ عددها  5 052عنوانًا فرعيًا
9-3
جممعة يف إطار  1 221عنوانًا و 97فص ً
ال و 21بابًا  .58وكقاعدة عامة ،ترتَّب السلع حسب ترتيب
درجة التصنيع :املواد اخلام واملنتجات غري املش���غولة واملنتجات ش���به املصنعة واملنتجات التامة الصنع.
وعلى سبيل املثال ،تدرج احليوانات احلية حتت الفصل  ،1وجلود وصالل احليوانات حتت الفصل 41
واألحذية اجللدية حتت الفصل  .64ويوجد الترتيب نفسه أيضًا داخل الفصول والعناوين.
 10 - 3وفيما يلي بيان اهليكل العام للنظام املنسق:

 56أجريت بعض التنقيحات
الطفيفة عىل النظام املنسق لعام
 ،1988أدت أيضا ً إىل حذف
رمز من ستة أرقام ،وذلك يف
عام ( 1992النظام املنسق لعام
 .)92وتم اعتماد مجموعة من
التعديالت األكثر شموال ً يف عام
 ،1993وأصبحت هذه التعديالت
سارية يف  1كانون الثاني/يناير
( 1996النظام املنسق لعام
 .)96وكانت التعديالت التي بدأ
نفاذها يف  1كانون الثاني/يناير
( 2002النظام املنسق لعام
 )2002طفيفة نسبياً ،بينما
ترتب عىل تعديالت  1كانون
الثاني/يناير ( 2007النظام
املنسق لعام  )2007تغيريات
كبرية .ولالطالع عىل املزيد من
املعلومات ،انظرhttp://www. :

املنتجات الزراعية
األبواب من األول إىل الرابع
املعادن واملنتجات الكيميائية وما يتصل هبا،
األبواب من اخلامس إىل السابع
ومنتجات اللدائن ،واملطاط ،ومصنوعاهتا
املنتجات احليوانية ،مثل الصالل ،واجللود والفراء،
األبواب من الثامن إىل العاشر
وكذلك األخشاب والفلني واللباب والورق،
ومصنوعاهتا
املنسوجات واألحذية وأغطية الرأس
البابان احلادي عشر والثاين عشر
األبواب من الثالث عشر إىل اخلامس عشر أصناف من احلجارة واجلص واألمسنت واألسبستوس،
وامليكا وما شابه ،ومنتجات السرياميك والزجاج،
واللؤلؤ واألحجار الثمينة أو شبه الثمينة واملعادن
الثمينة واملجوهرات واملعادن اخلسيسة ومصنوعاهتا
اآلالت واألجهزة امليكانيكية واملعدات الكهربائية
الباب السادس عشر
السيارات والطائرات والسفن وما يرتبط هبا من
الباب السابع عشر
معدات النقل
األدوات واألجهزة البصرية ،واخلاصة بالتصوير
الباب الثامن عشر
الفوتوغرايف أو السينمائي أو القياس أو الفحص
واألدوات واألجهزة الدقيقة ،والطبية أو اجلراحية،
والساعات بأنواعها واآلالت املوسيقية
األسلحة والذخائر
الباب التاسع عشر
أصناف مصنّعة متنوعة ،مثل األثاث ولوازم اإلنارة
البابان العشرون واحلادي والعشرون
واملباين السابقة التجهيز ،ومستلزمات الرياضة،
واألعمال الفنية وقطع جمموعات اهلواة والقطع األثرية

_wcoomd.org/home_wco

_topics_hsoverviewboxes
_tools_and_instruments

.hsnomenclature.htm
 57يرتتب عىل تنقيحات النظام املنسق
استحداث عناوين جديدة أو حذف
عناوين (رموز من أربعة أرقام)
وعناوين فرعية (رموز من س�تة
أرقام) قائمة .ولتيسري املحافظة
عىل البيانات واستخدامها يف
مختلف إصدارات النظام ،ال ينبغ�ي
أن يعاد استخدام رموز الس�لع التي
تم حذفها.
 58الفصل  77من النظام محفوظ
لالستخدام املحتمل يف املستقبل،
والفصالن  98و 99من النظام
محفوظان لالستخدام الخاص
لألطراف املتعاقدة .وينبغي أن
تتجنب البلدان ،قدر اإلمكان،
استخدام الفصلني  98و.99
وسيتضمن الدليل املنقح ملجمّعي
إحصاءات التجارة الدولية
للبضائـع مزيدا ً من املعلومات
عن ممارسات البلدان املتعلقة
باستخدام الفصلني  98و.99
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 11 - 3توصية باس���تخدام النظام املنسق .يوصى بأن تس���تخدم البلدان النظام املنسق على
املس���توى األكث���ر تفصي ً
وتش���جع
ال ألغراض مجع وجتميع ونش���ر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
َّ
البلدان على استخدام أحدث إصدارات النظام.

باء -

 59عصبة األممII.A.14( 1938 ،؛
والتصويب.)1939 ،
 60ورقات إحصائية ،العدد /10
التنقيح  ،1حزيران/يونيه
 ،1951منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع.51.XVII.1 :

 61ورقات إحصائية ،املجموعة ميم،
العدد  ،1961 ،34منشورات
األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.61.XVII.6
 62ورقات إحصائية ،العدد /34
التنقيح  ،2منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.75.XVII.6 :

 63انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1981 ،
امللحق رقم ،)E/1981/12( 2
الفقرة ( 41أ).

 64انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1985 ،
امللحق رقم ،)E/1985/26( 6
الفصل الرابع ،الفقرة ( 57د).
 65ورقات إحصائية ،العدد /34
التنقيح ( 3منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيعE.86.XVII.12 :
والتصويب).

ّ
املوحد للتجارة الدولية
التصنيف

املوحد للتجارة الدولي���ة .مراعاة الحتياج���ات البلدان واهليئات
 12 - 3تاري���خ التصني���ف ّ
احلكومي���ة الدولي���ة والوكاالت الدولية ،وحتقيق�ا�ً للمزيد من قابلية املقارنة الدولي���ة للبيانات التجارية،
أوص���ت اللجنة اإلحصائي���ة يف دورهتا الثالثة ،يف عام  ،1948بأن يُ َع ّد تنقي���ح للقائمة الصغرى لعصبة
األمم بالس���لع األساس���ية ألغراض إحصاءات التجارة الدولية  .59وأعدت األمانة العامة لألمم املتحدة،
بالتعاون مع احلكومات ومبساعدة من اخلرباء االستشاريني ،طبعة عام  1950من تصنيف األمم املتحدة
املوحد “األصلي”)  .60وبنا ًء على توصية
املوحّد للتجارة الدولية (املش���ار إليه أدناه بوصفه التصنيف ّ
م���ن اللجن���ة اإلحصائية يف دورهتا اخلامس���ة املعق���ودة يف أيار/مايو  ،1950ح���ث املجلس االقتصادي
واالجتماع���ي مجي���ع احلكومات يف ق���راره  299باء (د  )11 -امل���ؤرخ  12متوز/يوليه  ،1950على
املوحد باعتماده .وحبلول عام  ،1960كانت بلدان كثرية تقوم بتجميع بيانات
االستفادة من التصنيف ّ
املوحد األصلي أو تصنيفات وطنية مرتبطة به وكانت املنظمات
التجارة الدولية للبضائع وفقًا للتصنيف ّ
الدولية الكربى قد اعتمدت التصنيف الدويل كأساس لإلبالغ عن إحصاءات التجارة الدولية.
املوحد يف عام  ،1961بعد أن نظرت فيه اللجنة
 13 - 3وص���در التنقي���ح األول للتصنيف ّ
61
املوحد،
اإلحصائية يف دورهتا احلادية عشرة  .ويف عام  ،1974اعتمدت اللجنة اإلحصائية للتصنيف ّ
التنقيح  ،2الذي صدر يف العام التايل  .62وأحاطت اللجنة اإلحصائية علمًا يف دورهتا احلادية والعشرين،
املوحد عندما يبدأ س���ريان النظام املنس���ق
يف عام  ،1981بأنه يتعني إتاحة التنقيح الثالث من التصنيف ّ
يف عام  .63 1988وبالتش���اور مع خرباء من احلكومات واملنظمات الدولية املهتمة باألمر ومبس���اعدة
من أفرقة اخلرباء ،قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،مستخدمة العناوين الفرعية للنظام املنسق
املوحد للتجارة الدولية ،التنقيح  ،3آخذة يف االعتبار احلاجة
كمجموعات أساس���ية ،بإعداد التصنيف ّ
إىل االستمرارية مع اإلصدارات السابقة للتصنيف ،فض ً
ال عن االعتبارات التالية:
(أ) طبيعة البضائع واملواد املستخدمة يف إنتاجها؛
(ب) مرحلة التجهيز؛
(ج) ممارسات السوق واستخدامات املنتج؛
(د) أمهية السلعة يف التبادل التجاري العاملي.
املوحد .أقرت اللجنة اإلحصائية املشروع
 14 - 3التوصية السابقـة باس���تخدام التصنيف ّ
النهائـ���ي للتصنيــ���ف املوحّـ���د ،التنقيــح  ،3يف دورتـها الثالثة والعش���رين ،املعقودة يف ش���باط/فرباير
 .64 1985وأوص���ى املجل���س االقتصادي واالجتماعي يف ق���راره  ،7/1985املؤرخ  28أيار/مايو
 ،1985ب���أن تبلغ الدول األعضاء بالبيانات الدولية عن إحصاءات التجارة اخلارجية وفقًا للتصنيف
املوحّد ،التنقيح .65 3

علسلا تافينصت

 15 - 3ويف عام  ،1993أيدت اللجنة اإلحصائية اس���تخدام النظام املنس���ق على الصعيد
الوط�ن�ي يف جتميع ونش���ر إحصاءات التج���ارة الدولية للبضائ���ع 66؛ ويف ع���ام  ،1999أكدت اللجنة
االعتراف بالتصنيف املوحّد كأداة حتليلية .67
املوحد ،التنقيح  .4كانت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف املاضي
 16 - 3التصنيف ّ
املوحد ،التنقيح  ،3وبني كل طبعة جديدة من النظام املنسق.
تصدر جداول املطابقة املناسبة بني التصنيف ّ
غري أن إمكانية املقارنة الدقيقة بني فترة وأخرى كانت تُفقد بالنسبة لعدد متزايد من املجموعات نظرًا
للتغيريات الكبرية اليت طرأت على نظام التصنيف يف النظام املنس���ق .ويف الوقت نفس���ه ،واصلت غالبية
املوحد ألغراض خمتلفة ،مثل دراس���ة االجتاهات الطويلة
البلدان واملنظمات الدولية اس���تخدام التصنيف ّ
األجل يف التجارة الدولية للبضائع وجتميع الس���لع املتداولة يف فئات أكثر مالءمة للتحليل االقتصادي.
ووافقت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا اخلامسة والثالثني ( 5 - 2آذار/مارس  ،)2004على االستنتاج
ال���ذي توصل���ت إليه فرقة العمل املش���تركة بني الوكاالت املعني���ة بإحصاءات التج���ارة الدولية من أن
مثّة ضرورة إلجراء تنقيح رابع للتصنيف املوحّد يف ضوء التغريات املتراكمة يف النظام املنس���ق  .68ويف
عام  ،2006أصدرت األمم املتحدة التصنيف املوحّد ،التنقيح .69 4
املوحد ،هو نفس���ه نطاق التنقيح  3للتصنيف،
 17 - 3وال يزال نطاق التنقيح  4للتصنيف ّ
أي أن التنقيح  4يغطي مجيع الس���لع القابلة للتصنيف يف النظام املنس���ق باستثناء الذهب النقدي والنقود
ّ
املوحد ،التنقيح ،4
املعدنية من الذهب والعملة احلالية .ويتم تعريف مجيع العناوين األساسية للتصنيف ّ
(باس���تثناء  0 - 911و )0 - 931على أس���اس العناوين الفرعية للنظام املنس���ق لعام  .2007ونظرًا
املوحد على أغراض التحليل فقط ،فلم يكن هناك ما
ألنه يوصى اآلن بأن يقتصر اس���تخدام التصنيف ّ
يدعو  -إالّ يف عدة حاالت خاصة  -الستحداث عناوين أساسية جديدة يف التنقيح  4للتصنيف ،يكون
من شأهنا التطابق الكامل مع البنود الفرعية اجلديدة للنظام املنسق لعام .2007
املوحد باهليكل العام للتنقيح  3للتصنيف ،ويتألف من
 18 - 3وحيتفظ التنقيح  4للتصنيف ّ
نفس العدد من األبواب واألقسام واملجموعات .وكانت التغيريات اليت أدخلت على مستوى العناوين
األساس���ية وبعض املجموعات الفرعية .وهو حيتوي على  3 993عنوانًا أساس���يًا وعنوانًا فرعيًا جممعة
يف  262جمموعة ،و 67قسمًا و 10أبواب .واألبواب مرتبة على النحو التايل:
أغذية وحيوانات حية
0
املشروبات والتبغ
1
مواد خام غري صاحلة لألكل ،باستثناء الوقود
2
وقود معدين ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد
3
زيوت ودهون ومشوع حيوانية ونباتية
4
مواد كيميائية ومنتجات متصلة هبا ،غري مذكورة وال داخلة يف موضع آخر
5
سلع مصنوعة مصنفة أساسًا حسب املادة
6
املكنات ومعدات النقل
7
مصنوعات متنوعة
8
املوحد
9
سلع ومعامالت غري مصنفة يف موضع آخر من التصنيف ّ
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 66انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1993 ،
امللحق رقم ،)E/1993/26( 6
الفصل الحادي عرش ،الفقرة
.158
 67انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1999 ،
امللحق رقم ،)E/1999/24( 4
الفصل الثاني ،الفقرة ( 24ج).

 68انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2004 ،
امللحق رقم ،)E/2004/24( 4
الفصل الخامس ،الفقرة ( 4ط).
 69منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.06.XVII.10 :
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 70منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.71.XVII.12 :
 71انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،الدورة
الرابعة واألربعون ،امللحق رقم 10
( ،)E/4471الفقرتان  116و.118
 72انظر :األمم املتحدة ،نظام
للحسابات القومية (منشورات
األمم املتحدة ،رقم املبيعE.69. :
 ،)XVII.3الفقرة .50 - 1

 73انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،الدورة
الرابعة واألربعون ،امللحق رقم
 ،)E/4471( 10الفقرة .123
 74انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،الدورة
الخمسون ،امللحق رقم 2
( ،)E/4938الفقرة .95
 75ورقات إحصائية ،املجموعة ميم،
العدد ( 1961 ،34منشورات
األمم املتحدة ،رقم املبيع:
.)61.XVII.6
 76التصنيف حسب الفئات
االقتصادية العريضة (منشورات
األمـم املتحـدة ،رقم املبيـع:
.)E.71.XVII.12
 77منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.75.XVII.6 :

 78التصنيف حسب الفئات
االقتصادية العريضة محددة عىل
أساس التصنيف املوحّ د للتجارة
الدولية ،التنقيح (2منشورات األمم
املتحدة ،رقم املبيع.)E.76.XVII.7 :
 79منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.86.XVII.12 :

 80التصنيف حسب الفئات االقتصادية
العريضة محددة عىل أساس
التصنيف املوحّ د للتجارة الدولية،
التنقيح ( 3منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع.)E.86.XVII.24 :
 81منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.03.XVII.8 :

إحصاءات التجارة الدولية للبضائع :املفاهيم والتعاريف2010 ،

املوحد متقاربة جدًا ،حىت أن السالسل التارخيية
وتع ّد تغطية األبواب يف مجيع تنقيحات التصنيف ّ
للبيانات متطابقة إىل ح ّد بعيد على هذا املستوى من التجميع .كما يُحتفظ بالتطابق التارخيي بالنسبة
لسالسل عديدة عند مستويات التصنيف األكثر تفصيالً.
املوحد .يوصى بأن تس���تخدم البلدان التصنيف
 19 - 3توصية الس���تخدام التصنيف ّ
املوحد ،باإلضافة إىل النظام املنس���ق ،ألغراض نشر وحتليل اإلحصاءات التجارية وفقًا ملتطلبات
ّ
املستخدمني.

جيم  -التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة
 20 - 3تاري���خ التصنيف حس���ب الفئ���ات االقتصادية العريضة .وضع التصنيف حس���ب
الفئات االقتصادية العريضة يف نس���خته األصلية  70بصفة رئيس���ية لتس���تخدمه ش���عبة اإلحصاءات يف
األمم املتحدة يف تلخيص البيانات املتعلقة بالتجارة الدولية حس���ب الفئات االقتصادية الكبرية للسلع،
املوحد للتجارة الدولية إىل فئات
ُ
املجمعة مبوجب التصنيف ّ
وص ِّمم كوس���يلة لتحويل بيانات التجارة ّ
71
أي الفئات اليت تقارب
االس���تخدام النهائ���ي اليت هل���ا داللة ضمن إطار نظام احلس���ابات القومي���ة ّ ،
املجموعات األساس���ية الثالث للس���لع يف نظام احلسابات القومية :الس���لع الرأمسالية والسلع الوسيطة
والس���لع االس���تهالكية  .72ويتضمن التصنيف حس���ب الفئات االقتصادية العريضة  19فئة أساس���ية
ميك���ن جتميعها لتقترب من املجموعات األساس���ية الثالث للس���لع ،مبا يتيح رب���ط إحصاءات التجارة
باملجموعات األخرى لإلحصاءات االقتصادية العامة ،مثل احلسابات القومية واإلحصاءات الصناعية،
ألغراض التحليل االقتصادي الوطين أو اإلقليمي أو العاملي.
 21 - 3وتوقع���ت اللجن���ة اإلحصائي���ة أن يكون التصني���ف مبثابة مب���دأ توجيهي إلعداد
التصنيف���ات الوطني���ة للواردات حس���ب الفئات االقتصادي���ة العريضة  .73غ�ي�ر أن اللجنة ،يف دورهتا
السادسة عشرة ( 15 - 5تشرين األول/أكتوبر  ،)1970أدركت أن البلدان قد ترغب يف تكييف
التصنيف لألغراض الوطنية بأساليب خمتلفة لتلبية املتطلبات الوطنية ،وخلصت بالتايل إىل أن التصنيف
املوحد للتجارة
ل���ن يُعترب تصنيفًا
“موحدًا” باملعىن الذي ينطبق ،على س���بيل املثال ،عل���ى التصنيف ّ
ّ
الدولية .74
 22 - 3تنقيحات التصنيف حس����ب الفئات االقتصادية العريضة .حتدد التصنيف يف نسخته
املوحد للتجارة
األصلية وفقًا لألقس����ام واملجموعات واملجموعات الفرعية والبنود األساس����ية للتصنيف ّ
الدولي����ة املنق����ح  ،75وصدر يف عام  .76 1971ومنذ ذلك احلني مت تنقيح����ه أربع مرات .وحدد التنقيح
املوحد للتجارة الدولية ،التنقيح  ،77 2وصدر يف عام .78 1976
األول التصنيف على أساس التصنيف ّ
املوحد،
املوحد للتجارة الدولية ،التنقيح ( 3التصنيف ّ
وحدد التنقيح الثاين التصنيف على أساس التصنيف ّ
التنقيح  ،79 )3وصدر يف عام  .80 1986وصدر تنقيح ثالث يف عام  1989متضمنًا التفاصيل الكاملة
املوحد ،اللتني كانتا
املوحد ،التنقيح  ،3املطابقة للفئتني  * 41و * 62من التصنيف ّ
لعناوي����ن التصني����ف ّ
غري كاملتني يف التنقيح الثاين بسبب إغفال صفحة واحدة ،كما تضمن تصويبًا ومقدمة منقحة.
 23 - 3ويف عام  ،2003صدر التنقيح الرابع للتصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة
ليأخذ يف االعتبار وصف السلع األكثر تفصي ً
ال الوارد يف طبعة  2002من النظام املنسق لتوصيف السلع
81
األساسية وترميزها (النظام املنسق لعام . )2002

علسلا تافينصت

دال -
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التصنيف املركزي للمنتجات

 24 - 3تاريخ التصنيف املركزي للمنتجات .نش���أ التصنيف املركزي للمنتجات من بعض
املب���ادرات ال�ت�ي ُ
اضطلع هبا يف أوائل الس���بعينات للمواءم���ة بني التصنيفات الدولي���ة .وكان اهلدف من
التصنيف اجلديد تغطية كل من السلع واخلدمات (املنتجات) واستخدمت فيه العناوين الفرعية التفصيلية
للنظام املنسق كلبنات البناء للجزء الذي يتناول السلع املنقولة.
 25 - 3ووافقت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا اخلامسة والعشرين ،يف عام  ،82 1989على
اإلص���دار األول للتصنيف املرك���زي للمنتجات ،وهو التصنيف املركزي املؤقت للمنتجات ،ونش���رته
األمم املتحدة يف عام  .83 1991واعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاس���عة والعش���رين ،يف عام
 ،84 1997اإلص���دار  0 - 1م���ن التصني���ف املركزي للمنتجات ،ومت نش���ره يف عام  .85 1998ويف
ع���ام  ،2003أص��� ِدر التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلص���دار  ،86 1 - 1وروعي فيه حتديث أبواب
السلع وفقًا لطبعة عام  2002من النظام املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها (النظام املنسق لعام
.)2002
 26 - 3التصني���ف املركزي للمنتج���ات ،اإلصدار  .0 - 2يف عام  ،2008مت االنتهاء من
العمل يف اإلصدار  0 - 2للتصنيف املركزي للمنتجات .وينقس���م هذا اإلصدار من التصنيف إىل 10
أبواب و 71قسمًا و 324جمموعة و 1 267فئة و 2 738فئة فرعية .وتستند األبواب صفر  4 -إىل
النظام املنس���ق لعام  ،87 2007وجتمع رموز النظام املنس���ق يف فئات للمنتجات مناس���بة ملختلف أنواع
املوحد
التحليل االقتصادي يف إطار احلس���ابات القومية .ويتيح هذا اجلزء من التصنيف ،مثل التصنيف ّ
للتجارة الدولية ،إعادة ترتيب إحصاءات التجارة الدولية للبضائع القائمة على النظام املنس���ق لألغراض
التحليلي���ة .أما األبواب م���ن  5إىل  9من التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار  0 - 2فهي تتجاوز
فئات النظام املنسق لتوفر تصنيفًا ملنتجات اخلدمات .88

ّ
املوحد لجميع
هاء  -التصنيف الصناعي الدويل
األنشطة االقتصادية
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية .خبالف
 27 - 3الغرض من التصنيف الصناعي الدويل ّ
املوحد والتصنيف حسب الفئات العريضة والتصنيف املركزي للمنتجات،
النظام املنس���ق والتصنيف ّ
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية التصنيف
وهي تصنيفات ملنتجات ،فإن التصنيف الصناعي الدويل ّ
املرجعي الدويل لألنش���طة اإلنتاجية .ويتمثل الغرض الرئيسي منه يف توفري جمموعة من فئات األنشطة
اليت ميكن اس���تخدامها جلم���ع اإلحصاءات واإلبالغ هبا وفقًا هلذه األنش���طة .ومنذ اعتماد النس���خة
األصلية من التصنيف الصناعي الدويل املوحّد يف عام  ،89 1948يتيح التصنيف إرشادات للبلدان يف
إعداد تصنيفات األنشطة الوطنية وأصبح أداة هامة ملقارنة البيانات اإلحصائية عن األنشطة االقتصادية
املوحد على نطاق واس���ع ،على
عل���ى الصعي���د الدويل .وجيري اس���تخدام التصنيف الصناعي الدويل ّ
الصعيدين الوطين والدويل ،يف تصنيف البيانات وفقًا لنوع النشاط االقتصادي يف جماالت اإلحصاءات
االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك يف اإلحصاءات املتعلقة باحلس���ابات القومية ،ودميغرافية الشركات
والعمالة وغريها.

 82انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1989 ،
امللحق رقم ،)E/1989/21( 3
الفقرتان (95ب) و(و).
 83التصنيف املركزي املؤقت املنقح
للمنتجات ،ورقات إحصائية،
املجموعة ميم ،العدد 77
(منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.)E.91.XVII.7 :
 84انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،1997 ،
امللحق رقم ،)E/1997/24( 4
الفقرة ( 19د).
 85التصنيف املركزي للمنتجات،
اإلصدار  ،0 - 1ورقات إحصائية،
املجموعة ميم ،العدد  ،77اإلصدار
( 0 - 1منش�ورات األمم املتحدة،
رقم املبيع.)E.98.XVII.5 :
 86منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.E.03.XVII.3 :
 87يمكن االطالع عىل أوجه التطابق
بني اإلصدار  7للنظام املنسق،
واإلصدار  0 - 2للتصنيف
املركزي للمنتجات ،يف املوقع
الشبكي لشعبة اإلحصاءات يف
األمم املتحدة http://unstats.
.un.org/unsd/class
 88يستخدم عدد كبري من البلدان
التصنيف املركزي للمنتجات
كأساس إلعداد تصنيفاتها
الوطنية للمنتجات .وعىل س�بيل
املثال ،اس ُتحدِث التصنيف
اإلحصائي للمنتجات حسب
النشاط عىل مستوى االتحاد
األوروبي بإسناد منتجات
التصنيف املركزي إىل فئة نشاط
وحيدة.
 89ورقات إحصائية ،رقم  ،4ليك
ساكسس ،نيويورك 31 ،ترشين
األول/أكتوبر .1949
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 90انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2006 ،
امللحق رقم ،)E/2006/24( 4
الفصل األول ،الفقرة  ،3البند
( 105/37أ).

 91هذه الجداول وغريها من جداول
املطابقة غري متاحة إالّ يف الشكل
اإللكرتوني ويمكن االطالع
عليها يف املوقع الشبكي لشعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة.
http://unstats.un.org/unsd/

.class

املوح���د .مت تنقيح التصني���ف األصلي أربع
 28 - 3تنقيح���ات التصني���ف الصناعي الدويل ّ
وأقرته يف دورهتا الس���ابعة
م���رات .ونظ���رت اللجنة اإلحصائية يف هيكل التنقيح الرابع احلايل للتصنيف ّ
والثالثني ،يف آذار/مارس  ،90 2006باعتباره املعيار املقبول دوليًا .وهو يتضمن  21بابًا و 88قسمًا
و 238جمموعة و 419فئة.
املوحد ألغراض مجع
 29 - 3جداول املطابقة .نظرًا الس���تخدام التصنيف الصناعي الدويل ّ
اإلحصاءات وعرضها يف كثري من املجاالت ،توجد حاجة ش���ديدة جلداول املطابقة بينه وبني غريه من
املوح���د ،واإلصدار  2من التصنيف
التصنيف���ات .وعندما ُو ِضع التنقي���ح  4للتصنيف الصناعي الدويل ّ
تكونت صلة قوية بني التصنيفني .وبإعادة ترتيب فئات التصنيف
املركزي للمنتجات يف نفس الوقتّ ،
املوحد والنظام املنسق،
املركزي للمنتجات وفقًا ملنشئها الصناعي واستخدام الصلة بينه وبني التصنيف ّ
املوحد والتصنيف املركزي
أنش���ئ جدول مفصل ألوجه التطابق بني كل من النظام املنس���ق والتصنيف ّ
املوحد  .91وقد جتد البل���دان هذه التطابقات مفيدة عند حتليل
للمنتج���ات والتصني���ف الصناعي الدويل ّ
التدفقات التجارية حسب فئات األنشطة .غري أنه ينبغي إيالء األفضلية كلما أمكن ذلك للنهج البديل
للحصول على معلومات عن تدفقات التجارة حس���ب النش���اط  -وذلك بالتعرف على نش���اط التاجر
(انظر الفقرتني  5 - 11و 6 - 11أدناه) وإجراء التجميع املناسب.
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الفصل الرابع

التقييم

ألف  -القيمة اإلحصائية للواردات والصادرات
تس���جل قيمة إحصائية جلميع البضائع املش���مولة يف
1-4
القيمة اإلحصائية .يوصى بأن َّ
إحص���اءات التجارة الدولية للبضائع ،س���واء كانت مباعة أو جرى تبادهل���ا أو مقدمة دون دفع مقابل،
وفقًا للقواعد املحددة املبينة أدناه.
التقييم اجلمركي والقيمة اإلحصائية .املصدر الرئيس���ي للمعلومات ألغراض حتديد
2-4
القيمة اإلحصائية هو القيمة اجلمركية ،اليت يتم حتديدها للسلع من قِبل إدارات اجلمارك وفقًا للتشريعات
واللوائح الوطنية األخرى ذات الصلة .وكثريًا ما ختتلف املمارس���ات الوطنية للتقييم اجلمركي من بلد
إىل آخر ،وخاصة بالنس���بة للس���لع اليت ال ختضع للرسوم اجلمركية حسب السعر ،ومن مث حيتاج القائم
بتجميع إحصاءات التجارة إىل أن يكون على بينة من هذه املمارس���ات لفهم القيم اجلمركية وليكون
يف وضع ميكّنه من إجراء التعديالت الالزمة أثناء جتميع القيمة اإلحصائية للسلع .92
قيمة الصفقة .منذ اعتماد املادة السابعة (التقييم لألغراض اجلمركية) من االتفاق
3-4
الع���ام بش���أن التعريفات اجلمركية والتج���ارة (الغات) لعام  ،1947أدت سلس���لة من االتفاقات إىل
توحيد النهج اجلمركي للتقييم ،وبلغت ذروهتا يف االتفاق بشأن تنفيذ املادة السابعة من اتفاق جمموعة
الغات لعام ( 1994اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي)  .93ويعتمد هذا االتفاق
قيمة الصفقة (الس���عر املدفوع فع ً
ال أو الواجب الدفع يف مقابل الس���لع ،مبا يف ذلك بعض التعديالت)
وموحد
باعتبارها القيمة اجلمركية للسلع املستوردة ،شريطة استيفاء شروط معينة إلجراء تقييم عادل ّ
وحماي���د .وت���رد القواعد املنص���وص عليها يف اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي يف
املرفق دال أدناه.
اتف���اق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي .يوص���ى بأن تعتمد البلدان
4-4
اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي كأس���اس لتقييم جتارهتا الدولية للبضائع لألغراض
اإلحصائي���ة (س���واء كان البلد عضوًا يف منظمة التج���ارة العاملية أم مل يكن) .وتنطبق هذه التوصية على
كل من الواردات والصادرات.
ويتي���ح اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقيي���م اجلمركي للبلدان أن تدرج يف
5-4
القيمة اجلمركية أو تستبعد منها ،كليًا أو جزئيًا ،عناصر مثل:
“(أ) تكلفة نقل البضائع املستوردة إىل ميناء أو مكان االسترياد؛

 92يدرج عدد متزايد من البلدان
يف إقراراتها الجمركية نصا ً
يتعلق بالقيمة اإلحصائية؛ فعىل
سبيل املثال ،اعتمدت كثري من
البلدان الوثيقة اإلدارية الوحيدة
التي تتضمن بندا ً خاصا ً للقيمة
اإلحصائية.
 93انظر :منظمة التجارة العاملية،
نتائج جولة أوروغواي
للمفاوضات التجارية املتعددة
األطراف :النصوص القانونية،
جنيف :1995 ،االتفاق بشأن
تنفيذ املادة السابعة من االتفاق
العام بشأن التعريفات الجمركية
والتجارة لعام  ،1994الجزء
األول‘‘ ،قواعد بشأن التقييم
الجمركي’’ (اتفاق منظمة
التجارة العاملية بشأن التقييم
الجمركي) ،وقد استنسخ يف
املرفق دال أدناه .واتفاق منظمة
التجارة العاملية بشأن التقييم
الجمركي هو أحد االتفاقات
متعددة األطراف بشأن التجارة
يف البضائع املرفقة باتفاق
مراكش املنشئ ملنظمة التجارة
العاملية ،وهو ملزم لجميع أعضاء
املنظمة.
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 94انظر :اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن التقييم الجمركي،
املادة  ،8الفقرة .2

 95انظر :نظام الحسابات القومية
لعام  ،2008الفقرة ،19 - 26
ودليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الفقرات من 30 - 10
إىل  36 - 10بشأن التقييم.
ويقتيض ميزان املدفوعات
والحسابات القومية تقييم
الواردات عىل أساس من نوع
(فوب) ولكن يلزم إجراء قدر
أكرب كثريا ً من التعديالت الشتقاق
الواردات الالزمة ألغراض ميزان
املدفوعات والحسابات القومية
(انظر املرفق واو أدناه لالطالع
عىل التفاصيل).
 96يمكن أن يؤدي جمع البيانات
بشكل منفصل عن الشحن
والتأمني إىل تحسني نوعية
البيانات.
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(ب) رس���وم التحمي���ل والتفريغ واملناولة املرتبط���ة بنقل البضائع املس���توردة إىل ميناء أو مكان
االسترياد؛
(ج) تكاليف التأمني .”94
القيم من نوع فوب والقيم من نوع سيف .من حيث املبدأ ميكن للبلدان ،مبوجب
6-4
االتفاق ،أن ختتار بني هنجني خمتلفني لتقييم الس���لع ،ومها القيم من نوع تس���ليم ظهر السفينة (فوب) أو
القيم من نوع التكلفة والتأمني والش���حن (س���يف) .وتش���مل القيم من نوع فوب قيمة الصفقة للسلع
وقيمة اخلدمات املؤداة لتسليم السلع إىل حدود البلد املص ّدر .وتشمل القيم من نوع سيف قيمة الصفقة
للس���لع ،وقيمة اخلدمات املؤداة لتس���ليم الس���لع إىل حدود بلد التصدير وقيمة اخلدمات املؤداة لتسليم
الس���لع من حدود بلد التصدير إىل حدود البلد املس���تورد (انظر الفقرتني  10 - 4و 11 - 4لالطالع
على مزيد من التفاصيل).
املمارس���ات القطري���ة .وتطبق البلدان مجيعه���ا تقريبًا القيم من ن���وع فوب لتقييم
7-4
الص���ادرات .أم���ا يف حالة ال���واردات ،فإن معظم البلدان تس���تخدم القيم من نوع س���يف ألن إدارات
اجلم���ارك عادة ما حت ّدد القيمة اجلمركية للس���لع على هذا األس���اس .والقيمة من نوع س���يف للس���لع
املس���توردة هامة ألغراض خمتلفة ،مثل رصد أس���عار الس���لع املتاحة يف الس���وق املحلية ،وجتميع جدول
العرض الستخدامه يف حتليل املدخالت واملخرجات وما إىل ذلك .والقيم من نوع فوب للواردات أكثر
صعوبة يف التجميع وال يطبقها بشكل منتظم سوى عدد حمدود من البلدان .غري أن القيم من نوع فوب
موحدًا لتقييم السلع (مبعىن حتديد نقطة تقييم وحيدة للصادرات والواردات ،وهي حدود
توفر أساس���ًا ّ
اإلقليم اإلحصائي للبلد املص ّدر) ،وتفيد بالتايل يف أغراض جتميع إحصاءات احلس���ابات القومية وميزان
املدفوعات على املس���توى اإلمجايل  .95والقيم من نوع فوب للس���لع املستوردة على املستوى التفصيلي
هامة جدًا لدراس���ات التس���ويات وفحص املوازين التجارية الثنائية واملفاوضات التجارية الدولية نظرًا
ألهنا توفّر تقييمًا قاب ً
ال للمقارنة لصادرات وواردات الشركاء التجاريني.
القيم���ة اإلحصائي���ة للس���لع املصدرة واملس���توردة .ولتعزي���ز إمكاني���ة املقارنة بني
8-4
إحص���اءات التج���ارة الدولية للبضائع ،مع أخ���ذ االحتياجات التحليلية املختلفة واملمارس���ات التجارية
وممارسات اإلبالغ بالبيانات لدى غالبية البلدان بعني االعتبار ،يوصى بأن:
املصدرة هي قيمة من نوع فوب؛
(أ) تكون القيمة اإلحصائية للسلع َّ
وتشجع البلدان مع
(ب) تكون القيمة اإلحصائية للس���لع املس���توردة هي قيمة من نوع سيف؛ َّ
ذلك على جتميع القيمة من نوع فوب للسلع املستوردة على سبيل معلومات تكميلية؛
وتشجع البلدان اليت تقتصر على جتميع القيم من نوع سيف للسلع املستوردة على
9-4
َّ
96
جتميع بيانات منفصلة عن الشحن والتأمني ،على أكرب مستوى ممكن من التفصيل للسلع والشركاء .
ومن املس���لم به أن جتميع الواردات على أس���اس من نوع فوب والتجميع املنفصل للبيانات عن الشحن
والتأم�ي�ن قد يترتب عليهم���ا عبء إضايف كبري للمجيبني والقائمني بتجمي���ع إحصاءات جتارة البضائع
تش���جع البلدان على
وينبغي االضطالع به على أس���اس األوضاع واالحتياجات الوطنية .ومع ذلك،
َّ
استكشاف األساليب اإلضافية اليت ميكن أن تسهل جتميع القيم من نوع فوب للواردات (وسترد بعض
األمثلة يف دليل القائمني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع).

مــييقتلا
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 - 1تجميع القيم من نوع فوب والقيم من نوع سيف
 10 - 4ش���روط التس���ليم .تتطلب إدارات اجلمارك بصفة عامة أن يضع التجار القيمة من
ن���وع فوب أو س���يف عل���ى اإلقرارات اجلمركية أو تقوم نفس���ها ،إذا لزم األمر ،حبس���اب تلك القيمة
اس���تنادًا إىل الوثائق املختلفة املقدمة من التجار .وقد تتضمن هذه الوثائق الداعمة عقد البيع  ،97الذي
حيتوي عادة على ش���روط تس���ليم السلع ومثن السلع ،والفاتورة الصادرة من قبل بائع السلع للمشتري.
ويتوقف س���عر السلعة املتفاوض عليه بني التجار واملتمثل يف الفاتورة (ويشار إليه أيضًا بسعر الفاتورة)
على شروط التسليم .وشروط التسليم هي اتفاق بني البائع واملشتري عن اجلانب املسؤول عن تكاليف
وخماطر تس���ليم البضائع إىل املكان املتفق عليه .وحتدد أنواع ش���روط التس���ليم املس���تخدمة يف التجارة
الدولية ،مبا يف ذلك النوعان فوب وسيف ،من قِبل غرفة التجارة الدولية ويرد وصف هلا يف املرفق هاء
أدناه .ويتعني على القائمني بالتجميع إجراء التعديالت املناسبة على سعر الفاتورة للحصول على القيم
من نوع سيف أو فوب للبضاعة إذا مل تكن هذه القيم متاحة من اجلمارك أو من مصادر أخرى.
 11 - 4وال ينطبق ش����رط “تسليم ظهر الس����فينة” (فوب) إالّ يف حالة السلع املشحونة من
���در عن طريق البحر أو بأح����د املجاري املائية الداخلية ،وال ينطبق ش����رط “التكلفة والتأمني
البل����د املص� ِّ
والش����حن” (سيف) إالّ عندما يتم تس����ليم البضائع عن طريق البحر أو املجاري املائية الداخلية إىل ميناء
االس����ترياد .وعندما تس����تخدم وس����ائل النقل األخرى للصادرات وال ينطبق الش����رط فوب ،فإن ش����رط
أي من النوع فوب أو النوع تسليم
“تسليم الناقل” يف ميناء التصدير ميكن أن حيل حمله ،وإذا مل ينطبق ّ
الناقل (على س����بيل املثال ،الصادرات عن طريق الس����كة احلديد أو خطوط األنابيب) ،ميكن اس����تخدام
املصدر .وملا كانت أسعار الفاتورة للسلع اليت يتم تسليمها مبوجب شروط
“التسليم عند حدود” البلد ِّ
املصدر ،فهي
فوب وتس����ليم الناقل والتس����ليم عند احلدود تعكس تكاليف تسليم السلع إىل حدود البلد ِّ
متش����اهبة ويش����ار إليها بالقيم من نوع فوب .ويف حالة عدم انطباق النوع س����يف على الواردات ،ميكن
تس����ليم البضائع على أس����اس “خالص تكاليف النقل والتأمني” (س����يب) يف ميناء االسترياد .وحيث إن
أسعار فاتورة تسليم البضاعة مبوجب شروط سيف وشروط سيب تعكس التكاليف ،مبا يف ذلك الشحن
والتأمني ،للسلع املسلَّمة إىل حدود البلد املستورد ،فهي متشاهبة ويشار إليها بالقيم من نوع سيف .وإذا
ُطبِّقت أنواع أخرى من ش����روط التس����ليم (مثل “تسليم املصنع” أو “التسليم جبانب السفينة” ،وما إىل
ذلك) ،يلزم اس����تخدام مصادر أخرى للبيانات لوضع قيمة للمعاملة من نوع فوب أو من نوع س����يف،
وذلك بإضافة بعض بنود التكلفة إىل سعر الفاتورة أو طرحها منه  .98وترد إرشادات إضافية بشأن جتميع
القيم من نوع فوب أو سيف يف دليل القائمني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
 12 - 4حتديد القيمة اإلحصائية .تكش���ف املمارسات التجارية يف التجارة الدولية للبضائع
عن جمموعة متنوعة من التفاصيل يف شروط تسليم السلع .وينبغي أن يدرس اإلحصائيون بعناية مصادر
البيانات واملعلومات املتاحة ،مبا يف ذلك ش���روط تس���ليم الس���لع ،من أجل استخالص قيم فوب/سيف
املوص���ى هب���ا .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يقيموا تعاون�ا�ً وثيقًا مع اجلمارك وغريها من جهات مجع
البيانات األ ّولية لتوفري التوجيه بشأن املنهجية اليت تتبع بالنسبة للقيمة اإلحصائية وضمان توافر البيانات
الكافية .ويوصى بأن تشكل القيمة اجلمركية ،لدى وضعها امتثاالً التفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
التقييم اجلمركي ،األساس الالزم للقيمة اإلحصائية.

 97لالطالع عىل املبادئ التوجيهية
الدولية ملضمون عقود البيع،
انظر :اتفاقية األمم املتحدة بشأن
عقود البيع الدويل للسلع املؤرخة
 11نيسان/أبريل  ،1980يف
وقائع مؤتمر األمم املتحدة املعني
بعقود بيع السلع ،فيينا10 ،
آذار/مارس  11 -نيسان/أبريل
( 1990منشورات األمم املتحدة،
رقم املبيع ،)81.V.5 :الصفحات
.190 - 178

 98تسهيالً لإلشارة ،يمكن حذف
كلمة ‘‘نوع’’ واستخدام املصطلح
‘‘القيمة سيف’’ و‘‘القيمة فوب’’
كاسمني عامني بدال ً من ذلك.
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 13 - 4وينبغي أن يدرك القائمون بتجميع البيانات أن القيم املوضوعة للس���لع من جانب
الس���لطات اجلمركي���ة قد ال تتفق بالضرورة مع املتطلب���ات اإلحصائية .ويف حال حتديد القيم اجلمركية
لش���حنات الس���لع الكبرية اقتصاديًا باحنراف واضح عن تلك املتطلبات ،ينبغي أن يس���تخدم القائمون
بتجميع إحصاءات التجارة القيم املس���تمدة من مصادر غري مجركية أو القيم املقدرة ،إذا ُرئي أهنا أكثر
يشجع القائمون بالتجميع على االتصال
دقة .وقد يكون هلذا أمهية خاصة يف حالة الصادرات .لذلكَّ ،
مبصدري الس���لع الرئيس���ية ،وإذا لزم األمر ،على إجراء دراسات خاصة لتحديد القيمة اإلحصائية على
ِّ
أساس تكلفة اإلنتاج ،مبا يف ذلك تكلفة املواد وأجور املوظفني واملعلومات األخرى ذات الصلة.
 14 - 4اس���تخدام مصادر إضافية للمعلومات .تعرب معظم الس���لع اليت تشملها إحصاءات
التج���ارة احلدود نتيجة للمعامالت التجارية (مش���تروات/مبيعات) وميكن أن حت��� ّدد قيمتها اإلحصائية
باستخدام قيمها اجلمركية أو عقود البيع .غري أن القيم اجلمركية قد ال تكون متاحة وقد ال تتوافر عقود
البي���ع كذل���ك أو قد ال حتتوي على مجيع املعلومات الالزمة .ويف ه���ذه احلاالت ،ينبغي للقائم بتجميع
البيانات أن يلجأ إىل مستندات جتارية أخرى ،مثل الفواتري وعقود النقل وعقود التأمني.

 - 2قضايا مختارة متعلقة بالتقييم
 15 - 4تش���كل بعض املعامالت الدولية الراهنة صعوبات خاصة لتقييم فئات البضائع الداخلة
نظرًا لتعقُّد املعامالت أو خلواص الس���لع .ويف حاالت أخرى ،قد ال يتطلب التعامل تقييمًا للس���لع من قبل
األط���راف املعني���ة وال ترفق هبا حركة النقد أو االئتمان .ومع ذلك ،ينبغي أن يتم تقييم مجيع فئات الس���لع
على أساس اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن التقييم اجلمركي وتوصيات هذا املنشور إلحصاءات التجارة
الدولية للبضائع لعام ( 2010انظر الفقرتني  8 - 4و 9 - 4أعاله) .وباإلضافة إىل ذلك ،يوصى بأن:
(أ) تقيّم األوراق النقدية واألوراق املالية والعمالت املعدنية غري املتداولة بقيمة الصفقة للورق
املطبوع أو املعدن املدموغ بدالً من قيمتها اإلمسية (انظر الفقرة  11 - 1أعاله)؛
(ب) تقيَّم الوس���ائط ،س���واء مسجلة أم غري مسجلة ،بالقيمة الكاملة للصفقة املتعلقة هبا (وليس
بقيمة الوسائط غري املسجلة ،مثل األقراص الفارغة املرنة أو املضغوطة ذات ذاكرة للقراءة
فقط أو أقراص الفيديو الرقمية ،أو الورق وغريها) .وقد تشمل قيمة الصفقة القيمة الكلية
أو اجلزئية خلدمات معينة وينبغي للبلدان أن تقدم تفاصيل بشأن كيفية حتديد قيمة الصفقة
يف حاالت حمددة .وتستبعد الوسائط احلاملة لربامج خمصصة أو برامج مكتوبة لعميل معني
أي نوع ،إذا مت حتديدها (انظر الفقرة  18 - 1أعاله)؛
أو أصول من ّ
(ج) تقيَّ���م الكهرب���اء والغاز والنفط واملاء (انظر الفق���رة  24 - 1أعاله) بالقيمة الصافية دون
أي رسوم تسليم غري مدرجة وفقًا للتقييم من نوع فوب أو سيف .وجيوز أن تظهر
إدراج ّ
هذه الرسوم أو ال تظهر بشكل منفصل يف الفاتورة .ويف غياب سجالت اجلمارك الكافية،
يوصى بأن حتصل البلدان على قيمة الصفقة هلذه الس���لع مباشرة من البائع واملشتري .غري
أنه إذا مل تتح س���وى القيمة اإلمجالية الشاملة لرس���وم التسليم ،فينبغي حتديد هذه الرسوم
(على س���بيل املثال ،باس���تخدام مصادر أخرى للمعلومات والتقدي���ر) وطرحها من أجل
احلصول على القيمة اإلحصائية هلذه الس���لع .وينبغي أن تقدر رس���وم التس���ليم بأس���عار
الس���وق ،ولكن م���ن املعروف أنه ال توجد أس���واق هلذه اخلدم���ات يف كثري من األحيان
وأن أس���عار هذه اخلدمات إما أن حتدد إداريًا أو استنادًا إىل شيء من حساب التكاليف.
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ويوصى بأن يقيِّم الش���ركاء التجاريون يف هذه املعامالت هذه التدفقات وأن يس���جلوها
موحدة لتحسني إمكانية املقارنة الدولية؛
بطريقة ّ
(د) تقيَّم الس���لع مبوج���ب التأجري التمويلي (انظ���ر الفقرة  28 - 1أع�ل�اه) اليت تعرب احلدود
أي
على أس���اس أسعار الس���لع املماثلة اليت تعرب احلدود نتيجة للبيع .وينبغي استبعاد قيمة ّ
خدمات مقدمة مبوجب عقد اإلجيار (على سبيل املثال ،التدريب والصيانة ورسوم التمويل
وغريه���ا) .وإذا كان���ت هذه الس���لع ال تعرض عادة للبيع ،فينبغ���ي أن تقيّم باتباع املبادئ
التوجيهية العامة بشأن التقييم؛
(هـ) تقيَّــ���م الس���لـع ألغراض التجهيــز مع تغيري امللكي���ة أو بدونه (انظر الفقرات  19 - 1إىل
 21 - 1أعاله) على النحو التايل :حيثما ال تتوافر قيمة الصفقة للس���لع اليت تدخل البلد
القائ���م بالتجمي���ع أو خترج منه ألغ���راض التجهيز دون تغيري يف امللكي���ة ،ينبغي أن يطبق
القائمون بالتجميع التجاري األس���اليب املناس���بة الواردة يف اتفاق منظمة التجارة العاملية
بشأن التقييم من أجل استخالص القيمة اإلحصائية (انظر املرفق دال أدناه) .وينبغي دائمًا
أن تقيَّ���م الس���لع ألغراض التجهيز بقيمته���ا (اإلمجالية) الكاملة (انظ���ر أيضًا املرفق ألف،
الفقرة ألف  10 -أدناه)؛
(و) تقيَّم السلع املعادة (انظر الفقرة  23 - 1أعاله) ،إذا مت حتديدها ،كما يف الصفقة األ ّولية.
فالس���لع املعادة هي حالة خاصة إلعادة االسترياد وإعادة التصدير وال ينطبق التقييم بقيمة
الصفقة األ ّولية إالّ يف هذه احلالة اخلاصة .ويف مجيع احلاالت األخرى ،ينبغي أن تقيَّم السلع
أي سلعة أخرى على أساس قيمة الصفقة اخلاصة هبا؛
املعاد استريادها واملعاد تصديرها مثل ّ
املجمعة يف حزمة مع اخلدمات على النحو التايل :تنطبق القيمة اإلحصائية على
(ز) تقيَّم السلع ّ
أي من اخلدمات املرتبطة هبا ،فيما عدا اخلدمات املشمولة وفقًا لتقييم
السلع وتستبعد قيمة ّ
الس����لع من نوع فوب وس����يف .غ��ي�ر أن هذا قد ال يكون ممكنًا م����ن الناحية العملية (انظر
الفقرة  18 - 1أعاله).
 16 - 4املعامالت دون تقييم .وهناك حاالت قد ال يتطلب فيها التعامل الدويل يف الس���لع
تقييمًا للسلع من قبل األطراف املعنية وال يصحبها حترك مناظر للنقد أو االئتمان ،مثل اتفاقات التجارة
واملقايض���ة القائمة على الكميات دون أس���عار معلنة (انظر الفق���رة  12 - 1أعاله) ومعونات األغذية
واملعونات اإلنس���انية األخرى (انظر الفقرة  14 - 1أعاله) ،والس���لع املرسلة على سبيل األمانة (انظر
الفق���رة  17 - 1أع�ل�اه) ،والس���لع املع���دة للتجهيز (انظ���ر الفق���رات  19 - 1إىل  21 - 1أعاله)،
ومنق���والت املهاجري���ن (انظر الفقرة  26 - 1أعاله) ،والتحركات ع�ب�ر احلدود لألصناف غري املباعة
واهلدايا ،واهلبات املقدمة من الوكاالت اخلاصة أو األشخاص .ويف هذه احلاالت ،اتباعًا للتوصية العامة،
ينبغي وضع قيمة السلع وفقًا التفاق منظمة التجارة العاملية بشأن التقييم اجلمركي (مبا يف ذلك استخدام
قيمة التعامل يف بضاعة مطابقة أو مش���اهبة ،أو قيمة حمس���وبة) ووفقًا للتوصيات بشأن القيمة اإلحصائية
الواردة يف هذا املنشور (انظر الفقرتني  8 - 4و 9 - 4أعاله).
 17 - 4التعاون يف جمال التقييم .من املهم للغاية أن يوضع تقييم مناسب للسلع توخيًا للدقة
يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وبالتايل ،ينبغي للوكالة القائمة بالتجميع الش���امل إلحصاءات
التجارة والوكاالت اليت تقوم جبمع البيانات أن تتعاون من أجل توفري تقييم موثوق به للس���لع يف مجيع
احلاالت ،ال سيما بالنسبة لفئات السلع اليت تنطوي على مشكالت وبصرف النظر عن توافر أسعارها.
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باء -

 99يُفهم مصطلح ‘‘وثيقة النرش’’
عىل أنه يشري إىل أيّ شكل من
أشكال النرش الرسمي.
 100انظر :اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن التقييم الجمركي،
املادة .9

تحويل العملة

 18 - 4وحدة احلس���اب .ميكن التعبري ع���ن قيمة املعامالت التجاري���ة يف البداية مبجموعة
متنوع���ة م���ن العم�ل�ات أو معايري القيمة األخ���رى .ويُطلب م���ن القائمني بالتجميع حتوي���ل هذه القيم
إىل وح���دة حس���اب واحدة (مرجعي���ة) من أجل وضع إحصاءات وطنية متس���قة وهلا داللة من الناحية
التحليلية وتصلح ،يف مجلة أمور ،لقياس التدفقات التجارية وجتميع إحصاءات احلسابات القومية وميزان
املدفوعات .ومن منظور القائم بتجميع البيانات ،تعترب وحدة النقد الوطنية هي الوحدة املرجعية املفضلة
للحساب .غري أنه إذا تعرضت العملة الوطنية لتقلبات أكرب بكثري من العمالت األخرى ،قد يقلل ذلك
من القيمة التحليلية للبيانات .ويف تلك الظروف ،قد يكون من املالئم استخدام وحدة حساب أخرى
جراء ارتفاع
أكثر استقرارًا حىت ال تتأثر قيم املعامالت الدولية املعبَّر عنها هبذه الوحدة تأثرًا كبريًا من ّ
أو اخنفاض (بالنسبة إىل وحدة احلساب) العمالت اليت تتم هبا املعامالت املعنية.
 19 - 4سعر صرف العمالت ألغراض التحويل .وفقًا التفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
التقييم اجلمركي ،يوصى مبا يلي:
“(أ) حيثما يكون حتويل العملة ضروريًا لتحديد القيمة اجلمركية ،فإن سعر الصرف املستخدم
هو الذي تنشره حسب األصول السلطات املختصة يف بلد االسترياد املعين ،والذي يعكس
بأكرب قدر ممكن من الفعالية ،فيما يتعلق بالفترة املش���مولة يف كل وثيقة من وثائق النش���ر
هذه ،القيمة اجلارية هلذه العملة يف املعامالت التجارية بالنسبة لعملة البلد املستورد 99؛
(ب) س���عر التحويل املس���تخدم هو الس���عر الس���اري يف وق���ت التصدير أو وقت االس���ترياد،
كما يقدمه كل من األعضاء .”100
 20 - 4وينبغي أن يس���ري هنج متكافئ للتحويل على كل من الواردات والصادرات .ويف
احلاالت اليت يتوافر فيها كل من أس���عار الش���راء والبيع (الرمسية/السوقية) فإن السعر املستخدم هو نقطة
(أي الفاصل بني نقطة الوسط وهذه األسعار).
أي رسوم للخدمة ّ
الوسط بني السعرين ،حبيث تستبعد ّ
وإذا مل يتوافر السعر بالنسبة لتاريخ التصدير أو االسترياد ،يوصى باستخدام متوسط السعر خالل أقصر
فترة منطبقة.
 21 - 4تعدد أسعار الصرف الرمسية .تستخدم بعض البلدان نظامًا ألسعار صرف متعددة،
تسري مبوجبه أسعار صرف خمتلفة على فئات خمتلفة من السلع املتداولة ،وحتايب بعض املعامالت وتثبِّط
البعض اآلخر .ويوصى بتس���جيل املعامالت التجارية باس���تخدام السعر الفعلي الساري على معامالت
أي سعر رمسي هو املستخدم لكل عملة.
معينة ،مع مالحظة ّ
 22 - 4أس���عار الصرف للسوق املوازية أو السوق الس���وداء .ينبغي معاجلة املعامالت اليت
تنطوي على أسعار للسوق املوازية أو السوق السوداء على حنو منفصل عن املعامالت اليت تنطوي على
أس���عار رمسية .وينبغي للقائمني بتجميع اإلحصاءات التجارية أن حياولوا تقدير سعر الصرف املستخدم
بالفعل يف املعامالت يف هذه األسواق ،وأن يستخدموا هذا السعر ألغراض التحويل.
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الفصل الخامس

قياس الكمية

ض���رورة احلصول عل���ى معلومات كمية .الكمي���ة بعد هام من أبع���اد إحصاءات
1-5
التجارة الدولية ال غىن عنه ملختلف أغراض السياس���ات والتحليل ،مبا يف ذلك أغراض التخطيط للبنية
التحتية للنقل ،وجتميع أرصدة الطاقة والس���لع الزراعية وغريها من الس���لع ،وتقييم تأثري التجارة الدولية
على البيئة ،والتحقق من قيم التجارة ،وبناء األرقام القياسية للتجارة.
وحدات الكمية تش�ي�ر إىل اخلصائص املادية للس���لع .ونظ���رًا ألن البيانات الكمية
2-5
خالي���ة من مش���اكل التقييم اليت تناوهل���ا النقاش يف الفصل الرابع أعاله فإهن���ا ،إذا مت مجعها بعناية ،توفر
مؤش���رًا يُعتد به للتحركات الدولية للس���لع .كما أن اس���تخدام وحدات الكمية املناسبة ميكن أن يسفر
عن مزيد من البيانات القابلة للمقارنة دوليًا عن هذه التحركات ،وذلك ألن االختالفات يف قياس���ات
الكمي���ة بني البلد املس���تورد والبلد املص���در ميكن أن تكون أقل أمهية منها يف قياس���ات القيمة .ولذلك
تس���تخدم الكمي���ات يف كثري من األحيان يف مراجعة مدى موثوقية البيان���ات املتعلقة بالقيمة عن طريق
حساب ما يُطلق عليه قيم الوحدات (القيمة مقسومة على الكمية).
الوح���دات القياس���ية للكمي���ة اليت أوص���ت هبا منظم���ة اجلمارك العاملي���ة .يف عام
3-5
 1995اعتمدت منظمة اجلمارك العاملية توصية بش���أن استخدام وحدات قياسية للكمية تسهي ً
ال جلمع
اإلحصاءات الدولية ومقارنتها وحتليلها على أساس النظام املنسق  .101ووحدات منظمة اجلمارك العاملية
القياسية للكمية هي :102
الوزن

103

الطول
املساحة
احلجم
القوة الكهربائية
العدد (وحدات)

كيلوغرامات (كغم)
قرياط (قرياط)
أمتار (م)
أمتار مربعة (م)2
أمتار مكعبة (م)3
لترات (ل)
 1000كيلو وات/ساعة ( 1000ك وس)
قطع/وحدات (و)
أزواج ( 2و)
دزينات ( 12و)
آالف القطع/الوحدات ( 1000و)
حزم (و (جمموعة/حزمة))

 101انظر :منظمة الجمارك العاملية،
مذكرات تفسريية للنظام املنسق
لتوصيف السلع وترميزها،
الطبعة الثانية ،بروكسل،
 ،1996املرفق الثاني .توصية
مجلس التعاون الجمركي بشأن
استخدام الوحدات القياسية
للكمية لتيسري جمع اإلحصاءات
الدولية املبنية عىل النظام املنسق
(توصية منظمة الجمارك العاملية
بشأن وحدات الكمية) ومقارنتها
وتحليلها.
 102انظر :توصية منظمة الجمارك
العاملية بشأن وحدات الكمية،
املقدمة ،الفقرة .4
 103يمكن التعبري عن وحدات الوزن
(الكيلوغرامات) عىل أساس
صايف أو إجمايل الوزن ،ويمكن
استخدامها لتلبية احتياجات
شتى .وعىل سبيل املثال ،تع ّد
وحدات الوزن الصايف (باستبعاد
التعبئة) مفيدة للغاية للتحليل
االقتصادي؛ أما وحدات الوزن
اإلجمايل (بما فيها التعبئة) فهي
أنسب لتحليالت النقل.
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 104انظر أحدث توصية ملنظمة
الجمارك العاملية بشأن وحدات
الكمية :منظمة الجمارك العاملية،
توصية مجلس التعاون الجمركي
بشأن استخدام الوحدات القياسية
الكمية لتسهيل جمع ومقارنة
وتحليل اإلحصاءات الدولية
املستندة إىل النظام املنسق،
 1تموز/يوليه  ،2006املرفق.
وتأخذ هذه التوصية ملنظمة
الجمارك العاملية يف االعتبار
التعديالت الواردة يف النظام املنسق
لعام  2007وتلغي التوصية
السابقة بشأن استخدام الوحدات
القياسية للكمية .ويوىص كذلك بأن
تبلغ اإلدارات األعضاء واألطراف
املتعاقدة يف اتفاقية النظام املنسق
البيانات التجارية الدولية إىل األمم
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى،
باستخدام وحدات منظمة الجمارك
العاملية القياسية للكمية املحددة يف
مرفق هذه التوصية واستخدام أكرب
عدد ممكن من العناوين الفرعية
للنظام املنسق ،بحيث ال تقل
نسبتها عن  90يف املائة.

حتدد إحدى الوحدات القياسية املذكورة أعاله
4-5
ويف توصية منظمة اجلمارك العامليةَّ ،
لكل عنوان فرعي بالنظام املنسق مكون من ستة أرقام .104
يوص���ى بأن تق���وم البلدان جبمع املعلومات الكمية أو تقديره���ا أو التحقق منها أو
5-5
105
اإلب�ل�اغ هب���ا يف مجيع املعام�ل�ات التجارية مس���تخدمة يف ذلك الوحدات القياس���ية للكمية ملنظمة
اجلمارك العاملية والوزن الصايف  .106وعلى وجه التحديد ،يوصى بأن:
(أ) تس���تخدم البلدان وحدات منظمة اجلمارك العاملية القياس���ية للكمية لدى مجع إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع واإلبالغ عنها على أساس النظام املنسق 107؛
(ب) يت���م جتميع الوزن الص���ايف أيضًا واإلبالغ عن���ه يف حالة عناوين النظام املنس���ق (العناوين
الفرعية) اليت تكون الوحدة القياسية فيها خالف الوزن؛
(ج) يتم اإلبالغ عن أرقام الوزن على أساس الوزن الصايف ،غري أنه إذا مل يتوافر سوى الوزن
اإلمجايل وحسب ،فينبغي أن يسجل وأن يُستخدم لتقدير الوزن الصايف؛
(د) تقوم البلدان اليت تستخدم وحدات للكمية غري الوحدات القياسية ملنظمة اجلمارك العاملية
أو اليت تستخدم وحدات كمية خمتلفة عن املوصى هبا لسلعة معينة (العنوان الفرعي للنظام
املنسق املكون من ستة أرقام) بتقدمي عوامل التحويل إىل الوحدات القياسية املوصى هبا يف
بياناهتا الوصفية.
التوحي���د يف تطبي���ق وح���دات الكمية .حتقيق���ًا لقدر أكرب من االتس���اق يف تطبيق
6-5
وحدات الكمية ،ولتوفري معلومات كمية قابلة للمقارنة ،يوصى مبا يلي:
(أ) تستخدم وحدات الكمية نفسها بالنسبة جلميع املعامالت يف إطار العناوين الفرعية الفردية
للنظام املنس���ق املكونة من س���تة أرقام ،والبنود األساس���ية األكثر تفصي ً
ال لتصنيف السلع
األساسية املستخدم ،ما مل يوجد سبب مقنع لتطبيق وحدات خمتلفة للقياس الكمي؛
(ب) يق���دم يف البيانات الوصفية وصف واضح لوحدات الكمية املس���تخدمة وعوامل التحويل
املطبقة (مبا يف ذلك منهجية حساهبا).
الكميات املقدرة (أو املفترضة) .يوصى كذلك بأن حتدد البلدان الكميات املقدرة
7-5
واملفترضة ،حس���بما تراه ضروريًا ومناس���بًا ،مع مراعاة احتياجات املس���تخدمني ،وأن تورِد معلومات
حول املنهجية املستخدمة للتقدير يف بياناهتا الوصفية.

 105الوزن الصايف مفيد ألغراض
التحليل االقتصادي ،من قبيل
حساب قيم الوحدات .وبقدر
ما تكون األوزان اإلجمالية
(بما فيها التغليف والتعبئة)
مرغوبة أيضا ً لدى بلد ما ،فإنه
ينبغي جمعها مبارشة ،ولكن
ملا كان جمع بيانات الوزن
اإلجمايل يمثل صعوبات يف كثري
من البلدان ،فقد ترغب البلدان
يف الحصول عىل أوزان إجمالية
من األوزان الصافية من خالل
املعاينة والتقدير.
 106قد تنطبق استثناءات قليلة،
فالوزن الصايف عىل سبيل املثال،
ال ينطبق عىل العنوان الفرعي
 271600من النظام املنسق
‘‘الطاقة الكهربائية’’.
 107من املعرتف به أن وحدات منظمة
الجمارك العاملية القياسية
للكمية ال تمثل بالرضورة معايري
الصناعة ألغراض التجارة
املتعلقة ببعض العناوين الفرعية
يف جميع البلدان.
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الفصل السادس

البلد الرشيك
ألف  -عام
احلاجة إىل إحصاءات التجارة حس���ب البلد الشريك .إلحصاءات التجارة حسب
1-6
البلدان الش���ريكة ،س���واء بالنسبة للقيمة اإلمجالية للتجارة يف الس���لع أم لقيمة وكمية التجارة يف السلع
منف���ردة ،قيم���ة حتليلية كبرية .وهي تس���تخدم لعدة أغراض ،منها حتليل االجتاه���ات االقتصادية وأمناط
التجارة اإلقليمية وحساب تداول أسهم التجارة وحتليل األسواق والقرارات التجارية ورصد السياسات
واملفاوضات التجارية وجتميع احلسابات القومية وميزان املدفوعات والتحقق من دقة البيانات التجارية
ومدى موثوقيتها .وكثريًا ما تس���تخدم إحصاءات التجارة حس���ب الش���ريك من قبل املحللني لتقدير
قيم���ة واردات وص���ادرات البلد الذي ال يقوم باإلبالغ عن البيانات التجارية (أو ال يفعل ذلك إالّ بعد
فترة طويلة من التأخري) .وحيثما تعترب البيانات املبّلغ عنها لبلد ما موضع ش���ك من جانب مس���تخدمي
أي نقصان أو زيادة يف
البيان���ات أو عندما يس���عى املس���تخدمون إىل احلصول عل���ى أدلة تفيد بوج���ود ّ
الواردات أو الصادرات املبلغ عنها ،فإنه كثريًا ما جتري مقارنة البيانات التجارية للبلد املعين ،سواء على
املستوى الكلي أم مستوى التوزيع التفصيلي للسلع ،ببيانات شركائه ،على الرغم من ضرورة االعتراف
بأوجه القصور يف هذه املقارنة .ويف هذا الس���ياق ،من ش���أن زيادة املواءمة بني توصيف الش���ركاء من
جانب البلدان أن تسهم يف حتسني املقارنة الدولية للبيانات التجارية (للمزيد من املناقشة ملسألة إمكانية
املقارنة بني البيانات ،انظر الفقرة  18 - 9أدناه).
ويصف الفرع باء أدناه األنواع املختلفة لتوصيف البلد الش���ريك اليت تس���تخدمها
2-6
البل���دان املختلفة يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع؛ وترد يف الفرع جيم أدناه مقارنة موجزة بني
مزاياها وعيوهبا؛ ويتضمن الفرع دال أدناه توصيات هذا املنش���ور إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع
لعام .2010

باء -

أنواع توصيف البلد الرشيك

108

 - 1الواردات
 3 - 6بلد الش���راء .بلد الش���راء هو البلد الذي يقيم فيه بائع الس���لعة (املتعاقد الشريك
للمش���تري) .وينبغي أن يفس���ر مصطلح “يقيم” وفقًا لنظام احلس���ابات القومية لعام  2008ودليل

 108التعاريف الواردة يف الفقرات
التالية مستمدة من التعاريف
التي تستخدمها البلدان
ومن نص تنقيح عام 1982
إلحصاءات التجـارة الدوليـة:
املفاهيـم والتعاريف ،التنقيح 1
(إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح )1
(منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع،)E.82.XVII.14 :
الفقرات .137 - 127
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 109هناك أيضا ً عدد من البلدان التي
ليست لديها قواعد للمنشأ عىل
اإلطالق.

 110انظر :اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفق الخاص كاف/الفصل ،1
الذي استنسخت أجزاء منه يف
املرفق باء ،الفقرات باء  28 -إىل
باء  33 -أدناه.
 111انظر :منظمة التجارة العاملية،
نتائج جولة أوروغواي
للمفاوضات التجارية املتعددة
األطراف :النصوص القانونية،
جنيف :1995 ،اتفاق بشأن قواعد
املنشأ (اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن قواعد املنشأ).
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ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة؛ (انظر املرفق ألف ،الفقرة ألف 6 -
أدن���اه) .فإذا قام كال البلدين جبمع البيانات على أس���اس الش���راء/البيع ،فس���وف يقوم بلد الش���راء
بتس���جيل الس���لع بوصفها صادرات إىل بلد البيع ،ويقوم بلد البيع بتس���جيل الس���لع ذاهتا بوصفها
واردات من بلد الشراء.
بلد اإلرس���ال .بلد اإلرسال (يف حالة الواردات) هو البلد الذي ِ
أرسلت منه السلع
4-6
إىل البلد املستورد ،دون حدوث أية معامالت جتارية أو عمليات أخرى من شأهنا تغيري املركز القانوين
أي بل���د وس���يط .فإذا دخلت الس���لع ،قبل وصوهلا إىل البلد املس���تورد ،بل���دًا آخر أو أكثر
للس���لع يف ّ
وخضع���ت هل���ذه املعامالت أو العمليات ،فينبغي أن يُعترب آخر بلد وس���يط جتري فيه هذه املعامالت أو
العمليات هو بلد اإلرسال.
بلد الش���حن .بلد الشحن (يف حالة الواردات) ،هو البلد الذي تشحن منه السلع،
5-6
أي عمليات أخرى من شأهنا
ّ
أي معامالت جتارية أو ّ
بغض النظر عما إذا كانت قد حدثت أو مل حتدث ّ
تغيري املركز القانوين للس���لع بعد شحن الس���لع من البلد املصدر .وإذا مل حتدث هذه املعامالت ،يكون
بلد الشحن هو نفسه بلد اإلرسال.
بلد املنشأ .يتحدّد بلد املنشأ للسلعة مبوجب قواعد املنشأ اليت يقررها كل بلد .109
6-6
وبصفة عامة ،تتألف قواعد املنشأ من معيارين أساسيني:
(أ) معيار الس���لع “املنتجة بالكامل” (املتحصل عليها) يف بلد معني ،حيث يدخل بلد واحد
فقط يف االعتبار يف توصيف املنشأ؛
(ب) معيار “التحول اجلوهري” ،حيث يشترك بلدان أو أكثر يف إنتاج السلع.
وتوفر اتفاقية كيوتو املنقحة حاليًا التوجيه الدويل بشأن هذه املعايري  .110ومن أجل
7-6
حتديد بلد املنش���أ يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،يوصى بأن تتبع البلدان األحكام ذات الصلة
يف اتفاقية كيوتو املنقحة.
تنس���يق قواعد املنش���أ .منذ أن دخل اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن قواعد
8-6
املنش���أ  111حي���ز التنفيذ ،تضطلع اللجنة التقنية املعنية بقواعد املنش���أ ،برعاي���ة منظمة اجلمارك العاملية
(بروكس���ل) ،واللجنة املعنية بقواعد املنش���أ ،برعاية منظمة التجارة العاملية (جنيف) ،بتنسيق برنامج
العمل بشأن قواعد املنشأ يف التجارة غري التفضيلية ،وتقوم كلتا اللجنتني مبوجبه مبا يلي:
(أ) وضع تعاريف للس���لع املتحصل عليها بالكامل وللعمليات أو احل ّد األدىن من التجهيزات
اليت ال تضفي يف ح ّد ذاهتا صفة املنشأ على السلعة؛
(ب) وضع تفاصيل بشأن التحول اجلوهري املعبَّر عنه بالتغيري يف تصنيف النظام املنسق للتعريفة
اجلمركية؛
(ج) يف احلاالت اليت ال يتيح فيها االستخدام احلصري لتصنيف النظام املنسق التعبري عن التحول
اجلوهري ،توضع معايري تكميلية ،مثل النسب املئوية حسب القيمة و/أو عمليات التصنيع
أو التجهيز.
وجيري التوسع يف معايري التحول اجلوهري على أساس منتجات حمددة ،ومن املقرر
9-6
تطبيقها على الس���لعة عندما يش���ترك أكثر من بلد واحد يف إنتاجها .وسوف تقدم هذه القواعد مبادئ
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توجيهية دولية مستكملة يف هذا املجال ،وسوف تتيح حتديد منشأ كل سلعة مشمولة بالتجارة الدولية
ومصنفة يف النظام املنسق .113 ،1112

 - 2الصادرات
 10 - 6بل���د البي���ع .بلد البيع هو البلد الذي يقيم فيه مش���تري الس���لعة (املتعهد الش���ريك
للبائ���ع) .وكم���ا ِ
ذكر أع�ل�اه ،ينبغي تفس�ي�ر مصطلح “يقي���م” وفقًا لنظ���ام احلس���ابات القومية لعام
 2008ودلي���ل مي���زان املدفوع���ات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة (انظ���ر املرفق ألف،
الفقرة  - 6ألف أدناه) .وإذا قام كال البلدين جبمع البيانات على أساس الشراء/البيع ،فسوف يقوم بلد
الش���راء بتسجيل الس���لع بوصفها صادرات إىل بلد البيع ،ويقوم بلد البيع بتسجيل السلع ذاهتا بوصفها
واردات من بلد الشراء.
 11 - 6بلد اإلرس���ال .بلد اإلرس���ال ( 114يف حالة الصادرات) هو البلد الذي ترس���ل إليه
ألي نوع من
السلع من جانب البلد املص ّدر ،دون خضوعها  -بقدر ما هو معلوم يف وقت التصدير ّ -
أي بلد
املعامالت التجارية أو غريها من العمليات اليت من ش���أهنا تغيري املركز القانوين للس���لع حيدث يف ّ
وسيط .ويف حال وجود عدة بلدان وسيطة ،فينبغي أن يسجل أول بلد وسيط بعد خروجها من البلد
املص ّدر باعتباره بلد اإلرسال أو املقصد.
 12 - 6بلد الشحن .بلد الشحن (يف حالة الصادرات) ،هو البلد الذي تُشحن إليه السلع،
أي عمليات أخرى
ّ
بغض النظر عما إذا كان من املتوقع أو من غري املتوقع حدوث معامالت جتارية أو ّ
من شأهنا تغيري املركز القانوين للسلع قبل وصوهلا إىل ذلك البلد.
 13 - 6بل���د آخ���ر مقصد معروف .بلد آخر مقصد معروف ه���و آخر بلد  -بقدر ما هو
بغض النظر عن اجلهة اليت أرسلت إليها يف البداية وعما
معلوم يف وقت التصدير  -تس���لّم إليه الس���لعّ ،
إذا كان���ت ،وه���ي يف طريقه���ا إىل ذلك البلد األخ�ي�ر ،تتعرض أو ال تتعرض ألي���ة معامالت جتارية أو
عمليات أخرى من ش���أهنا تغيري مركزها القانوين .وعلى س���بيل املثال ،إذا كان كل ما هو معروف يف
وقت التصدير هو أن الس���لع ستس���لم إىل البلد ألف ولكنها أرسلت يف البداية إىل بلد ثالث (البلد باء)
حيث تتعرض فيه ملعامالت جتارية أو عمليات أخرى من ش���أهنا تغيري مركزها القانوين ،فإن ذلك البلد
الثالث (البلد باء) هو بلد اإلرس���ال والبلد ألف هو بلد آخر مقصد معروف .وإذا ُس���لمت الس���لع إىل
أي من هذه املعامالت أو العمليات فإن البلد ألف هو بلد اإلرسال وبلد آخر
البلد ألف دون حدوث ّ
مقصد معروف يف الوقت ذاته.
 14 - 6بلد االستهالك .بلد اس���تهالك السلع (بالنسبة للصادرات) هو املكمل االقتصادي
ملفهوم بلد املنش���أ بالنس���بة للواردات .وبلد االستهالك هو البلد الذي من املتوقع فيه أن تستخ َدم السلع
ألغراض االستهالك اخلاص أو العام أو بوصفها مدخالت يف عملية من عمليات اإلنتاج.
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 112من التطورات األخرية الهامة
إكمال مرشوع وثيقة بشأن
قواعد املنشأ غري التفضيلية.
انظر :منظمة التجارة العاملية،
اللجنة املعنية بقواعد املنشأ،
مرشوع النص املوحّ د لقواعد
املنشـأ غيـر التفضيليـة،
 G/RO/W/111/Rev.3يف 2
كانون األول/ديسمرب .2008
 113انظر :املرفق جيم أدناه لالطالع
عىل مزيد من املعلومات بشأن
قواعد املنشأ.
 114كثريا ً ما يشار إليه بوصفه ‘‘بلد
املقصد’’ يف حالة الصادرات.
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جيم  -مقارنة الطرق املختلفة لتوصيف البلد الرشيك
 - 1بلد الرشاء أو البيع
 15 - 6طريقة جتميع البيانات حسب بلد الشراء أو البيع واضحة مبا فيه الكفاية من الناحية
املفاهيمية ،ولكنها تؤدي إىل تناقض يف البيانات اليت يتم مجعها نظرًا ألن معظم البيانات تس���جل على
أساس السلع العابرة للحدود .وإليضاح هذه التناقضات ،لنفترض ما يلي:
(أ) ينت���ج البلد ألف الس���لع اليت تباع إىل مقيم يف البلد باء ،وهو ب���دوره يبيعها ملقيم يف البلد
جيم؛
(ب) يتم شحن السلع مباشرة من البلد ألف إىل البلد جيم.
 16 - 6إذا قامت مجيع البلدان بتس���جيل السلع على أساس عبور حدودها ،واستعملت يف
الوقت نفس���ه الش���راء/البيع أساسًا لتوصيف البلد الشريك ،فعندئذ سوف تسجل إحصاءات البلد ألف
الس���لع بوصفها صادرات إىل البلد باء ،وس���وف تس���جل إحصاءات البلد جيم السلع نفسها بوصفها
واردات من البلد باء .بيد أن إحصاءات البلد باء لن تظهر الواردات من البلد ألف وال الصادرات إىل
البلد جيم نظرًا ألن السلع مل تعرب حدوده .وال ميكن توقع إمكانية املقارنة الدقيقة لإلحصاءات التجارية
بني الشركاء إذا كانت اإلحصاءات تستند إىل اجلمع بني مبدأي عبور احلدود والشراء/البيع .وباإلضافة
إىل ذلك ،ال يشمل عبور احلدود نتيجة لعمليات الشراء/البيع سوى جزء من احلركة الدولية للسلع اليت
تشملها إحصاءات التجارة.
 17 - 6ومن ش���أن جتميع اإلحصاءات على أساس الشراء/البيع أن جيعل البلد يواجه أيضًا
املش���كلة املتمثلة يف كيفية احلصول على املعلومات املطلوبة عندما تُرس���ل السلع إىل مستلم يف بلد آخر
غري البلد الذي يوجد فيه املشتري وعندما يتم استالم السلع من بلد آخر غري البلد الذي يوجد فيه البائع
(انظ���ر املث���ال الوارد يف الفقرتني  15 - 6و 16 - 6أعاله) .وعملي���ة جتميع إحصاءات التجارة على
أس���اس الشراء/البيع هي عملية مكلفة نسبيًا ،وتتطلب جهدًا كبريًا لتحديد مكان إقامة املشتري (فيما
يتعلق بالصادرات) ومكان إقامة البائع (فيما يتعلق باالس���ترياد) بالنس���بة لكل معاملة جتارية خارجية.
وميكن لالس���تقصاءات أن تس���هم يف توفري املعلوم���ات ذات الصلة ،خصوصًا عندم���ا ترتبط بإقرارات
الضريبة على القيمة املضافة ،غري أن جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على أس���اس املش���تري/
البائع ال ميكن أن يوصى هبا بشكل عام بوصفها معيارًا.

 - 2بلد اإلرسال
 18 - 6تتيح طريقة جتميع البيانات حس���ب بلد اإلرس���ال (املقصد) ،بصفة عامة ،إمكانية
احلصول على إحصاءات متسقة وإمكانية معقولة للمقارنة نظرًا ألهنا تشجع على قيام البلدان املستوردة
واملصدرة بتسجيل املعامالت ذاهتا .وال بد أن يسفر هذا النهج عن جمموعات متماثلة من البيانات نظرًا
ألن الس���لع املس���جلة بوصفها واردات من جانب أحد البلدان س���تكون مسجلة بوصفها صادرات من
جانب بلد آخر.
 19 - 6غري أنه قد ال يوجد علم جبهة املقصد للسلع يف وقت التصدير ،فمن املمكن إعادة
توجيه الس���لع وهي يف عرض البحر أو من املمكن نقل الس���لع من سفينة تتبع بلد اإلرسال األصلي إىل
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س���فينة أخ���رى ،ومن مث ال تدرج يف واردات ذلك البلد ،مما يوجد ع���دم قابلية للمقارنة يف إحصاءات
الش���ريك .وين���در يف الواقع أن تنقّح إحص���اءات الصادرات لتعكس التغيري يف بلد اإلرس���ال .كما أن
البيانات املبنية على اإلرسال ال توفّر املعلومات املطلوبة ألغراض احلصص والتعريفات اجلمركية.

 - 3بلد الشحن
 20 - 6وتنطوي طريقة جتميع البيانات حس���ب بلد الش���حن على ميزة من حيث إنه ميكن
حتديد الشريك التجاري بسهولة من مستندات الشحن ،بالنسبة لغالبية املعامالت .غري أن شحن السلع
بني البلدان ال يعكس بالضرورة وجود عالقة جتارية بينها .ذلك أن نقل الس���لع من بلد اإلرس���ال إىل
بلد آخر مقصد قد ينطوي على اس���تخدام عدة ناقلني واملرور عرب عدة بلدان ،حبيث إنه قد يتطابق أو
ال يتطابق بلد اإلرس���ال وبلد الش���حن يف وقت اس���ترياد الس���لع .وكثريًا ما يكون البلد الذي حدده
املس���تورد بأن���ه البلد الش���ريك هو البلد الذي متت فيه ترتيبات الش���حن األخرية ،ب���دالً من البلد الذي
ُشحنت منه السلع يف األصل .ويتبع ذلك أن تسجيل بلد شريك على أساس الشحن سوف يسفر عن
صورة مشوهة لتدفقات التجارة الدولية للبضائع ،وبالتايل ال ميكن التوصية به.

 - 4بلد املنشأ وبلد االستهالك
 21 - 6ينطوي تس���جيل الواردات حس���ب بلد املنش���أ وبلد االس���تهالك على ميزة إظهار
العالقة املباشرة بني البلد املنتج (البلد الذي تنشأ فيه السلع) والبلد الذي يتم فيه استخدام السلع بالفعل.
وتعت�ب�ر املعلومات عن منش���أ الس���لع ال غىن عنها يف أمور السياس���ات واملفاوض���ات التجارية ،وإدارة
حصص الواردات أو التعريفات اجلمركية التفاضلية ،والتحليالت االقتصادية ذات الصلة .ويؤكد اتفاق
منظمة التجارة العاملية بش���أن قواعد املنش���أ ،وهو ملزم جلميع أعضاء منظمة التجارة العاملية ،على أمهية
هذه املعلومات يف سياق طلب احلصول على معاملة الدولة األوىل بالرعاية ،ومكافحة اإلغراق والرسوم
التعويضية ،وتدابري احلماية ،ومتطلبات حتديد املنشأ ،والقيود واحلصص الكمية .وينص االتفاق حتديدًا
على أن قواعد منظمة التجارة العاملية األصلية بش���أن املنش���أ س���وف تش���مل ،بعد اعتمادها“ ،القواعد
املستخدمة يف إحصاءات املشتريات والتجارة احلكومية” .115
املجمعة على أساس بلد املنشأ؛ وأبرزها
 22 - 6غري أن هناك قيودًا على استخدام البيانات َّ
هو أن هذا النهج ال يس���مح بتس���جيل متماثل للمعامالت التجارية ذاهتا من جانب البلد املصدر والبلد
املس���تورد إذا مل يتم اس���ترياد السلع مباش���رة من بلد اإلنتاج .وبفرض أن الس���لع أنتجت يف البلد ألف
وبيعت وش���حنت إىل البلد باء ،مث أعيد بيعها بعد ذلك ِ
وأرس���لت إىل البلد جيم ،فعندئذ س���وف تظهر
إحصاءات البلد باء الصادرات إىل البلد جيم ولكن إحصاءات البلد جيم لن تنس���ب وارداهتا إىل البلد
باء؛ وس���وف تبيّن أن الس���لع قد مت اس���تريادها من البلد ألف (بلد املنشأ) .وهذا الواقع يؤدي إىل تعقيد
مس���ألة املقارنة بني البيانات وينتقص من فائدهتا بالنس���بة لبعض أنواع التحليل االقتصادي ،وخاصة يف
جتميع بيانات ميزان املدفوعات بواسطة البلدان أو املناطق الشريكة.
 23 - 6وميكن أيضًا أن تنشأ صعوبات يف التحديد الفعلي لبلد املنشأ .ذلك أن املعلومات
املتعلقة باملنشأ بالنسبة للمعامالت املختلفة قد ال تكون هلا نفس النوعية بسبب االختالفات يف متطلبات

 115انظر :منظمة التجارة العاملية،
اتفاق بشأن قواعد املنشأ ،املادة
 ،1الفقرة .2
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 116وفقا ً التفاقية كيوتو املنقحة،
‘‘ينبغي عدم اإللزام بتقديم
داللة املنشأ املستندية إالّ
إذا لزمت لتطبيق الرسوم
الجمركية التفضيلية ،أو التدابري
االقتصادية أو التجارية املتخذة
من جانب واحد ،أو بموجب
اتفاقات ثنائية أو متعددة
األطراف أو لتطبيق إجراءات
متخذة ألغراض تتعلق بالصحة
أو النظام العام’’ (انظر اتفاقية
كيوتو املنقحة ،املرفق الخاص
كاف/الفصل  ،2الفقرة .)2

 117انظر :الجريدة الرسمية
للجماعات األوروبية ،رقم
 ،)2004( 7/102الئحة الربملان
األوروبي واملجلس األوروبي
( ،2004/638 )ECاملرفق.
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تقدمي أدلة مس���تندية .واش���تراط تقدمي شهادة ملنش���أ الس���لع حيدده قانون التعريفات اجلمركية للبلدان
وال ينطبق على مجيع السلع اليت تدخل البلد أو خترج منه  .116ويف حالة بلدان االحتاد اجلمركي ،تقوم
إحص���اءات التج���ارة اخلارجية لالحتاد (التجارة خارج االحتاد) ،بقدر م���ا يتعلق األمر بالواردات ،على
أس���اس املنش���أ بصفة عامة؛ ولكن إحصاءات التجارة بني الدول األعض���اء (التجارة داخل االحتاد) قد
تسجل بلد اإلرسال (أو دولة الشحن/الوصول) .117
 24 - 6ومن ش���أن جتميع بلد االستهالك للصادرات أن يكون مفيدًا من الناحية التحليلية،
ولكن نادرًا ما يكون بلد االستهالك معروفًا على وجه اليقني يف وقت التصدير وال يُستخدم كثريًا يف
املمارسة العملية إلحصاءات الصادرات.

دال -

التوصيات

 25 - 6وبالرغم من عدم وجود طريقة واحدة مثالية لتوصيف البلد الشريك ،فإن التوصيف
حسب منشأ الواردات يستويف متطلبات تطبيق يعترب ذا أولوية من تطبيقات إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،وهو املس���ائل املتعلقة بالسياس���ات التجاري���ة والتحليالت االقتصادي���ة ذات الصلة .وبالتايل،
يوصى مبا يلي:
(أ) تسجيل بلد املنشأ يف حالة الواردات؛
(ب) تسجيل بلد آخر مقصد معروف يف حالة الصادرات.
 26 - 6بلد اإلرس���ال .نظرًا ألن بيانات الش���ريك اليت يتم جتميعها على أس���اس بلد املنشأ
(لل���واردات) وبل���د آخر مقصد معروف (للصادرات) كثريًا ما تكون غ�ي�ر قابلة للمقارنة ،وبالنظر إىل
االحتياج إىل بيانات للش���ركاء ميك���ن مقارنتها دوليًا لألغراض التحليلية وكذلك للدراس���ات اخلاصة
بالتوفي���ق بني البيانات التجارية ،يوصى بتس���جيل بلد اإلرس���ال يف حالة ال���واردات بوصفه التوصيف
القطري للش���ريك الثاين ،جنبًا إىل جنب مع بلد املنش���أ .وبالنظر إىل أن البلدان ،يف حالة الصادرات،
ال تفرق يف كثري من األحيان بني بلد آخر مقصد معروف وبلد اإلرسال ،وأن تسجيلهما منفصلني من
شأنه أن ِ
يوجد عبئًا إضافيًا كبريًا يف اإلبالغ بالبيانات وجتهيزها ،يُكتفى بالتشجيع على مجع إحصاءات
التصدير على أساس بلد اإلرسال فقط ،تبعًا الحتياجات البلد املعين وظروفه .ومن املسلم به أن بعض
البلدان قد ترى جتميع بلد اإلرسال يف حالة الصادرات هدفًا على املدى البعيد.
 27 - 6حس���اب املوازين التجارية .حلس���اب املوازين التجارية يف سياق حتليل إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ،يوصى باس���تخدام الواردات حس���ب بلد املنشأ والصادرات حسب بلد آخر
مقص���د مع���روف .وألغراض حمددة مث���ل ميزان املدفوعات ،ودراس���ات التوفيق وم���ا إىل ذلك ،جيوز
استخدام املوازين التجارية اليت تستخدم توصيفًا خمتلفًا للشريك.

ةـيمكلا سايق
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 28 - 6اإلقليم االقتصادي للش����ركاء التجاريني .يوصى بأن يشكل اإلقليم االقتصادي
للش����ركاء التجاريني األس����اس الذي يُس����تند إليه يف جتمي����ع اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة حس����ب
118
املوح����دة للبلدان أو املناطق
الش����ركاء  .وتش����جع البلدان على اس����تخدام رموز األمم املتحدة ّ
ألغراض االستعمال اإلحصائي لالسترشاد هبا يف حتديد الشركاء التجاريني .119
 29 - 6التج���ارة مع الذات والتج���ارة مع املناطق احلرة .من املمك���ن يف حالة الواردات
املعادة (الواردات من الس���لع املحلية اليت س���بق تس���جيلها كصادرات؛ انظر الفقرة  16 - 2أعاله)
واستخدام بلد املنشأ ،أن يسجل البلد جتارة ما (واردات) مع نفسه .غري أنه ال يوصى بأن يسجل بلد
الصادرات إىل نفس���ه باعتباره بلد آخر مقصد معروف ،كما أنه ليس من املمارس���ات الشائعة ،حىت
لو كانت إعادة السلع مؤكدة تقريبًا (أي ،بعد معاجلة طفيفة ال تغري بلد املنشأ) .وجيوز للبلدان اليت
تطبق التعريف الدقيق أو املوس���ع لنظام التجارة اخلاص أن تس���جل التجارة (الواردات أو الصادرات)
من وإىل مناطقها احلرة (أو أماكن التجهيز الداخلي أو املستودعات اجلمركية) .ويشري تسجيل البلد
للتج���ارة مع مناطقه احل���رة (أو أماكن التجهيز الداخلي أو املس���تودعات اجلمركية) بوضوح إىل أنه
ال يستخدم نظام التجارة العام.
جتمع البل���دان معًا ألغراض
 30 - 6التوزي���ع املفصل للش���ركاء .قد ترغ���ب البلدان يف أن ّ
التحليل ،يف منشوراهتا الوطنية .غري أنه يوصى بأن تقوم البلدان يف قواعد بياناهتا ويف تقاريرها املبلغة إىل
املنظمات اإلقليمية والدولية ،بإتاحة بياناهتا مع التوزيع الكامل بأقصى قدر من التفصيل للشركاء .وهذا
من شأنه أن يسمح للمستخدمني على كل من الصعيدين الوطين والدويل بتجميع البلدان يف جمموعات
اقتصادية وجغرافية وفقًا الحتياجاهتم التحليلية اخلاصة ،وأن يس ّهل تقدير قيمة التجارة بالنسبة للبلدان
اليت تتأخر يف اإلبالغ أو ال تقوم به.
 31 - 6بلد املنش���أ بالنس���بة ألنواع معّـيـنة من الس���لع .تنطبق التوصية املتعلقة بتسجيل بلد
املنش���أ يف حال���ة ال���واردات على مجيع الس���لع .ويوصى كذلك ب���أن توفر البل���دان يف بياناهتا الوصفية
معلومات عن كيفية حتديد البلد الشريك ألغراض إحصاءاهتا اخلاصة بالتجارة ،وذلك يف حال استخدام
توصيف خمتلف للشريك بالنسبة ألنواع معينة من الواردات ،اليت كثريًا ما تكون قيمة صفقاهتا مرتفعة،
كالسلع املستعملة (السيارات املستعملة ،والسفن املستعملة والطائرات املستعملة ،وما إليها).

 118قد يجد بعض البلدان من املفيد
لتحليل التدفقات التجارية
تحديد تجارة رشكائه التجاريني
مع املناطق الخاصة ،مثل
املناطق الحرة ،وال سيما عندما
تتبع هذه نظام التجارة الخاص.
وملساعدة القائمني بالتجميع يف
بلدان أخرى عىل معرفة كيفية
تعريف البلدان األخرى إلقليمها
اإلحصائي وكيفية ارتباط اإلقليم
اإلحصائي باإلقليم الجمركي،
قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم
املتحدة بنرش مناطق العالم
الجمركية ،وصدر آخر تنقيح له
يف عام ( 1989منشورات األمـم
املتحـدة ،رقـم املبيـع:
 .)E.89.XVII.12وقد ُنشرِ ت
نتائج دراسة استقصائية جديدة
أجريت يف عام  1999بشأن
األقاليم اإلحصائية للبلدان
(أو املناطق) يف نرشة املناطق
اإلحصائية يف العالم ألغراض
االستخدام يف إحصاءات التجارة
الدولية يف البضائع (منشورات
األمم املتحدة ،رقم املبيع:
 ،)XVII.8.01وهو متاح عىل
املوقـع الشبكـي للشعبـة
http://unstats.un.org/unsd/

.trade/stat_terr_e.pdf

 119انظر :الرموز املوحّ دة للبلدان
أو املناطق ألغراض االستخدام
اإلحصائي ،التنقيح ( 4منشورات
األمـم املتحـدة ،رقـم املبيع:
)98.XVII.9؛ انظر :أيضا ً النسخة
التي يجري تحديثها باستمرار
من هذا املنشور عىل شبكة
اإلنرتنت يف http://unstats.
un.org/unsd/methods/m49/

.m49.htm
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واسطة النقل

جتميع وس���ائل النقل .يتس���م توافر البيانات التجارية حس���ب وس���ائل النقل بأمهية
1-7
كب�ي�رة ألغراض كثرية ،منها رصد طرق النقل الدولية ،ووضع سياس���ات النق���ل ،وتقييم تأثري التجارة
على البيئة وما إىل ذلك .ويوصى بأن تقوم البلدان بتجميع ونشر إحصاءات التجارة الدولية يف البضائع
حبس���ب وسائل النقل على أعلى مس���توى ممكن من التفصيل للسلع (كبعد منفصل للبيانات) من أجل
توف�ي�ر املعلومات عن ترتيبات النقل ولغري ذلك من األغراض التحليلية  .120ويوصى كذلك بأن تكون
واسطة النقل اليت تسجل هي وسيلة النقل املستخدمة عند دخول السلع إىل اإلقليم االقتصادي لبلد ما
أو خروجها منه .وينبغي اإلشارة يف البيانات الوصفية للبلد إىل حاالت اخلروج عن هذه التوصية ،اليت
ميكن أن تكون ،على سبيل املثال ،ذات صلة بتطبيق نظام التجارة اخلاص.
تش���جع
التصنيف .للس���ماح باملقارنة على الصعيد الدويل على أفضل وجه ممكن،
2-7
َّ
البلدان على اس���تخدام الفئات الرئيس���ية (رقم واحد) ،والفئات املفصلة للتصنيف التايل (رقمان أو 3
أرقام) ،إذا رغبت يف ذلك ،ألغراض جتميع إحصاءات التجارة حسب واسطة النقل واإلبالغ عنها.
 -1اهلواء
 -2املياه
 1-2البحار
 2-2املجاري املائية الداخلية
 -3اليابسة
 1-3السكك احلديدية
 2-3الطرق
 -4غري املصنفة يف مكان آخر
121
 1-4خطوط األنابيب والكابالت
 1-1-4خطوط األنابيب
 2-1-4الكابالت
 2-4الطرود الربيدية أو الشحنات عن طريق الربيد أو السعاة
 3-4سلع الدفع الذايت
 4-4غري ذلك

 120استحدِثت هذه التوصية ألول
مرة يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح  ،1الفقرة
.148

 121يمكن للبلدان أن تطبق توزيع
الفئة ‘‘ 1 - 4خطوط األنابيب
والكابالت’’ إىل ‘‘1 - 1 - 4
خطوط األنابيب’’ و‘‘2 - 1 - 4
الكابالت’’ إذا استصوبت ذلك
ووجدته ممكناً.
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املمارس���ات الوطنية .قد ترغب البلدان ،وفقًا ملتطلباهتا الوطنية ،يف جتميع وس���ائل
3-7
النقل على مستوى الرقم الواحد ،أو الرقمني ،أو الثالثة أرقام ،بل وأن تنشئ توزيعات أكثر تفصيالً.
فليس املقصود من التصنيف السالف الذكر أن حي ّد من املرونة اليت تتمتع هبا البلدان يف تطبيق تصنيف
مفصل وفقًا الحتياجاهتا اخلاصة ،ولكن يوصى بأن تبني البلدان بوضوح حمتويات الفئات املستخدمة،
وخاصة ما إذا كانت الطرود الربيدية أو الش���حنات عن طريق الربيد أو الس���عاة ،وس���لع الدفع الذايت
مصنفة على حدة أم مدرجة يف الفئات الرئيس���ية الثالث وهي اهلواء واملياه واليابس���ة .وتُستخدم الفئة
“ 4 - 4غ�ي�ر ذلك” عندما ال تس���مح املعلومات املتاحة بإس���ناد معاملة م���ا إىل فئة حمددة من فئات
وسائل النقل.
وق���د ترغب البلدان ،آخ���ذة يف اعتبارها املتطلبات والظ���روف الوطنية ،يف جتميع
4-7
واسطة النقل ليس فقط وفقًا لوسائل النقل عند عبور احلدود وإمنا أيضًا وفقًا ملعايري أخرى ،مثل واسطة
النقل السائدة .وميكن تعريف وسيلة النقل السائدة ،على سبيل املثال ،بأهنا وسيلة النقل اليت متثل غالبية
تكاليف النقل أو أطول جزء من الطريق من حيث املسافة .وينبغي أن حتدد البلدان هذه املعايري املختلفة
وأن تس���جل وس���ائل النقل املتعددة ،عند الضرورة (على س���بيل املثال ،يف حالة البلدان غري الساحلية)،
مع مراعاة احتياجاهتا من البيانات وظروفها ،ولكن يوصى بتقدمي معلومات تفصيلية عن هذا التسجيل
اإلضايف لواسطة النقل يف البيانات الوصفية.
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الفصل الثامن

اسرتاتيجيات تجميع البيانات
ألف  -مصادر البيانات
جلم���ع البيانات املتعلقة بالتجارة الدولية للبضائع من خالل إدارات اجلمارك تاريخ
1-8
طويل ،وإن كان الغرض الرئيس���ي للنش���اط اجلمركي ال يستهدف مجع البيانات اإلحصائية .ويف عدد
متزايد من احلاالت ،ال ميكن التغطية الكاملة إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع عن طريق اس���تخدام
وتش���جع البلدان على استعراض ممارس���اهتا احلالية لتجميع البيانات ووضع
س���جالت اجلمارك فقط،
َّ
اس���تراتيجية طويلة األجل للتعامل مع القضايا املس���تجدة ضمانًا لتوافر إحصاءات التجارة عالية اجلودة
وجيدة التوقيت دون انقطاع.

 - 1استخدام سجالت الجمارك
يوصى بأن يس���تخدم اإلحصائيون س���جالت اجلمارك بوصفها املصدر الرئيس���ي
2-8
واملفض���ل ع���ادة للبيانات نظرًا ألهنا تعكس احلركة الفعلية للس���لع عرب احل���دود ،اليت ترمي إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع إىل تسجيلها ،وألهنا بصفة عامة تتسم باملوثوقية والتفصيل ومتاحة بسهولة يف
معظم البلدان.
اإلقرارات اجلمركية .تس���تمد معظم املعلومات اإلحصائية مباش���رة من اإلقرارات
3-8
بأي ش���كل من األش���كال املنصوص عليها أو
“أي بيانات أو فعلّ ،
اجلمركية .واإلقرار اجلمركي هو ّ
122
ال�ت�ي تقبله���ا اجلمارك ،يعطي معلومات أو بيانات تطلبها اجلمارك”  .ويش�ي�ر اإلقرار اجلمركي إىل
اإلجراءات اجلمركية اليت تدخل السلع مبوجبها إىل البلد أو تتحرك داخله أو خترج منه.
اإلجراءات اجلمركية .ويُقص���د باإلجراء اجلمركي “معاملة تطبقها اجلمارك على
4-8
123
البضائع اليت ختضع للرقابة اجلمركية’’  .واإلجراء اجلمركي هو أس���اس التحديد الصحيح لتدفقات
السلع ألغراض إدراجها أو استبعادها مبوجب نظام التجارة العام أو اخلاص .وتطبق اجلمارك يف العادة
نظامًا للرموز يس���مح بتحديد تدفقات الس���لع ومينع التسجيل املزدوج للسلع اليت ختضع لعدة إجراءات
مجركي���ة .ويوصى ب���أن يتعاون اإلحصائيون تعاونًا وثيقًا مع خ�ب�راء اجلمارك من أجل ختصيص رموز
اإلج���راءات اجلمركي���ة واملعامالت التجارية املرتبطة هبا على الوج���ه الصحيح وفقًا لنظام التجارة العام
أو اخل���اص .وحتدد مرفقات اتفاقية كيوتو املنقحة جمموعة م���ن اإلجراءات اجلمركية ،وتتضمن املعايري
واملمارسات املوصى هبا بشأن هذه األنشطة.

 122انظر :منظمة الجمارك العاملية،
مرسد بمصطلحات الجمارك
الدولية (مرسد منظمة الجمارك
العاملية) ،بروكسل،2006 ،
الصفحة  .7انظر :أيضا ً اتفاقية
كيوتو ّ
املنقحة ،املرفق العام/
الفصل /2هاء  19 -واملرفق باء،
الفقرة باء .3 -
 123انظر :مرسد منظمة الجمارك
العاملية ،الصفحة  ،10ولالطالع
عىل تعريف ‘‘الرقابة الجمركية’’،
انظر :اتفاقية كيوتو ،املرفق
العام/الفصل /2هاء .7 -
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اإلجراءات اجلمركية مبوجب اتفاقية كيوتو املنقحة اليت تش���مل السلع اليت تدخلها
5-8
البلدان اليت تطبق نظام التجارة العامة يف إحصاءات التجارة أو الس���لع اليت تس���تبعدها منها .قد ال تتبع
البل���دان دائمًا بدقة املعايري واملمارس���ات املوصى هب���ا يف االتفاقية و/أو قد تكون لديها إجراءات أخرى
يبت القائمون بالتجميع فيما يُدرج
باإلضاف���ة إىل تل���ك اليت مت حتديدها يف االتفاقية .ولذلك ،ينبغي أن ّ
وما يُس���تبعد من اإلجراءات ،حس���ب التوصيات الواردة يف منشور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
لعام  2010بش���أن نطاق التس���جيل يف الفصل  1أعاله .وكمبدأ توجيهي عام ،السلع اليت تعرب احلدود
مبوجب اإلجراءات التالية :
(أ) ينبغي أن تدرج يف إحصاءات التجارة على النحو التايل:
‘ ’1اإلفراج اجلمركي لالس���تخدام املحلي (اتفاقية كيوت���و املنقحة ،املرفق اخلاص باء/
الفصل )1؛
‘ ’2إعادة االسترياد بنفس حالتها (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص باء/الفصل )2؛
‘ ’3التصدير املباشر (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص جيم/الفصل )1؛
‘ ’4املستودعات اجلمركية (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص دال/الفصل )1؛
‘ ’5املنطقة احلرة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص دال/الفصل )2؛
‘ ’6التجهيز الداخلي (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص واو/الفصل )1؛
‘ ’7التجهيز باخلارج (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص واو/الفصل )2؛
‘ ’8استرداد الرسوم اجلمركية (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص واو/الفصل )3؛
‘ ’9جتهيز الس����لع لالس����تخدام املحل����ي (اتفاقية كيوتو املنقح����ة ،املرفق اخلاص واو/
الفصل )4؛
‘ ’10نقل السلع مبحاذاة الساحل (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص هاء/الفصل ،)3
شريطة أن تكون السلع قد أفرج عنها وأن توجد السجالت ذات الصلة؛
‘ ’11املخالفات اجلمركية (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص حاء/الفصل  ،)1وذلك
فقط فيما يتعلق بالس���لع املضبوطة املباعة أو اليت جرى التصرف فيها بش���كل آخر
من قبل سلطات اجلمارك يف اإلقليم االقتصادي للبلد املستورد؛
‘ ’12املس���افرون (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل  ،)1وذلك فقط فيما
يتعلق بالسلع املشمولة يف الفقرة 16 - 1 .أعاله؛
‘ ’13حركة الربيد (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل  )2؛
‘ ’14املخازن (اتفاقي���ة كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل  ،)4على النحو املحدد
يف الفقرة 32 - 1 .أعاله ؛
‘ ’15ش���حنات اإلغاثة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخل���اص ياء/الفصل  ،)5أو أجزاء
منها ،وفقًا للتوصيات املحددة الواردة يف الفصل  1أعاله؛
(ب) ينبغي أن تُستبع َد من إحصاءات التجارة على النحو التايل:
‘ ’1الترانزيت اجلمركي (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص هاء/الفصل )1؛
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‘ ’2نقل السلع من سفينة إىل أخرى (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص هاء/الفصل )2؛
‘ ’3نقل البضائع مبحاذاة الساحل (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص هاء/الفصل ،)3
شريطة أالّ تكون السلع قد أفرِج عنها؛
‘ ’4اإلدخال املؤقت (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص زاي/الفصل )1؛
‘ ’5املس���افرون (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل  ،)1وذلك فقط فيما
يتعلق بالسلع املشمولة يف الفقرة ( 49 - 1أ) أعاله؛
‘ ’6وسائل النقل التجارية (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل )3؛
‘ ’7ش���حنات اإلغاثة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخل���اص ياء/الفصل  ،)5أو أجزاء
منها ،وفقًا للتوصيات املحددة الواردة يف الفصل  1أعاله.
املعلوم���ات بش���أن اإلج���راءات اجلمركية .يوصى ب���أن تكون املعلوم���ات املتعلقة
6-8
باإلج���راءات اجلمركي���ة املطبقة على فرادى املعامالت جز ًءا من جمموع���ة البيانات اليت توفرها اجلمارك
للوكالة املسؤولة عن جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
احلص���ول على وثائق داعمة ومعلومات إضافي���ة يف اجلمارك .ال تقتصر املعلومات
7-8
املتاحة يف اجلمارك على اإلقرار اجلمركي ألن الوثائق الداعمة ،من قبيل الفاتورة التجارية ،ومستندات
النقل ،وتراخيص االسترياد ،وشهادة املنشأ ،عادة ما تُرفَق باإلقرار اجلمركي .وينبغي للقائمني بالتجميع
أن يتخذوا الترتيبات الالزمة مع س���لطات اجلمارك لتتاح هلم س���بل االطالع على هذه الوثائق ،حسب
االقتضاء (على س���بيل املثال ،من أجل تبديد الش���واغل املتعلقة بالثغرات والنوعية) ،ووفقًا ملا يسمح به
القانون ،وأن يستخدموها كمصادر إضافية للمعلومات.
ورهنًا بالتش���ريعات واملمارس���ات الوطنية ،ميكن أن تتضمن سجالت اجلمارك أو
8-8
تس���تبعد املعامالت يف بعض الس���لع ،مثل الكهرباء والغاز والنفط والس���فن والطائرات والسلع املرسلة
بالط���رود والرس���ائل الربيدية وما إىل ذل���ك .وينبغي أن يكون القائمون بالتجمي���ع على بينة من تغطية
التس���جيل اجلمركي وأن يس���تخدموا مصادر بيانات إضافية عند الضرورة .وقد تكون لدى س���لطات
اجلم���ارك أيض���ًا معلوم���ات قيمة عن املعامالت يف الس���لع اليت جتري داخل اإلقلي���م االقتصادي ولكن
خارج اإلقليم اجلمركي ،كاملعلومات عن الس���لع الداخلة إىل املناطق احلرة واخلارجة منها .وينبغي أن
يكون القائمون بالتجميع على بينة من هذه املعلومات وأن يتمكنوا من احلصول عليها من أجل جتميع
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بأوىف قدر ممكن على النحو املوصى به هنا.

 - 2استخدام السجالت غري الجمركية
ال ميك���ن حتقي���ق التغطية الكاملة إلحص���اءات التجارة الدولي���ة للبضائع عن طريق
9-8
اس���تخدام س���جالت اجلمارك فقط ،إما ألن س���جالت املعامالت ذات الصلة ليست أو مل تعد خاضعة
ملراقبة اجلمارك أو اإلشراف اجلمركي (على سبيل املثال ،يف إطار االحتادات اجلمركية أو عندما تتحول
س���لطات اجلمارك إىل املراقبة القائمة على النظام  124بدالً من املراقبة اجلمركية على أس���اس املعاملة) أو
ألن حف���ظ الس���جالت قد ال يكون كافيًا من وجهة النظر اإلحصائي���ة .ويوصى يف هذه احلاالت بأن
تس���تكمل البيانات اجلمركية باملعلومات املستقاة من مصادر أخرى ،حسب االقتضاء ،لضمان التغطية

 124تستخدم املراقبة الجمركية
القائمة عىل النظام ،عىل سبيل
املثال ،سجالت الرشكات بدال ً
من اإلقرارات الجمركية وحدها.
ويُتوقع أن يرد مزيد من
املعلومات عن املراقبة الجمركية
القائمة عىل النظام يف تحديث
دليل القائمني بتجميع إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع.
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الكامل���ة إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع .ويوصى بعدم اس���تخدام املصادر غري اجلمركية كبدائل
لس���جالت اجلم���ارك املتاحة إالّ إذا وفرت طريق���ة ف ّعالة من حيث التكلفة لتحس�ي�ن جودة إحصاءات
يدرج يف البيان���ات الوصفية وصف للمصادر غري اجلمركي���ة ،مبا يف ذلك كيفية
التج���ارة .وينبغ���ي أن َ
استخدامها ،فض ً
ال عن تقييم جلودهتا.
 10 - 8مص���ادر البيان���ات غري اجلمركي���ة .توجد مصادر غ�ي�ر مجركية خمتلف���ة للبيانات.
وميكن اس���تخدام قوائم الش���حن اخلارجية للتحقق من املعلومات اليت مت مجعها من اإلقرارات اجلمركية
واستكماهلا .وكثري من البلدان تستخدم االستقصاءات اليت تقوم هبا املؤسسات كوسيلة جلمع البيانات
ع���ن معام�ل�ات قد ال تدخل يف نطاق س���يطرة الس���لطات اجلمركية (مثل التج���ارة يف الكهرباء واملياه
والغاز والنفط والس���لع املس���تخدمة يف األغراض العسكرية) .فقد استحدثت الدول األعضاء يف االحتاد
األورويب ،ألغراض إحصاءات جتارة البضائع داخل االحتاد ،نظامًا جلمع البيانات (إنتراس���تات) يعتمد
على تقارير شهرية من قبل املؤسسات؛ وتقدم معلومات إضافية عن طريق السلطات الضريبية من خالل
نظام حتصيل ضريبة القيمة املضافة .كما تستخدم االستقصاءات لإلملام مبا يُطلق عليه التجارة املكوكية
والتجارة احلدودية .وكثريًا ما توفر س���جالت صرف العمالت وسجالت السلطات النقدية املعلومات
يف الوقت املناس���ب عن املعامالت الدولية ،مبا يف ذلك تدفقات البضائع .وميكن اس���تخدام س���جالت
الطائرات والس���فن لإلملام بالتجارة يف الطائرات والس���فن يف حال عدم اكتمال س���جالت اجلمارك أو
عدم وجودها .وتس���تخدم سجالت الطرود والرسائل الربيدية لضمان تغطية تدفق البضائع عرب الطرود
واخلدمات الربيدية بش���كل كاف .وقد تكمل التقارير الواردة من املجالس السلعية التسجيل اجلمركي
للتجارة يف بعض السلع وتساعد على التحقق منه.
 11 - 8النهج املتكامل جلمع البيانات .يف حالة اس���تخدام مصادر غري البيانات اجلمركية،
مثل الدراس���ات االس���تقصائية للمؤسس���ات ،يوصى بأن تأخ���ذ البلدان بنهج متكام���ل جلمع البيانات
وتس���تفيد بالس���جالت التجارية وأرقام التعريف باملؤسسات من أجل احلصول على املعلومات املطلوبة
بأقل التكاليف والعبء على املؤسس���ات .ويتس���م النهج املتكامل جلمع البيان���ات بأمهية خاصة للوفاء
باالحتياجات من املعلومات اإلضافية ،كاملعلومات عن الس���لع ألغراض التجهيز (مبا يف ذلك احلصول
على معلومات عن تغيري امللكية) ،والتجارة داخل الشركات ذاهتا ،وما إىل ذلك ،مما ال ميكن تلبيته يف
كثري من األحيان عن طريق استخدام اإلقرارات اجلمركية فقط.

 - 3مقارنة بني مصادر البيانات الجمركية وغري الجمركية
 12 - 8لكل من املصادر اجلمركية وغري اجلمركية مزاياه اخلاصة وعيوبه .وينبغي أن يكون
القائمون بالتجميع مدركني هلا عندما يقررون أكثر مصادر البيانات مالءمة لالس���تخدام .فس���جالت
اجلمارك ،على س���بيل املثال ،قد ال توفّر تغطية كاملة جلميع املعامالت ،أو قد ال تكون خاضعة ملراقبة
اجلودة اإلحصائية الكافية يف اجلمارك ،أو قد ال يكون االطالع عليها متاحًا على حنو شامل وغري مقيد
للقائمني بتجميع اإلحصاءات .وقد يزيد اس���تخدام مص���ادر البيانات غري اجلمركية العبء الواقع على
عات���ق مقدم���ي البيانات والقائم�ي�ن بتجميعها .كما أن هذه املصادر قد تع���اين من عدم وجود تصنيف
متس���ق (على س���بيل املثال ،للس���لع والبلدان) ،أو من نقص التغطية (على س���بيل املثال ،عدم وصول
ردود يف حالة االس���تقصاءات) ،وقد ال تتبع املعايري املوصى هبا للتقييم ووقت التسجيل وتوصيف البلد
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الش���ريك .وينبغي أن يويل القائمون بتجميع إحصاءات التجارة اهتمامًا خاصًا هلذه املس���ائل من أجل
احلصول من املصادر اجلمركية وغري اجلمركية على معلومات تفي مبتطلبات إحصاءات التجارة.
 13 - 8التوفيق والتكامل بني البيانات اجلمركية وغري اجلمركية .وحتقيق التوفيق والتكامل
بني البيانات اجلمركية وغري اجلمركية عملية معقدة ومستنفدة للوقت ،وتشمل دمج كميات كبرية من
البيانات اليت يتم مجعها والتحقق منها .ويلزم أن يدرك القائمون بالتجميع الصعوبات النظرية والعملية
اليت ينطوي عليها التوفيق بني البيانات املس���تمدة من مصادر خمتلفة ودجمها ،وينبغي توعية املس���تخدمني
وفقًا لذلك .125

باء -

الرتتيبات املؤسسية

 14 - 8القوان�ي�ن واللوائح .ينظم جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على أس���اس
القوانني اإلحصائية وغريها من القوانني واللوائح الوطنية املعمول هبا يف البلدان ،وهي حتدد ،بدرجات
خمتلفة ،حقوق الوكاالت املعنية ومس���ؤولياهتا .وختض���ع مصادر البيانات إلحصاءات التجارة الدولية
للبضائع (من حيث حمتوياهتا ومدى توافرها) لقوانينها ولوائحها اخلاصة .وختضع س���جالت اجلمارك
عل���ى وجه اخلصوص ،وهي املصدر الرئيس���ي لبيانات إحصاءات التج���ارة الدولية للبضائع ،للقوانني
واألنظمة اجلمركية .وينبغي للوكالة الوطنية املس���ؤولة عن جتميع ونش���ر إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع بوجه عام أن تش���ارك بنش���اط ،كلما كان ذلك مناس���بًا ،يف مناقش���ة التشريعات الوطنية أو
اللوائح اإلدارية ذات الصلة لكل منها من أجل إرساء أساس متني إلحصاءات التجارة العالية اجلودة
واجليدة التوقيت.
 15 - 8املؤسسات املشتركة يف جمال التجميع .يف معظم البلدان ،تشارك عدة مؤسسات
ووكاالت يف جتمي���ع إحص���اءات التج���ارة .وأمهها يف الع���ادة املكاتب اإلحصائي���ة الوطنية وإدارات
اجلمارك والبنوك املركزية .ويف بعض البلدان ،قد تناط بوزارة التجارة أو غريها من اهليئات احلكومية
املتخصص���ة املس���ؤولية عن إحص���اءات التجارة أو قد ت���ؤدي دورًا هامًا ،على س���بيل املثال ،بتوفري
معلومات إضافية.
 16 - 8الترتيبات املؤسس���ية الف ّعالة .من املس���لم به أن ترتيبات مؤسس���ية خمتلفة (اعتمادًا
عل���ى هي���كل حكومة البلد واعتب���ارات أخرى) ميكن أن تؤدي إىل إحصاءات مقبولة للتجارة ش���ريطة
أن تتبع اجلهة املس���ؤولة عن جتمي���ع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بصف���ة عامة املبادئ التوجيهية
املنهجية املعترف هبا دوليًا ،وأن تستخدم مجيع املصادر اإلحصائية املتاحة وأن تطبق اإلجراءات املناسبة
للتجميع .وعادة ما تتسم الترتيبات املؤسسية الف ّعالة مبا يلي (أ) االقتصار على تسمية وكالة واحدة فقط
مسؤولة عن نشر إحصاءات التجارة الرمسية( ،ب) وضع تعريف واضح حلقوق مجيع الوكاالت املعنية
ومسؤولياهتا( ،ج) إقامة ترتيبات عمل رمسية بني الوكاالت مبا يف ذلك االتفاقات على عقد اجتماعات
عمل مشتركة بني الوكاالت ،حسب احلاجة ،وعلى إمكانية الوصول إىل البيانات الدقيقة اليت جتمعها
تلك الوكاالت .وينبغي أن تُستكمل الترتيبات الرمسية باتفاقات غري رمسية بني الوكاالت واملؤسسات
املعنية ،حسب االقتضاء.
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 125من املتوقع أن تدرج يف الدليل
املح ّدث للقائمني بتجميع
إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع أفضل املمارسات
بشأن تحقيق التكامل والتوفيق
بني املصادر الجمركية وغري
الجمركية.
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 17 - 8يوص���ى ب���أن تنظر البل���دان يف وضع الترتيبات املؤسس���ية الالزم���ة لضمان جتميع
إحصاءات التجارة ذات اجلودة العالية باعتبارها مسألة ذات أولوية والستعراض فعاليتها بشكل دوري.
 18 - 8وأيـًّ���ا كانت الترتيبات املؤسس���ية ،ينبغي للوكالة الوطنية املس���ؤولة بوجه عام عن
جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع أن تقوم باس���تعراض دوري للتعاريف واألساليب املستخدمة
وإلحص���اءات التجارة ذاهتا لضم���ان جتميعها وفقًا للتوصيات الدولية ذات الصلة واملمارس���ات اجليدة
املعترف هبا ،واتسامها جبودة عالية ،وإتاحتها للمستخدمني يف الوقت املناسب.
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الفصل التاسع

جودة البيانات والبيانات الوصفية

البيان���ات املتعلقة بإحصاءات التج���ارة الدولية للبضائع هي النات���ج النهائي لعملية
1-9
معقدة تتألف من مراحل كثرية ،من مجع وجتهيز الس���جالت األساس���ية إىل جتميع ونش���ر اإلحصاءات
الرمسي���ة .وترد يف الفرع ألف أدناه توصيات بش���أن كيفية التعامل مع مس���ألة ج���ودة البيانات بطريقة
منهجية وشاملة.
أه���داف قياس اجل���ودة .ميكن أن يكون اهلدف من قياس جودة إحصاءات التجارة
2-9
الدولية للبضائع ذا ش���قني :تزويد املنتجني باملعلومات املناسبة لرصد جودة البيانات ومواصلة حتسينها،
وتزويد املس���تخدمني باملعلومات الكافية للحكم على مدى مالءمة البيانات لالس���تخدام املقصود منها
(للحك���م على ما هلا من “مالءمة لالس���تخدام’’) .واجلودة مفهوم متعدد األبعاد من الصعب قياس���ه.
ويرد وصف ألبعاد اجلودة يف الفرع باء أدناه ،كما يرد يف الفرع جيم ْجم َمل للنُهج املستخدمة لقياسها،
وتعاجل يف الفرع دال مس���ألة إمكانية املقارنة فيما بني البلدان .ويتناول الفرع هاء أدناه مس���ألة البيانات
الوصفية.

ألف  -النهوض بجودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
النهوض جبودة بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .حتس�ي�ن جودة البيانات
3-9
هو عملية تش���مل مجي���ع مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي ومتس مجيع املس���ائل ال�ت�ي تغطيها توصيات
هذا املنش���ور .فهي تبدأ بالتحقق من صحة البيانات املقدمة من التاجر أو الوس���يط عند إكمال اإلقرار
اجلمركي ،وتتطلب بعض الترتيبات املؤسس���ية املالئمة ،على س���بيل املثال ،إلتاحة اإلمكانيات الكافية
للوص���ول إىل مص���ادر البيانات املختلف���ة ،وتنطوي على االس���تخدام املناس���ب لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،من بني العديد من األنشطة األخرى ذات الصلة.
النه���ج املنتظم إزاء جودة البيانات .كثريًا ما تتركز اإلجراءات الرامية إىل النهوض
4-9
جب���ودة البيان���ات على العناصر الفردية للبيانات ،كالس���لعة املذكورة والقيم���ة والكمية ووحدة الكمية
والش���ريك التجاري (أو أش���كال اجلمع بينها) ،ولكنها جيب أن تعاجل أيضًا مس���ألتني أكثر عمومية مها
تغطية التسجيل ومشوله .والنهج املنتظم إزاء جودة البيانات يعين أن جيرى فحص مجيع جوانب برنامج
إحصاءات التجارة برمته وتقييمها على أساس مبادئ ومعايري معينة حتقيقًا للمزيد من الفعالية يف حتديد
اإلجراءات املناس���بة للنهوض جبودة البيانات وتنفيذ تلك اإلجراءات .ويوصى بأن تقوم البلدان بوضع
هذه املعايري وما يرتبط هبا من املمارس���ات اجليدة اليت تش���مل الترتيبات املؤسس���ية والعمليات والنواتج
اإلحصائية .126

 126قد ترغب البلدان يف استعراض
مدونة املمارسات اإلحصائية
األوروبية وتنظر يف استخدامها
كنموذج يف هذه العملية كما
تشجع عىل تبادل ما لديها من
ممارسات مستقرة خاصة بها.
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ويوص���ى كذل���ك ،بأن تض���ع البلدان معيارًا جل���ودة التقارير املنتظم���ة اليت تغطي
5-9
املجموع���ة الكامل���ة من العملي���ات اإلحصائية ونواجتها وأن تس���تخدم املبادئ واملعايري الس���الفة الذكر
أساس���ًا هلا .وقد تكون هذه التقارير موجهة للمنتجني هبدف حتديد مواطن القوة والضعف يف العملية
اإلحصائية ،وتؤدي إىل تعريف إجراءات لتحس�ي�ن اجل���ودة أو تتضمن هذا التعريف ،أو تكون موجهة
للمستعملني هبدف إبقائهم ّ
مطلعني على منهجية العملية اإلحصائية وجودة النواتج اإلحصائية.
ويوص���ى بإكم���ال تقارير جودة إحص���اءات التجارة الدولي���ة للبضائع أو حتديثها
6-9
عل���ى األقل كل مخس س���نوات ،أو أكثر من ذلك إذا ط���رأت تغيريات هامة يف املنهجية أو تغيريات يف
مصادر البيانات .وينبغي القيام هبذه االستعراضات على حنو أكثر تواترًا لرصد جودة العمليات وفعالية
اإلجراءات املتخذة لتحسني اجلودة.
ويوصى بأن تس���تند البلدان يف تقاريرها اخلاصة باجلودة إىل جمموعة من املؤشرات
7-9
الكمية والنوعية إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،وإىل قائمة مرجعية تشمل مجع البيانات وجتهيزها
ونش���رها ،من أج���ل تقييم مواطن القوة والضع���ف يف العملية اإلحصائية والوق���وف على ما ميكن من
اإلجراءات لتحسني اجلودة.

باء -
 127انظر ،عىل سبيل املثال ،صندوق
النقد الدويل ،إطار تقييم جودة
البيانات (http://dsbb.imf.
org/Applications/web/

)dqrs/dqrsdqaf؛ الفريق
العامل التابع للمكتب اإلحصائي
للجماعات األوروبية  -تقييم
الجودة يف اإلحصاءات‘‘ ،تعريف
الجودة يف اإلحصاءات’’ (الوثيقة

Eurostat/A4/Quality/03/

 ،)General/Definitionأع ّدت
لالجتماع السادس (لكسمربغ،
 2و 3ترشين األول/أكتوبر
)2003؛ منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي،
مديرية اإلحصاءات‘‘ ،إطار
ضمان الجودة لألنشطة
اإلحصائية يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي’’،
باريس ،حزيران/يونيه .2002

قياس جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع

أُ ُط���ر تقيي���م جودة البيانات .وضع���ت معظم املنظمات الدولي���ة وكثري من البلدان
8-9
127
تعاريف للجودة تبني األبعاد (اجلوانب) املختلفة للجودة وقياسها ،وأدجمتها يف أُطُر لتقييم اجلودة .
وعل���ى الرغ���م من أن األُ ُطر القائمة لتقييم اجلودة ختتلف إىل ح ّد ما يف نُ ُهجها املتبعة إزاء اجلودة ،مبا يف
ذل���ك اختالفها يف عدد أبعاد اجلودة وامسها ونطاقها ،فهي تكمل بعضها البعض وتوفر هياكل ش���املة
ومرنة لتقييم جودة طائفة واسعة من اإلحصاءات .وعلى سبيل املثال:
(أ) يأخذ إطار تقييم جودة البيانات لصندوق النقد الدويل بنظرة كلية جلودة البيانات ،ويشمل
إدارة النُ ُظ���م اإلحصائية والعمليات اإلحصائية األساس���ية والنوات���ج اإلحصائية .واإلطار
منظم على هيئة بِنية من متتاليات تغطي الش���روط األساس���ية ومخس���ة أبعاد للجودة هي:
ضمانات املوضوعية ،وسالمة املنهجية ،والدقة واملوثوقية ،واملنفعة ،وسهولة االطالع؛
(ب) اعتمد النظام اإلحصائي األورويب مدونة للممارسات توفر إطارًا مفاهيميًا واسعًا للنظر إىل
اجلودة وتضع معايري للبيئة املؤسس���ية والعمليات اإلحصائية والنواتج اإلحصائية .وصيغت
املدونة األوروبية لقواعد املمارس���ة اإلحصائية على أساس  15مبدأ ،ترتبط اخلمس التالية
منها بالنواتج اإلحصائية :املالءمة ،والدقة واملوثوقية ،وحسن التوقيت وااللتزام باملواعيد،
واالتساق وإمكانية املقارنة ،وسهولة االطالع والوضوح؛
(ج) وينظ���ر إط���ار منظمة التع���اون والتنمية يف املي���دان االقتصادي لقياس اجل���ودة إىل اجلودة
باعتباره���ا مفهوم���ًا متع���دد األوجه .وعل���ى غرار هن���ج املكتب اإلحصائ���ي للجماعات
األوروبي���ة ،تتوقف خصائص اجلودة على منظور املس���تخدم واحتياجاته وأولوياته ،وهي
ختتلف باختالف فئات املستخدمني .ويُنظر إىل اجلودة بالنسبة إىل  7أبعاد هي :املالءمة،
والدقة ،واملصداقية ،وحسن التوقيت ،واليسر ،وقابلية التفسري ،واالتساق.

ةيفصولا تانايبلاو تانايبلا ةدوج

ويتمث���ل اهلدف العام ألُ ُطر تقييم اجلودة الثالثة يف توحيد قياس جودة اإلحصاءات
9-9
واإلبالغ هبا وإضفاء املنهجية عليهما يف خمتلف البلدان .وهي تتيح إجراء التقييم للممارس���ات الوطنية
باملقارن���ة بنه���ج قياس اجلودة اإلحصائية املقبولة دوليًا (أو إقليميًا) .وميكن اس���تخدام أُ ُطر تقييم اجلودة
يف ع���دد من الس���ياقات ،وألغراض منه���ا (أ) توجيه جهود البلدان إىل تعزي���ز نُ ُظمها اإلحصائية بتوفري
أداة للتقيي���م الذايت ووس���يلة لتحديد جماالت التحس�ي�ن( ،ب) أغراض املس���اعدة التقني���ة( ،ج) إجراء
استعراضات ملجاالت إحصائية معينة على النحو الذي تقوم به املنظمات الدولية( ،د) إجراء التقييمات
من قِبل جمموعات أخرى ملستخدمي البيانات.
 10 - 9أبعاد اجلودة .قد تقرر املكاتب اإلحصائية الوطنية وغريها من الوكاالت املس���ؤولة
ع���ن جتميع ونش���ر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع أن تطبق إط���ارًا أو آخر من األُ ُطر القائمة لتقييم
اجلودة أو أن تضع على أساس���ها أُ ُطرًا وطنية لتقييم اجلودة تتالءم مع أفضل املمارس���ات والظروف يف
بالدها .ويوصى بأن تؤخذ األبعاد التالية للجودة يف االعتبار عند وضع هذه األُ ُطر :الشروط األساسية
للجودة ،واملالءمة ،واملصداقية ،والدقة ،وحس���ن التوقيت ،والس�ل�امة املنهجية ،واالتس���اق ،وس���هولة
االطالع .وميكن تعريف هذه األبعاد بإجياز على النحو التايل:
(أ) الشروط األساسية للجودة .تشري الشروط األساسية للجودة إىل مجيع الظروف املؤسسية
والتنظيمية اليت هلا تأثري على جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .وتش���مل العناصر
ضم���ن هذا البعد األس���اس القانوين لتجمي���ع البيانات؛ وكفاية تبادل البيانات والتنس���يق
ب�ي�ن وكاالت إنت���اج البيانات؛ وضمان الس���رية؛ وكفاية املوارد البش���رية واملالية والتقنية
الالزم���ة لتنفيذ برامج إحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع واختاذ التدابري الالزمة لضمان
كفاءة اس���تخدامها؛ واملوازنة بني التكاليف اليت يتحملها مقدمو البيانات وبني احتياجات
املس���تخدمني ،وخصوصًا عند النظر يف استخدام مصادر البيانات غري اجلمركية؛ والتوعية
باجلودة؛
(ب) املالءمة .تتمثل مالءمة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع للمقصود منها يف درجة تلبيتها
الحتياجات املستخدمني؛
(ج) املصداقي���ة  .128تش�ي�ر مصداقية إحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع إىل الثقة اليت يضعها
املستخدمون يف تلك البيانات ،استنادًا إىل فكرهتم عن املكتب اإلحصائي أو الوكالة اليت
تنتج البيانات .وتُبىن ثقة املستخدمني مبرور الوقت .ويتمثل أحد اجلوانب اهلامة للمصداقية
يف الثقة يف موضوعية البيانات ،مما يعين إدراك أن البيانات تع ّد بطريقة مهنية وفقًا للمعايري
اإلحصائية املناسبة ،وأن السياسات واملمارسات املتبعة تتسم بالشفافية .فعلى سبيل املثال،
ال ينبغي التالعب بالبيانات ،أو حتديد موعد إصدارها استجابة لضغوط سياسية؛
(د) الدقة .وتش�ي�ر دقة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع إىل قُرب اإلحصاءات املنشورة من
اخلصائص (غري املعروفة بعد) الفعلية لتدفقات التجارة وال ميكن تقييمها إالّ بش���كل غري
مباش���ر .وهلا جوانب عديدة وال يوجد من الوجهة العملية مقياس جتميعي أو كلي وحيد
للدقة (انظر الفرع جيم أدناه لالطالع على مؤشرات الدقة)؛
(هـ) حس���ن التوقيت .وميثل حسن توقيت إحصاءات التجارة الدولية للبضائع الوقت بني هناية
الفترة املرجعية اليت تتعلق هبا البيانات واملوعد الذي تنشر فيه تلك البيانات .ويرتبط حسن
التوقيت ارتباطًا وثيقًا بوجود جدول زمين للنش���ر (مبا يف ذلك التنقيحات) .وقد يتضمن
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 128يشار إىل هذا البعد بضمانات
النزاهة يف إطار صندوق النقد
الدويل لتقييم جودة البيانات.
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اجلدول الزمين للنشر جمموعة من التواريخ املستهدفة للنشر أو قد ينطوي على التزام بنشر
بيان���ات التج���ارة الدولية للبضائع يف خالل فترة زمنية حمددة من تلقيها .وعادة ما ينطوي
ه���ذا العام���ل على مبادلة فيما يتعل���ق بالدقة .والنهوض جبودة توقي���ت اإلحصاءات يعزز
مالءمتها للمقصود؛
(و) الس�ل�امة املنهجية .يش���مل بُعد الس�ل�امة املنهجية تطبيق املعايري الدولي���ة املتاحة واملبادئ
التوجيهية واملمارسات اجليدة يف إنتاج إحصاءات التجارة الدولية للبضائع؛
(ز) االتس���اق .يعكس اتس���اق إحص���اءات التجارة الدولي���ة للبضائع درج���ة الترابط املنطقي
للبيانات والتناس���ق فيما بينها ،فض ً
ال عن الدرجة اليت ميكن هبا اجلمع ،بنجاح ،بينها وبني
املعلومات اإلحصائية األخرى ضمن إطار حتليلي واسع النطاق وعلى مر الزمن؛
(ح) س���هولة االطالع .تش�ي�ر س���هولة االطالع على إحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع إىل
السهولة اليت ميكن هبا احلصول عليها من مكتب اإلحصاء ،مبا يف ذلك السهولة اليت ميكن
هبا التأكد من وجود املعلومات ،وكذلك مدى مالءمة شكل النشر أو وسائطه اليت ميكن
من خالهلا االطالع على املعلومات .كما تتضمن سهولة االطالع توافر البيانات الوصفية
ووجود خدمات دعم املس���تخدمني ،وتقتضي وضع تقومي مس���بق للنشر حبيث يتم إبالغ
املستخدمني مقدمًا مبوعد إتاحة البيانات وكيفية الوصول إليها.
 11 - 9وتتداخ���ل أبعاد اجلودة هذه وتتراب���ط فيما بينها .فاإلج���راءات املتخذة ملعاجلة أو
تعديل جانب من جوانب اجلودة ستميل إىل التأثري على اجلوانب األخرى .وعلى سبيل املثال ،قد جتري
مبادلة بني اس���تهداف أدق تقدير لقيمة صادرات البلد ووارداته اإلمجالية وبني توفري تلك املعلومات يف
الوقت املناسب.
 12 - 9وض���ع إط���ار لتقييم اجلودة .وتش���جع البلدان كذلك على إع���داد أُ ُطرها اخلاصة
لتقيي���م اجلودة باالس���تناد إىل األبعاد املذك���ورة أعاله ،مع أخذ الظروف اخلاص���ة لبلداهنم يف االعتبار.
واعتماد إطار لتقييم اجلودة يتيح للجهة القائمة بالتجميع هنجًا عمليًا للتقييم الذايت للربنامج اإلحصائي
ولتقييم مدى تلبية البيانات املقدمة الحتياجات املس���تخدمني .ويتيح نش���ر التقارير ذات النوعية اجليدة
أيضًا للمس���تخدمني أن حيكموا بأنفسهم على ما إذا كانت إحدى جمموعات البيانات تليب احتياجاهتم
اخلاصة من حيث اجلودة.
أي بيانات إحصائية ،مبا يف
 13 - 9اس���تخدام مقاييس ومؤش���رات اجلودة .إن قياس جودة ّ
ذلك بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع البيانات اإلحصائية ،ليست مهمة بسيطة .وتنشأ بعض
املش���اكل عن الصعوبات اليت ينطوي عليها القياس الكمي ملس���تويات األبعاد الفردية وجتميع مستويات
األبعاد كافة .ويف ظل هذه الظروف ،من غري املمكن اشتقاق مقياس كمي وحيد للنوعية .ويف غياب
هذا املقياس ،تش���جع البلدان على اس���تخدام نظام ملقاييس اجلودة ومؤشراهتا باتباع التوصيات الواردة
يف الفرع جيم أدناه.
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 14 - 9مقاييس اجلودة .تعكس مقاييس اجلودة بش���كل مباش���ر جانب���ًا معيّنًا من جوانب
اجلودة .وعلى س���بيل املثال ،متثل الفترة الزمنية الفاصلة من هناية الفترة املرجعية إىل إصدار نس���خة معينة
من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع مقياس���ًا مباش���رًا للجودة .غري أن حس���اب مقاييس اجلودة قد
يكون ،يف املمارس���ة العملية ،صعبًا أو مرتفع التكلفة .وميكن أن تس���تخدم مؤش���رات اجلودة ،بدالً من
ذلك ،لتقييمها.
 15 - 9مؤش���رات اجلودة .توفّر مؤش���رات اجلودة تلخيصًا لألدلة الكمية أو النوعية بشأن
جودة البيانات .وحتدد هذه املؤش���رات بصفة عامة باإلش���ارة إىل نقطة مرجعية معينة وميكن أن تساعد
يف إج���راء أنواع خمتلفة من املقارنات .ويوصى ،عندما تقوم البلدان بتحديد مؤش���رات اجلودة اخلاصة
بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،بأن تكفل تلبية هذه املؤشرات للمعايري التالية( :أ) أن تغطي مجيع
أبعاد اجلودة على النحو املحدد يف الفرع باء أعاله( ،ب) أن تستند إىل التطبيق املنتظم ملنهجية سليمة،
(ج) أن يكون من السهل تفسري املؤشرات من قِبل املستخدم الداخلي واخلارجي على ح ّد سواء.
 16 - 9ويوص���ى ب���أن حتافظ البل���دان على ت���وازن بني األبع���اد املختلفة للج���ودة وعدد
املؤش���رات .ويتمثل اهل���دف من قياس اجلودة يف إجياد جمموعة حمدودة (عدد أدىن) من املؤش���رات اليت
ميكن اس���تخدامها لقي���اس جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع ومتابعتها مبرور الوقت ،وضمان
تزويد املس���تخدمني مبوجز مفيد للجودة الش���املة ،مع عدم إثقال كاهل املجيبني بطلبات لكميات غري
واقعية من البيانات الوصفية عالية اجلودة.
 17 - 9مقايي���س ومؤش���رات مقترحة للجودة .يعرض اجل���دول  1 - 9أدناه جمموعة من
املؤشرات (واملقاييس) املمكنة اليت قد ترغب البلدان يف أن تنظر يف استخدامها لقياس جودة إحصاءات
جتارة البضائع الدولية .ويوفّر اس���تعماهلا للمس���تخدمني اس���تعراضًا واضحًا وحديثًا جلودة إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع بصفة عامة.
الجدول 1 - 9

مؤرشات مقرتحة لقياس جودة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
أبعاد الجودة

مقاييس الجودة ومؤرشاتها

املالءمة

 - 1الفجوات بني مصالح املستخدمني الرئيسني وبني ما يتم تجميعه من إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع من حيث املفاهيم والتغطية والتفاصيل.
 - 2نتائج الدراسات االستقصائية لرضا املستخدمني واالجتماعات املعقودة مع
مجموعات املستخدمني.

الدقة

 - 1تطبيق عتبات اإلبالغ.
 - 2النقص يف التغطية (النسبة املئوية من عدم اإلبالغ بسبب العتبات ،ومن عدم
اإلبالغ بسبب عدم االستجابة).
 - 3خصائص التنقيحات وتواترها (عىل سبيل املثال ،كنسبة مئوية من القيمة
اإلجمالية).
 - 4تطبيق الرسية وتأثريها.
 - 5استخدام تقنيات التحقق من صحة البيانات وتأثريها.
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مقاييس الجودة ومؤرشاتها

أبعاد الجودة

ويف حالة تقديرات التجارة الدولية للبضائع املستندة إىل االستقصاء بالعينات ،يمكن
قياس الدقة باستخدام املؤرشات التالية:
 - 6أخطاء أخذ العينات.
 - 7األخطاء غري الناتجة عن أخذ العينات:
معدل االستجابة للوحدة؛
معدل االستجابة للبند.
 - 8عدد التنقيحات لبيانات التجارة الدولية للبضائع ومتوسط حجمها.
حسن التوقيت

الفارق الزمني بني نهاية الفرتة املرجعية وتاريخ اإلصدار األول (أو إصدار النتائج
النهائية) من بيانات التجارة الدولية للبضائع.

سالمة املنهجية

عدد ودرجات حاالت االنحراف عن املعايري اإلحصائية الدولية ذات الصلة يف املفاهيم
وإجراءات القياس املستخدمة يف جمع وتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
(ويفضل من حيث كمية البيانات املتأثرة).

االتساق

 - 1استخدام املفاهيم والتصنيفات ومصادر البيانات واألساليب املوحّ دة.
 - 2توافر جداول الربط املناسبة.

سهولة االطالع

 - 1عدد وأنواع الوسائل املستخدمة لنرش إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
 - 2درجة إتاحة جميع مجموعات البيانات التفصيلية ،بوصفها نسبة مئوية من
إجمايل املجموعات املنتجة من بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع.
 - 3نرش البيانات الوصفية املستخدمة كاملة.

دال -

إمكانية مقارنة البيانات بني البلدان

 18 - 9إمكاني���ة مقارنة البيانات بني البلدان .ال ت���زال إمكانية مقارنة البيانات بني البلدان
قضية هامة .وينجم عدم إمكانية املقارنة ،يف مجلة أمور ،عن االختالفات يف التغطية ،والطرق املختلفة
لعالج بعض الس���لع (مثل السلع العسكرية وخمازن الس���فن والبيانات السرية) ،والزيادات يف القيمة يف
البلدان الوسيطة ،واالختالفات يف تصنيف السلع ،والتأخر زمنيًا يف اإلبالغ ،واالختالفات يف التقييم،
مبا يف ذلك االختالفات املتعلقة بالتس���ليم سيف/فوب ،وحتويل العملة ،وطرق توصيف البلد الشريك،
والتج���ارة عن طريق وس���طاء من بل���دان ثالثة .وميكن تقليص عدم إمكاني���ة املقارنة هذه بدرجة كبرية
م���ن خ�ل�ال اعتماد املفاهيم والتعاريف املوصى هبا يف هذا املنش���ور .ومع ذلك ،س���يظل قدر معني من
ع���دم إمكانية املقارنة قائمًا بس���بب االختالفات النامجة عن اتباع النُ ُه���ج املوصى هبا للتقييم وتوصيف
البلدان الش���ريكة ألغراض االس���ترياد والتصدير ،فض ً
ال عن االختالفات يف مصادر البيانات ،واألخطاء
يف اإلبالغ ،واألخطاء يف مجع البيانات أو يف التجهيز وتقدمي النتائج ،أو استخدام وثائق مزيّفة أو عدم
ق���درة التج���ار على تقدمي معلومات دقيقة .ولذلك ،تش���جع البلدان على أن تقوم بصفة دورية بإجراء
دراس���ات ثنائية ومتعددة األطراف للمطابقة أو بتبادل البيانات لكي جتعل إحصاءاهتا أكثر دقة وفائدة
لكل من األغراض الوطنية واملقارنات الدولية.
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هاء  -البيانات الوصفية املتعلقة بإحصاءات
التجارة الدولية للبضائع
 19 - 9أنواع البيانات اإلحصائية .تتألف البيانات اإلحصائية بصفة عامة مما يلي:
(أ) البيان���ات اجلزئية :وهي البيانات املتعلقة خبصائص املعامالت الفردية اليت جتمعها اجلمارك
أو مص���ادر أخرى (مثل الس���جالت اإلدارية أو الدراس���ات االس���تقصائية) أو اليت جيري
تقديرها؛
(ب) البيان���ات الكلية :وهي بيانات مس���تمدة م���ن البيانات اجلزئية بتجميعه���ا أو إمجاهلا ،مثل
إمجايل الصادرات من السلع املصنفة يف إطار عنوان فرعي معني من النظام املنسق؛
(ج) البيان���ات الوصفي���ة :وهي البيانات اليت حتدد أو تصف البيانات اجلزئية أو الكلية أو غريها
من البيانات الوصفية.
 20 - 9البيان���ات الوصفية .يُقصد مبصطلح البيانات الوصفية مجيع املعلومات املس���تخدمة
لوص���ف غريه���ا من البيانات .وبعبارة أخرى ،البيانات الوصفية هي “بيانات عن البيانات” .وتش���مل
البيانات الوصفية احلقائق اإلدارية بشأن البيانات (اجلهة اليت أوجدهتا ومىت) ،وتعريفًا للمفاهيم املطبقة،
ووصفًا لكيفية مجع البيانات ومعاجلتها قبل نشرها أو ختزينها يف قاعدة بيانات .129
 21 - 9البيانات الوصفية اإلحصائية .تصف البيانات الوصفية اإلحصائية أو توثق البيانات
أي البيان���ات اجلزئية أو البيانات الكلية أو البيانات الوصفية األخرى .وهي تس���هل تبادل
اإلحصائي���ةّ ،
أي أوصاف
البيانات اإلحصائية والتس���اؤل بش���أهنا وفهمها على مدى عمر البيانات .كما تش�ي�ر إىل ّ
منهجي���ة متعلق���ة بكيفية مجع البيان���ات وجتميعها .وتوجد عالق���ة ثنائية االجتاه ب�ي�ن البيانات الوصفية
واجلودة .فمن ناحية ،تصف البيانات الوصفية جودة اإلحصاءات .ومن ناحية أخرى ،البيانات الوصفية
حيسن توافر البيانات اإلحصائية وسهولة االطالع عليها.
هي يف ذاهتا عنصر من عناصر اجلودة ّ
 22 - 9البيانات الوصفية املطلوبة .إذا أخذت يف االعتبار األنواع الكثرية من املس���تخدمني
ألي فئة معينة من البيانات ،ال بد من تلبية جمموعة واسعة من االحتياجات إىل البيانات
واالستعماالت ّ
الوصفية .وعلى وجه اخلصوص ،جيب على الوكالة املسؤولة أن تتيح قدرًا كافيًا من البيانات الوصفية
لتمكني أقل املستخدمني وأكثرهم تطورًا من تقييم البيانات وجودهتا بسهولة .وكح ّد أدىن من التجزئة
للبيانات الوصفية ،يوصى بتحقيق املستويني التاليني:
(أ) البيانات الوصفية املرجعية ،وينبغي تقدميها يف شكل مذكرة تفسريية مفصلة تصف نطاق
جمموع���ة من البيان���ات وتغطيتها وجودهتا .وينبغ���ي إتاحتها إلكتروني���ًا إىل جانب قاعدة
البيانات أو يف منشور خاص؛
(ب) البيان���ات الوصفية اهليكلية ،وينبغ���ي تقدميها كجزء ال يتجزأ من قاعدة بيانات إحصاءات
أي عنصر للبيانات ،وميكن نشرها كجزء
التجارة الدولية للبضائع ميكن اس���تخالصها مع ّ
من جدول إحصائي.
 23 - 9فئ���ات البيان���ات الوصفية بإحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع .يوصى بأن تغطي
البلدان على أقل تقدير الفئات التالية من البيانات الوصفية ألغراض إحصاءاهتا اخلاصة بالتجارة الدولية
للبضائع:

 129انظر ،عىل سبيل املثال ،املواقع
الشبكية لصندوق النقد الدويل
واملكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي،
التي وضعت معايري للبيانات
الوصفية وجمعت بيانات وصفية
ملختلف املجاالت اإلحصائية؛
انظر :أيضا ً تعريف البيانات
الوصفية يف مرسد املصطلحات
اإلحصائية ملنظمة التعاون
والتنمية ،وهو متاح يف املوقع
http://stats.oecd.org/

.glossary/index.htm
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(أ) وصفًا جلميع املفاهيم والتعاريف األساسية ،مبا يف ذلك نظام التجارة املستخدم واالحنرافات
عن املعايري الدولية ،إن وجدت؛
(ب) اإلطار القانوين والترتيبات املؤسسية ووصف مصادر البيانات؛
(ج) وصفًا إلجراءات مجع البيانات وجتهيز البيانات؛
(د) وصفًا لطرق التقدير؛
(هـ) سياسة لنشر البيانات ،مبا يف ذلك اجلداول الزمنية لإلصدار والتنقيح؛
(و) وصف���ًا جلميع حق���ول البيانات/املتغريات (الفت���رة املرجعية ،وتدفق التج���ارة ،والتصنيف
املس���تخدم للسلع األساس���ية ،والتقييم ،والعملة ،والكمية (الوزن الصايف) ،ووحدة الوزن
املس���تخدمة ،والكمية التكميلية ،ووحدة الكمية التكميلية املس���تخدمة ،والبلد الش���ريك
(املنشأ ،آخر مقصد معروف ،اإلرسال) (وينطبق هذا على مجيع أشكال نشر البيانات)؛
(ز) التفس�ي�رات واهلوام���ش املتعلقة بالبيانات ،حس���ب االقتضاء ،وعلى س���بيل املثال ،إعالم
املستخدمني بشأن التنقيحات ،وقطع التسلسل وتطبيق السرية وغري ذلك؛
(ح) إعداد تقارير اجلودة.
 24 - 9أغ���راض البيان���ات الوصفية إلحص���اءات التجارة الدولية للبضائ���ع .يتمثل الغرض
الرئيس���ي من البيانات الوصفية يف مس���اعدة مستخدمي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع على تفسري
البيان���ات وفهمها وحتليلها .وينبغي أن تس���اعد البيانات الوصفية إلحص���اءات التجارة الدولية للبضائع
املس���تخدمني على حتوي���ل البيانات اإلحصائي���ة إىل معلومات .كما أن للبيان���ات الوصفية أمهية كربى
إلجراء دراسات املطابقة الثنائية ،وهي تتيح للبلدان مقارنة ممارساهتا والتعلم من بعضها البعض.
 25 - 9يوص���ى ب���أن تنظر البل���دان إىل إعداد البيان���ات الوصفية باعتباره أم���رًا ذا أولوية
عالية وأن تع ّد نش���رها جز ًءا ال يتجزأ من نش���ر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .عالوة على ذلك،
يوص���ى بض���رورة أن يتم ذلك وفقًا للنهج الذي يعتمده البلد املعين للبيانات الوصفية يف مجيع جماالت
اإلحصاءات االقتصادية .وتش���جع البلدان على االس���تفادة من معايري البيانات الوصفية اليت اقترحتها
خمتل���ف املنظمات الدولي���ة  130مع إعداد بياناهت���ا الوصفية بوجه عام وبياناهت���ا الوصفية للتجارة على
وجه اخلصوص .وس���يجري إعداد املزيد من التوجيهات بش���أن البيان���ات الوصفية لألغراض املرتبطة
بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وعرضها يف النس���خة املحدثة من دليل جتميع إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع.
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الفصل العارش

النرش

 1 - 10نشر البيانات والبيانات الوصفية .ينبغي أن متتثل إحصاءات التجارة للمبادئ األساسية
لإلحص���اءات الرمسية لألم���م املتحدة ،وأن تتاح من قبل األجهزة اإلحصائي���ة الرمسية بتجرد للمواطنني
وف���اء حبقهم يف اإلعالم  .131ولذلك ينبغي أن يعامل نش���ر البيانات والبيان���ات الوصفية باعتباره جز ًءا
ال يتجزأ من الربنامج الوطين إلحصاءات التجارة وأن ينفذ بقدر كبري من العناية واالهتمام باحتياجات
املستخدمني ،مع ضمان السرية الكافية ملقدمي البيانات يف الوقت ذاته.

ألف  -الرسية اإلحصائية

132

 2 - 10السرية اإلحصائية .بصفة عامة ،جيري تطبيق السرية اإلحصائية للحماية من إفشاء
معلوم���ات عن فرادى األش���خاص الطبيعي�ي�ن أو االعتباريني ،وهو ضروري من أجل كس���ب ثقة كل
من يُطلب منهم توفري البيانات ومس���تخدمي املعلوم���ات اإلحصائية واالحتفاظ هبذه الثقة .ويُنَص على
األح���كام القانونية اليت تنظم الس���رية اإلحصائية على الصعي���د الوطين يف القوانني اإلحصائية للبلدان أو
غريها من اللوائح احلكومية التكميلية ،وهي كقاعدة عامة تتماشى مع املبدأ  6من مبادئ األمم املتحدة
األساسية لإلحصاءات الرمسية (انظر الفقرة صفر  ،12 -واإلطار صفر  2 -أعاله) .غري أن من املسلم
به ضرورة املوازنة بني السرية اإلحصائية واحلاجة إىل اإلعالم يف احلاالت اليت يكون فيها تطبيق السرية
اإلحصائية من ش���أنه أن حي ّد أو جيعل من املس���تحيل تقدمي معلومات كافية أو جمدية ،وأن طرق تطبيق
السرية اإلحصائية قد ختتلف من جمال إحصائي آلخر.
تصمم الوثائق اجلمركية
 3 - 10قواعد السرية ألغراض إحصاءات التجارة الدولية للبضائعّ .
وغريها من الوثائق اليت تس���تند إليها إحصاءات التجارة يف كثري من األحيان من أجل االس���تخدام يف
أغراض غري إحصائية ،مثل ختليص البضائع الداخلة إىل البلد واخلارجة منه ،وتتضمن معلومات مفصلة
عن املعامالت الفردية .وحيتمل أن تكش���ف هذه املعلومات ،حىت عندما يتم جتميعها حس���ب الس���لع
والش���ركاء ،ع���ن بع���ض املعلومات عن ف���رادى التجار .ومن املعتاد بالنس���بة إلحص���اءات التجارة أالّ
تفرض الس���رية على البيانات التجارية إالّ عندما يطلب التاجر ذلك وجتد الس���لطة اإلحصائية ما يربر
هذا الطلب على أس���اس قواعد الس���رية .ويطلق على هذا النهج إزاء الس���رية “س���رية مسبَّبة” خبالف
أي وحدة إحصائية يف البيانات املنشورة،
“السرية املطلقة” ،اليت هتدف بطريقة منهجية إىل منع حتديد ّ
ومن مث إفش���اء املعلومات الش���خصية .ونظرًا الرتفاع الطلب على إحصاءات التجارة املفصلة واألعباء
والصعوبات املحتملة من تطبيق السرية الفعلية على إحصاءات التجارة ،يوصى بأن تطبق السرية املسبّبة

 131انظر :األمم املتحدة ،املبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية،
وهي متاحة عىل موقع شعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة
بالشبكة العاملية يف http://
unstats.un.org/unsd/dnss/

،gp/fundprinciples.aspx
(انظر الفقرة 12 - 0
واإلطار  2 - 0أعاله).
 132تشري عبارة الرسية اإلحصائية
إىل حماية املعلومات الخاصة
بفرادى الوحدات اإلحصائية
وينبغي تمييزها عن أشكال
الرسية األخرى التي ال يجري
توفري املعلومات بموجبها بسبب
اعتبارات أخرى ،كالشواغل
املتعلقة باألمن الوطني .غري
أن الجهات القائمة بتجميع
إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ينبغي دائما ً أن تسعى
للتغطية الكاملة لجميع املعامالت
التجارية ،مع تطبيق األساليب
املناسبة للمحافظة عىل رسية
بعض املعلومات ،عىل النحو
املقرر.
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قدر اإلمكان ،ما مل يكن اس���تخدام الس���رية املطلقة هو املمارس���ة الراسخة واملطلوبة ومقبولة .ويوصى
أي معلومات تعترب س���رية
كذلك ،يف حالة فرض حظر على البيانات بس���بب الس���رية ،بأن يتم إبالغ ّ
(حمظورة) بالتفصيل الكامل على املستوى األعلى التايل من مستويات جتميع السلع و/أو جتميع الشركاء
الذي حيقق محاية السرية بشكل كاف .وجيوز للبلدان أن تضع تدابري أخرى ميكن أن ختدم نفس الغرض
املتمثل يف محاية السرية ،مع إتاحة املعلومات إىل أمثل ح ّد ممكن.

باء -

الفرتة املرجعية والجدول الزمني لنرش البيانات

 4 - 10الفترة املرجعية .يوصى بأن تعمل البلدان على توفري بياناهتا على أساس فترة زمنية
طبقًا للتقومي الغريغوري (الغريب) ومبا يتفق مع التوصيات املبينة يف هذا املنشور.
 5 - 10اجل���دول الزمين لنش���ر البيان���ات .يف إنتاج املعلومات اإلحصائي���ة ،عادة ما حتدث
مبادلة بني حسن التوقيت يف إعداد املعلومات وبني دقة البيانات املنشورة ودرجة تفصيلها .لذلك فإن
من األمهية مبكان أن يتم إعداد جدول زمين مالئم لتجميع البيانات وإصدارها وااللتزام بذلك اجلدول
للحفاظ على العالقات الطيبة بني منتجي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ودوائر املس���تخدمني هلا.
ويوصى بأن تعلن البلدان سلفًا عن التواريخ املحددة اليت سيتم فيها إصدار تلك اإلحصاءات وتنقيحها.
وينبغي أن يُنشر هذا التقومي املسبق قبل بداية كل عام على املوقع الشبكي للوكالة الوطنية املسؤولة عن
نشر إحصاءات التجارة الرمسية.
 6 - 10وم���ن االعتبارات اهلامة اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف حتديد اجلدول الزمين
لتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإصدارها ما يلي:
(أ) احتياج���ات املس���تخدمني ،مث���ل احتياج���ات واضع���ي السياس���ات ودوائ���ر األعم���ال
واجلمهور العام؛
(ب) توقيت مجع البيانات األ ّولية من قبل إدارات اجلمارك وجهات املصدر األخرى؛
(ج) مدى وتوقيت التنقيحات اليت جتريها للبيانات مصادر البيانات الرئيسية؛
(د) طرائ���ق نش���ر البيانات (نش���رة صحفية أو إمكاني���ة االطالع عرب اإلنترنت أو نس���خة
مطبوعة).
 7 - 10حسن التوقيت .يقصد حبسن التوقيت طول الفترة الزمنية بني احلدث (هناية الفترة
املرجعي���ة) وتوافر املعلومات اإلحصائية املتعلقة هبذا احلدث .ويتباين حس���ن التوقيت يف إصدار بيانات
التجارة الدولية للبضائع على أس���اس ش���هري وفصلي وسنوي تباينًا كبريًا من بلد إىل آخر ،مما يعكس
بش���كل رئيسي االختالف يف وجهات النظر بشأن املبادلة بني حسن التوقيت واملوثوقية والدقة ،ولكنه
أيضًا يعكس االختالفات يف املوارد املتاحة وفعالية عملية اإلنتاج اإلحصائي وكفاءهتا .ونظرًا ألن جتهيز
اإلقرارات اجلمركية يتم بالطرق اآللية يف معظم البلدان وأن الس���جالت ذات الصلة باإلحصاءات يتم
تشجع البلدان على نش���ر اإلصدارات األوىل للبيانات على
حتريرها وتوحيدها على أس���اس ش���هريَّ ،
النحو التايل:

شنلا

(أ) جماميع ش���هرية للصادرات والواردات يف غضون  45يومًا بعد هناية الش���هر ،على األقل
حسب الشركاء التجاريني الرئيسيني والتوزيع األساسي للسلع؛
(ب) بيانات فصلية يف غضون  60يومًا بعد هناية ربع السنة؛
(ج) بيانات سنوية يف غضون  90يومًا بعد هناية السنة.
تشجع البلدان على
 8 - 10ونظرًا ألمهية حس���ن التوقيت ملجاميع الصادرات والوارداتَّ ،
استكشاف إمكانية نشر تقديراهتا املؤقتة بعد وقت قصري من هناية الفترة املرجعية .وتُبىن هذه التقديرات
بطبيعة احلال على أساس حمتوى حمدود نسبيًا للبيانات ،وحتل حملها يف موعد الحق أرقام أكثر دقة وإن
كانت أقل جودة يف التوقيت.
 9 - 10اتس���اق البيانات الش���هرية والفصلية والسنوية .يف حال استخدام البلدان معلومات
جتمع البيانات اخلاصة
إضافية ألغراض التجميع الس���نوي إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،يلزم أن َّ
بربع الس���نة الرابع (أو الش���هر الثاين عشر) وأن تنش���ر قائم ًة بذاهتا وأالّ جيري اشتقاقها باعتبارها الفرق
بني املجاميع الس���نوية وجمموع األرباع الثالثة األوىل (أو  11شهرًا) وذلك من أجل تقدمي بيانات غري
مشوهة جلميع األشهر والفصول .وتشجع البلدان على نشر مجيع البيانات الشهرية والفصلية والسنوية
املنقحة لضمان اتساق البيانات املتاحة للمستخدمني.

جيم  -تنقيح البيانات
 10 - 10تنقيحات البيانات .تش���كل التنقيحات جز ًءا أساس���يًا من املمارس���ات القطرية يف
جتمي���ع إحص���اءات التجارة الدولي���ة للبضائع .وينتج إعداده���ا عن املبادلة بني حس���ن توقيت البيانات
املنش���ورة وبني موثوقيتها ودقتها ومشوهلا .وحلل تلك املس���ائل ،يقوم كثري من البلدان بتجميع بيانات
وتش���جع البلدان على هذه
مؤقت���ة جي���ري تنقيحها فيما بعد عندما تتاح معلومات جديدة وأكثر دقة.
َّ
املمارسة إذا أمكنها ضمان االتساق بني البيانات املؤقتة والنهائية .وبالرغم من أنه قد يُنظر إىل عمليات
التنقيح املتكررة ،بصفة عامة ،باعتبارها تنعكس سلبًا على مصداقية البيانات الرمسية للتجارة الدولية يف
البضائع ،فإن حماولة جتنبها من خالل إنتاج بيانات دقيقة ولكنها رديئة التوقيت للغاية لن تليب احتياجات
املس���تخدمني يف هناية املطاف .ومن املهم التش���ديد على أن التنقيحات اليت تتم لبيانات التجارة الدولية
للبضائع إمنا جترى لصاحل املستخدمني من أجل تزويدهم ببيانات حسنة التوقيت ودقيقة قدر اإلمكان.
وتؤثر التنقيحات على كل من اإلحصاءات الس���نوية والقصرية األجل للتجارة الدولية يف البضائع لكن
أمهيتها يف كثري من األحيان أكرب بالنسبة للبيانات قصرية األجل.
 11 - 10أس���باب إجراء التنقيحات للبيانات .وميكن تصنيف أسباب عمليات التنقيح بطرق
كث�ي�رة .وجيري التمييز ،بصفة عام���ة ،بني نوعني من التنقيح( :أ) التنقيح الروتيين أو العادي أو املتزامن
حمدثة أو
الذي يش���كل جز ًءا من عملية اإلنتاج اإلحصائي العادية ،ويرمي إىل إدراج بيانات جديدة أو َّ
إىل تصحيح أخطاء البيانات أو التجميع؛ (ب) التنقيح الرئيس���ي أو اخلاص الذي ال يش���كل جز ًءا من
ج���دول التنقيح العادي ويُجرى من أجل إدخال تغيريات كب�ي�رة على املفاهيم والتعاريف والتصنيفات
تش���جع البلدان
وتغي�ي�رات يف مص���ادر البيانات .وفيما يتعلق بالتنقيحات العادية للبيانات اإلحصائية،
َّ
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 133لالطالع عىل أمثلة للممارسات
الجيدة ،انظر :منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي،
دليل اإلبالغ بالبيانات والبيانات
الوصفية وعرضها ،باريس،
 ،2007الفصل ‘‘ ،7مبادئ
توجيهية بشأن ممارسات اإلبالغ
الرئيسية’’.

 134لالطالع عىل مزيد من التفاصيل
بشأن اإلبالغ بالبيانات والبيانات
الوصفية ،انظر :دليل البيانات
والبيانات الوصفية ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،الفصل ‘‘ ،6مبادئ
توجيهية بشأن اإلبالغ بالبيانات
الوصفية ونرشها’’.
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على وضع سياسة للتنقيح تتزامن مع تقومي اإلصدار .وقد تقرر املكاتب اإلحصائية إجراء تنقيح خاص،
باإلضاف���ة إىل التنقيحات العادية للبيانات اإلحصائية ،بغرض إعادة تقييم البيانات أو الدراس���ة املتعمقة
لبع���ض اهلي���اكل االقتصادية اجلديدة .وتُجرى هذه التنقيحات على فت���رات زمنية أطول وغري منتظمة.
وقد تتطلب ،يف كثري من األحيان ،تغيريات يف السالس���ل الزمنية عودا إىل بداية السلس���لة لإلبقاء على
االتس���اق املنهجي .وينبغي أن ختضع هذه التنقيحات إلخطار مس���بق للمستخدمني إليضاح السبب يف
ضرورهتا والتعريف بالتأثري املحتمل هلذه التنقيحات على البيانات.
وتشجع البلدان على وضع سياسة للتنقيح تكون جيدة التصميم
 12 - 10سياس���ة التنقيح.
َّ
ودقيقة اإلدارة ومتس���مة بالشفافية ومنسقة تنس���يقًا حسنًا مع جماالت اإلحصاء األخرى ،ومن مث تتيح
للمس���تخدمني التعامل مع التنقيحات بطريقة منتظمة .فعدم التنسيق بني التنقيحات والتخطيط هلا يع ّده
املستخدمون من مشاكل اجلودة .ومن السمات األساسية لسياسة التنقيح املستقرة وجود جدول زمين
حمدد س���لفًا لإلصدار والتنقيح ،واالس���تقرار املعقول م���ن عام لعام ،والوضوح ،والتعريف باألس���باب
واآلثار ،وس���هولة اطالع املس���تخدمني على سلس���لة زمنية طويلة مبا فيه الكفاية من البيانات املنقحة،
والتوثيق املالئم للتنقيحات يف املنشورات وقواعد البيانات اإلحصائية .ومن املسلم به أن سياسة التنقيح
الس���ليمة متثل جانبًا هامًا من جوانب اإلدارة اجليدة يف جمال اإلحصاءات ،ألهنا لن تساعد املستخدمني
للبيانات على الصعيد الوطين فحسب وإمنا تعزز أيضًا االتساق على الصعيد الدويل .133

دال -

اسرتاتيجية النرش

 13 - 10نشر البيانات .من العوامل الرئيسية يف فائدة إحصاءات التجارة نشرها على نطاق
ألي
واس���ع .ويوصى بأن يُعامل كافة املس���تخدمني على قدم املس���اواة وأن تُنشر البيانات دون تفضيل ّ
جمموعة وطنية أو دولية من املس���تخدمني .وميكن نش���ر البيانات إلكترونيًا ويف منش���ورات ورقية على
ح ّد س���واء .ويوصى بأن ختتار البلدان من أش���كال النشر ما يناسب احتياجات مستخدميها أفضل من
غريه .وعلى سبيل املثال ،ينبغي نشر البيانات الصحفية إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع بطرق تيسر
على وس���ائط اإلعالم إعادة نشرها؛ ويلزم أن تنشر باألشكال اإللكترونية و/أوالورقية إحصاءات أكثر
ً
تفصي�ل�ا أو مش���والً .ويوصى كذلك بأن يتم الوصول إىل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع عن طريق
قواعد بيانات النشر اإللكتروين اليت حتتفظ هبا الوكالة املسؤولة .وينبغي أن يليب النشر املنتظم للبيانات
معظم احتياجات املستخدمني إن مل يكن مجيعها .ومن املستصوب أن تكفل البلدان توعية املستخدمني
على حنو واضح باإلجراءات واخليارات املتاحة للحصول على البيانات املطلوبة.
 14 - 10نش���ر البيان���ات الوصفية .ال يق���ل توفري البيان���ات الوصفية الوافي���ة وتقييم اجلودة
وتشجع البلدان
إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع أمهية للمس���تخدمني عن توفري البيانات نفس���ها.
َّ
عل���ى اتب���اع التوصيات الواردة يف الفصل  9أعاله بش���أن جودة البيان���ات والبيانات الوصفية ألغراض
إحص���اءات التجارة الدولية للبضائع ،وعلى إعداد البيانات الوصفية ونش���رها وفقًا للتوصيات املقدمة.
وق���د ترغ���ب البلدان يف أن تنظر يف إعداد مس���تويات خمتلفة م���ن التفصيل للبيانات الوصفية تس���هي ً
ال
لالطالع عليها واستخدامها .134

شنلا

وتش���جع البلدان على التعاون مع املنظمات الدولية
 15 - 10اإلبالغ على الصعيد الدويلَّ .
واليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية واملنظمات اإلقليمية لتحديد أجنع الطرق لنش���ر إحصاءاهتا اخلاصة
بالتجارة الدولية والبيانات الوصفية املرتبطة هبا وتطبيق هذه الطرق .ويف هذا السياق ،قد ترغب البلدان
يف اس���تعراض الش���كل املتبع يف تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية  135إلمكان استخدامه يف
تبادل البيانات اخلاصة هبا وتشاطرها .136

81

 135يمكن أن توفر املعايري التقنية
واملبادئ التوجيهية التي تهتم
باملحتوى لتبادل البيانات
اإلحصائية والبيانات الوصفية
أشكاال ً وتسميات موحّ دة
لتبادل البيانات اإلحصائية
والبيانات الوصفية والتشارك
فيها ،باستخدام التكنولوجيا
الحديثة .وتشجَّ ع البلدان عىل
استخدام تكنولوجيا الشبكة
العاملية ،ومعايري تبادل البيانات
اإلحصائية والبيانات الوصفية يف
نرش بياناتها الوطنية والوصفية
كوسيلة لتخفيف عبء اإلبالغ
الدويل وزيادة كفاءة التبادل
الدويل للبيانات .ولالطالع عىل
مزيد من املعلومات عن تبادل
البيانات اإلحصائية والبيانات
الوصفية ،انظرhttp://www. :
.sdmx.org/

 136انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي،2008 ،
امللحق رقم ،)E/2008/24( 4
املقرر ‘‘ :112/39املعايري
املشرتكة املفتوحة لتبادل
البيانات اإلحصائية والبيانات
الفوقية وتقاسمها’’.
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الفصل الحادي عرش

موضوعات تكميلية

ألف  -األرقام القياسية للتجارة الخارجية
 1 - 11احلاجة إىل أرقام قياس���ية للتجارة اخلارجية .حيتاج الكثري من املستخدمني إىل مزيد
م���ن املعلوم���ات عن قيم التجارة حس���ب البلد أو حس���ب الس���لعة ،ويطلبون معلومات عن األس���عار
واألحجام كذلك .وترد املعلومات عن تطور األس���عار واألحجام بصفة عامة يف ش���كل أرقام قياسية.
ويوصى بأن تقوم مجيع البلدان ،على أساس شهري وفصلي وسنوي ،بإعداد ونشر أرقام قياسية ،سواء
للحجم (الكم) وأرقام قياس���ية إما لألسعار أو لقيمة الوحدة بالنسبة ملجموع وارداهتا وصادراهتا .كما
تش���جع البلدان على حساب هذه األرقام القياسية ونشرها للمجموعات السلعية ذات األمهية اخلاصة
للبلدان على أساس فصلي أو سنوي على األقل.
 2 - 11األرقام القياسية لألسعار ولقيمة الوحدات .ميكن وضع نوعني من األرقام القياسية
لتعرب عن أسعار الواردات والصادرات :األرقام القياسية لقيمة الوحدة اليت تستند أساسًا إىل املستندات
اجلمركية واألرقام القياس���ية ألس���عار الصادرات/الواردات اليت تس���تند إىل بيانات االستقصاءات .137
ول���كال النهجني نقاط قوة وضعف .وعلى الرغم من أن األرقام القياس���ية لألس���عار هي املفضلة بصفة
عامة ألسباب منهجية ،قد ال تتوافر للبلدان من الناحية العملية املوارد الالزمة لتجميع هذه املعلومات.
وكثري من البلدان يكتفي بتجميع األرقام القياس���ية لقيمة الوحدة ،يف حني تقوم بلدان أخرى على حنو
تكاملي بتجميع واستخدام كل من األرقام القياسية لألسعار ولقيمة الوحدة .138

باء -

البيانات املعدلة موسميا ً

 3 - 11احلاج���ة إىل بيان���ات مع ّدلة مومسي���ًا .متثل البيانات الش���هرية والفصلية إلحصاءات
التجارة الدولية للبضائع أداة هامة لوضع السياسات االقتصادية ،وحتليل دورة األعمال وإعداد مناذجها
والتنب���ؤ هب���ا .غري أهن���ا كثريًا ما تتميز بالتقلب���ات املومسية وغريها من التأثريات املتعلق���ة بالتقومي أو بيوم
الت���داول ،األم���ر الذي حيجب خصائص أخرى للبيانات هتم املحلل�ي�ن .والتعديالت املومسية هي عملية
لتقدير وإزالة التأثريات املومسية أو التقوميية من إحدى السالس���ل الزمنية من أجل إدراك أفضل للس���لوك
وتشجع البلدان على جتميع بيانات شهرية وفصلية مع ّدلة مومسيًا للتجارة الدولية يف البضائع
األساسيَّ .
ونشرها على أساس منتظم ،حسب االقتضاء.

 137لالطالع عىل معلومات تفصيلية
عن األرقام القياسية ألسعار
التجارة الخارجية وقيم
الوحدات ،انظر :دليل األرقام
القياسية ألسعار الصادرات
والواردات :النظرية والتطبيق،
صندوق النقد الدويل،2009 ،
وهـو متـاح إلكرتونيا ً عىل املوقع
الشبكي للصندوق http://imf.
org/external/pubs/cat/

.longres.cfm?sk=19587.0

 138سيتم توفري معلومات أكثر
تفصيالً وتوجيها ً بشأن
املمارسات الجيدة يف دليل
تجميع إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع املنقح ،حسب
االقتضاء والطلب.
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 139لالطالع عىل ممارسات
املكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية يف هذا املجال ،انظر:
املكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ،مبادئ توجيهية
للنظام اإلحصائي األوروبي
بشأن التعديل املوسمي،
طبعة  ،2009متاح يف املوقع
http://epp.eurostat.

ec.europa.eu/portal/page/
portal/product_details/
_publication?p_product

.code=KS - RA - 09 - 006
 140سيجري توفري معلومات
وتوجيهات أكثر تفصيالً بشأن
مسألة التعديل املوسمي هذه يف
النسخة املحدثة من دليل تجميع
إحصاءات التجارة العاملية
للبضائع.
 141املكتب اإلحصائي للجماعات
األوروبية ،ربط إحصاءات
التجارة بإحصاءات األعمال
التجارية :تجارب املكتب يف
مجال الربط بني السجالت،
ورقة أعدت لالجتماع
الحادي والعرشين لفريق
فيسبادن املعني بسجالت
األعمال التجارية :املائدة
ُ
ُ
املستديرة الدولية املعنية بأطر
استقصاءات األعمال التجارية،
باري�س 27- 24،ترشي�ن
الثاني/نوفمرب .2008
 142خالل اجتماع لفريق الخرباء
املعني بإحصاءات التجارة
الدولية للبضائع ،عقد يف الفرتة
من  3إىل  6ترشين الثاني/
نوفمرب  ،2009اقرتحت عدة
مسائل تحليلية من املحتمل أن
ييسرّ ها إدماج إحصاءات التجارة
وإحصاءات األعمال التجارية،
بما يف ذلك الدمج الرأيس،
واملحتوى املستورد يف الصادرات،
وتنمية األعمال التجارية
الصغرية ،وتعزيز الصادرات،
واألمن الغذائي.

 4 - 11طريقة التعديل املومسي .نظرًا ألن الظروف الوطنية ختتلف من بلد آلخر ،ال يوصى
بطريق���ة مفضلة للتعديل املومسي .ويف حالة نش���ر البيانات املع ّدلة مومسي���ًا ،يوصى بأن توفر البلدان يف
بياناهتا الوصفية معلومات عن طرق التعديل ،وجودة البيانات وما إىل ذلك .140 ،139

جيم  -الربط بني إحصاءات التجارة واإلحصاءات املتعلقة
باألعمال التجارية
 5 - 11احلاجة إىل الربط بني إحصاءات التجارة واإلحصاءات املتعلقة باألعمال التجارية.
الرب���ط بني اإلحص���اءات اخلاصة بالتجارة واخلاص���ة باألعمال التجارية وإدماجهم���ا أمر هام ألغراض
جتميع البيانات ولألغراض التحليلية .وقد متثل أحد التطورات الكبرية يف جمال اإلحصاءات االقتصادية
يف الس���نوات األخرية يف إنش���اء واستخدام سجالت جتارية وطنية ال تس���مح فقط بإجراء استقصاءات
لألعم���ال التجاري���ة وإمنا أيضًا بربط املعلومات املس���تمدة من مصادر بيان���ات خمتلفة ،مما قد يؤدي إىل
مكاسب كبرية من حيث الكفاءة واجلودة يف مجع البيانات .ويوفر دمج البيانات املستمدة من مصادر
خمتلفة معلومات جديدة لكثري من األغراض التحليلية اليت لواله قد ال توجد .وأحد االس���تخدامات يف
هذا الصدد هو حتليل التجارة حسب خصائص املؤسسات ،مما يتيح ،على سبيل املثال ،دراسة أثر العوملة
على األعمال التجارية .141
تشجع البلدان على دمج سجالت جتارهتا مع سجالت أعماهلا التجارية
 6 - 11التوصيةَّ .
واختاذ خطوات حنو إنش���اء نظ���ام متكامل لإلحصاءات االقتصادية ألغ���راض جتميع البيانات وحتليلها.
وس���وف تقدم أمثلة أخرى على تطبيقات الربط بني إحصاءات التجارة وإحصاءات األعمال التجارية
يف النسخة املحدثة من دليل جتميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع .142

املرفقات
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املرفق ألف

املفاهيم والتعاريف األساسية للحسابات
القومية وميزان املدفوعات

ألف  1 -مقدمة .يستنس���خ هذا املرفق ،تيسريًا على مس���تخدمي إحصاءات التجارة الدولية
أ
للبضائ���ع لع���ام  ،2010املفاهي���م والتعاريف اهلامة ال���واردة يف نظام احلس���ابات القومية لعام 2008
ب
والطبعة السادسة من منشور صندوق النقد الدويل دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،
ال�ت�ي تع ّد ذات صل���ة للقائمني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع واملش���ار إليها يف منت النص
أعاله.
ألف  2 -السلع هي “أشياء مادية منتَجة يوجد طلب عليها ،وميكن إثبات حقوق ملكيتها،
كما ميكن نقل ملكيتها من وحدة مؤسسية إىل أخرى من خالل االخنراط يف املعامالت يف األسواق”
(نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة .)15 - 6
ألف  3 -اخلدمات [“ ]...ليس���ت وحدات مستقلة ميكن إثبات حقوق ملكيتها .وال ميكن
التعامل التجاري بش���أهنا بصورة منفصلة عن إنتاجها .وحبلول وقت اكتمال إنتاجها ،ال بد وأن تكون
ق���د قُ ِّدم���ت للمس���تهلكني” .ويفرق نظام احلس���ابات القومية لعام  2008بني نوع�ي�ن من اخلدمات،
بناء
اخلدمات املحدثة للتغيري واخلدمات اهلامشية .أما اخلدمات املحدثة للتغيري فهي املخرجات اليت تُنتَج ً
على الطلب وتتألف عادة من تغيريات يف أحوال الوحدات املستهلِكة تتحقق من خالل أنشطة املنتجني
تيس���ر وحدة مؤسس���ية تغيري ملكية
ً
بناء على طلب املس���تهلكني .وأما اخلدمات اهلامش���ية فتنتُج عندما ّ
الس���لع واملنتجات القابضة للمعارف وبعض اخلدمات أو األصول املالية فيما بني وحدتني مؤسس���يتني
أخريني( .نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرات 16 - 6إىل .)21 - 6
ألف  4 -املنتج���ات القابضة للمع���ارف .وهي “تتعلق بتوفري املعلومات واملش���ورة والترفيه
وخزهنا ونقلها ونش���رها على حنو يتيح للوحدة املس���تهلِكة الوصول إىل تلك املعارف بصفة متكررة.
والصناع���ات ال�ت�ي تنتج هذه املنتجات هي املعني���ة بتوفري املعلومات واملش���ورة والترفيه وخزهنا ونقلها
ونش���رها بأوس���ع معاين هذه املصطلحات ،مبا يف ذلك إنتاج املعلومات العامة أو املتخصصة ،واألخبار
والتقارير االستش���ارية ،والربامج احلاسوبية ،واألفالم ،واملوسيقى ،وما إىل ذلك .وكثريًا ما يتم ختزين
نواتج هذه الصناعات ،اليت ال بد من إثبات حقوق ملكيتها ،على أش���ياء مادية (س���واء على الورق أم
على وس���ائط إلكترونية) ميكن تداوهلا مثل الس���لع العادية .وهلذه املنتجات الكثري من خصائص السلع
يف أنه ميكن إثبات حقوق ملكيتها وميكن اس���تخدامها بش���كل متكرر .وسواء ُو ِصفت هذه املنتجات
وتوردها لوحدة
بأهنا س���لع أو خدمات ،فلها مسة مش���تركة أساسية هي أنه ميكن أن تنتجها وحدة ما ّ

أ

نظام الحسابات القومية لعام
 ،2008املفوضية األوروبية،
صندوق النقد الدويل ،منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ،األمم املتحدة،
البنك الدويل ،متاح بصيغة
 PDFعىل املوقع الشبكي لشعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة

http://unstats.un.org/unsd/
nationalaccount/sna2008.

.asp
ب

دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،صندوق النقد الدويل،
 ،2008متاح بالشكل اإللكرتوني
عىل املوقع الشبكي للصندوق

http://www.imf.org/

external/pubs/ft/bop/2007/

.bopman6.htm
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أخرى ،مما يتيح إمكانية تقس���يم العمل وظهور األس���واق” ( .نظام احلس���ابات القومية لعام ،2008
الفقرة .)22 - 6
ألف  5 -الوحدة املؤسس���ية .الوحدة املؤسس���ية هي كيان اقتصادي له القدرة ،يف ح ّد ذاته،
على امتالك األصول وحتمل املس���ؤوليات واالشتراك يف األنشطة االقتصادية والدخول يف معامالت مع
كيانات أخرى .وميكن وصف السمات الرئيسية للوحدات املؤسسية على النحو التايل:
(أ) للوحدة املؤسس���ية احلق يف امتالك الس���لع أو األصول يف ح ّد ذاهتا؛ وميكنها بالتايل تبادل
ملكية السلع أو األصول يف املعامالت مع وحدات مؤسسية أخرى؛
(ب) ميكنها اختاذ قرارات اقتصادية واالش���تراك يف أنش���طة اقتصادية تع ّد هي نفس���ها مسؤولة
مسؤولية مباشرة عنها وخاضعة للمساءلة أمام القانون؛
(ج) ميكنها حتمل مس���ؤوليات باألصالة عن نفس���ها وحتمل التزامات أخرى أو التزامات مقبلة
والدخول يف تعاقدات؛
(د) إم����ا أنه توجد للوح����دة جمموعة كاملة من احلس����ابات ،مبا فيها ميزاني����ة عمومية لألصول
واخلص����وم ،أو أن����ه يكون من املمكن واملجدي ،من وجهة نظ����ر اقتصادية ،جتميع جمموعة
كاملة من احلسابات عند الضرورة( .نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرة )2 - 4
ألف  6 -حمل اإلقامة .حمل إقامة كل وحدة مؤسس���ية هو اإلقليم االقتصادي الذي هلا أقوى
صلة به ،وبعبارة أخرى ،مركز اهتمامها االقتصادي املهيمن .ويكون للوحدة املؤسسية مركز للمصلحة
االقتصادي���ة املهيمن���ة يف اإلقليم االقتصادي عندما يوجد داخل اإلقليم االقتصادي مكان أو مس���كن أو
مكان إنتاج أو مقر آخر تشترك الوحدة فيه أو من خالله يف األنشطة االقتصادية واملعامالت على نطاق
واسع وتعتزم مواصلة االشتراك فيها ،إما إىل أجل غري مسمى أو لفترة حمدودة ولكن طويلة من الزمن.
وليس من الضروري أن يكون املوقع ثابتًا طاملا أنه يظل داخل اإلقليم االقتصادي .وعلى سبيل التعريف
اإلجرائي يستخدم املوقع الفعلي أو املزمع ملدة سنة واحدة أو أكثر؛ ومع أن اختيار سنة واحدة كفترة
حمددة اعتباطي إىل ح ّد ما ،فقد اعتُمد لتجنب عدم اليقني وتيسري االتساق الدويل .ومفهوم حمل اإلقامة
يف نظام احلس���ابات القومية هو نفس���ه متامًا الوارد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادسة( .نظام احلسابات القومية لعام  ،2008الفقرات  10 - 4إىل )15 - 4
ألف  7 -اإلقلي���م االقتصادي .يتطابق مفهوم اإلقليم االقتصادي يف نظام احلس���ابات القومية
مع مفهومه الوارد يف دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة .ومفهوم اإلقليم
الفعالة حلكومة واحدة .غري أنه ميكن
االقتصادي األكثر شيوعًا هو املنطقة اخلاضعة للسيطرة االقتصادية ّ
استخدام العملة أو االحتادات االقتصادية أو املناطق أو العامل ككل ،ألهنا قد تكون أيضًا موضع تركيز
لسياسات االقتصاد الكلي أو التحليل.
•ويشمل اإلقليم االقتصادي مساحة اليابسة والفضاء اجلوي واملياه اإلقليمية ،مبا يف ذلك
الوالية القضائية على حقوق الصيد وحقوق استغالل الوقود أو املعادن .ويف اإلقليم
البحري ،يشمل اإلقليم االقتصادي اجلزر اليت تنتمي لإلقليم .ويشمل اإلقليم االقتصادي
أيضًا اجليوب اإلقليمية يف بقية العامل .وهي مساحات من األراضي واضحة التحديد (مثل
السفارات والقنصليات ،والقواعد العسكرية ،واملحطات العلمية ،ومكاتب معلومات أو
اهلجرة ،ووكاالت املعونة ،ومكاتب ممثلي البنك املركزي املتمتعة باحلصانة الدبلوماسية،

وفدملا نازيمو ةيموقلا تاباسحلل ةيساسألا فيراعتلاو ميهافملا

وما إىل ذلك) وتقع يف األقاليم األخرى وتستخدمها احلكومات اليت متلكها أو تستأجرها
ألغراض دبلوماسية أو عسكرية أو علمية ،أو ألغراض أخرى باملوافقة السياسية الرمسية
حلكومات األقاليم اليت توجد فيها بالفعل مساحات األراضي املذكورة.
•ولإلقليم االقتصادي بعدا املكان املادي فض ً
ال عن الوالية القانونية ،حبيث إن الشركات
املنشأة مبوجب قانون تلك الوالية تشكل جز ًءا من ذلك االقتصاد .ويهدف مفهوما اإلقليم
االقتصادي وحمل اإلقامة للتأكد من أن كل وحدة مؤسسية تتمتع باإلقامة يف إقليم اقتصادي
واحد.
•ويشمل اإلقليم االقتصادي أيضًا مناطق خاصة ،مثل مناطق التجارة احلرة واملراكز املالية
البعيدة عن الشاطئ .وختضع هذه املناطق لسيطرة احلكومة وتشكل بالتايل جز ًءا من
االقتصاد ،بالرغم من أنه قد تنطبق عليها نُ ُظم رقابية وضريبية خمتلفة( .ومع ذلك ،قد يكون
من املفيد أيضًا عرض بيانات منفصلة هلذه املناطق) .وتستبعد من اإلقليم املنظمات الدولية
وجيوب احلكومات األخرى اليت تقع فعليًا داخله( .نظام احلسابات القومية لعام ،2008
الفقرات  10 - 4إىل  12 - 4و 25 - 26إىل .)26 - 26
ألف  8 -امللكي���ة .جيري التميي���ز يف نظام احلس���ابات القومية بني امللكي���ة القانونية وامللكية
االقتصادية .فاملالك القانوين لكيان مثل الس���لع واخلدمات وامل���وارد الطبيعية واألصول واخلصوم املالية
ه���و الوحدة اليت هلا حق قانوين يف الفوائد املتجس���دة يف قيمة املنتج .غ�ي�ر أنه جيوز للمالك القانوين أن
يتعاقد مع وحدة أخرى على أن تقبل هذه الوحدة املخاطر واملكافآت املترتبة على استخدام هذا املنتَج
يف اإلنت���اج يف مقاب���ل مبلغ متفق عليه ينطوي على عنصر خماطرة أصغ���ر (تصبح هذه الوحدة األخرى
هي املالك االقتصادي) .واملالك االقتصادي هو الوحدة املؤسسية اليت حيق هلا املطالبة بالفوائد املرتبطة
باس���تخدام الكيان يف س���ياق نشاط اقتصادي حبكم قبوهلا املخاطر املرتبطة به( .نظام احلسابات القومية
لعام  ،2008الفقرات  46 - 2إىل  49 - 2و 21 - 3إىل .)29 - 3
ألف  9 -تغيري امللكية .املعيار لتسجيل نقل املنتجات من وحدة إىل أخرى يف نظام احلسابات
القومية هو تغيري امللكية االقتصادية للمنتَج من الوحدة األوىل إىل الثانية .ويطبق نظام احلسابات القومية
ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،معيار تغيري امللكية االقتصادية على
مجيع املعامالت االقتصادية الوطنية والدولية (نظام احلس���ابات القومية لعام  ،2008الفقرات 46 - 2
إىل  49 - 2و 20 - 26إىل  )22 - 26ج.
ألف  10 -خدم���ات التصنيع على املدخالت املادية اليت ميلكها اآلخرون .نظرًا ألنه ال يوجد
تغيري يف ملكية الس���لع بني مقيم وغري مقيم فإن الس���لع املوجهة ألغراض التجميع أو التغليف أو وضع
تس���جل يف ميزان املدفوعات (ويف نظام
العالمات أو التجهيز من قبل كيان ال ميلك الس���لعة املعنية ال
َّ
احلس���ابات القومية لعام  )2008باعتبارها معاملة س���لعية ولكن حتت بند اخلدمات ،بوصفها خدمات
تصني���ع على مدخ�ل�ات مادية ميلكها اآلخرون( .دلي���ل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرات
( 22 - 10و) و 62 - 10إىل .)71 - 10
ألف  11 -التأجري املايل والتأجري التشغيلي .التأجري املايل هو عقد ينقل مبوجبه املؤجر بوصفه
املال���ك القان���وين ألحد األص���ول مجيع املخاطر واملكاف���آت اليت تنطوي عليها ملكي���ة األصل فعليًا إىل
املس���تأجر .وبعب���ارة أخرى ،يصبح املس���تأجر هو املال���ك االقتصادي هلذا األصل .وألن املس���تأجر هو
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يف املقابل ،وفقا ً لتوصيات
إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع لعام  ،2010يستند
تسجيل الواردات والصادرات إىل
الحركة املادية للسلع عرب الحدود
ويتعني أال ّ يستخدم معيار تغيري
امللكية إالّ يف حال عدم انطباق
املبدأ التوجيهي العام أو عدم
كفايته (انظر :الفصل األول،
الفقرتان  2 - 1و 4 - 1أعاله).
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املالك االقتصادي يتم تسجيل تغيري امللكية بني بائع السلعة ومستأجرها يف بداية عقد اإلجيار .فللمؤجر
الس���ند القانوين ،ولكن ليس���ت له امللكية االقتصادية .ويف املقابل ،ال تتغري ملكية الس���لع إىل املس���تأجر
درج يف عداد البضائع العامة عند تسليمها إىل املستأجر.
مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي ،ومن مث ال تُ َ
(دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة ،الفقرات  56 - 5إىل 60 - 5
و( 17 - 10و)).
تع���رف املعام�ل�ات التس���ويقية بأهن���ا قيام ش���خص مقيم
ألف  12 -املعام�ل�ات التس���ويقيةَّ .
(يف االقتصاد القائم بالتجميع) بش���راء الس���لع من ش���خص غري مقيم مع اقتران ذلك بإعادة بيع نفس
الس���لع الحقًا إىل ش���خص آخر غري مقيم دون أن توجد الس���لع بالفعل يف االقتصاد القائم بالتجميع.
(دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة ،الفقرات ( 23 - 10أ) و- 10
 41إىل .)49 - 10
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املرفق باء

تعريف مصطلحات جمركية مختارة

باء  1 -مقدمة .يستنس���خ هذا املرفق ،تيسريًا على مس���تخدمي إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع :املفاهيم والتعاريف لعام  ،2010عددًا من التعاريف اهلامة الواردة يف اتفاقية كيوتو أ املنقحة
واليت تعين القائمني بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع واملشار إليها يف منت النص أعاله.
باء “ 2 -املنطق���ة اجلمركية” يقصد هبا املنطقة اليت يس���ري عليها نظ���ام اجلمارك لطرف
متعاقد (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق العام/الفصل الثاين.)12/
باء “ 3 -بيان البضائع” يُقصد به البيان املع ّد وفق النموذج املحدد من قِبل اجلمارك الذي
مبوجبه حيدد أصحاب الش���أن اإلج���راء اجلمركي املطلوب تطبيقه على البضائ���ع وتقدمي التفاصيل اليت
تطلبها اجلمارك لتطبيق ذلك اإلجراء (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق العام/الفصل الثاين.)19/
أي قيد
باء “ 4 -البضائع يف التداول احلر” يقصد هبا البضائع اليت جيوز التصرف فيها دون ّ
مجركي (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص باء/الفصل األول.)2/
باء “ 5 -البضاع���ة الناجتة” يُقصد هبا املنتجات اليت تنش���أ عن تصنيع أو معاجلة أو تصليح
البضاعة املس���موح هلا باس���تخدام إج���راء التصنيع بالداخ���ل (املرفق اخلاص واو/الفص���ل األول )1/أو
املنتج���ات املتحص���ل عليها يف اخل���ارج ،والناجتة من تصنيع أو معاجلة أو تصلي���ح بضائع مص ّدرة مؤقتًا
لتصنيعها باخلارج (املرفق اخلاص واو/الفصل الثاين.)1/
جزءا
باء “ 6 -املنطقة احلرة” و“العمليات املسموح هبا” :يُقصد بعبارة “املنطقة احلرة” ً
م���ن إقلي���م طرف متعاقد تعترب فيه بصورة عام���ة أيّة بضائع تدخل إليه على أهنا خارج اإلقليم اجلمركي
فيما يتعلق برس���وم وضرائب االس���ترياد (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخل���اص دال/الفصل الثاين.)1/
العمليات املس���موح هبا :يُس���مح بأن ختضع البضائع املدخلة إىل املنطقة احلرة للعمليات الالزمة حلفظها
وأش���كال املناولة العادية لتحس�ي�ن تغليفها أو جودهتا التس���ويقية أو إلعدادها للشحن ،كتجزئة الكمية
الس���ائبة ،وفصل جمموع���ات الطرود ،والفرز والتصنيف ،وإعادة التعبئ���ة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق
دال/الفصل الثاين/الفقرة  .)11وإذا مسحت السلطات املختصة بعمليات املعاجلة أو التصنيع يف املنطقة
مفصل،
احل���رة ،ف���إن عليه���ا حتديد تلك العملي���ات اليت جيوز أن ختضع هلا البضائع بش���كل ع���ام و/أو ّ
م���ن خالل تنظيم يطبق يف كامل املنطقة احلرة أو الس���لطة املمنوحة للمؤسس���ة ال�ت�ي تقوم بإجراء هذه
العمليات( .اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص دال/الفصل الثاين/الفقرة .)12

أ

منظمة الجمارك العاملية،
االتفاقية الدولية لتبسيط
وتنسيق اإلجراءات الجمركية،
(بنصها املع ّدل) (اتفاقية كيوتو
املنقحة) ،بروكسل.2006 ،
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اإلجراءات الجمركية
باء “ 7 -اإلفراج اجلمركي لالس���تعمال الداخلي” يقصد به اإلجراء اجلمركي الذي يتيح
وضع البضائع املستوردة يف التداول احلر بعد سداد أية رسوم وضرائب االسترياد املتوجبة وإكمال كافة
اإلجراءات اجلمركية الالزمة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص باء/الفصل الثاين.)1/
باء “ 8 -إعادة االسترياد على نفس احلالة” يقصد هبا اإلجراء اجلمركي الذي جيوز مبوجبه
إدخال البضاعة اليت س���بق تصديرها ،لالستعمال الداخلي معفاة من رسوم وضرائب االسترياد ،شريطة
ألي تصنيع أو معاجلة أو إصالح يف اخلارج ،وش���ريطة أن يتم س���داد أية مبالغ
أالّ تكون قد خضعت ّ
متوجب���ة نتيج���ة إلعادة أو إعفاء رس���وم أو ضرائب أو أية إعانات أو مبالغ أخ���رى ممنوحة فيما يتعلق
بالتصدير ،أو اإلعفاء املشروط منها .وميكن أن تكون البضائع املؤهلة إلعادة االسترياد على نفس احلالة
هي بضائع كانت يف التداول احلر أو كانت منتجات مع ّدلة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص باء/
الفصل الثاين.)5/
باء “ 9 -التصدي���ر النهائي” يقصد به اإلجراء اجلمركي املطب���ق على البضائع يف التداول
احل���ر اليت تغادر املنطق���ة اجلمركية لغرض البقاء خارجها بصورة دائم���ة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق
اخلاص جيم/الفصل األول.)1/
باء “ 10 -إجراء اإليداع يف املستودعات اجلمركية” يقصد به اإلجراء اجلمركي الذي يتم
مبوجبه ختزين البضائع املس���توردة حتت رقابة مجركية يف مكان حمدد (مس���تودع مجركي) دون س���داد
رسوم وضرائب االسترياد (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص دال/الفصل األول.)1/
باء “ 11 -املنطق���ة احل���رة” يقصد هبا جزء من إقليم طرف متعاقد تعترب فيه بصورة عامة أية
بضائ���ع تدخ���ل إليه على أهنا خارج اإلقليم اجلمركي فيما يتعلق برس���وم وضرائب االس���ترياد( .اتفاقية
كيوت���و املنقح���ة ،املرفق اخلاص دال/الفصل الثاين .)1/وال يقتصر الس���ماح باإلدخال إىل املنطقة احلرة
على البضائع املستوردة مباشرة من اخلارج بل يشمل أيضًا البضائع الواردة من اإلقليم اجلمركي التابع
للطرف املتعاقد املعين (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص دال/الفصل الثاين الفقرة.)5/
باء “ 12 -التصنيع بالداخل” يُقصد به اإلجراء اجلمركي الذي ميكن مبوجبه إدخال بضاعة
إعفاء مشروطًا ،على أساس أن تكون تلك
معينة يف منطقة مجركية معفاة من رسوم وضرائب االسترياد ً
البضاع���ة مطلوبة لتصنيعها أو معاجلتها أو تصليحها ،وم���ن مث تصديرها الحقًا (اتفاقية كيوتو املنقحة،
املرفق اخلاص واو/الفصل األول.)3/
باء “ 13 -التصنيع باخلارج” يُقصد به اإلجراء اجلمركي الذي جيوز مبوجبه التصدير املؤقت
لبضائ���ع موجودة يف الت���داول احلر مبنطقة مجركية لتصنيعها أو معاجلتها أو تصليحها باخلارج ،مث إعادة
اس���تريادها مع اإلعفاء الكلي أو اجلزئي من رس���وم وضرائب اس���تريادها (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق
اخلاص واو/الفصل الثاين.)2/
باء “ 14 -إجراء ر ّد الرس���وم” يقصد به اإلجراء اجلمركي الذي يتم مبوجبه إعادة رس���وم
وضرائب االسترياد (كليًا أو جزئيًا) املستوفاة على البضاعة أو على املواد الداخلة فيها أو املستهلكة يف
إنتاجها (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص واو/الفصل الثالث.)2/
باء “ 15 -تصني���ع البضاعة لالس���تعمال املحل���ي” يقصد به اإلج���راء اجلمركي الذي جيوز
مبوجبه تصنيع أو معاجلة أو ش���غل بضاعة مس���توردة قبل اإلفراج عنها لالستعمال املحلي وحتت الرقابة
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اجلمركية ،لدرجة أن يبقى مقدار رسوم وضرائب االسترياد املطبقة على املنتجات املتحصل عليها هبذه
الطريق���ة أقل من تلك اليت تنطبق على البضاعة املس���توردة (اتفاقي���ة كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص واو/
الفصل الرابع.)1/
باء “ 16 -املخالف���ة اجلمركي���ة” يُقصد هب���ا انتهاك قانون اجلمارك أو الش���روع يف انتهاكه
(اتفاقية كيوتو املنقحة ،امللحق اخلاص حاء/الفصل األول.)3/
أي شخص يدخل مؤقتًا أراضي بلد معني ال يقيم فيه
باء “ 17 -الراكب” يُقصد بهّ )1( :
أي ش���خص يغادر أراضي بلد معني يقيم فيها
ع���ادة (“غ�ي�ر مقيم”) أو من يغادر تلك األراضي؛ (ّ )2
ع���ادة (“مقي���م مغادر”) أو من يعود إىل تلك األراضي (“مقيم عائد”) (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق
اخلاص ياء/الفصل األول.)3/
باء  18 -اإلجراءات اجلمركية املتعلقة باحلركة الربيدية :يُقصد بعبارة “ ”CN22/23مناذج
تصري���ح خاص���ة باملواد الربيدية كما هي مذكورة يف أنظمة االحتاد الربيدي العاملي الس���ارية املفعول يف
الوقت الراهن (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل الثاين)1/؛ ويُقصد بعبارة “اإلجراءات
اجلمركية املتعلقة باملواد الربيدية” مجيع العمليات املطلوب اختاذها من قِبل الطرف املعين واجلمارك فيما
يتعلق باحلركة الربيدية (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل الثاين.)2/
باء “ 19 -املعاملة اجلمركية للمؤن” يُقصد هبا مجيع التس���هيالت املمنوحة للمؤن ومجيع
اإلج���راءات اجلمركي���ة املطبقة عليها (اتفاقية كيوت���و املنقحة ،املرفق اخل���اص ياء/الفصل الرابع)3/؛
ويُقصد بعبارة “املؤن” - :مؤن الستهالكها؛ و  -مؤن لبيعها (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص
ياء/الفصل الرابع:)4/
•“املؤن الستهالكها” يُقصد هبا - :سلع معدة الستهالكها من قِبل الركاب والطاقم على
منت السفن أو الطائرات أو القطارات وإن كانت تباع أم ال؛ و  -سلع الزمة لتشغيل
وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات ،مبا فيها الوقود والشحوم ولكن باستثناء قطع
الغيار والتجهيزات ،مما تكون على متنها عند وصوهلا ،أو تنقل على متنها أثناء وقوف
السفن أو الطائرات أو القطارات يف املنطقة اجلمركية ،املستخدمة أو املع ّدة الستعماهلا يف
احلركة الدولية لنقل األفراد مقابل أجرة أو للنقل الصناعي أو التجاري للبضائع سواء مقابل
أجرة أم ال (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل الرابع)5/؛
•“املؤن لبيعها” يُقصد هبا سلع لبيعها على ركاب وطاقم السفن أو الطائرات عند اهلبوط،
مما قد تكون موجودة على متنها عند وصوهلا أو تؤخذ إليها أثناء وقوف السفن أو
الطائرات يف املنطقة اجلمركية ،املستخدمة أو املطلوب استخدامها يف احلركة الدولية لنقل
األفراد مقابل أجرة أو للنقل الصناعي أو التجاري للبضائع سواء مقابل أجرة أم ال (اتفاقية
كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل الرابع.)6/
باء “ 20 -إرس���اليات اإلغاثة” يُقصد هبا - :البضائع املرس���لة كمس���اعدة للمتضررين من
الكوارث ،مبا فيها الس���يارات وغريها من وس���ائل النقل ،املواد الغذائية ،األدوية ،املالبس ،البطانيات،
اخليام ،البيوت اجلاهزة ،أدوات تنقية وختزين املياه ،أو بضائع أخرى من لوازم االحتياجات األساسية؛
و  -مجي���ع املعدات ،الس���يارات وغريها من وس���ائل النق���ل ،احليوانات املدربة تدريب���ًا خاصًا ،املؤن،
الل���وازم ،األمتعة الش���خصية ،وبضائع أخ���رى ملوظفي اإلغاثة يف الكوارث ليمكن هل���م القيام مبهامهم
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وملساندهتم يف اإلعاشة والعمل مبنطقة الكارثة خالل عمل بعثتهم (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص
ياء/الفصل اخلامس.)1/
باء “ 21 -الترانزي���ت اجلمرك���ي” يُقصد به اإلجراء اجلمركي ال���ذي يتم مبوجبه نقل
البضائع حتت رقابة اجلمارك من مجرك إىل آخر (اتفاقية كيوتو املنقحة ،حمددة املرفق هاء/الفصل
األول.)4/
باء “ 22 -املسافنة (األقطرمة)” يُقصد هبا اإلجراء اجلمركي الذي يتم مبوجبه نقل البضائع
حتت رقابة اجلمارك من وسيلة نقل واردة إىل وسيلة نقل صادرة داخل منطقة اجلمرك الذي ميثل مركز
كل من االسترياد والتصدير (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص هاء/الفصل الثاين.)1/
باء “ 23 -إجراء نقل البضائع على طول الس���احل” يُقصد به اإلجراء اجلمركي الذي يتم
مبوجبه حتميل( :أ) البضائع يف التداول احلر( ،ب) البضائع املس���توردة اليت مل يصرح عنها بش���رط نقلها
يف س���فينة خالف مركب االسترياد الذي وصلت فيه إىل املنطقة اجلمركية ،على منت مركب يف مكان
يف املنطق���ة اجلمركي���ة ،ويتم نقلها إىل مكان آخر يف نفس املنطق���ة اجلمركية حيث جيري تفريغها فيها
(اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص هاء/الفصل الثالث.)1/
باء “ 24 -اإلدخال املؤقت” يُقصد به اإلجراء اجلمركي الذي ميكن مبقتضاه إدخال بضائع
معينة إىل املنطقة اجلمركية بإعفاء مش���روط من رس���وم وضرائب االس���ترياد كليًا أو جزئيًا؛ وجيب أن
ألي تغيري
تستورد تلك البضائع لغرض معني بقصد إعادة تصديرها خالل مدة حمددة ودون أن ختضع ّ
عدا االس���تهالك العادي يف القيمة بسبب اس���تعماهلا (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص زاي/الفصل
األول.)1/
أي مركبة حبرية (مبا فيها الصنادل
باء “ 25 -وسيلة النقل لالستعمال التجاري” يُقصد هبا ّ
والبوارج ،سواء كانت حممولة على السفن أم ال ،والرافعات املائية) ،أو حوامة أو طائرة أو مركبة برية
(مبا فيها مقطورات وأنصاف مقطورات ،وتشكيلة من خمتلف املركبات) أو قاطرات السكك احلديدية
وعرباهت���ا ،مما تس���تخدم يف احلركة الدولية لنقل األفراد مقابل األج���رة ،أو للنقل الصناعي أو التجاري
للبضائ���ع س���واء كان مقابل أجرة أم ال ،م���ع قطع غيارها ولوازمها وجتهيزاهت���ا العادية ،وكذلك زيت
تشحيمها ووقودها يف خزاناهتا العادية عندما تنقل مع وسيلة النقل لالستعمال التجاري (اتفاقية كيوتو
املنقحة ،املرفق اخلاص ياء/الفصل الثالث.)3/

تعاريف إضافية متصلة باإلجراءات الجمركية
باء “ 26 -البضائع املصـدرة مع اإلش���عار بنية إعادة إدخاهلا ” يُقصد هبا البضائع اليت حدد
املصرح يف بيانه أنه ينوي إعادة اس���تريادها ،واليت جيوز للجمارك اختاذ إجراءات املطابقة لتسهيل إعادة
ّ
استريادها على نفس احلالة (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص باء/الفصل الثاين.)3/
باء “ 27 -التخزي���ن املؤقت للبضائ���ع” يُقصد به ختزين البضائع حت���ت الرقابة اجلمركية يف
املس���ورة املعتمدة من قِبل اجلمارك (املش���ار إليها أدناه باملس���تودعات
املس���ورة أو غري ّ
املباين واألماكن ّ
املؤقتة) حلني تقدمي بيان البضائع (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص ألف/الفصل الثاين.)2/
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منشأ البضائع
باء “ 28 -بل���د منش���أ البضاعة” يُقصد به البلد الذي مت فيه إنت���اج أو تصنيع البضاعة وفقًا
ملعايري حمددة ألغراض تطبيق التعريفة اجلمركية أو القيود الكمية أو أية إجراءات أخرى تتعلق بالتجارة
(اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص كاف/الفصل األول.)1/
باء “ 29 -قواعد املنش���أ ” يُقصد هبا األحكام اخلاصة املستمدة من املبادئ املنصوص عليها
يف التشريع الوطين أو االتفاقيات الدولية (“معايري املنشأ”) املطبقة من قِبل البلد لتحديد منشأ البضاعة
(اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص كاف/الفصل األول.)2/
باء “ 30 -معيار التحويل اجلوهري” يُقصد به املعيار الذي حيدد املنش���أ مبوجبه باعتبار بلد
املنش���أ هو البلد الذي جرت فيه آخر عملية تصنيع أو معاجلة جوهرية مما تعترب كافية كي تضفي على
السلعة صفتها الرئيسية (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص كاف/الفصل األول.)3/
باء  31 -تعترب البضاعة املنتجة بالكامل يف بلد معني من منشأ ذلك البلد .تعترب األصناف
التالي���ة فق���ط منتجة كليًا يف بل���د معني (اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرف���ق اخلاص كاف/الفصل األول؛
الفقرة :)2
أ  -املنتجات املعدنية املستخرجة من تربته أو مياهه اإلقليمية أو من قاع حبره؛
ب  -املنتجات النباتية اليت تُحصد أو تُجمع يف ذلك البلد؛
ج  -احليوانات احلية اليت تولد أو تريب يف ذلك البلد؛
د  -املنتجات املتحصل عليها من احليوانات احلية يف ذلك البلد؛
هـ  -املنتجات املتحصل عليها من صيد احليوانات أو األمساك يف ذلك البلد؛
و  -املنتج���ات املتحص���ل عليها بالصي���د البحري وغريها من املنتجات املس���تخرجة من البحر
بواسطة املراكب التابعة لذلك البلد؛
ز  -املنتجات املتحصل عليها على منت س���فن املصانع التابعة لذلك البلد حصرًا من املنتجات
املشمولة يف الفقرة (و) أعاله؛
ح  -املنتج���ات املس���تخرجة من التربة البحرية أو التربة التحتي���ة يف البحر خارج املياه اإلقليمية
لذلك البلد ،شريطة أن يكون للبلد حقوق قصرية لشغل تلك التربة أو التربة التحتية؛
ط  -النفايات واخلردة الناجتة عن عمليات التصنيع واملعاجلة ،واألصناف املستعملة املجموعة يف
ذلك البلد واليت ال تصلح إالّ الستعادة املواد األ ّولية؛
ي  -املصنوع���ات املنتجة يف ذلك البلد من املنتجات املش���ار إليها يف الفقرات من (أ) إىل (ط)
أعاله حصرًا.
باء  32 -إذا اشترك بلدان أو أكثر يف إنتاج البضاعة ،فينبغي حتديد منشأ البضاعة وفقًا ملعيار
التحويل اجلوهري( .اتفاقية كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص كاف/الفصل األول/الفقرة .)3
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باء  33 -ينبغي أالّ تعترب العمليات اليت ال تس���هم أو اليت تس���هم بشكل بسيط فقط يف حتديد
الصفات أو اخلواص األساسية للبضاعة ،وخاصة العمليات اليت تقتصر فقط على عملية أو أكثر مما ذكر
أدن���اه ،عل���ى أهنا متثل عمليات حتويل أو تصنيع جوهرية (اتفاقي���ة كيوتو املنقحة ،املرفق اخلاص كاف/
الفصل األول/الفقرة :)6
أ  -العمليات الالزمة حلفظ البضاعة أثناء النقل أو التخزين؛
ب  -عمليات حتسني التغليف أو اجلودة التسويقية للبضاعة أو لتهيئتها للشحن كتجزئة بضائع
الفرط ،مجع الطرود ،التصنيف والفرز ،إعادة التعبئة؛
ج  -عمليات التجميع البسيطة؛
د  -خلط أصناف خمتلفة املنش���أ ش���ريطة أالّ ختتلف صفات املنتج الناش���ئ بشكل أساسي عن
صفات األصناف اليت جرى خلطها.
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املرفق جيم

قواعد املنشأ
جيم  1 -مقدمة .يقدم هذا املرفق مزيدًا من املعلومات األساسية للقائمني بتجميع إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع وملستخدميها عن قواعد املنشأ واستخدامها يف إحصاءات الواردات.
جيم  2 -التج���ارب القطرية .يتبع معظ���م البلدان عمومًا املب���ادئ التوجيهية التفاقية كيوتو
املنقحة فيما يتعلق بكل من الس���لع املنتجة بأكملها واملحولة حتويالً جوهريًا أ .ومع ذلك ،هناك تباين
كبري يف اآلراء بشأن التطبيق التفصيلي هلذه املبادئ التوجيهية .فأصناف السلع اليت ميكن اعتبارها منتجة
بالكامل يف بلد معني وأشكال التحويل الذي يطرأ على البضائع والذي ميكن اعتباره جوهريًا ،ما زالت
يف كثري من احلاالت موضع خالف جتاري.
جيم  3 -اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن قواعد املنش���أ والعمل على املواءمة بني قواعد
التج���ارة غري التفضيلية .جرى التفاوض على اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن قواعد املنش���أ خالل
جول���ة أوروغ���واي للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف ،ودخل حيز النفاذ يف  1كانون الثاين/يناير
 1995ب .ويتمثل اهلدف من هذا االتفاق يف املواءمة بني قواعد املنشأ غري التفضيلية ،وضمان أالّ تضع
ه���ذه القواع���د ذاهتا عقبات غري ضرورية أمام التجارة .ومنذ دخول االتفاق حيز النفاذ ،تضطلع اللجنة
التقنية املعنية بقواعد املنش���أ ،حتت إش���راف منظمة اجلمارك العاملية (بروكسل) ،واللجنة املعنية بقواعد
املنشأ ،حتت إشراف منظمة التجارة العاملية (جنيف) ،بتنسيق برنامج العمل بشأن قواعد املنشأ ،وتقوم
اللجنتان مبوجبه مبا يلي:
(أ) وض���ع تعاريف للس���لع املتحصل عليه���ا بالكامل والعملي���ات أو التجهي���زات الدنيا اليت
ال تضفي بنفسها املنشأ على السلعة؛
(ب) وض���ع تفاصي���ل بش���أن التحول اجلوه���ري املعبَّر عنه بالتغي�ي�ر يف تصنيف النظام املنس���ق
للتعريفات اجلمركية؛
(ج) يف احلاالت اليت ال يتيح فيها االستخدام احلصري لتصنيف النظام املنسق التعبري عن التحول
اجلوهري ،توضع معايري تكميلية مثل النس���ب املئوية حسب القيمة و/أو عمليات التصنيع
أو التجهيز.
جيم  4 -وتوض���ع تفاصي���ل معايري التحول اجلوهري على أس���اس منتج���ات حمددة ،ويتعني
تطبيقها على السلع عندما يُعىن أكثر من بلد واحد بإنتاجها .ويتوخى االتفاق استخدام هذه القواعد،
يف مجلة أمور ،ألغراض إحصاءات التجارة ،ويتضمن منش���ور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام

أ

انظر :الفصل السادس ،الفقرات
 6 - 6إىل  9 - 6أعاله ،لالطالع
عىل التطبيق الحايل لقواعد
اتفاقية كيوتو املنقحة ذات
الصلة ،انظر :اتفاقية كيوتو
ّ
املنقحة ،املرفق الخاص كاف،
واملرفق باء ،الفقرات باء 28 -
إىل باء  .33 -ويف حال كون
الرشيك التجاري اتحادا ً جمركياً،
قد ينسب املنشأ من حيث املبدأ
إىل االتحاد الجمركي.

ب

انظر :منظمة التجارة العاملية،
نتائج جولة أوروغواي
للمفاوضات التجارية املتعددة
األطراف ،النصوص القانونية
جنيف ،1995 ،االتفاق املتعلق
بقواعد املنشأ (منظمة التجارة
العاملية ،االتفاق املتعلق بقواعد
املنشأ).
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ج

بدأت منظمة التجارة العاملية
ومنظمة الجمارك العاملية
برنامج العمل من أجل التنسيق
يف عام  .1995وأحرز تقدم
كبري ،وال سيما فيما يتعلق
باملواءمة بني قواعد املنشأ
ملنتجات محددة .وقد أنجز العمل
التقنـي إىل ح ّد كبري والنماذج
التي أعدتها اللجنة التقنية
املعنية بقواعد املنشأ التابعة
ملنظمة الجمارك العاملية ،التي
تحدد خيارات بديلة من الحلول
املمكنة ،مفيدة جدا ً للتعامل مع
املسائل التي لم تتم تسويتها
تقنيا ً وكأساس العتبارات اللجنة
املعنية بقواعد املنشأ التابعة
ملنظمة التجارة العاملية فيما
يتعلق بسياسات التجارة .غري
أنه ما زال يلزم القيام بعمل
إضايف .وقد أوشك وضع تعريف
السلع املتحصل عليها بالكامل
عىل االكتمال تقريباً ،بالرغم من
وجود بعض املسائل التي لم
تحسم بعد ويلزمها مزيد من
النظر ،مثل ‘‘السلع املتحصل
عليها من البحر خارج البلد’’
و“الشواغل البيئية فيما يتعلق
باألجزاء املنتشلة من أصناف
غري قابلة لإلصالح’’ .وقطعت
تعاريف العمليات الدنيا شوطا ً
بعيدا ً ولكنها ستخضع ملزيد من
التهذيب .وتالحظ اللجنة املعنية
بقواعد املنشأ أيضا ً أن الهيكل
العام لقواعد املنشأ املنسقة (بما
فيها القواعد العامة) ،وقواعد
األبواب/الفصول والقواعد
املتبقية ما زالت تقتيض قدرا ً
كبريا ً من العمل .وتمت صياغة
تعاريف السلع التي يجري
النظر فيها باعتبارها متحصالً
عليها بالكامل وقواعد املنشأ غري
التفضيلية الخاصة بمنتجات
معينة عىل أساس استخدام
معيار التغيري يف تصنيف
التعريفات الجمركية أو معايري
تكميلية أخرى ،فضالً عن
القواعد العامة.

 2010تل���ك الفك���رة (انظر الفصل الس���ادس ،الفقرة  6 - 6أعاله) .وس���توفر ه���ذه القواعد املبادئ
التوجيهية الدولية حم ّدثة يف هذا املجال ،وس���وف تتيح حتديد منشأ كل سلعة متداولة دوليًا ومصنفة يف
النظام املنسق ج.
جيم  5 -قواعد املنش���أ يف حالة التجارة التفضيلية .تس���تخدم قواعد املنشأ التفضيلية لتحديد
م���ا إذا كانت الس���لع مؤهلة للحصول على معاملة خاص���ة يف إطار ترتيب جتاري بني بلدين أو احتادين
املخفضة) على البضائع اليت يتبني أهنا منتجات
مجركيني أو أكثر .وتطبق معدالت الرسوم التفضيلية (أو َّ
يعرف بأنه بلد معاملة تفضيلية .ويتمثل اهلدف الرئيس���ي لقواعد املنش���أ التفضيلية يف
أو من صنع بلد ّ
أي اليت
ضم���ان أن تقتصر الفوائد على البضائع اليت تنش���أ ويتم تداوهل���ا داخل منطقة التفضيل اخلاصّ ،
منشؤها بلد أو بلدان معينة وحمددة.
جيم  6 -كل اتفاق متعدد اجلنسيات أو ثنائي له قواعد املنشأ اخلاصة به .وال يوجد برنامج
عمل للمواءمة بني قواعد املنش���أ التفضيلية .غري أن املرفق الثاين من اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن
قواعد املنشأ (اإلعالن املشترك فيما يتعلق بقواعد املنشأ التفضيلية) يتضمن املبادئ والشروط العامة اليت
تنطبق على قواعد املنشأ غري التفضيلية ،واليت تنطبق على قواعد املنشأ التفضيلية كذلك.
جيم  7 -وتش���مل هذه الش���روط إجراءات اإلخطار .ويوافق مجيع األعضاء على أن يقدموا
إىل أمانة منظمة التجارة العاملية ،يف أقرب وقت ممكن ،قواعد املنشأ التفضيلية لديهم ،مبا يف ذلك قائمة
للترتيب���ات التفضيلية ،واألحكام القضائية وأحكامها اإلدارية ذات التطبيق العام املتعلقة بقواعد املنش���أ
أي تعديل أو قواعد منشأ تفضيلية جديدة .وعلى وجه اخلصوص ،توافق البلدان
التفضيلية ،مبا يف ذلك ّ
األعضاء على أن تكفل ما يلي:
(أ) يف حالة تطبيق معيار تغيري التصنيف التعريفي ،جيب أن تنص قاعدة املنشأ التفضيلية هذه،
وأي اس���تثناءات عل���ى القاعدة ،بوضوح عل���ى العناوين الفرعي���ة أو العناوين اليت تتناول
ّ
القاعدة ضمن التصنيف اجلمركي؛
(ب) يف حاالت تطبيق معيار النسبة املئوية القيمية ،ينبغي أن تشري قواعد املنشأ التفضيلية أيضًا
إىل طريقة حساب هذه النسبة؛
(ج) يف احلاالت اليت يش���ترط فيها استخدام معيار عملية التحويل أو التجهيز ،ينبغي أن يكون
هناك حتديد دقيق للعملية اليت متنح منشأً تفضيليًا.
جيم  8 -يُنصح بأن يقدم تفس�ي�ر مناس���ب يف املذكرة املنهجية للبيانات املنش���ورة يف حالة
أي بلد باستخدام قواعد املنشأ التفضيلية فيما يتعلق ببعض البلدان.
جتميع إحصاءات التجارة يف ّ
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املرفق دال

القواعد املتعلقة بالتقييم الجمركي عىل
النحو نَّ
املبي يف اتفاق منظمة التجارة
العاملية بشأن التقييم الجمركي
دال  1 -مقدمة .يستنس���خ هذا املرفق ،تيسريًا على مس���تخدمي إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع لعام  ،2010اجلزء األول من االتفاق بشأن تنفيذ املادة السابعة من جمموعة االتفاق العام بشأن
التعريف���ات اجلمركية والتج���ارة لعام ( 1994اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي)أ.
ويوصى بأن تعتمد البلدان اتفاق منظمة التجارة العاملية بش���أن التقييم اجلمركي كأس���اس لتقييم جتارهتا
الدولية للبضائع لألغراض اإلحصائية (س���واء كان البل���د عضوًا يف منظمة التجارة العاملية أو مل يكن).
وتنطب���ق ه���ذه التوصية لتحديد القيمة اإلحصائية على مجيع تدفقات الس���لع (ال���واردات والصادرات)
(انظر الفصل  4أعاله).
دال  2 -حيتوي اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن التقييم على أربعة أجزاء وثالثة مرفقات.
اجل���زء األول حي���دد القواعد املتعلق���ة بالتقييم اجلمركي؛ واجلزء الثاين يعىن بإدارة االتفاق واملش���اورات
وتس���وية املنازعات؛ ويعىن اجلزء الثالث باملعاملة اخلاص���ة والتفاضلية من أجل البلدان النامية؛ ويتضمن
اجلزء الرابع األحكام اخلتامية لالتفاق .وحيتوي املرفق األول لالتفاق على مذكرات تفسريية بشأن مواد
االتفاق؛ ويعىن املرفق الثاين بإنش���اء جلنة تقنية للتقييم اجلمركي ،وحيتوي املرفق الثالث على تفس�ي�رات
إضافية بشأن تطبيق البلدان النامية لالتفاق.
دال  3 -وللتش���اور بش���أن األمور املتعلقة بإدارة التقييم اجلمركي ،مت إنش���اء اللجنة املعنية
بالتقييم اجلمركي اليت جتتمع مرة يف السنة .ومت أيضًا إنشاء اللجنة التقنية املعنية بالتقييم اجلمركي حتت
إش���راف منظمة اجلمارك العاملية ،بغية كفالة االتساق ،على الصعيد التقين ،يف تفسري االتفاق وتطبيقه؛
وجتتمع اللجنة التقنية مرتني على األقل يف السنة .وهتيء هاتان اللجنتان املحفل املناسب لتحسني التطبيق
املوحد لالتفاق.
ّ
ب
دال  4 -ويرد مستنسخًا أدناه اجلزء األول من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن التقييم .

أ

انظر :منظمة التجارة العاملية،
نتائج جولة أوروغواي
للمفاوضات التجارية املتعددة
األطراف ،النصوص القانونية،
جنيف :1995 ،اتفاق بشأن
تنفيذ املادة السابعة من االتفاق
العام بشأن التعريفات والتجارة
لعام  ،1994الجزء األول ‘‘قواعد
بشأن التقييم الجمركي’’ (اتفاق
منظمة التجارة العاملية بشأن
التقييم الجمركي) .واتفاق
منظمة التجارة العاملية بشأن
التقييم الجمركي هو أحد
االتفاقات املتعددة األطراف
بشأن التجارة يف السلع املرفقة
باتفاق مراكش املنشئ ملنظمة
التجارة العاملية وهو ملزم لجميع
أعضاء منظمة التجارة العاملية.

ب

اتفاق منظمة التجارة العاملية
بشأن التقييم الجمركي ،املواد
.17 - 1
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اجلزء األول
قواعد بشأن التقييم اجلمركي

املادة 1
أي الثم���ن املدفوع بالفعل
 - 1تك���ون القيمة اجلمركية للس���لع املس���توردة هي قيمة التعاملّ ،
أو املس���تحق الدفع مقابل الس���لع عندما تباع للتصدير إىل بلد االس���ترياد معدالً طبقًا ألحكام املادة ،8
بشرط:
(أ) أالّ تكون هناك قيود فيما يتعلق بالتصرف يف الس���لع أو اس���تخدامها بواس���طة املش���تري
خبالف القيود اليت:
‘ ’1يفرضها أو يطلبها القانون أو السلطات العامة يف بلد االسترياد؛
‘ ’2أو حت ّد من املنطقة اجلغرافية اليت ميكن إعادة بيع السلع فيها؛
‘ ’3أو ال تؤثر بقدر كبري يف قيمة السلع؛
(ب) أالّ يكون البيع أو السعر خاضعًا لشرط أو اعتبار ال ميكن من أجله حتديد قيمة فيما يتعلق
بالسلع اجلاري تقييمها؛
أي عملية الحقة يقوم هبا املش���تري إلعادة بيع الس���لعة أو
أي جزء من حصيلة ّ
(ج) أالّ يؤول ّ
التصرف فيها أو استخدامها إىل البائع مباشرة أو بصورة غري مباشرة ،ما مل ميكن إجراء تسوية مناسبة
وفقًا ألحكام املادة 8؛
(د) أالّ يكون املشتري والبائع على صلة ،أو عندما يكون املشتري والبائع على صلة ،أن تكون
قيمة التعامل مقبولة ألغراض اجلمارك مبوجب أحكام الفقرة .2
( - 2أ) لدى حتديد ما إذا كانت قيمة التعامل مقبولة ألغراض الفقرة  ،1فإن كون املشتري
والبائع على صلة يف مفهوم املادة  15لن يكون يف ح ّد ذاته سببًا العتبار قيمة التعامل غري مقبولة .ويف
تدرس الظروف املحيطة بالبيع وتُقبل قيمة التعامل بش���رط أالّ تؤثر الصلة على الس���عر .وإذا
هذه احلالة َ
كان لدى إدارة اجلمارك ،يف ضوء املعلومات املقدمة من املستورد أو خالفه ،أسباب العتبار أن الصلة
أثرت يف الس���عر ،فإهنا تقوم بإبالغ أس���باهبا للمستورد ويعطى املستورد فرصة معقولة للرد .وإذا طلب
املستورد ذلك ،يكون اإلبالغ باألسباب كتابة؛
(ب) يف حـالة البيــع بني أش���خاص على صلة ،تُقبَل قيمة التعامل وتقيّم الس���لع طبقًا ألحكام
الفقرة  1عندما يثبت املستورد أن هذا السعر يقترب بدرجة وثيقة من قيمة احلاالت التالية اليت حتدث
يف الوقت ذاته أو بالقرب منه:
‘ ’1قيمة التعامل يف املبيعات ملش���ترين ليس���وا على صلة ،لسلع مماثلة أو مشاهبة بغرض
التصدير لبلد االسترياد ذاته؛
‘ ’2القيمة اجلمركية لبضاعة مطابقة أو مشاهبة كما هو حمدد مبوجب أحكام املادة 5؛
‘ ’3القيمة اجلمركية لسلع مماثلة أو مشاهبة على النحو املحدد مبوجب أحكام املادة 6؛

كرمجلا مييقتلاب ةقلعتملا دعاوقلا

ولدى تطبيق االختبارات الس���ابقة تراعى حس���ب األصول االختالفات املثبتة يف املستويات التجارية،
ومس���تويات الكمية ،والعناص���ر املحددة يف املادة  ،8والتكاليف اليت يتحمله���ا البائع يف املبيعات اليت
ال تكون فيها صلة بني البائع واملش���تري واليت ال يتحملها البائع يف املبيعات اليت تكون فيها صلة بني
البائع واملشتري؛
(ج) واالختب���ارات املبينة يف الفقرة ( 2ب) يتعني اس���تخدامها مببادرة من املس���تورد ألغراض
املقارنة فقط .وال جيوز وضع قيم بديلة مبوجب أحكام الفقرة ( 2ب).

املادة 2
( - 1أ) إذا مل ميك���ن حتديد القيمة اجلمركية للس���لع املس���توردة مبوجب أح���كام املادة ،1
تكون القيمة اجلمركية هي قيمة التعامل للسلع املماثلة املباعة ألغراض التصدير إىل نفس بلد االسترياد
واملص ّدرة يف نفس وقت تقييم السلع أو قريبًا منه؛
(ب) ولدى تطبيق هذه املادة ،تس���تخدم قيمة التعامل للسلع املماثلة يف بيع على نفس املستوى
التجاري وبنفس الكمية بدرجة جوهرية للس���لع اجل���اري تقييمها ،يف حتديد القيمة اجلمركية .وعندما
ال يعثر على هذا البيع ،تس���تخدم قيمة التعامل للس���لع املماثلة املباعة على مس���توى جتاري خمتلف و/أو
بكميات خمتلفة ،معدلة ملراعاة االختالفات اليت ترجع للمستوى التجاري و/أو الكمية ،بشرط إمكانية
إجراء هذه التعديالت على أس���اس دليل مؤكد حيدد بوضوح س�ل�امة التعديل ودقته ،س���واء أدى هذا
التعديل إىل زيادة أو نقصان يف القيمة.
 - 2وحيثما تكون التكاليف والرس���وم املش���ار إليها يف الفقرة  2من املادة  8مدرجة يف قيمة
التعام���ل ،جيرى تعديل ملراعاة االختالفات الكبرية يف هذه التكاليف والرس���وم بني الس���لع املس���توردة
والسلع املماثلة موضوع البحث والناشئة عن االختالفات يف املسافات ووسائل النقل.
 - 3وإذا وجد ،لدى تطبيق هذه املادة ،أكثر من قيمة تعامل واحدة لس���لع متماثلة ،تس���تخدم
أكثر هذه القيم اخنفاضًا لتحديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة.

املادة 3
( - 1أ) إذا مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبوجب أحكام املادتني  1و،2
تكون القيمة اجلمركية هي قيمة التعامل للسلع املماثلة املباعة ألغراض التصدير إىل نفس بلد االسترياد
واملصدرة يف نفس وقت تقييم السلع أو قريبًا منه؛
(ب) ولدى تطبيق هذه املادة تس���تخدم قيمة التعامل للس���لع املماثلة يف بيع على نفس املستوى
التج���اري وبنف���س الكمية بدرجة جوهرية للس���لع اجلاري تقييمها لتحديد القيم���ة اجلمركية .وعندما
ال يعثر على هذا البيع ،تس���تخدم قيمة التعامل للس���لع املماثلة املباعة على مس���توى جتاري خمتلف و/أو
بكميات خمتلفة معدلة ملراعاة االختالفات اليت ترجع للمس���توى التجاري و/أو الكمية ،بشرط إمكانية
إجراء مثل هذه التعديالت على أساس دليل مؤكد حيدد بوضوح سالمة التعديل ودقته ،سواء أدى هذا
التعديل إىل زيادة أو نقصان يف القيمة.
 - 2وحيثما تكون التكاليف والرس���وم املش���ار إليها يف الفقرة  2من املادة  8مدرجة يف قيمة
التعام���ل ،جيرى تعديل ملراعاة االختالفات الكبرية يف هذه التكاليف والرس���وم بني الس���لع املس���توردة
والسلع املماثلة موضوع البحث والناشئة عن االختالفات يف املسافات ووسائل النقل.
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 - 3وإذا وجد لدى تطبيق هذه املادة أكثر من قيمة تعامل واحدة لسلع متماثلة ،تستخدم أكثر
هذه القيم اخنفاضًا لتحديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة.

املادة 4
إذا مل ميك���ن حتديد القيمة اجلمركية للس���لع املس���توردة مبوجب أحكام امل���واد  1و 2و ،3حتدد
القيمة اجلمركية مبوجب أحكام املادة  5أو ،عندما ال ميكن حتديد القيمة اجلمركية مبوجب تلك املادة،
بناء على طلب
فإهن���ا حت���دد مبوجب أحكام املادة  ،6فيما عدا أن يُعكس ترتي���ب تطبيق املادتني  5وً 6
املستورد.

املادة 5
( - 1أ) إذا بيعت الس���لع املستوردة أو س���لع مستوردة مماثلة أو مشاهبة يف بلد االسترياد يف
احلالة اليت استوردت هبا ،تقوم القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبوجب أحكام هذه املادة على أساس
س���عر الوحدة الذي تباع به الس���لع املستوردة أو السلع املستوردة املماثلة أو املشاهبة بأكرب كمية إمجالية
عند أو حوايل الوقت الذي يتم فيه اس���ترياد الس���لع اجلاري تقييمها ،إىل أش���خاص ليس���وا على صلة
باألشخاص الذين يشترون منهم هذه السلع رهنًا بإجراء خصومات ملا يلي:
‘ ’1إم���ا العم���والت اليت تدفع عادة أو يُتفق على دفعه���ا أو اإلضافات اليت جترى عادة
بقصد الربح والنفقات العامة املتصلة باملبيعات يف بلد الس���لع املس���توردة من نفس
الرتبة أو النوع؛
‘ ’2التكاليف العادية للنقل والتأمني والتكاليف املرتبطة املتكبدة داخل بلد االسترياد؛
‘ ’3التكاليف والرسوم املشار إليها يف الفقرة  2من املادة  ،8حسب االقتضاء؛
‘ ’4الرس���وم اجلمركية والضرائب الوطنية األخرى املس���تحقة الدفع يف بلد االس���ترياد
بسبب استرياد السلع أو بيعها؛
(ب) يف حالة عدم بيع الس���لع املس���توردة أو السلع املستوردة املماثلة أو املشاهبة يف ،أو حوايل،
وقت اس���ترياد الس���لع اجلاري تقييمها ،جيري تقييم القيمة اجلمركية ،خبالف ذلك رهنًا بأحكام الفقرة
( 1أ) على أس���اس س���عر الوحدة الذي تباع به السلع املستوردة أو السلع املستوردة املماثلة أو املشاهبة
يف بلد االسترياد يف احلالة اليت استوردت هبا يف أقرب وقت ممكن بعد تقييم السلع املستوردة ولكن قبل
انتهاء فترة  90يومًا بعد هذا االسترياد.
 - 2ويف حالة عدم بيع السلع املستوردة أو السلع املستوردة املماثلة أو املشاهبة يف بلد االسترياد
يف احلالة اليت مت االسترياد هبا ،حينئذ تقوم القيمة اجلمركية ،إذا طلب املستورد ذلك ،على سعر الوحدة
ال���ذي تباع به الس���لع املس���توردة ،بع���د مزيد من التجهي���ز ،بأكرب كمية جتميعية إىل أش���خاص يف بلد
االس���ترياد ليس���ت هلم صلة باألشخاص الذين يشترون منهم هذه السلع بعد تقرير عالوة مناسبة مقابل
القيمة املضافة عن طريق عملية التجهيز هذه واخلصومات املنصوص عليها يف الفقرة ( 1أ).

املادة 6
 - 1تق���وم القيمة اجلمركية للس���لع املس���توردة مبوجب أح���كام هذه املادة على أس���اس قيمة
حمسوبة .وتتكون القيمة املحسوبة من جمموع:

كرمجلا مييقتلاب ةقلعتملا دعاوقلا

(أ) تكالي���ف أو قيم���ة امل���واد والتصنيع أو التجهيزات األخرى املس���تخدمة يف إنتاج الس���لع
املستوردة؛
(ب) مبلغ مقابل الربح والنفقات العامة يس���اوي املبلغ الذي يظهر عادة يف مبيعات الس���لع من
نفس الرتبة أو النوع مثل السلع اجلاري تقييمها اليت يصنعها املنتجون يف بلد التصدير ألغراض التصدير
إىل بلد االسترياد؛
(ج) تكالي���ف أو قيمة مجيع النفقات األخرى الالزمة إلظهار خيار التقييم الذي خيتاره العضو
مبوجب الفقرة  2من املادة .8
أي شخص غري مقيم يف إقليمه ،أو يرغمه على أن يع ّد
ألي عضو أن يطلب من ّ
 - 2ال جيوز ّ
أي حس���اب أو س���جل آخر ألغراض حتديد قيمة حمسوبة.
ألغراض الفحص أو يس���مح بالوصول إىلّ ،
وم���ع ذل���ك ،فإنه جيوز التحقق من املعلومات املقدمة من منتج الس���لع ألغراض حتديد القيمة اجلمركية
مبوجب أحكام هذه املادة يف بلد آخر بواسطة سلطات بلد االسترياد مبوافقة املنتج وبشرط إعطاء مهلة
كافية حلكومة البلد املعين وعدم معارضة احلكومة إلجراء التحريات.

املادة 7
 - 1إذا مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبوجب أحكام املواد  1إىل  ،6حتدد
القيمة اجلمركية باستخدام وسيلة معقولة تتفق مع املبادئ واألحكام العامة هلذا االتفاق واملادة السابعة
من اتفاقية الغات لعام  1994وعلى أساس البيانات املتاحة يف بلد االسترياد.
 - 2ال حتدد قيمة مجركية مبوجب أحكام هذه املادة على أساس:
(أ) سعر البيع يف بلد استرياد السلع املنتجة يف هذا البلد؛
(ب) نظام ينص على قبول أعلى القيمتني البديلتني لألغراض اجلمركية؛
(ج) سعر السلع يف السوق املحلية لبلد التصدير؛
(د) كلفة اإلنتاج خبالف القيم املحس���وبة اليت حتددت لس���لع مماثلة أو مش���اهبة طبقًا ألحكام
املادة 6؛
(هـ) سعر السلع ألغراض التصدير إىل بلد ما خالف بلد االسترياد؛
(و) أدىن القيم اجلمركية؛
(ز) قيم جزافية أو ومهية.
 - 3إذا طلب املس���تورد ذلك ،يبلغ املس���تورد كتاب ًَة بالقيمة اجلمركية املحددة مبوجب أحكام
هذه املادة والطريقة املستخدمة لتحديد هذه القيمة.

املادة 8
 - 1لدى حتديد القيمة اجلمركية مبوجب أحكام املادة  ،1تضاف إىل الس���عر املدفوع بالفعل
أو املستحق الدفع عن السلع املستوردة:
(أ) ما يلي ،بقدر ما يتحمله املش���تري مع عدم إدراجه يف الس���عر املدفوع بالفعل أو املستحق
الدفع مقابل السلع:
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‘ ’1العموالت والسمسرة ،باستثناء عموالت الشراء؛
‘ ’2تكاليف احلاويات اليت تعامل بوصفها تكاليف واحدة لألغراض اجلمركية بالنس���بة
للسلع املعنية؛
‘ ’3كلفة التعبئة سواء للعمالة أم للمواد؛
مقس���مة حس���ب االقتضاء ،بالنسبة للس���لع واخلدمات التالية حيثما تقدم بصورة
(ب) القيمةّ ،
مباش���رة أو غري مباش���رة من املش���تري جمانًا أو بكلفة خمفضة لالس���تخدام فيما يتص���ل باإلنتاج والبيع
ألغراض تصدير الس���لع املس���توردة ،بقدر عدم إدراج هذه القيمة يف السعر املدفوع بالفعل أو املستحق
الدفع:
‘ ’1املواد واملكونات واألجزاء واألصناف املماثلة املدجمة يف السلع املستوردة؛
‘ ’2األدوات والصبغ���ات والقوال���ب ،واألصناف املماثلة املس���تخدمة يف إنتاج الس���لع
املستوردة؛
‘ ’3املواد املستهلكة يف إنتاج السلع املستوردة؛
‘ ’4اهلندس���ة والتطوير واألعمال الفنية وأشغال التصميم واخلطط والرسومات املضطلع
هبا يف أماكن أخرى خبالف بلد االسترياد والالزمة إلنتاج السلع املستوردة؛
(ج) اإلتاوات ورسوم الرخص املتصلة بالسلع اجلاري تقييمها واليت جيب أن يدفعها املشتري،
إما مباشرة أو بصورة غري مباشرة ،كشرط لبيع السلع اجلاري تقييمها ،بقدر عدم إدراج هذه اإلتاوات
والرسوم يف السعر املدفوع بالفعل أو املستحق الدفع؛
أي عملية الحقة إلعادة البيع أو التصرف أو االستخدام بالنسبة
أي جزء من حصيلة ّ
(د) قيمة ّ
للسلع املستوردة تؤول مباشرة أو بصورة غري مباشرة للبائع.
 - 2ول���دى قيام كل من األعضاء بوضع تش���ريعاته ،يكف���ل أن تنص على أن يدرج يف القيمة
اجلمركية أو يستبعد منها ،كليًا أو جزئيًا ،ما يلي:
(أ) كلفة شحن البضائع املستوردة إىل ميناء أو مكان االسترياد؛
(ب) رس���وم الش���حن والتفري���غ واملناولة املرتبطة بنقل الس���لع املس���توردة إىل مين���اء أو مكان
االسترياد،
(ج) تكاليف التأمني.
 - 3ال جتري إضافات على السعر املدفوع بالفعل أو املستحق الدفع مبوجب هذه املادة إالّ على
أساس بيانات موضوعية وميكن تقديرها كميًا.
 - 4ال جترى أية إضافات على السعر املدفوع بالفعل أو املستحق الدفع يف جمال حتديد القيمة
اجلمركية باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذه املادة.
املادة 9
 - 1حيثما يكون حتويل العملة ضروريًا لتحديد القيمة اجلمركية ،يكون س���عر الصرف الذي
يُس���تخدم هو الس���عر الذي تنشره حس���ب األصول السلطات املختصة لبلد االس���ترياد املعين ويعكس،

كرمجلا مييقتلاب ةقلعتملا دعاوقلا

بصورة ّفعالة بقدر اإلمكان ،بالنسبة للفترة اليت تشملها كل من وثائق النشر ،القيمة اجلارية هلذه العملة
يف التعامالت التجارية لعملة بلد االسترياد.
 - 2يكون سعر التحويل الذي يستخدم هو السعر الساري وقت التصدير أو وقت االسترياد،
على النحو الذي يوفّره كل عضو.

املادة 10
مجي���ع املعلومات اليت تكون س���رية بطبيعتها أو اليت تقدم على أس���اس س���ري ألغ���راض التقييم
اجلمركي تعامل بوصفها سرية جدًا بواسطة السلطات املعنية اليت ال تكشف عنها بدون إذن حمدد من
الش���خص أو احلكومة املقدمة هلذه املعلومات ،إالّ بالقدر الذي قد يُطلب كش���فه يف سياق اإلجراءات
القضائية.

املادة 11
 - 1ينص تش���ريع كل عضو فيما يتعلق بتحديد القيمة اجلمركية على حق االس���تئناف ،بدون
أي شخص آخر معرض لدفع الرسوم.
غرامة ،من قبل املستورد أو ّ
 - 2جيوز إعطاء حق مبدئي يف االس���تئناف بدون غرامة إىل س���لطة ما داخل إدارة اجلمارك أو
إىل هيئة مس���تقلة ،ولكن س���وف يُنص يف تشريعات كل عضو على إعطاء حق االستئناف بدون غرامة
إىل سلطة قضائية.
 - 3خيطر املس���تأنف بالقرار املتخذ بش���أن االس���تئناف ويواىف بأس���باب القرار كتابة .وخيطر
بأي حقوق يف التقدم باستئناف آخر.
املستأنف أيضًا ّ

املادة 12
تنشر القوانني والقواعد واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية املتعلقة بالتطبيق العام واملنفذة هلذا
االتفاق مبا يتفق مع املادة العاشرة من الغات  1994بواسطة بلد االسترياد املعين.

املادة 13
إذا أصبح من الضروري ،أثناء حتديد القيمة اجلمركية للس���لع املستوردة ،تأخري التحديد النهائي
هلذه القيمة اجلمركية ،يستطيع مستورد السلع ،مع ذلك ،سحبها من اجلمارك إذا قام املستورد ،حيثما
أي صك مناس���ب آخر يغطي
يقتضى األمر ذلك ،بتقدمي ضمانات كافية يف ش���كل كفالة أو وديعة أو ّ
الس���داد النهائي للرس���وم اجلمركية اليت قد تكون السلع معرضة هلا .وينص تشريع كل عضو على مثل
هذه الظروف.

املادة 14
ّ
ج���زءا ال يتجزأ من هذا االتفاق ويتعني
تش���كل املذك���رات الواردة يف املرفق األول هلذا االتفاق ً
قراءة مواد هذا االتفاق وتطبيقها باالقتران مع مذكرات كل منها .كما يش���كل املرفقان الثاين والثالث
جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق.
ً
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املادة 15
 - 1يف هذا االتفاق:
(أ) تعين “القيمة اجلمركية للس���لع املس���توردة” قيمة الس���لع ألغراض حتصيل رس���وم القيمة
للجمارك على السلع املستوردة؛
(ب) يعين “بلد االسترياد” البلد أو اإلقليم اجلمركي لالسترياد؛
(ج) “املنتَجة” تشمل املستزرعة واملصنّعة واملستخرجة.
 - 2يف هذا االتفاق:
(أ) تع�ن�ي “الس���لع املتماثلة” الس���لع الواحدة من مجي���ع اجلوانب ،مبا فيه���ا اخلصائص املادية
والنوعية والس���معة .وال متنع االختالفات الطفيفة يف املظهر الس���لع اليت تتفق خبالف ذلك مع التعريف
بأهنا تعترب مماثلة؛
(ب) “الس����لع املتش����اهبة” تعين الس����لع اليت هلا ،رغم عدم متاثلها يف مجي����ع اجلوانب ،خصائص
متشاهبة ومواد مكونة ّ
متكنها من أداء نفس الوظائف وأن تكون قابلة للتبادل جتاريًا .وتكون نوعية السلع
ومسعتها ووجود عالمة جتارية هلا من بني العوامل اليت يُنظر فيها لتحديد ما إذا كانت السلع متشاهبة؛
(ج) وال يش���مل مصطلحا “السلع املتماثلة” و“الس���لع املتشاهبة” ،حسب احلالة ،السلع اليت
تضم أو تعكس اهلندس���ة والتطوير واألعمال الفنية وأش���غال التصميم واخلطط والرسومات اليت مل يتم
أي تعدي�ل�ات هلا مبوجب الفقرة (ب) ‘ ’4م���ن املادة  8ألنه مت االضطالع هبذه العناصر يف بلد
إج���راء ّ
االسترياد؛
(د) ال يُنظر إىل الس���لع بوصفها “س���لعًا متماثلة” أو “س���لعًا متشاهبة” ما مل تكن منتجة يف
نفس بلد السلع اجلاري تقييمها؛
(هـ) ال توضع السلع اليت ينتجها شخص آخر يف االعتبار إالّ عندما ال تكون هناك سلع متماثلة
أو متشاهبة ،حسب احلالة ،منتجة بواسطة نفس الشخص املنتج للسلع اجلاري تقييمها.
 - 3يف هذا االتفاق تعين “السلع من نفس الرتبة أو النوع” السلع اليت تقع يف نطاق جمموعة أو
فئة من السلع املنتجة بواسطة صناعة معينة أو قطاع صناعي معني ،وتشمل السلع املتماثلة أو املتشاهبة.
 - 4ألغراض هذا االتفاق ،ال يعترب األشخاص على صلة إالّ إذا:
(أ) كانا موظفني أو مديرين ألعمال كل منهما اآلخر؛
(ب) أو شريكني معترف هبما قانونًا يف األعمال التجارية؛
(ج) أو صاحب عمل ومستخدم؛
أي شخص ميلك مباشرة أو بصورة غري مباشرة أو يسيطر أو حيوز على  5يف املائة أو
(د) أو ّ
أكثر من األسهم املتداولة اليت هلا حق التصويت لدى كل منهما؛
أي منهما يسيطر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على اآلخر؛
(هـ) أو ّ
(و) أو كان شخص ثالث يسيطر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على كل منهما؛
(ز) أو كانا يسيطران معًا على شخص ثالث بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛
(ح) أو كانا عضوين يف أسرة واحدة.

كرمجلا مييقتلاب ةقلعتملا دعاوقلا

 - 5الشخصان املشتركان يف عمل مع بعضهما حبيث يكون أحدمها الوكيل الوحيد أو املوزع
الوحيد أو صاحب االمتياز الوحيد لآلخر ،يعتربان على صلة ألغراض هذا االتفاق إذا انطبقت عليهما
معايري الفقرة .4

املادة 16
خط���ي ،يكون للمس���تورد احلق يف احلص���ول على إيضاح كت���ايب من اإلدارة
بن���اء عل���ى طلب
ً
ّ
اجلمركية لبلد االسترياد للكيفية اليت حتددت هبا القيمة اجلمركية لسلع املستو ِرد.

املادة 17
أي نص جيوز تأويله على حنو يقيِّد أو يش���كك يف حقوق إدارات اجلمارك
ليس يف هذا االتفاق ّ
أي بيان أو وثيقة أو إعالن مقدم ألغراض التقييم اجلمركي.
يف االطمئنان إىل صحة أو دقة ّ
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املرفق هاء

رشوط تسليم السلع

هاء  1 -مقدمة .تتوقف قيمة (س���عر فاتورة) الس���لع اليت جيري التفاوض بشأهنا بني التجار
على ش���روط التس���ليم املتفق عليها .وجيب أن جيري القائمون بالتجميع التعديالت املناس���بة على سعر
الفاتورة للحصول على قيمة من نوع س���يف أو فوب للس���لع (انظر الفصل  4أعاله) .وقد قامت غرفة
التجارة الدولية بتوحيد ش���روط التس���ليم ونش���رها ألول مرة يف ع���ام  1936بوصفها “مصطلحات
غرف���ة التج���ارة الدولية لعام  .”1936وأدخلت عليها الحق�ا�ً تعديالت وإضافات يف األعوام 1953
أ
املوحدة
و 1967و 1976و 1980و 1990و . 2000وأش���يع اس���تخدام هلذه التعريفات التجارية ّ
هو يف عقود املبيعات الدولية .وتيسريًا على القائمني بتجميع نشرة إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
ومستخدميها ،يرد أدناه بيان باألنواع الرئيسية لشروط التسليم.
هاء  2 -تسليم املصنع .مبوجب هذا الشرط يكتمل التزام البائع عندما تتاح السلع للمشتري
يف مباين البائع (مثل املصنع ،الورشة ،املستودع) .وعلى سبيل املثال ،ال يكون البائع مسؤوالً عن حتميل
السلع على املركبة اليت يوفرها املشتري أو التخليص على السلع من خالل اجلمارك ألغراض التصدير،
ما مل ينص العقد على ذلك بوضوح .ومجيع التكاليف واملخاطر اليت تكتنف تس���ليم الس���لع من مباين
البائع إىل جهة مقصدها هي من مسؤولية املشتري.
هاء  3 -تسليم الناقل .مبوجب هذا الشرط يستويف البائع التزامه بتسليم السلع عندما تسلم
الس���لع ويتم التخليص عليها ألغراض التصدير ،إىل عهدة ناقل يس���ميه املشترى عند املكان املسمى.
ومل���كان التس���ليم املختار تأثري عل���ى االلتزامات اخلاصة بتحميل وتفريغ الس���لع يف ذلك املكان .فإذا
أي مكان
حدث التسليم يف مكان البائع ،يكون البائع مسؤوالً عن التحميل .وإذا حدث التسليم يف ّ
ألي واسطة نقل،
آخر ،ال يكون البائع مس���ؤوالً عن التفريغ .وميكن اس���تخدام هذا الش���رط بالنسبة ّ
مبا يف ذلك النقل املتعدد الوس���ائط .ويف حال تسمية املشتري لشخص غري الناقل لتسلم السلع ،يعترب
البائع قد وىف بالتزامه لتسليم السلع عند تسليمها إىل الشخص املذكور.
هاء  4 -التسليم خالص جانب السفينة .هذا الشرط معناه أن التزام البائع بالتسليم يُستوىف
املس���مى .وعلى
عندم���ا توض���ع البضائع جبانب الس���فينة على الرصيف أو يف صنادل يف ميناء الش���حن
َّ
املشتري أن يتحمل مجيع تكاليف وخماطر فقدان السلع أو تلفها اعتبارًا من هذه اللحظة .ويقتضي شرط
التس���ليم خالص جانب الس���فينة من البائع التخليص على السلع ألغراض التصدير .وال ميكن استخدام
هذا الشرط إالّ بالنسبة للنقل بالبحر أو املجاري املائية الداخلية.
هاء  5 -تس���ليم ظهر الس���فينة (فوب) .يعين هذا الش���رط أن التزام البائع بالتسليم يُستوىف
املسمى .وهذا معناه أن على املشتري حتمل مجيع
عندما متر الس���لع عرب س���ياج السفينة يف ميناء الشحن َّ

أ
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ابتداء من هذه النقطة .ويقتضي ش���رط تسليم ظهر السفينة من
تكاليف وخماطر فقدان الس���لع أو تلفها ً
البائع التخليص على الس���لع للتصدير .وال ميكن اس���تخدام هذا الش���رط إالّ يف أغراض النقل بالبحر أو
املجاري املائية الداخلية .ويف حال عدم اعتزام الطرفني تس���ليم الس���لع عرب س���ياج الس���فينة ،ينبغي أن
يستخدم شرط تسليم الناقل (انظر الفقرة هاء  3 -أعاله).
هاء  6 -التكاليف وأجور الشحن .يعين هذا الشرط أن التزام البائع بالتسليم يُستوىف عندما
متر السلع عرب سياج السفينة يف ميناء الشحن .وعلى البائع دفع التكاليف وأجور الشحن الالزمة جللب
أي تكاليف إضافية
الس���لع إىل ميناء املقصد
املس���مى ،ولكن خطر فقدان الس���لع أو تلفها ،فض ً
ال عن ّ
ّ
بسبب وقوع أحداث بعد وقت التسليم تنتقل من البائع إىل املشتري .ويتطلب شرط التكاليف وأجور
الشحن من البائع ختليص السلع ألغراض التصدير .وال ميكن استخدام هذا الشرط إالّ يف أغراض النقل
بالبحر أو املجاري املائية الداخلية .ويف حال عدم اعتزام الطرفني تسليم السلع عرب سياج السفينة ،ينبغي
أن يستخدم شرط خالص تكاليف النقل (انظر الفقرة هاء  8 -أدناه).
هاء  7 -التكاليف والتأمني والش���حن (س���يف) .يتحمل البائع االلتزامات نفس���ها مثلما يف
حالة التكاليف وأجور الشحن ولكن مع إضافة شرط تدبري التأمني البحري ضد تعرض املشتري خلطر
فقدان الس���لع أو تلفها أثناء النقل .ويتعاقد البائع على التأمني ويدفع قس���ط التأمني .وعلى املشتري أن
حييط علمًا بأنه ال يُطلب من البائع مبوجب الش���رط “س���يف” س���وى احلصول على تأمني بأدىن ح ّد
من التغطية .ويتطلب الش���رط “س���يف” أن يقوم البائع بتخليص الس���لع ألغراض التصدير .وال ميكن
استخدام هذا الشرط إالّ بالنسبة للنقل بالبحر أو املجاري املائية الداخلية .ويف حال عدم اعتزام الطرفني
تس���ليم الس���لع عرب سياج الس���فينة ،ينبغي أن يستخدم الشرط التس���ليم خالص تكاليف النقل والتأمني
“سيب” (انظر الفقرة  9أدناه).
هاء  8 -التس���ليم خالص تكاليف النقل .يقوم البائع بتس���ليم السلع إىل الناقل الذي يسميه،
املس���ماة.
ولك���ن البائ���ع يدفع إضافة إىل ذل���ك تكاليف النقل الالزم لتوصيل الس���لع إىل جهة املقصد
َّ
أي تكاليف إضافية تنجم عن أحداث تقع بعد وقت
وتنقل تكاليف فقدان السلع أو تلفها ،فض ً
ال عن ّ
تس���ليم الس���لع إىل الناقل ،من البائع إىل املش���تري عندما تكون السلع قد سلمت إىل عهدة الناقل .وإذا
مت استخدام ناقلني فيما بعد للنقل إىل جهة املقصد املتفق عليها ،فإن املخاطر تنتقل عندما تكون السلع
قد ُس���لِّمت إىل الناقل األول .ويتطلب ش���رط خالص تكاليف النقل من البائع ختليص البضائع ألغراض
ألي واسطة من وسائل النقل ،مبا يف ذلك النقل املتعدد الوسائط.
التصدير .وميكن استخدام هذا الشرط ّ
هاء  9 -التس���ليم خالص تكاليف النقل والتأمني (س���يب) .يتحمل البائ���ع االلتزامات ذاهتا
مثلما مبوجب شرط خالص تكاليف النقل ولكن مع إضافة أن على البائع تدبري تأمني على البضاعة ضد
املخاطر اليت قد يتعرض هلا املشتري بفقدان السلع أو تلفها أثناء النقل .ويقوم البائع بإبرام عقود التأمني
ودفع أقس���اط التأمني .وعلى املشتري أن حييط علمًا بأنه ال يُطلب من البائع مبوجب الشرط “سيب”
س���وى احلصول على التأمني باحل ّد األدىن من التغطية .ويتطلب الش���رط “س���يب” من البائع التخليص
بغض النظر عن واسطة النقل املستخدمة،
على الس���لع ألغراض التصدير .وميكن اس���تخدام هذا الشرط ّ
مبا يف ذلك النقل املتعدد الوسائط.
هاء  10 -التس���ليم عند احلدود .يس���تويف البائع التزامه عندما يتم وضع الس���لع حتت تصرف
املشتري على واسطة النقل بعد وصوهلا دون تفريغها ،وقد مت التخليص عليها ألغراض التصدير ،ولكن
دون التخليص عليها لالس���ترياد عند النقطة واملكان املعينني عند احلدود ،وقبل احلدود اجلمركية للبلد

لسلا ميلست طورش

أي حدود مبا يف ذلك حدود بلد التصدير .لذلك،
املتاخم .وميكن استخدام مصطلح “احلدود” ليشمل ّ
من األمهية مبكان تعريف احلدود املعنية على وجه الدقة وذلك بتسمية نقطة ومكان التسليم يف الشرط
على الدوام .وميكن اس���تخدام هذا الشرط بغض النظر عن واسطة النقل املستخدمة عندما تسلم السلع
عند احلدود الربية .أما يف حالة التس���ليم يف ميناء املقصد أو على ظهر س���فينة أو على الرصيف ،فينبغي
استخدام الشرطني تسليم السفينة والتسليم على الرصيف.
هاء  11 -تس���ليم السفينة .يستويف البائع التزامه بالتس���ليم عندما توضع السلع حتت تصرف
املسمى .وعلى البائع
املش���تري على ظهر الس���فينة ،بدون ختليصها ألغراض االسترياد ،يف ميناء املقصد َّ
املس���مى قب���ل التفريغ.
أن يتحم���ل مجي���ع التكالي���ف واملخاطر املرتبطة جبلب الس���لع إىل ميناء املقصد
َّ
وال ميكن اس���تخدام هذا الش���رط إالّ عندما تسلم السلع عن طريق البحر أو املجاري املائية الداخلية أو
النقل متعدد الوسائط على منت سفينة يف ميناء التسليم.
هاء  12 -التسليم على الرصيف (خالص الرسوم) .يستويف البائع التزامه بتسليم السلع عندما
املسمى ،دون ختليصها ألغراض االسترياد .وعلى البائع
يوفرها للمشتري على الرصيف يف ميناء املقصد ّ
املس���مى أو املقصد وتفريغ الس���لع على
أن يتحمل التكاليف واملخاطر املرتبطة جبلب الس���لع إىل امليناء َّ
الرصيف .ويقتضي ش���رط التس���ليم على الرصيف من املش���تري ختليص السلع لالسترياد ودفع تكاليف
مجيع اإلجراءات والرس���وم والضرائب والتكاليف األخرى لدى االس���ترياد .وال ميكن اس���تخدام هذا
الش���رط إالّ عند تس���ليم الس���لع عن طريق النقل بالبح���ر أو باملجاري املائية الداخلي���ة أو بالنقل املتعدد
الوسائل لدى التفريغ من سفينة على الرصيف يف ميناء املقصد.
هاء  13 -التس���ليم غري خالص الرس���وم .يستويف البائع التزامه بالتس���ليم عندما توضع السلع
أي وس���يلة نقل تصل يف مكان
حتت تصرف املش���تري ،دون ختليصها لالس���ترياد ،ودون تفريغها من ّ
املس���مى .وعلى البائع أن يتحمل التكاليف واملخاطر املرتبطة جبلب الس���لع إىل هناك ،باس���تثناء
املقصد
َّ
أي “رسوم” (ويشمل هذا املصطلح املسؤولية واملخاطر النامجة عن االضطالع باإلجراءات اجلمركية،
ّ
والرسوم اجلمركية والضرائب والتكاليف الرمسية األخرى مستحقة الدفع) ،عند االقتضاء ،عن االسترياد
أي تكلفة وخماطر يس���ببها
يف بلد املقصد .فتلك “الرس���وم” يتعني على املش���تري حتملها ،فض ً
ال عن ّ
عدم قيامه بتخليص السلع لالسترياد يف الوقت املناسب .وإذا رغبت األطراف يف أن يقوم البائع بتنفيذ
اإلجراءات اجلمركية وحتمل التكاليف واملخاطر النامجة عنها ،وبعض التكاليف املس���تحقة الدفع لدى
اس���ترياد الس���لع مثل ضريبة القيمة املضافة ،فال بد من إيضاح ذلك بإضافة عبارة صرحية هبذا املعىن يف
بغض النظر عن وس���يلة النقل ،غري أنه يف حالة التس���ليم يف
عقد البيع .وميكن اس���تخدام هذا الش���رط ّ
ميناء املقصد على ظهر الس���فينة أو على الرصيف ،فينبغي اس���تخدام شرط “تسليم السفينة” أو شرط
“التسليم على الرصيف”.
هاء  14 -التس���ليم خالص الرس���وم .يس���تويف البائع التزامه بالتس���ليم عندما يتم توفري السلع
أي واسطة نقل تصل إىل مكان املقصد
للمش���تري ،بعد ختليصها ألغراض االس���ترياد ودون تفريغها من ّ
املسمى .وعلى البائع أن يتحمل مجيع التكاليف واملخاطر املرتبطة جبلب السلع إىل هناك ،مبا فيها ،عند
َّ
أي “رسوم” (ويشمل هذا املصطلح املسؤولية واملخاطر النامجة عن االضطالع باإلجراءات
االقتضاء،
ّ
اجلمركية ،والرس���وم اجلمركية والضرائب والتكاليف األخرى) مس���تحقة الدفع عن االس���ترياد يف بلد
املقصد .ويف حني ميثل شرط تسليم املصنع (انظر الفقرة هاء  2 -أعاله) احل ّد األدىن من االلتزام بالنسبة
للبائع ،فإن ش���رط التس���ليم خالص الرس���وم ميثل احل ّد األقصى من االلتزام .وينبغي عدم استخدام هذا
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الش���رط إذا عجز البائع بطريق مباش���ر أو غري مباشر عن احلصول على ترخيص االسترياد .وإذا رغبت
األطراف يف أن تس���تبعد من التزامات البائع بعض التكاليف املس���تحقة الدفع لدى استرياد السلع (مثل
ضريب���ة القيم���ة املضافة) ،فإنه ينبغي إيض���اح ذلك بإضافة عبارة صرحية هبذا املع�ن�ى يف عقد البيع .وإذا
رغبت األطراف يف أن يتحمل املش���تري مجيع خماطر االس���ترياد وتكاليفه ،فإنه ينبغي اس���تخدام ش���رط
بغض النظر عن واسطة النقل ،غري أنه يف حالة
التسليم غري خالص الرسوم .وميكن استخدام هذا الشرط ّ
التسليم يف ميناء املقصد على ظهر السفينة أو على الرصيف ،فينبغي استخدام شرط “تسليم السفينة”
أو شرط “التسليم على الرصيف”.
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املرفق واو

االختالفات املفاهيمية بني إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع لعام 2010
ودليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة
واو  1 -مقدم����ة .يوضح هذا املرفق االختالفات املفاهيمية الرئيس����ية يف تس����جيل املعامالت
الدولية يف الس����لع بني منش����ور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010ودليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة/نظام احلسابات القومية لعام  2008أ .ويبني اجلدول واو 1 -
التعديالت اليت تلزم عادة للتوصل إىل قيمة “إمجايل البضائع على أساس ميزان املدفوعات ب ” باستخدام
إحص����اءات التج����ارة الدولية يف البضائع ج القائمة على إحصاءات التج����ارة الدولية للبضائع لعام 2010
كنقط����ة بداي����ة د .وال تنطب����ق كل التعديالت على مجي����ع البلدان ،وقد يلزم إج����راء تعديالت إضافية تبعًا
للممارسات الوطنية.
واو  2 -متثل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع املصدر الرئيسي للبيانات املتعلقة بالتجارة
يف الس���لع ألغراض ميزان املدفوعات واحلس���ابات القومية .غري أن مثّة اختالفات مفاهيمية فيما يتعلق
بالتغطي���ة ووقت التس���جيل والتقييم وتصنيف التعام�ل�ات يف البضائع بني إحص���اءات التجارة الدولية
للبضائ���ع وميزان املدفوعات ،تقتضي إدخال تعديالت على بيانات إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
بغرض اس���تخدامها يف ميزان املدفوعات .ويتمثل الفرق املفاهيمي الرئيس���ي يف أن إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع تستند إىل مبدأ عام هو تسجيل مجيع السلع اليت تشكل إضافة إىل رصيد املوارد املادية
للبل���د أو خصمًا منه بدخوهل���ا (واردات) أو مغادرهتا (صادرات) إقليمه االقتصادي (انظر الفقرة - 1
 ،)2يف حني يس���تند تس���جيل املعام�ل�ات يف ميزان املدفوعات إىل مبدأ تغي�ي�ر امللكية بني املقيمني وغري
املقيمني (انظر املرفق ألف ،الفقرتان ألف  8 -وألف  9 -أعاله).
واو  3 -واالختالفات املفاهيمية بني إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010ودليل
ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة/نظام احلسابات القومية لعام  2008يف
تس���جيل املعام�ل�ات الدولية للبضائع موضحة يف الفرع ألف أدن���اه .وترد يف الفرع باء أدناه اختالفات
مفاهيمية إضافية بينها كانت موجودة فيما يتعلق بالتنقيح الس���ابق للتوصيات الدولية بشأن إحصاءات

دليل ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
صندوق النقد الدويل،2008 ،
متاح إلكرتونيا ً عىل املوقع الشبكي
للصندوق http://www.imf.org/

external/pubs/ft/bop/2007/

 .bopman6.htmنظام الحسابات
القومية لعام  ،2008املفوضية
األوروبية ،صندوق النقد الدويل،
منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي ،األمم املتحدة،
البنك الدويل ،متاح الـ  PDFعىل
املوقع الش�بكي للّجنة اإلحصائية
لألمم املتحدة http://unstats.
un.org/unsd/nationalaccount/

ب

ج

د

.sna2008.asp
يتألف إجمايل البضائع عىل أساس
ميزان املدفوعات من ثالثة بنود
هي البضائع العامة عىل أساس
ميزان املدفوعات (ويشار إليها
فيما ييل بعبارة ‘البضائع العامة’)،
وصايف صادرات السلع يف املعامالت
التس�ويقية ،والذهب غري النقدي.
تشري العبارتان ‘‘إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع’’
و‘‘إحصاءات التجارة’’ إىل
إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع التي تم جمعها وفقا ً
ملنشور إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع :املفاهيم
والتعاريف لعام .2010
يتضمن دليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،الجدول  ،2 - 10الذي
يبني باملثل التعديالت املطلوبة
الشتقاق ‘‘إجمايل البضائع
عىل أساس ميزان املدفوعات’’
من إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع .غري أن ذلك الجدول
الوارد يف الدليل مبني عىل
إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،التنقيح  2ومن ثم
يظهر فيه عدد من التعديالت التي
لم تعد مطلوبة إذا امتثل البلد
للتوصيات الواردة يف إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع لعام
( 2010انظر الفقرات واو 17 -
إىل واو  20 -أدناه).
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التجارة الدولية للبضائع (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،التنقيح  )2أ ولكنها حذفت يف إحصاءات
التج���ارة الدولي���ة للبضائ���ع لعام  .2010وي���رد يف الفرع جيم أدناه وصف ملزيد م���ن التعديالت على
دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،اليت قد تكون مطلوبة بس���بب املمارس���ات الوطنية يف جتميع
إحص���اءات التج���ارة الدولي���ة للبضائع لع���ام  .2010ونتيجة لالختالفات يف املفاهي���م بني إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع لعام  2010ودليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة/نظام احلسابات القومية
لعام  ،2008من املتوقع أن تكون األرقام املتعلقة بالصادرات والواردات من السلع اليت تنشر يف إطار
حس���اب الس���لع واخلدمات بالدليل خمتلفة عن األرقام اليت مت جتميعها ونشرها وفقًا للتوصيات الواردة
يف هذا املنشور إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع؛ وجيري تناول هذه املسألة يف القسم دال أدناه.

ألف  -قائمة باالختالفات املفاهيمية بني إحصاءات التجارة
الدولية للبضائع لعام  2010ودليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة/نظام
الحسابات القومية لعام 2008
الجدول واو 1 -

التوفيق بني إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإجمايل البضائع عىل أساس
ميزان املدفوعات
التعديالت ،حسب أهميتها .عىل سبيل املثال (مع اإلشارة للفقرات املعنية)

الصادرات

الواردات

إحصاءات التجارة يف البضائع عىل النحو الوارد يف تعديالت مصادر البيانات
السلع املرسلة أو املعادة بعد التجهيز دون تغيري يف امللكية (واو )4 -
السلع التي يُحصل عليها من اقتصادات أخرى ألغراض التجهيز
+
بالخارج (واو )4 -
السلع املباعة يف الخارج بعد التجهيز يف اقتصادات أخرى (واو )4 -
+
التسجيالت الخاصة حسب الطلب عىل وسائط مادية (واو )5 -
التسجيالت غري الخاصة عىل وسائط مادية والخاضعة لرسم ترخيص
دوري (واو )5 -
السلع املعادة (واو )6 -
منقوالت املهاجرين (واو )7 -
السلع التي تدخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو تخرج منه بصورة غري
+
مرشوعة (واو )8 -
السلع التي ُتفقد أو تدمَّر بعد تغيري امللكية ولكن قبل دخول البلد
+
املستورد (واو )9 -
السلع التي تفقد أو تدمر قبل تغيري امللكية (واو )9 -
السلع املستوردة ملشاريع البناء من قبل مؤسسات غري مقيمة (واو )10 -
 +/-السلع املنقولة من منظمة للمخزون االحتياطي أو إليها (واو )11 -

ال يوجد
ال يوجد

امثتسالا عضوو تاعوفدملا ليلدو عئاضبلل ةيملاعلا ةراجتلا تاءاصحإ نيب ةيميهافملا تافالتخالا
التعديالت ،حسب أهميتها .عىل سبيل املثال (مع اإلشارة للفقرات املعنية)

الصادرات

السلع التي تعرب الحدود نتيجة ملعامالت بني أطراف عىل صلة (واو )12 -
 -/+املعامالت بني مقيمني وغري مقيمني يف الذهب غري النقدي دون انتقال
مادي (واو )13 -
صايف الصادرات من السلع بموجب املعامالت التسويقية (واو )14 -
+
 -/+الفرق يف وقت التسجيل ،أيّ للسلع الرأسمالية املرتفعة القيمة
(واو )15 -
التقييم املختلف للواردات (التعديل الخاص بـ سيف/فوب) (واو )16 -
-

ال يوجد

=
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واو  4 -الس���لع ألغ���راض التجهيز مع تغي�ي�ر يف امللكية أو بدونه .ه���ذا البند يعكس وجود
اخت�ل�اف مفاهيم���ي جوهري بني إحصاءات التجارة الدولية للبضائ���ع لعام  2010وإحصاءات ميزان
املدفوعات اليت يتم جتميعها وفقًا لتصنيف دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة أ .ويوصي منش���ور
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010بأن يتم تس���جيل الس���لع ألغراض التجهيز عند دخوهلا
بغض النظر عن ح���دوث تغيري يف امللكي���ة أو عدمه (انظر
إىل اإلقلي���م االقتص���ادي أو خروجه���ا منهَ ،
املوردة إىل اقتصاد آخر للتجهيز دون تغيري يف
الفقرات  19 - 1إىل  20 - 1أعاله) .غري أن الس���لع َّ
املجمعة وفقًا
امللكية واملعادة إىل اقتصاد املالك بعد التجهيز ال َّ
تس���جل يف إحصاءات ميزان املدفوعات ّ
لدليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة؛ كذل���ك ،إذا بيعت البضاعة إىل اقتصاد ثالث بعد التجهيز،
مث ُّس���جلت قيمة الس���لع (مبا يف ذلك قيمة التجهيز) باعتبارها من صادرات اقتصاد املالك ومن واردات
االقتص���اد الثالث؛ يتم تس���جيل قيم���ة التجهيز باعتبارها تصدي���رًا خلدمات االقتص���اد القائم بالتجهيز
واس���تريادًا خلدمات يف اقتصاد املالك (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرات 22 - 10
(و) و 62 - 10إىل .)71 - 10
مسجلة أم غري مس���جلة ،يوصى بأن تدرج يف إحصاءات
واو  5 -الوس���ائط ،سواء كانت ّ
التجارة الدولية للبضائع ،فيما عدا الوس���ائط املس���تخدمة لنقل برامج خمصصة أو برامج مكتوبة لعميل
أي نوع ،رغم أن استبعاد هذه الوسائط قد ال يكون ممكنًا من الناحية العملية (انظر
معني أو أصول من ّ
الفقرة  18 - 1أعاله) .وال يد ِرج دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة،
ضمن البضائع العامة س���وى حزم الربجميات غري املخصصة وتس���جيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية
على وس���ائط مادية ،مثل األقراص وغريها من األجهزة ،املرخص هبا ألغراض االس���تخدام الدائم (دليل
ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرات ( 17 - 10ج) و 143 - 10إىل .)144 - 10
واو  6 -الس���لع املعادة يوصى يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع بإدراجها كصادرات
وواردات (انظر الفقرة  23 - 1أعاله) .أما دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة
السادس���ة ،فيوصي يف حالة الس���لع املع���ادة بإدراج بنود منقح���ة للصادرات وال���واردات وإبطال هذه
املعامالت ،ويفضل أن يكون ذلك عن الفترة اليت سجلت فيها السلع يف البداية (دليل ميزان املدفوعات،
الطبعة السادسة ،الفقرة ( 22 - 10ط)).
واو  7 -منقوالت املهاجرين يوصى بأن تُدرج يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (انظر
الفق���رة  26 - 1أعاله) .وال تغطى هذه الس���لع يف إحصاءات مي���زان املدفوعات لعدم وجود تغيري يف
امللكية (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرة ( 22 - 10ب)).

أ

يف الطبعة السابقة من دليل
ميزان املدفوعات (الطبعة
الخامسة) ،لم يكن هذا االختالف
موجوداً.
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واو  8 -الس���لع اليت تدخل اإلقلي���م االقتصادي لبلد ما أو خترج منه بصورة غري مش���روعة
(وهذا قد يش���مل الس���لع القانونية ،وكذلك الس���لع غري القانونية) يوصى باس���تبعادها من إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع لكن يتم تسجيلها على حدة (انظر الفقرة  59 - 1أعاله) .ويدرج دليل ميزان
ال
املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،ضمن البضائع العامة السلع غري القانونية فض ً
عن الس���لع املهربة اليت لوال هتريبها تكون قانونية (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرتان
( 17 - 10ط) و( 17 - 10ي)).
دم���ر بعد خروجها من البلد املص���در ولكن قبل دخوهلا إىل
واو  9 -الس���لع ال�ت�ي تُفقد أو تُ َّ
البلد املس���تورد بعد حصول املس���تورد على امللكية يوصى بأن تس���تبعد من إحصاءات التجارة الدولية
للبضائ���ع يف البلد املس���تورد ولكن على أن يتم تس���جيلها على حدة (انظ���ر الفقرة  .)60 - 1ويدرج
دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،هذه السلع باعتبارها واردات (دليل
ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرة ( 17 - 10م)) .ومثّة فارق آخر ينشأ عند فقدان السلع أو
تدمريها بعد خروجها من البلد املص ّدر ولكن قبل الدخول إىل البلد املس���تورد ،مع عدم احلصول على
امللكية .ويف هذه احلالة ،يس���جل بند صادرات يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ولكن ال تس���جل
أية معاملة يف السلع يف دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة.
واو  10 -الس���لع املستوردة ملش���اريع البناء من قبل املؤسسات غري املقيمة (على سبيل املثال،
بغرض استخدامها يف مشروع للبناء) ،عندما ال تكون هذه العمليات كبرية مبا يكفي ألن تشكل فرعًا
تس���جل كتجارة يف الس���لع يف دليل ميزان املدفوعات (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
للمؤسس���ة ،ال َّ
السادس���ة ،الفقرة ( 22 - 10د)) ولكنها تسجل كصادرات وواردات يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع.
واو  11 -الس���لع املنقولة م���ن منظمة للمخ���زون االحتياطي أو إليها يوص���ى بإدراجها يف
إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (انظر الفقرة  27 - 1أعاله) .ويس���تبعد دليل ميزان املدفوعات
ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة ،الس���لع املصدرة أو املس���توردة بشكل مؤقت ،كالسلع
ألغ���راض التخزين ،إذا مل حي���دث تغيري يف امللكية (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرة
( 22 - 10هـ)) .غري أن هذه الس���لع يتعني تس���جيلها إذا بيعت يف أثناء وجودها يف اخلارج (دليل
ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرة ( 17 - 10ز)).
واو  12 -الس���لع اليت تعرب احل���دود نتيجة ملعامالت بني أطراف عل���ى صلة يوصى بإدراجها
يف إحص���اءات التج���ارة الدولي���ة للبضائع ،بغض النظر عن ما إذا كان تغي�ي�ر يف امللكية قد حدث أو مل
حيدث (انظر الفقرة  22 - 1أعاله) .وال يس���جل دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل،
الطبعة السادسة ،املعامالت التجارية يف السلع ما مل ميكن حتديد أن هناك تغيريًا يف امللكية (دليل ميزان
املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرة .)24 - 10
واو  13 -الذه���ب غري النقدي يوص���ى بإدراجه يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع (انظر
وتس���جل املعام�ل�ات يف الذهب غري النقدي بني املقيم�ي�ن وغري املقيمني يف
الفق���رة  10 - 1أع�ل�اه).
ّ
إحص���اءات ميزان املدفوع���ات حىت يف حال عدم حدوث انتقال مادي (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
السادسة ،الفقرات  50 - 10إىل .)54 - 10
واو  14 -الس���لع يف إطار املعامالت التس���ويقية يوصى باس���تبعادها من إحص���اءات التجارة
الدولي���ة للبضائ���ع (انظر الفقرة  50 - 1أعاله) .ويس���جل دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار
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الدويل ،الطبعة السادس���ة ،الس���لع يف إطار املعامالت التس���ويقية بش���كل منفصل باعتبارها صادرات
س���لبية عندما يش���تريها شخص مقيم من شخص غري مقيم ،وباعتبارها صادرات عندما يبيعها املقيمون
لغ�ي�ر املقيم�ي�ن (دلي���ل ميزان املدفوع���ات ،الطبع���ة السادس���ة ،الفق���رات ( 23 - 10أ) و41 - 10
إىل .)49 - 10
واو  15 -االختالفات يف وقت التس���جيل :يفترض دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار
ال���دويل ،الطبع���ة السادس���ة ،من الوجهة العملي���ة عادة أن يك���ون توقيت التغيري يف امللكي���ة تقريبًا هو
نف���س وقت التس���جيل اجلمرك���ي (دليل مي���زان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرت���ان 26 - 10
و .)27 - 10ويف حالة السلع الرأمسالية املرتفعة القيمة اليت يستغرق إنتاجها فترة زمنية طويلة ،يوصي
الدليل بالتس���جيل تبعًا لوقت انتقال امللكية االقتصادية من البائع إىل املش���تري (دليل ميزان املدفوعات،
الطبعة السادسة ،الفقرة  .)28 - 10وقد ميثل وقت تغيري امللكية تغيريًا تدرجييًا على أساس الدفع على
تسجل السلع املرسلة على سبيل األمانة (السلع املرسلة قبل
مراحل أو بالكامل عند التسليم .وباملثل ،ال ّ
أن يتم ترتيب بيعها) يف ميزان املدفوعات حىت تتغري ملكيتها االقتصادية (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
السادسة الفقرة  .)29 - 10أما بالنسبة إلحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،فيوصى بأن يتم تسجيل
مجيع السلع يف وقت دخوهلا إىل اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو خروجها منه (انظر الفقرة  8 - 1أعاله).
واو  16 -التقييم املختلف للواردات :بالنسبة إىل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع ،يوصى
بأن تكون القيمة اإلحصائية للس���لع املصدرة قيمة من نوع فوب وأن تكون القيمة اإلحصائية للس���لع
املس���توردة قيمة من نوع س���يف (انظر الفقرة  8 - 4أعاله) .ويش���ترط دليل ميزان املدفوعات ووضع
املوحد ،تقع
االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة ،أن تقيَّم ال���واردات والصادرات عند نقط���ة للتقييم ّ
عل���ى احل���دود اجلمركية لالقتصاد الذي جبري منه تصديرها أول م���رة (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة
السادسة ،الفقرة  .)30 - 10ومن مث ،يف حني يوصي منشور إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام
 2010بالتقييم من نوع سيف للواردات ،يشترط ميزان املدفوعات/احلسابات القومية تقييمًا من نوع
فوب للواردات.

باء -

االختالفات املفاهيمية التي تمت إزالتها يف إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع لعام 2010

واو  17 -متت إزالة عدة اختالفات مفاهيمية بني إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وحساب
السلع مبيزان املدفوعات من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  ،2010على النحو املبني أدناه.
واو  18 -املعدات املتنقلة اليت تتغري ملكيتها أثناء وجودها خارج بلد اإلقامة ملالكها األصلي،
اليت س���بق أن أوصي باس���تبعادها م���ن إحصاءات الصادرات على أن يتم تس���جيلها عل���ى حدة (انظر
إحص���اءات التجارة الدولية للبضائ���ع ،التنقيح  ،2الفقرة  ،)57يوص���ى اآلن بإدراجها (انظر الفقرتني
 3 - 1و 39 - 1أعاله) .وينص دليل ميزان املدفوعات ووضع االس���تثمار الدويل ،الطبعة السادس���ة،
على أالّ تس���جل املعاملة يف حس���اب السلع إالّ عندما يتم نقل امللكية من أحد املقيمني إىل شخص غري
مقيم (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرة ( 17 - 10ز)).
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واو  19 -صيد األمساك ومجع املعادن من قاع البحر وما يتم انتشاله .هذه السلع اليت تبيعها
السفن الوطنية يف املوانئ األجنبية أو تقوم السفن الوطنية ببيعها يف أعايل البحار للسفن األجنبية سبق
أن أوصي باس���تبعادها من إحصاءات الصادرات على أن يتم تس���جيلها على حدة (انظر إحصاءات
التجارة الدولية للبضائع ،التنقيح  ،2الفقرة  .)58ويدرج كل من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع
لعام  2010ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة ،هذه السلع بوصفها
معام�ل�ات س���لعية (انظر الفق���رة  31 - 1أعاله؛ ودليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،الفقرة
( 17 - 10هـ)).
واو  20 -مس���تودعات الوقود واملخازن والصابورة وأخش���اب فرش الشحنة اليت (أ) حتصل
عليها الس���فن أو الطائرات الوطنية خارج اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو (ب) تقوم بتوفريها الس���فن أو
الطائرات الوطنية إىل سفن أو طائرات أجنبية خارج اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو يتم إنزاهلا يف موانئ
أجنبية من سفن أو طائرات وطنية كان يوصى سابقًا باستبعادها من إحصاءات الصادرات على أن يتم
تس���جيلها على حدة (انظر إحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع ،التنقيح  ،2الفقرة  .)59ويدرج كل
من إحصاءات التجارة الدولية للبضائع لعام  2010ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادس���ة ،هذه الس���لع بوصفها معامالت س���لعية (انظر الفقرة  32 - 1أع�ل�اه؛ ودليل ميزان
املدفوعات ،الطبعة السادسة ،الفقرة ( 17 - 10د)).

جيم  -التعديالت الناجمة عن املمارسات الوطنية يف تجميع
إحصاءات التجارة
واو  21 -التعديالت النامجة عن نظام التجارة املس���تخدم .قد ال يشمل اإلقليم اإلحصائي
للبلد املستخدم لتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع سوى جزء معني من اإلقليم االقتصادي،
حبيث ال تدرج تدفقات معينة من الس���لع املوصى بتس���جيلها يف إحصاءات التجارة الدولية للبضائع،
سواء يف إحصاءات االسترياد أم التصدير للبلد القائم بالتجميع (انظر الفصل ثانيًا أعاله) .ويف هذه
احل���االت ،من الضروري أن يس���تخدم القائمون بتجميع ميزان املدفوع���ات مصادر إضافية للبيانات
لتحقيق تغطية املعامالت التجارية بالنسبة لالقتصاد بأكمله (دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة،
الفقرة .)25 - 10
واو  22 -التج���ارة غ�ي�ر املدرجة يف إحصاءات التجارة الدولي���ة للبضائع :على الرغم من أنه
يوصى بتس���جيل بعض الصادرات والواردات يف إحص���اءات التجارة الدولية للبضائع ،قد يتم إدراجها
تدرج على اإلطالق ألسباب خمتلفة ،مثل الصعوبات يف
يف املمارسة العملية على حنو جزئي فقط أو ال َ
مجع البيانات .ويف هذه احلاالت من الضروري أن يستخدم القائمون بتجميع ميزان املدفوعات مصادر
إضافية للبيانات لتحقيق التغطية الكاملة جلميع التجارة يف املعامالت السلعية.
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دال -

االختالفات يف األرقام املنشورة يف إحصاءات التجارة
وحساب السلع والخدمات بدليل ميزان املدفوعات
ووضع االستثمار الدويل ،الطبعة السادسة

واو  23 -على حنو ما سلف بيانه ،من املتوقع أن تكون األرقام اخلاصة بالواردات والصادرات
من “الس���لع الكاملة” يف حساب السلع واخلدمات بدليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل،
الطبعة السادس���ة ،خمتلفة اختالفًا كبريًا عن أرقام إمجايل الواردات والصادرات املنش���ورة يف إحصاءات
التجارة ،على األقل بالنسبة لبعض البلدان ،األمر الذي حيتمل أن يعكس يف كثري من األحيان دور السلع
اليت ألغراض التجهيز دون تغيري يف امللكية واملعامالت بني األطراف اليت على صلة واملعامالت التسويقية
يف البل���دان .ومن املتوقع أن توجد اختالفات مماثلة فيما يتعلق بالبند الفرعي “س���لع معاد تصديرها”.
وباإلضافة إىل ذلك ،قد ختتلف األرقام اليت تنش���ر للذهب غري النقدي يف حس���اب الس���لع واخلدمات
بدليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادس���ة ،اختالفًا كبريًا عن اليت تنش���ر يف إحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،وذلك ألن دليل ميزان املدفوعات ،الطبعة السادسة ،يدرج ويستثين املعامالت يف الذهب غري
النقدي على أساس حمل إقامة املشتري والبائع.
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بلد اإليداع،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،17 ،
81
بلد البيع55 ،54 ،
بلد الشحن57 ،55 ،54 ،
بلد الشراء56 ،55 ،54 ،53 ،
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البلد الشريك،57 ،56 ،53 ،15 ،12 ،8 ،2 ،
76 ،74 ،67 ،59 ،58

املوحد جلميع األنشطة
التصنيف الصناعي الدويل ّ
االقتصادية ،ح43 ،37 ،

بلد املنشأ95 ،59 ،58 ،57 ،55 ،54 ،12 ،

التصنيف املركزي للمنتجات ،ح،43 ،38 ،37 ،
44

البيانات اجلمركية وغري اجلمركية67 ،66 ،23 ،
البيانات املعدلة مومسيًا ،ط84 ،83 ،14 ،
البيانات الوصفية ،ح،52 ،14 ،13 ،12 ،8 ،3 ،
،76 ،75 ،74 ،72 ،69 ،66 ،62 ،61
81 ،80 ،77

ت
التجارة املكوكية66 ،18 ،
التجارة داخل الشركات66 ،3 ،
التجهيز الداخلي64 ،34 ،32 ،30 ،19 ،
التجهيز باخلارج114 ،64 ،
التحويل اجلوهري95 ،
التخزين اجلمركي30 ،
التدفقات التجارية59 ،50 ،44 ،37 ،
الترتيبات املؤسسية ،ح،69 ،68 ،67 ،13 ،5 ،
76
التسليم خالص الرسوم111 ،
التسليم خالص جانب السفينة109 ،
تسليم السفينة112 ،111 ،
تسليم ظهر السفينة110 ،109 ،46 ،11 ،8 ،
التسليم على الرصيف112 ،111 ،
التسليم عند احلدود110 ،47 ،
التسليم غري خالص الرسوم112 ،111 ،
تسليم املصنع112 ،109 ،47 ،
تسليم الناقل110 ،109 ،47 ،
التشجيع10 ،9 ،
التصدير املباشر64 ،
تصنيفات السلع ،ز37 ،11 ،8 ،2 ،
التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة ،ح،
42 ،37

املوحد ،ز،40 ،38 ،37 ،11 ،2 ،
التصنيف ّ
44 ،43 ،42 ،41
املوحد للتجارة الدولية ،ز،37 ،11 ،2 ،
التصنيف ّ
43 ،42 ،40 ،38
تعريف142 ،65 ،
التعريف الدقيق59 ،35 ،34 ،
التعريف املوسع35 ،34 ،
تغيري امللكية،89 ،66 ،49 ،19 ،15 ،10 ،8 ،
117 ،114 ،113 ،90
التقييم ،ح ،ط،47 ،45 ،19 ،11 ،9 ،8 ،2 ،
،99 ،76 ،74 ،71 ،50 ،49 ،48
،115 ،113 ،107 ،105 ،103 ،100
117
التقييم اجلمركي ،ط،47 ،45 ،19 ،11 ،9 ،
107 ،105 ،100 ،99 ،50 ،48
تقييم الواردات46 ،
التكاليف والتأمني والشحن110 ،
تنقيح البيانات ،ح79 ،18 ،
التهريب27 ،
توصية،40 ،24 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،
،61 ،59 ،57 ،52 ،51 ،49 ،45 ،42
99 ،84
التوفيق114 ،67 ،58 ،

ج
جداول التطابق43 ،38 ،
اجلمارك ،هـ،29 ،24 ،21 ،19 ،13 ،10 ،3 ،
،63 ،48 ،47 ،46 ،45 ،34 ،33 ،30
،93 ،91 ،78 ،75 ،67 ،66 ،65 ،64
109 ،107 ،105 ،100 ،94

سرهفلا
اجلمع بني البضائع واخلدمات3 ،

السلع اليت يقتنيها املسافرون25 ،18 ،

جودة البيانات84 ،80 ،73 ،70 ،69 ،13 ،8 ،

السلع املتبادلة وفقًا التفاقات املقايضة17 ،

جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية املتعددة
األطراف99 ،97 ،54 ،45 ،

السلع املحلية59 ،32 ،31 ،
السلع املرسلة إىل جيوب إقليمية24 ،

اجليوب اإلقليمية88 ،31 ،30 ،

السلع املرسلة على سبيل األمانة،33 ،20 ،18 ،
117

ح

السلع املستعملة59 ،22 ،

حركة البضائع بني بلد ما وجيوبه يف اخلارج24 ،
احلسابات القومية ،ج،16 ،10 ،8 ،7 ،4 ،1 ،
،46 ،44 ،43 ،42 ،35 ،26 ،25 ،22
117 ،113 ،53 ،50
احليوانات95 ،94 ،39 ،24 ،

خ
خالص تكاليف النقل والتأمني110 ،47 ،

ذ
الذهب غري النقدي،115 ،113 ،37 ،24 ،17 ،
119 ،117

س
سجالت اجلمارك،65 ،63 ،48 ،24 ،13 ،
67 ،66
سجالت صرف العمالت66 ،

السلع املفقودة أو التالفة25 ،
السواتل ومنصات إطالقها25 ،22 ،
السوق السوداء50 ،
سياسة التنقيح80 ،14 ،
سيف،109 ،74 ،49 ،48 ،47 ،46 ،11 ،8 ،
117 ،115 ،110

ش
شروط تسليم السلع109 ،47 ،
شهادة املنشأ65 ،

ص
الصادرات،22 ،21 ،20 ،18 ،17 ،14 ،12 ،
،47 ،46 ،45 ،34 ،33 ،32 ،30 ،24
،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،53 ،50 ،48
،117 ،115 ،114 ،99 ،83 ،79 ،75
119 ،118

السجالت غري اجلمركية65 ،13 ،

ض

السرية ،ح،77 ،76 ،74 ،73 ،71 ،14 ،6 ،
78

ضريبة القيمة املضافة112 ،11 ،66 ،

السفارات88 ،31 ،20 ،

ط

السلع اليت تدخل اإلقليم االقتصادي لبلد ما أو خترج
منه بطريقة غري مشروعة 116 ،114 ،27 ،الطائرات،59 ،39 ،25 ،22 ،21 ،16 ،15 ،
118 ،93 ،66 ،65
السلع اليت توردها20 ،
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الطرود والرسائل الربيدية66 ،65 ،

م
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية77 ،6 ،4 ،

ع

متداولة98 ،

العتبات اجلمركية واإلحصائية15 ،10 ،

املتداولة107 ،50 ،41 ،24 ،18 ،17 ،8 ،

العمالت املعدنية48 ،24 ،17 ،
عوامل التحويل52 ،12 ،

املخازن118 ،64 ،21 ،10 ،
املخالفات اجلمركية64 ،
املدونة األوروبية لقواعد املمارسة اإلحصائية70 ،

غ

املستودعات اجلمركية،33 ،32 ،31 ،30 ،24 ،
92 ،64 ،59 ،35 ،34

الغاز66 ،65 ،48 ،20 ،

مستودعات الوقود118 ،21 ،

ف
فرقة العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية
للبضائع ،هـ5 ،4 ،3 ،

ق
القواعد العسكرية88 ،31 ،
قواعد املنشأ ،ط،97 ،95 ،57 ،55 ،54 ،9 ،
98
قياس اجلودة73 ،71 ،70 ،69 ،
قياس الكمية ،ح51 ،12 ،8 ،
القيمة اإلحصائية ،ح،47 ،46 ،45 ،18 ،11 ،
117 ،99 ،49 ،48

ك

املشاورة4 ،
املشاورة العاملية4 ،
مصادر البيانات ،ح،47 ،29 ،23 ،13 ،7 ،6 ،
،79 ،78 ،76 ،74 ،70 ،69 ،66 ،63
114
املصطلحات التجارية الدولية109 ،
املصطلحات اجلمركية29 ،11 ،
مصيد األمساك21 ،
املعادن من قاع البحر118 ،21 ،
املعارض الفنية24 ،
املعدات املتنقلة117 ،23 ،15 ،
املعونة اخلارجية18 ،
املعونة الطارئة18 ،
مقاييس اجلودة73 ،72 ،
املناطق التجارية احلرة،33 ،32 ،31 ،30 ،11 ،
35
املناطق احلرة اجلمركية24 ،

الكهرباء66 ،65 ،48 ،22 ،20 ،

املناطق الصناعية احلرة،33 ،32 ،31 ،30 ،11 ،
35

ل

املنتجات التعويضية34 ،32 ،31 ،19 ،

اللجنة اإلحصائية ،ج،40 ،38 ،14 ،5 ،4 ،2 ،
44 ،43 ،42 ،41

املنشآت واألجهزة البحرية واملقامة يف الفضاء
اخلارجي31 ،29 ،

سرهفلا
منظمة التجارة العاملية ،هـ ،ط،45 ،19 ،11 ،9 ،
،97 ،57 ،55 ،54 ،50 ،49 ،48 ،47
99 ،98

نظام التجارة اخلاص،59 ،35 ،34 ،33 ،11 ،
61

منظمة للمخزون االحتياطي116 ،115 ،21 ،

نظام التجارة العام،33 ،32 ،31 ،13 ،11 ،
64 ،63 ،59 ،35 ،34

منظمة اجلمارك العاملية63 ،52 ،51 ،

نشر البيانات84 ،80 ،78 ،77 ،76 ،74 ،14 ،

منقوالت املهاجرين116 ،114 ،49 ،20 ،

نظام احلسابات القومية،16 ،15 ،8 ،7 ،2 ،
،89 ،88 ،87 ،55 ،53 ،46 ،42 ،26
114 ،113

مؤشرات اجلودة73 ،72 ،13 ،

نقل السلع مبحاذاة الساحل64 ،

املوارد املادية للبلد113 ،
املؤسسات العاملة يف جمال التجميع91 ،
املياه اإلقليمية95 ،88 ،31 ،29 ،
ميزان املدفوعات ،ج ،ط،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،
،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،10 ،9 ،8
،50 ،46 ،37 ،35 ،26 ،25 ،24 ،22
،90 ،89 ،88 ،87 ،58 ،57 ،55 ،53
،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113
119
ميزان املدفوعات؛ السلع ألغراض التجهيز؛
استخدام،67 ،28 ،24 ،23 ،13 ،11 ،
147 ،146 ،117 ،90

ن
النظام املنسق ،ز،38 ،37 ،24 ،20 ،17 ،11 ،
،52 ،51 ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39
98 ،97 ،75 ،54
النظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها،37 ،17 ،
38
النفايات واخلردة95 ،27 ،26 ،23 ،
النفط66 ،65 ،48 ،20 ،
النهج املتكامل66 ،13 ،

نقل السلع من سفينة إىل أخرى65 ،
هنج متكامل66 ،13 ،7 ،3 ،

و
الواردات،20 ،18 ،17 ،14 ،12 ،11 ،2 ،
،45 ،34 ،33 ،32 ،25 ،24 ،22 ،21
،58 ،57 ،56 ،54 ،53 ،50 ،47 ،46
،114 ،99 ،97 ،83 ،79 ،78 ،59
118 ،117 ،115
الوحدات القياسية للكمية52 ،51 ،
الوحدات الكمية27 ،
وحدة احلساب50 ،
وحدة مؤسسية89 ،88 ،87 ،16 ،
الوزن الصايف76 ،52 ،51 ،12 ،
الوسائط ،سواء املسجلة أم غري املسجلة18 ،
وسائل النقل،62 ،61 ،47 ،25 ،24 ،23 ،
110 ،102 ،101 ،94 ،93 ،65
وقت التسجيل،34 ،33 ،16 ،15 ،10 ،8 ،
117 ،115 ،113 ،67
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