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  رـتقري
  

  البضائع وتجميع إحصاءات التجارة مشروع "دعم تطوير إحصاءات التجارة الدولية في
  ")اإلسكوافي بلدان اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( اإللكترونية   

  
  ومؤشرات التجارة الخارجية اإللكترونيةورشة عمل حول إحصاءات التجارة 

  2009بريل أنيسان/ 1 - آذار/مارس 30 ،دبي
  

  زـموج
  

ضائع وتجميع في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "دعم تطوير إحصاءات التجارة الدولية في الب  
"، نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوافي بلدان  اإللكترونيةإحصاءات التجارة 

 اإللكترونية)، بالتعاون مع دبي العالمية وجمارك دبي، ورشة عمل حول إحصاءات التجارة اإلسكوا(
) مناقشة أھمية إحصاءات 1(ومؤشرات التجارة الخارجية.  وھدفت ورشة العمل إلى تحقيق ما يلي: 

) عرض ومناقشة الدراسة التي تم إعدادھا 2المتعلقة بالتجارة الدولية في البضائع؛ ( اإللكترونيةالتجارة 
) مناقشة التجارب الوطنية 4) مناقشة إعداد ونشر مؤشرات التجارة الخارجية؛ (3حول ھذا الموضوع؛ (

مجال، والتي شارك فيھا خبراء من األجھزة اإلحصائية في ھذا ال اإلسكواوتبادل الخبرات بين بلدان 
، اإلسكواالمركزية ودوائر الجمارك والبنوك المركزية ووزارات الصناعة والتجارة في بلدان منطقة 

، وممثل من منظمة التعاون والتنمية في (UNCTAD) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةوممثل من 
  الخبير الدولي في التجارة الدولية.و (OECD)قتصادي دان االالمي
  

وخلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات تتضمن أھمية اإللمام بالتعاريف والمنھجيات في   
وأھمية إنشاء آلية وطنية تقوم بعملية التنسيق بين المؤسسات الوطنية التي لھا  اإللكترونيةمجال التجارة 

واستخدام المسوح لتجميع تلك اإلحصاءات في مجال  ونيةاإللكترأنشطة في مجال إحصاءات التجارة 
 ا.الدولية؛ وتبادل الخبرات الجيدة داخل وخارج بلدان منطقة اإلسكو اإللكترونيةالتجارة 
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  ةـمقدم
  
، بالتعاون مع دبي العالمية وجمارك دبي، ورشة عمل حول إحصاءات التجارة اإلسكوانظمت   - 1

  آذار/مارس إلى  30 بنى جمارك دبي منومؤشرات التجارة الخارجية، عقدت في م اإللكترونية
  .2009بريل أ/نيسان 1
  

 التوصيات  -أوالً 
  
  في الجلسة الختامية خلصت ورشة العمل إلى ما يلي:  - 2
  

بالتجارة  المتعلقةتشجيع البلدان األعضاء على تكوين لجنة/فريق عمل لمتابعة المسائل   (أ)  
وإجراء  اإللكترونيھجيات والمسائل القانونية وتطوير الدفع الدولية، بما في ذلك التعاريف والمن اإللكترونية

 االجتماع، كما أوصى نترنتالتجارية التي تجري عبر اإل حصاءات عن العملياتاإل المسوح الدورية وتجميع
على أن تشمل في عضويتھا األجھزة اإلحصائية المركزية  ،يھا مثل ھذه اللجان بتفعيل دورھاالبلدان التي لد

المؤسسات الوطنية  إلىإضافة  الجمارك والبنوك المركزية ووزارات التجارة وھيئات االتصال، وإدارات
  األخرى ذات العالقة؛

  
حث البلدان األعضاء على التحديث المستمر للسجل التجاري الخاص بالمؤسسات والشركات   (ب)  

  بصورة دورية؛
  

لمناقشة  اإلسكوابزيارات دورية إلى بلدان  والمنظمات الدولية األخرى القيام اإلسكوا الطلب من  (ج)  
وفي ھذا .  اإللكترونيةمواضيع تتعلق ببناء القدرات وتحسين نوعية اإلحصاءات بما في ذلك إحصاءات التجارة 

  ؛سمي إلى األمانة العامة لإلسكواعلى البلدان األعضاء إرسال طلب ر اإلسكوااإلطار أكدت 
  

  الدولية؛ اإللكترونيةستخدام المسوح لتجميع إحصاءات التجارة تشجيع البلدان األعضاء على ا  (د)  
  

  )(  إيجاد المنھجية المناسبة  والمنظمات الدولية األخرى العاملة في ھذا المجال، اإلسكوامن  الطلب
  لتحديد كميات وقيم تجارة السلع الرقمية؛

  
 ضھا ومناقشتھا في ورشة العمل،التأكيد على أھمية اإللمام بالمنھجيات واإلرشادات التي تم عر  (و)  

 اإلسكوادان منطقة وفي ھذا الخصوص أوصى المشاركون بضرورة تبادل الخبرات الجيدة داخل وخارج بل
  واالستفادة من تجارب الدول األخرى؛

  
تشجيع البلدان على االھتمام بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرھا   (ز)  
  ؛نترنتجيع حركة التجارة الدولية عبر اإلز وتشلتعزي المستمر،

  
 إعداد ونشر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتحديداً  ىإل اإلسكوابلدان دعوة   (ح)  

ومؤشرات قطاع تكنولوجيا  المؤشرات األساسية الستخدام المعلومات واالتصاالت في مؤسسات األعمال،
شجع االجتماع على االستفادة من االستبيانات التي  اإلطاروفي ھذا  جاته. المعلومات واالتصاالت والتجارة بمنت

  ومنظمة التعاون  (UNCTAD)المنظمات الدولية مثل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  أعدتھا
  ، (EUROSTAT) األوروبيةللجماعات  اإلحصائيوالمكتب  (OECD) االقتصاديوالتنمية في الميدان 
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  األمريكي اإلحصاءمكتب و (CANADA Stat)كندا  إحصاءمكتب الذي أعده االستبيان  ىباإلضافة إل
(US - Bureau of Statistics)؛  

  
على إعداد ونشر مؤشرات التجارة الخارجية وعلى وجه الخصوص المتعلقة  اإلسكواحث بلدان   (ط)  

في جتماع من منظمة التعاون والتنمية بالعولمة وتوفيرھا لصانعي القرار والباحثين، وفي ھذا اإلطار طلب اال
ته في مجال ي أعدّ ذلكترونية من المطبوع الإاألعضاء بنسخة  اإلسكواتزويد بلدان  (OECD) الميدان االقتصادي

  .لمنھجيات المتعلقة بتلك المؤشراتاحتساب مؤشرات التجارة والذي يحتوي على التعاريف وا
  

 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا
  
، وفوائد وتكاليف اإللكترونيةدت ست جلسات عمل دارت خاللھا مناقشات حول تعاريف التجارة عق  - 3

والتحديات التي تواجه قياس مؤشرات التجارة  ت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالاإللكترونيةالتجارة 
  ومؤشرات التجارة الدولية وتجارب البلدان، وقد شملت المناقشات ما يلي: اإللكترونية

  
المفاھيم شملت المناقشات في الجلسة األولى الجلسة األولى حول المفاھيم والتعاريف:   )أ(  

وقد تم تعريف  . اإللكترونيةوالتعاريف المستخدمة في المنظمات الدولية، وأھمية وفوائد وتكاليف التجارة 
اء كانت بين شركات أعمال أو و خدمة، سوأ شراء من خالل اإلنترنت لسلعة بعملية بيع أو اإللكترونيةالتجارة 

قد يرسل طلب السلعة أو الخدمة عبر اإلنترنت ولكن دفع   .كومات ومنظمات خاصة أو عامة أخرىأفراد أو ح
تطّرق النقاش إلى ضرورة  وقد أو عبر القنوات التقليدية. اإلنترنت القيمة والتسليم للسلعة أو الخدمة قد يتم عبر 

  ؛نات دقيقة وشاملة قابلة للمقارنةجل الحصول على بياأمستخدمة من توحيد التعاريف والمفاھيم ال
  

 اإللكترونيةعمال : تضمن العرض األتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالجلسة الثانية حول   (ب)  
والمعايير الدولية وشملت المناقشات المؤشرات التي تستعمل لقياس التجارة الدولية من حيث تكنولوجيا 

وكذلك شمل العرض من ناحية أخرى ملخص إجابات البلدان األعضاء لالستبيان  التصاالت. المعلومات وا
وضعية مؤشرات تكنولوجيا في ھذا المجال، كما شمل  اإلسكواوالذي أعدته  اإللكترونيةحول التجارة 

  .اإلسكواالمعلومات واالتصاالت في 
  

، اإللكترونيةالتحتية لتعزيز ودعم التجارة  وقد تركزت المناقشات حول أھمية التطوير المستمر للبنية  
ال، وتطوير نظام إحصائي إلنتاج واستخدام ونظام اتصاالت فعّ اإلنترنت وبما في ذلك الشبكة العنكبوتية 

  ؛كنولوجيا المعلومات واالتصاالتت
  

لوجيا وقد تطرق العرض إلى أھمية تكنو: اإللكترونيةالجلسة الثالثة حول تحديات قياس التجارة   (ج)  
كما تناول العرض تحديات قياس التجارة   لى المؤشرات األساسية التي يجب قياسھا.إو تالمعلومات واالتصاال

وقد شملت  . اإللكترونيةمن حيث التقصير في مصادر البيانات والوجود القانوني المتعلق بالتجارة  اإللكترونية
الجمارك/نظام اإلبالغ عن المعلومات البيانات ( بمصادر ، يتعلق أحدھماإضافيينالجلسة الثالثة عرضين 

وفي آخر الجلسة قدم عرض لمشروع  نقاط قوة وضعف كل مصدر.  المؤسسات) متناوالً  حاتالتجارية/مسو
  .اإللكترونيةدبي حول اإلحصاءات 

  
وفي ھذا اإلطار تناولت  وقد تضمنت المناقشات مصادر البيانات وصعوبة تحديد مصدر واحد فعال.   

 وشملت المناقشات والمسوحات.  (ITRS)ناقشات مصادر الجمارك ونظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية الم
صعوبات كل مصدر، فاإلقرار الجمركي يعاني من فجوات وعدم استيفاء للبيانات في معظم الحقول الموجودة 
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 ً ً إ عليه وال يتوقع أن يكون ھنالك تجاوبا من قبل التجار والمخلصين إلدخال أي معلومات إضافية  يجابيا
تفاصيل عن  الستيعابيكفي  الجمركيين، أما نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية فليس به من المرونة ما

أن المسوحات ھي أفضل وسيلة لتجميع بيانات التجارة  اعتبرالمعامالت التجارية، وعليه فإن االجتماع 
  ب نوع البضاعة وبلد المنشأ وتاريخ التسجيل.بالرغم من أنھا ال توفر تفاصيل حس اإللكترونية

  
   ً لمشروع دبي حول  وفي ھذه الجلسة قدمت المدير األول إلدارة اإلحصاء في دبي العالمية عرضا

وتضمن العرض أھمية المشروع في االستفادة من التكنولوجيا في تطوير العمل  . اإللكترونية اإلحصاءات
ثر واضح في تطوير العمل أيتوقع أن يكون لتطبيق ھذا المشروع اإلحصائي في مجموعة دبي العالمية، و

في المائة  85حيث أن أكثر من  المتحدة، وعلى وجه التحديد جمارك دبي، العربية في دولة اإلماراتالجمركي 
  ؛دبي تتم عبر جمارك المتحدةالعربية من تجارة دولة اإلمارات 

  
: تم عرض ومناقشة مؤشرات التجارة الخارجيةالجلسة الرابعة حول إعداد ونشر مؤشرات   (د)  

وأكد المشاركون على أھمية االھتمام  التجارة الخارجية، وتناولت المناقشات المؤشرات االقتصادية للعولمة. 
بإنتاج تلك المؤشرات لحاجة الباحثين إليھا في التحليل االقتصادي، ولفعاليتھا في رسم السياسات التجارية 

  ائق.المستندة على الحق
  

رضت فيھا البلدان مقترحاتھا حول وشملت الجلسة الرابعة مناقشات الطاولة المستديرة، والتي ع  
ومؤشرات التجارة الخارجية، حيث اتفق  اإللكترونيةموضوعي ورشة العمل: تجميع إحصاءات التجارة 

، والعمل على إللكترونيةاالمشاركون على أھمية التنسيق بين كل المؤسسات التي لھا أنشطة تتعلق بالتجارة 
وحول مؤشرات التجارة الخارجية، اتفق المشاركون على   تحسين أساليب جمع البيانات باستخدام المسوحات.

كما   للبلدان األعضاء. اإللكترونيةأھمية إنتاج مثل ھذه المؤشرات ونشرھا في المطبوعات الدورية والصفحات 
بناء القدرات حيث أكدت المناقشات أن بناء القدرات الوطنية ھي شملت مناقشات الطاولة المستديرة مواضيع 

  .بلدان األعضاء والمنظمات الدوليةمسؤولية مشتركة بين ال
  

  )(  والتي تم فيھا عرض ومناقشة تجارب بعض البلدان األعضاء في مجال الخامسة الجلسة :
ية، وھي تجارب كل من: البحرين وإنتاج ونشر مؤشرات التجارة الخارج اإللكترونيةإحصاءات التجارة 

ً  واألردن والسودان وفلسطين.  ) للتخليص 2 "("مرسالول برنامج من جمارك دبي ح وتضمنت الجلسة عرضا
أھم برامج التخليص المتطورة على مستوى  مرسال يعتبر منلكتروني وأوضح العرض أن نظام الجمركي اإل

ً بتقنياته وكفاءته العالية التي تساعد أي العالم   ؛السلعية بدرجة عالية من الشموليةفي جمع إحصاءات التجارة  ضا
  

تم خالل الجلسة السادسة تلخيص أھم المواضيع التي تم تداولھا خالل األيام الجلسة السادسة:   (و)  
  الثالثة لورشة العمل، كما تم عرض ومناقشة التقرير األولي لورشة العمل.

  
ميق شكرھم وامتنانھم لكل من جمارك دبي ودبي العالمية المشاركون عن ع وفي ھذه الجلسة، عبر  

كل  ىرسال خطابي شكر إلإسكوا باألمانة العامة لإل على حسن تنظيم الورشة وكرم الضيافة، ھذا وقد وعدت
أحمد بطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك من سعادة السيد 

يد فريد محمد أحمد، األمين العام لمجلس إدارة  دبي العالمية، نيابة عن الخبراء المشاركين في ورشة دبي، والس
  العمل، لما قدماه من دعم لتنظيم الورشة ومما كان له األثر الفعال في نجاحھا.

 ً  تنظيم األعمال  -ثالثا
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ودوائر الجمارك والبنوك األجھزة اإلحصائية المركزية خبيراً من  30حضر ورشة العمل حوالي   - 4
من  وممثالً  (UNCTAD)من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ، وممثالً اإلسكواالمركزية في بلدان منطقة 

  (المرفق األول)..  اإللكترونيةللتجارة  وخبيراً  (OECD)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
  
، كلمة رحبت فيھا اإلسكواوھي رئيسة فريق في شعبة اإلحصاء في وألقت السيدة فتحية عبد الفاضل،   - 5

جل استضافة ألى التعاون والجھود المبذولة من بالمشاركين وشكرت كل من دبي العالمية وجمارك دبي ع
 اإلسكواورشة العمل في مبنى جمارك دبي، وذكرت أن ورشة العمل التدريبية ھذه ھي الرابعة ضمن مشروع 

في بلدان  اإللكترونيةطوير إحصاءات التجارة الدولية في البضائع وتجميع إحصاءات التجارة المعنون "دعم ت
ضرورة االھتمام بجمع ونشر كل من  ى، وتطرقت في حديثھا إلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا"اللجنة اال

م السياسات التجارية ال لرسثر فعّ أومؤشرات التجارة الخارجية لما لھا من  اإللكترونيةإحصاءات التجارة 
  الحقائق.إلى  المستندة

  
حمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير أحمد بطي أالسيد  كما ألقى  - 6

صارت من القضايا  اإللكترونيةالعام لجمارك دبي، كلمة رحب فيھا بالخبراء الوطنيين وأكد على أن التجارة 
يشھدھا خالل السنوات القليلة الماضية، في ظل التطورات المتالحقة لثورة التقنية التي  ذات األھمية البالغة

كما أشار إلى أن جمارك دبي  نجاز المعامالت التجارية واستالم السلع والخدمات. إالعالم والحاجة إلى سرعة 
ً تقدم خدمات   كترونية بنسبة مائة في المائة.لبالطريقة اإل ھا ومعامالتھا حاليا

  
ً للمفاھيم والتعاريف وفوائد وتكاليف   - 7 لقد تضمنت ورشة العمل  ست جلسات عمل تناولت عرضا

والمعايير الدولية والتحديات  اإللكترونية، واألعمال ت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالاإللكترونيةالتجارة 
، ومؤشرات اإللكترونيةلتجارة ، ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ااإللكترونيةلقياس التجارة 

وبرنامج  اإللكترونيةكما تم عرض مشروع دبي حول اإلحصاءات  التجارة الخارجية وقضايا بناء القدرات. 
للتخليص الجمركي وعرض ألوراق وطنية حول تجارب البلدان فيما يتعلق بالتجارة الخارجية  2مرسال 

  سات الوطنية.والتعاون بين مختلف المؤس اإللكترونيةوالتجارة 
  
  وكان جدول األعمال على الشكل التالي:  - 8
  

  .ماعافتتاح االجت  - 1 
  .جدول األعمال إقرار  - 2 
  .بحث المواضيع ومناقشتھا  - 3 
  .الخالصة  - 4 

  
  وتضمن برنامج العمل األمور التالية:  - 9
  

  .افتتاح االجتماع  - 1  
  

  .إقرار جدول األعمال  - 2  
  

  .نظرة شاملة - اھيم والتعاريفالمف :اإللكترونيةالتجارة   - 3  
  

  ؛المفاھيم  )أ(    
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  ؛التعاريف العملية  )ب(    
  .اإللكترونيةفوائد وتكاليف التجارة   (ج)    

  
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  - 4  

  
  ؛والمعايير الدولية اإللكترونيةاألعمال   )أ(    
  .ملخص إجابات البلدان األعضاء عن االستبيان  )ب(    

  
  .األعضاء) دانمن البل 3- 2ق وطنية (عرض ألورا  - 5  

  
  .اإلسكواوضعية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في   - 6  

  
  .اإللكترونيةالتحديات لقياس التجارة   - 7  

  
  .اإللكترونيةدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة   - 8  

  
  .لتجارية/مسوحات المؤسساتمصادر البيانات: الجمارك/نظام اإلبالغ عن المعلومات ا  - 9  

  
  .اإللكترونيةمشروع دبي حول اإلحصاءات   -10  

  
  .األعضاء) دانالبلمن  3- 2عرض ألوراق وطنية (  -11  

  
  .مؤشرات التجارة الخارجية  -12  

  
  .قضايا بناء القدرات  -13  

  
  .طاولة مستديرة: نقاش  -14  

  
  .األعضاء) دانالبلمن  3- 2عرض ألوراق وطنية (  -15  

  
  .الخالصة والتوصيات  -16  
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  (*)األول المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء  - لفأ
  
  ألردنا

  
  لسيدة نھاية جميل ھالل الدروبيا
  إحصائيساعد م
  لعامةا اإلحصاءاتائرة د

  11181مان ع 2015 :.ب.ص
  مانع 2015لبريدي: الرمز ا
  0096265300700اتف: ھ
  0096265300710اكس: ف
  00962777889584وال: ج
 nehaya@dos.gov.joلكتروني: إريد ب

  
  لسيدة سالمه عبد الحافظ المطلقا

  رئيسي  إحصائي
  األردنيلمركزي البنك ا

  11118لبريدي الرمز ا 37 :.ب.ص
  األردن، مانع
  )2867(تحويل  0096264630301اتف: ھ
  0096264638889اكس: ف
  00962795122340وال: ج
 salemacbj@hotmail.comلكتروني: إريد ب

  
  لمتحدةالعربية ا اإلمارات

  
  لمھيرياعيد سسيم نلسيدة ا
  أولدير م

  اإلحصاء إدارة
  لعالميةابي د

  بيد 63 :.ب.ص
  0097142277494اتف: ھ
  0097142242487اكس: ف
  00971501898291وال: ج
 Nassim.AlMehairi@dubaiworld.ae  لكتروني:إيد رب

  Statistics.department@dubaiworld.ae 
  www.dubaiworld.ae 

  
  عيدسالمين سعيد سلسيد ا
  اإلحصائيةقسم المعلومات والتقارير ، أولشرف م

  دبي العالمية، اإلحصاء إدارة
  بيد 63 :.ب.ص
  0097142277494اتف: ھ
  0097142242487اكس: ف
 Saeed.SalmeenSaeed@dpworld.comلكتروني: إريد ب
  عيدسالم سعيد سد لسيا

  حللمساعد م
  اإلحصائيةالتقارير ولمعلومات اسم ق

  اإلحصاء إدارة
  لعالميةابي د

  بيد 63 :.ب.ص
  0097142277494اتف: ھ
  0097142242487اكس: ف
 statisticsreporting@dpworld.com  لكتروني:إريد ب

  Said.said@dpworld.com 
  www.dubaiworld.ae 

  
  لدينا خرفصطفى مشرى بلسيدة ا

  معاييروعلومات م أولابط ض
  ةلخارجيالعالقات ا إدارة
  بيدمارك ج
  بيد 63 :.ب.ص
  0097143023728اتف: ھ
  0097143450659اكس: ف
 bushrafakhraldin@dubaicustoms.ae  تروني:إلكريد ب

  www.dubaicustoms.ae 
  
  لسيد سالم عبد الرحمن الطنيجيا

  إحصائي
  القتصادازارة و
  بيظ أبو
  904 :.ب.ص
  0097126271100اتف: ھ
  0097126277203اكس: ف
  00971508070805وال: ج
 Salem.t@economy.aeلكتروني: إريد ب

  
  لزعابيا هللابد عروق شلسيدة ا
  أولقتصادي ااحث ب
  االقتصادولتخطيط اائرة د

  بيظ أبو 12 :.ب.ص
  0097124031526اتف: ھ
  0097126744495اكس: ف
  00971506331610وال: ج
 saealzaabi@adeconomy.aeلكتروني: إريد ب

  
  

  (تابع) لمتحدةالعربية ا اإلمارات
  

____________________  

 (*)  صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.  
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  لجنيبياالح صيس قلسيد ا
  اإلحصاءسم قئيس ر

 بيظ أبوجمارك للعامة ا اإلدارة
  لماليةاائرة د

  بيظ أبو 255 :.ب.ص
  0097126732643اتف: ھ
  0097126732643اكس: ف
  00971506112822وال: ج
  Qais@dof.abuDhabi.aeلكتروني: إريد ب

  
  البحرين

  
  السيد صالح قاسم عبدهللا حسن محمد بو علي

  باحث في التجارة الخارجية
  لإلحصاءالعامة  اإلدارة

  الجھاز المركزي للمعلومات
  يسىعدينة م 33305 :..بص
  0097317878116اتف: ھ
  0097317878119اكس: ف
  0097336500060وال: ج
  bualisa@cio.gov.bh  لكتروني:إريد ب

  Bualis2003@yahoo.com  
  
  لبحرانيا هللابد عھير زلسيد ا
  تكنولوجياو اإللكترونيةلتجارة ا إدارةدير م بأعمالئم اق

  لمعلوماتا  
  لتجارةاو لصناعةازارة و

  لمنامةا 5479 :.ب.ص
  0097317574806اتف: ھ
  0097317530276اكس: ف
  0097339690890وال: ج
  hzalbahrani@commerce.gov.bلكتروني: إريد ب

  
  الجمھورية العربية السورية

  
  لسيد بالل عبد الغني خليلا
  لخارجية واألسعاراالتجارة  إحصاءاتعاون مدير م
  لإلحصاءلمركزي المكتب ا

  دمشق، شارع نزار قباني، رمانة أبو
  00963113335830اتف: ھ
  00963113322292اكس: ف
  00963988757676وال: ج
 bilalkhalel@gmail.comلكتروني: إريد ب

  
  
  لطف هللا جميل لسيد فرجا
  ائرةدئيس ر
  لمركزياورية سصرف م

  ساحة التجريدة المغربية، مشقد
  2254 :ص.ب.

  00963112234232اتف: ھ
  00963112455376اكس: ف
  00963988233468وال: ج
  farag1973@yahoo.comلكتروني: إريد ب

  
  لسودانا

  
  راس أبولسيد التاج عوض ا
 التجارة الخارجية إحصاءات إدارةدير م
  لإلحصاءلمركزي الجھاز ا

  700 :.ب.ص
  لخرطوما
  00249183777698اتف: ھ
  00249183784789اكس: ف
  00249912681910وال: ج
 eltagaburass@yahoo.comلكتروني: إريد ب

  
  الفيل احمد ا الحفنيمھلسيدة ا
  ئيس قسم الحساب الجاري ر

  األجنبيلنقد ا إدارة
  لمركزيالسودان انك ب

  313.ب.: ص
  لخرطوما
  0024987056455اتف: ھ
  00249771285اكس: ف
  00249915205448وال: ج
 melhifni@yahoo.comلكتروني: إريد ب

  
  لسيد مروان يونس عبد السالما
 البحوثولمعلومات اسم قدير م
  لسودانيةالجمارك ا

  323 :.ب.ص
  لخرطوما 11111لبريدي: الرمز ا
  00249922267047اتف: ھ
  00249183781940اكس: ف
  00249922267047وال: ج
 marwan_younis@yahoo.co.ukلكتروني: إريد ب

  
  
  
  
  
  مانعُ 
  
  ميس سالم العلويخ

  إحصائي
  لوطنياالقتصاد ازارة و



  -10-

  سقطم
  881.: .بص
  100لبريدي الرمز ا
  0096824604918اتف: ھ
  0096824604718اكس: ف
  0096892125163وال: ج
 .gov.omftrade@moneلكتروني: إريد ب

  
  لسطينف
  
  حمد فوزي فشافشهم
  جارة الدولية في الخدماتتلا إحصاءاتئيس قسم ر
  لفلسطينيا لإلحصاءلمركزي الجھاز ا
  هللام ر

  1647 :.ب.ص
  00972لبريدي: الرمز ا
  972/970 2 2426340اتف: ھ
  972/970 2 2426343اكس: ف
  972/970 599 783792وال: ج
 mfawzi@pcbs.gov.psلكتروني: إريد ب

  
   بد الكريم جلودعلسيد داود ا
  لجمركيةا اإلجراءاتوسبة حريق ف
  اسيكودا، الجمركية اإلجراءاتلمشروع الوطني لحوسبة ا

  فلسطين، العامة للجمارك والمكوس اإلدارة
  لماليةازارة ورسال، إلا ،لسطينف ،هللام ر

  المكوسوك لجمارللعامة ا اإلدارة
  هللام ر 795 :.ب.ص
  00970لبريدي: الرمز ا
  0097022420018اتف: ھ
  0097022420019اكس: ف
  00970599735414وال: ج
 dawoud@asycuda.psلكتروني: إريد ب

  
  الكيملكريم ابد عحر سلسيدة ا
  المكوسولجمارك ا ،ديرم

  المكوسوارك لجمللعامة ا اإلدارة
  795 :.ب.ص
  00972لبريدي: الرمز ا
  فلسطين، ام هللار
  009722297836اتف: ھ
  0097222978735اكس: ف
  00972599111565وال: ج
  Milka_honey2008@live.comلكتروني: إريد ب
  صرم
  
  سعد بھجات أسامةلسيد ا

  مبرمج، ثاني إحصائي
  واإلحصاءلعامة التعبئة للمركزي الجھاز ا

  مدينة نصر، شارع صالح سالم 3
  لقاھرةا 2086 :.ب.ص
  24024086اتف: ھ
  24024099اكس: ف
  0128799358وال: ج
 Osama_saad_666@yahoo.comلكتروني: إريد ب

  
  حليمة أبوالعنين  أبولسيد محمد ا
  مركزية إدارةيس ئر
  لمصريةالجمارك اصلحة م
  ، براج وزارة الماليةأ ،لقاھرة، ش امتداد رمسيسا

  الدور العاشر ،)3برج رقم (   
  11765لبريدي: الرمز ا
  20223422084اتف: ھ
  20223422282اكس: ف
  2020126149576وال: ج
 oo.comMohaao@yahلكتروني: إريد ب

  
  لرزاقابد على عنى ملسيدة ا
  القتصاديةالبحوث اطاع قام عدير مائب ن
  لمصريالمركزي البنك ا

  القاھرة ،شارع الجمھورية 54
  11511لبريدي: الرمز ا
  00202167771231اتف: ھ
  0020225976022اكس: ف
  0020121749344وال: ج
 mona.aly@cbe.org.rgلكتروني: إريد ب

  
  لسعوديةاالمملكة العربية 

  
  وشانحلا مدمحلسيد شھيل ا
  التجارة الخارجية المكلف إحصاءات إدارةدير م
  المعلوماتولعامة ا اإلحصاءاتصلحة م

  3735 :.ب.ص
  لرياضا 11481 :لبريديالرمز ا
  0096614026675اتف: ھ
  0096614026675اكس: ف
  00966505467713وال: ج
 Alhowshan@cds.gov.saلكتروني: إد ريب

  
  
  

  (تابع) لسعوديةاالمملكة العربية 
  
  لسيد علي صالح الحصينيا
  إحصاءخصائي أ
  المعلوماتولعامة ا اإلحصاءاتصلحة م

  3735 :.ب.ص
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  لرياضا 11481لبريدي: الرمز ا
  0096614014138اتف: ھ
  0096614059493اكس: ف
  00966505465689وال: ج
 aalhossini@cds.gov.saلكتروني: إريد ب

  
  لسيد ابراھيم محمد بن معيوفا
  ئيس قسم ميزان المدفوعات والتجارة الخارجيةر
  لسعوديالعربي النقد اؤسسة م
  شارع المعذر ،لرياضا

  2992 :.ب.ص
  لرياضا 11169 لبريدي:الرمز ا
  0096614633000اتف: ھ

0096614633628  
  0096614632439اكس: ف
  00966506431017وال: ج
 ialmayoof@sama.org.saلكتروني: إريد ب

  
  
  
  لسيد محمد ابراھيم الفوزانا
  ستشار اقتصاديم
  لسعوديالعربي النقد اؤسسة م

  ،مؤسسة النقد العربي السعوديارع المعذر ش
  المركز الرئيسي  
  2992 :.ب.ص
  11169لبريدي: الرمز ا
  0096614662223اتف: ھ
  0096614662439اكس: ف
  00966552222798وال: ج
 Alfozan2000@yahoo.comلكتروني: إريد ب

  
  ليمنا

  
  لقرشيا هللابد عاسين يياد السيد ا
  التجارة الداخلية إحصاءات إدارةدير م
 لإلحصاءلمركزي الجھاز ا
  لحريةاارع ش
  نعاءص 13434 :.ب.ص
  009671255425  اتف:ھ

  009671250618  
  009671250619  

  009671250664اكس: ف
  00967771458289وال: ج
 eyadk72@gmail.comلكتروني: إريد ب

  
  المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  -اءب

 
 )UNCTAD( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

  
Ms. Scarlett Fondeur Gil 
Associate Economic Affairs Officer,  
ICT Analysis Section 
Palais des nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: 41(0)229174895 
Fax: 41(0)229170052 
E-mail: scarlett.fondeur.gil@unctad.org 
 emeasurement@unctad.org 

 )OECD( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 
Mr. Andreas Lindner 
Chief, Head of Trade and Globalisation Statistics 
Section (TAGS) 
Tel.: 331 4524 9544 
Fax: 331 4524 9814 
E-mail: andreas.lindner@oecd.org 

  
  
  

  
  الخبراء  -جيم

  
Mr. Roger Purdue  
Consultant 
2612 Killarney Road 
Victoria, V8P 348 
DC CANADA 
Tel.: 250 2986953 
E-mail: rogerpurdue@hotmail.com 

  
  
  
  
 

  )اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (  -الد
  

  السيدة فتحية عبد الفاضل
  رئيس فريق

  اإلحصاء إدارة
 009611981301ھاتف: 
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 009611981510فاكس: 
 abdelfadil@un.orgبريد إلكتروني: 

  
  السيدة زينة سنو

 إحصائيباحث 

  اإلحصاء إدارة
 009611981301ھاتف: 
  009611981510فاكس: 

  sinnoz@un.orgبريد إلكتروني: 
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 الثانيالمرفق 
  

  قائمة الوثائق
  

 العنوان

 )(عربي وانكليزي مذكرة توضيحية

 جدول تنظيم األعمال (عربي وانكليزي)

 2008حزيران/يونيو  15- 12القاھرة  –توصيات ورشة عمل جودة البيانات واألرقام القياسية للتجارة الخارجية 

Consultant Report: Strengthening Statistical Capacity with Respect to International Merchandize Trade 
and E-Commerce 

 إدارة التجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات –ورقة قطرية: التجارة االلكترونية في مملكة البحرين 

 ورقة قطرية: التجارة االلكترونية في السودان

Workshop on Measuring E-Commerce as part of IMTS (consultant PowerPoint presentation) 

الجھاز المركزي  –رة الدولية في البضائع وتجميع إحصاءات التجارة االلكترونية في فلسطين ورقة قطرية: إحصاءات التجا
 لإلحصاء الفلسطيني

 دبي العالمية –ورقة قطرية: النظام المتكامل لإلحصاءات االلكترونية والتجارية 

اإلدارة العامة  –رونية في مصر إحصاءات التجارة الخارجية في البضائع وتجميع إحصاءات التجارة االلكتورقة قطرية: 
 الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (عربي وانكليزي) –لبرمجيات التجارة والمؤشرات 

OECDs Work on External Trade Indicators 

Challenges of Measuring E-Commerce in International Trade - UNCTAD 

 اإلسكوا –االلكترونية  ملخص استبيان حول إحصاءات التجارة

 اإلسكواوضعية مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

External Trade Indicators: linking trade and business statistics (OECD) 

External Trade Indicators: OECDs Economic Globalisation Indicators- the trade chapter  

Information and Telecommunication Technology in Saudi Arabia 

E-Commerce in Saudi Arabia: adoption and perspectives 

Summary of the Methodology for Assessing the Dynamics and Impacts of Electronic Commerce (OECD) 

Cross-Border Electronic Commerce and International Trade Statistics  

E-Commerce Statistics: explanation and sources 

Measuring E-Commerce: developments in the United Kingdom 

Defining and Measuring Electronic Commerce: towards the development of an OECD methodology 

EC-Learnings: how to measure E-Commerce 

Revisions and Additions to the Core List of ICI Indicators 
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 العنوان

The Global Information Society: a Statistical View 

United Nations Conference on Trade and Development: Manual for the Production of Statistics on the 
Information Economy- 2009 revised edition 

Report of the Partnership on Measuring Information and Communication Technologies for development: 
information and communication technology statistics (E/CN.3/2009/19)  

المعلومات  تقرير الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية: إحصاءات تكنولوجيا
 )E/CN.3/2009/19(واالتصاالت 

Regional Profile of the Information Society in Western Asia (E/ESCWA/ICTD/2007/15) 

  
  


