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محتويات العرض



 رسم توضيحي لكيفية عمل مشروع التجارة الخارجية

 

مصلحة الجمارك 

 وهيئة الرقابة

التحويل 

 االلكـتروني

قاعدة البيانات

لي
ٓ
 البرنامج اال



ر  اب أي مؤش د حس ي عن دف الرئيس ان اله
ق  ر دقي ي مؤش ول عل و الحص ائي ه احص

ك اال ب ي ذل ات وال يتثن ن البيان ر ع د ومعب ع
اعداد البيانات بصورة صحيحة

اعداد البيانات االساسية:أوال



ي  در االساس ي المص ة ه جالت الجمركي ر الس تعتب
ة لل ارة الدولي بضائع للبيانات المتعلقة باحصاءات التج

ي السج الت لذلك سوف نعتمد في بيانات الواردات  عل
ات الصادرات فسو ا يخص بيان ا فيم ف الجمركية ، أم
ة للرق ة العام ن الهيئ واردة م ة تعتمد علي البيانات ال اب

علي الصادرات والواردات 

مصادر البيانات:ثانيا



مراقبة الجودة  بالتحقق من صحة الرموز
جودة البيانات

ةمراقبة الجودة  بالتحقق من صحة القيمة والكمي

ع الرمو وز الخاصة بتصنيف السلع م ة الرم ق من مطابق ق التحق ز عن طري
الخاصة بالتعريفة الجمركية

 ات وائم وحدة الكمي ائية االحص(قوائم الرموز الخاصة ببلد المنشأ والقدوم وق
والجمركية والوزن

تم استيراده ي ي ة للبضائع الت ة المعقول ن القيم ق م ق التحق ك عن الطري ا وذل
بتوفير قوائم لقيم الوحدة من السلع 

 اتجاهات السالسل الزمنية لقيمة الوحدة من السلع



   تم االعتماد علي برنامجSTATA

 هتم التعامل مع بيانات الصادرات و الواردات كال علي حد
 تم استبعاد بيانات البترول من البيانات
 هي سنة االساس  2010اعتبار سنة

االساسيةالمنهج المتبع في اعداد البيانات : ثالثا



األوزان والكميات 

تحتوي بيانات الواردات 
:علي
  الكمية االحصائية
 القائمالوزن

تحتوي بيانات الواردات 
:علي
  الكمية االحصائية
الكمية الجمركية
الوزن الصافي
الوزن القائم

الصادرات الواردات



األوزان والكميات

تحتوي بيانات الواردات 
:علي
 بيانات صفرية
بيانات مفقودة
بيانات سالبة
بيانات موجبة

الواردات

السنة
   كود الجمرك
 الدفتر رقم
 46رقم



)وحدات(األوزان والكميات

:تحتوي بيانات الواردات علي
وحدات قياس لها وصف

وحدات قياس ليس لها وصف

الواردات



بند التعريفة

الواردات

في كل  1تكرار البنود في شهر 
السنين

تكرار البنود في كل شهر في كل 
السنين



ي -1 ة او ف نة المقارن ي س واء ف ا س لعة واختفاءه ور الس  ظه
)الموسمية(سنةاالساس 

لعة  -2 فات الس ي مواص ر ف ذي(تغيي ري وال رة واخ ين فت   ب
)يؤدي الي تذبذب السعر بعيدا علي الية السوق 

ي األوزان  -3 ة ف وارد خاص ادر وال ات الص ي بيان اء ف أخط
والكميات

دولي  -4 نيف ال يح التص نيف ) HS code(تنق ة تص ك بتجزئ وذل
.معين او ادماج تصنيففين او اكثر في تصنيف واحد

يةالخارجحساب الرقم القياسي للتجارة مشاكل :رابعا




