
     
 

  اولي برنامج

  ة االقليمية حول احصاءات التجارة الخارجية رالدو

  ومتابعة المنتدى العالمي  MSITS 2010ونظام  IMTSتنفيذ نظام 

   2012حزيران    14 -12  األردن -عمان 

  

 12/6/2012 ) الثالثاء  (اليوم األول 

  تسجيل المشاركين   08:00-09:00

09:00 - 10:30  

  الجلسة االفتتاحية

 ) ةريعتمد على مكان الدو(افتتاح اللقاء  -

 قسم االحصاء في االمم المتحدة –كلمة افتتاحية  -

  ة والمسائل االدارية راقرار جدول اعمال الدو -

  استراحة   10:45 -10:30

10:45- 12:30  

 سلسلة التجارة والقيمة العالمية : هدف الدورة واطارها -

الدروس المستفادة من الورشة  –عمل االسكوا في مجال احصاءات التجارة  -

كانون الثاني (االقليمية حول احصاءات التجارة الدولية في مجال الخدمات 

2011( 

لعام  IMTSالتوصيات الرئيسية حول احصاءات التجارة الدولية للبضائع نظام  -

 )قسم االحصاء في االمم المتحدة(وتطبيقه  2010

 MSITSنظام : التوصيات حول احصاءات التجارة الدولية في مجال الخدمات -

  ) قسم االحصاء في االمم المتحدة(وتطبيقه  2010لعام 

  استراحة غداء  14:00 -12:30

14:00– 15:45   
  غير المقيمين في مجال الخدمات / تجميع تعامالت المقيمين 

  احصاءات خدمات السفر والسياحة -

  استراحة  16:00 – 15:45

16:00 – 17:00  

 خدمات النقل  -

 خدمات التصنيع عن مدخالت يمتلكها اخرون -

  )الخ... ،BPOخدمات الحاسوب، (خدمات اعمال اخرى  -

  

  

  

  



     
 

 
   2012/ 6 / 13 ) االربعاء  ( الثانياليوم 

09:00 - 10:30  

 FDIالمؤسسات متعددة الجنسيات واالطراف االجنبية المشاركة و 

   FDIو  FATSالتوصيات الدولية حول   -

  في مجال جمع البيانات في االقليم    FATSتجربة   -

  المصادر الدولية لمهام االعمال -

  استراحة   10:45 -10:30

10:45- 12:30  

 وسجالت االعمالاحصاءات التجارة 

 السجل االحصائي لالعمال  -

 البيانات الجمركية وسجالت االعمال  -

  التجارة في احصاءات الخدمات وسجالت االعمال -

  استراحة غداء  14:00 -12:30

14:00– 15:45   

  ربط التجارة باالحصاءات االقتصادية واالجتماعية االخرى 

 التجارة حسب خصائص المؤسسات  -

  ربط احصاءات التجارة والتشغيل   -

  استراحة  16:00 – 15:45

16:00 – 17:00  
 تقدير التجارة في القيمة المضافة -

  تحليل دورة االعمال وعالقتها بمؤشرات التجارة -

 14/6/2012) الخميس ( الثالثاليوم

09:00 - 10:30  

 نحو مدخل موحد الى تجارة السلع والخدمات 

 لدمج تجارة السلع والخدمات  المؤسسية الترتيبات -

  ضمان الجودة والترتيبات المؤسسية    -

  استراحة   10:45 -10:30

  المدخل الموحد: نشر احصاءات التجارة الدولية -  12:30 -10:45

  استراحة غداء  14:00 -12:30

  جلسة لمناقشة التطورات المستقبلية في مجال احصاءات التجارة الدولية    15:30–14:00

  االقليميةة راختتام الدو  16:00–15:30

  


