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للسلع الخارجية التجارة إحصاءات بيانات إعداد يتم  ً  دليل( ةالمتحد لألمم التابعة الدولية للتوصيات وفقا
  .)والتعاريف المفاهيم -2010 عام ITMS الدولية التجارة  إحصاءات

عالبضائ جميع تصنيف يتم واسع نطاق على التصدير وإعادة والواردات الصادرات بيانات تجميع يتم  ً  وفقا
 نظامال من معدلة نسخة وهو الخليجي، التعاون مجلس لدول الجمركية التعرفة وقانون الموحد الجمارك لقانون

.الدولي المنسق

 فيه يتم والذي ،الخاص التجارة نظام هو قطر دولة في الخارجية التجارة إحصاءات في المعتمد األساس إن
 البيان( والتصدير االستيراد معامالت وثائق من المستوردة أو المصدرة البضاعة على الجمركي التخليص
 صولهاو تاريخ عن النظر بصرف الجمركي التخليص تاريخ هو البضاعة تسجيل تاريخ يعتبر حيث ،)الجمركي
.الجمركية المستودعات في إيداعها أو الدولة حدود أو مطاراتها أو  القطرية للموانئ

المستوردة أو المصدرة للبضاعة الجمركي التخليص تاريخ هو التسجيل تاريخ                      
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...التجارة الخارجية في دولة قطر تستقي بياناتها من عدة مصادر 

:  إحصاءات الواردات وإعادة التصدير) 1(
 المصدر وه الجمركي البيان نموذج ويعتبر التصدير، وإعادة الواردات لبيانات الرئيسي المصدر هي للجمارك العامة الهيئة تعتبر

 تدفق فإن اءواإلحص التنموي التخطيط ووزارة للجمارك العامة الهيئة بين اإللكتروني الربط عملية إتمام وبعد .البيانات لتلك الوحيد
Government ( الحكومية الشبكة خالل من تتم البيانات Network(  GN  

 على شبكة  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءنهاية كل شهر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحميل نسخة احتياطية لملف األوراكل الى سيرفر في
GNالحكومية 

 تجارة بتحميل الملف من سيرفر الهيئة العامة للجمارك إلى قاعدة بيانات الالتخطيط التنموي واإلحصاء تقوم إدارة نظم المعلومات في وزارة
) SIS( الخارجية على الملف المؤقت 

 
... أساسيين مصدرين من شهرية بصورة الصادرات بيانات استالم يتم :الصادرات إحصاءات )2(
الصادرات إجمالي من %95 حوالي البيانات هذه وتغطي ،2013 عام ابريل شهر من شهري بشكل تتوارد البيانات ابتدأت :المصدرة الشركات 

 الطبيعي الغاز االلمونيوم، الحديد، الكيماوية، األسمدة البتروكيماويات، النفطية، المكررات الخام، البترول( بيانات على تشمل حيث القطرية
)األخرى الرئيسية والمنتجات

الحكومية الشبكة عبر استالمها ويتم الشهرية، الصادرات بيانات من )%5( حوالي تشكل :للجمارك العامة الهيئة GN
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.i5 تشكل للجمارك العامة الهيئة من المستلمة الصادرات إحصاءات :الصادرات إحصاءات%  ً  من تقريبا
 يتم يثح النفطية والمكررات والغاز البترول بيانات على تحتوي وال قطر لدولة الشهرية الصادرات بيانات

الرئيسي مصدرها من استالمها

.iiالعامة الهيئة من المستلمة التصدير وإعادة الواردات إحصاءات :التصدير وإعادة الواردات إحصاءات 
 لحقو جميع على وتحتوي قطر لدولة الشهرية التصدير وإعادة الواردات بيانات من %100 تشكل للجمارك

   للجمارك العامة الهيئة في المعتمد الجمركي البيان
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 البياناتإدخال:
اإللكترونية الشبكة عبر للجمارك العامة الهيئة من عبر المستلمة البيانات إدخال يتم GN للتدقيق مؤقتة ملفات في 

أوراكل نظام على دائمة صفة ذات بيانات إلى نقلها يتم ثم ومن والمراجعة
وإجراء الزمنية بالسلسلة ومقارنتها عليها والتدقيق معالجتها تتم التصدير شركات من المستلمة الصادرات إحصاءات 

ً  إدخالها ثم ومن الالزمة التحويالت الخارجية التجارة موظفي قبل من الخارجية التجارة لبرنامج يدويا

تنقية البيانات:
بلدو السلعة رمز من كل من المرفوضة البيانات معالجة( المؤقتة الملفات على للبيانات األولية المعالجة تتم 

)صفر الوزن أو القيمة ذات والسلع المصدر أو المنشأ
السابقة األشهر /السنوات بيانات مع معينة لسلعة الوحدة )سعر( قيمة توافق من التأكد يتم
 ً )والوجهة والقيمة، الكمية،( عن ناقصة أو خاطئة معلومات هناك تكون ما غالبا
الالزمة التعديالت إلجراء أو البيانات وتأكيد إلقرار إما البيانات مصادر مع التواصل يتم

 
مراجعة الجداول قبل النشر:

اتالبيان واتساق جودة لضمان )السلع وحسب المصدر/المنشأ دول حسب والصادرات الواردات( الجداول مراجعة يتم            7
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السرية )1(
 البيانات مزودي قبل من المقدمة والمعلومات البيانات سرية 2011 لعام )2( رقم قطر، دولة في اإلحصاء قانون يضمن

... اآلتية المواد حسب فقط إحصائية ألغراض واستخدامها
 طالعباال المخولين غير إلى إفشاؤها يجوز وال سرية، واألفراد المنشآت وهويات بأسماء المتعلقة البيانات جميع تكون" :)7( مادةال1.

"الشأن صاحب من كتابية بموافقة إال عليها
 لمباشرا التعريف لمنع الالزمة والتدابير اإلجراءات اتخاذ وعليها المعلومات، مصدر عن بيانات أية نشر للسلطات يجوز ال" :)9( المادة2.

"المعلومات مصدر بهوية المباشر غير أو

 اإلحصائي العرض )2(
البيانات وتشمل .مختلفة نشرات خالل من )الكيلوغرام( بـ والوزن ،)القطري الريال( بـ والواردات الصادرات قيم نشر يتم 

 رموز إلى باإلضافة التفريغ، أو الشحن وميناء معروف، مقصد آخر أو المنشأ وبلد الوحدات، عدد على المفصلة
,HS( :المختلفة التصنيف SITC, BEC(. التغير تحليل الصحفية البيانات وتشمل )النسبي )الربعي/السنوي.  
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نشر وتتم ،المراجعة سياسة ذلك في بما البيانات سرية على تركز قطر دولة في اإلحصائية البيانات لنشر سياسة هناك 
... كاآلتي اإلحصاءات

المنسق النظام من الرابع الحد مستوى على تنشر :الصادرات إحصاءات  )1(         
المنسق النظام من الثامن الحد مستوى على تنشر :التصدير وإعادة الواردات إحصاءات  )2(            

في لمتبعةا النشر سياسة حسب الخارجية التجارة إلحصاءات التفصيلية اإلحصاءات تُنشر :النشر قنوات 
ً  واإلحصاء التنموي التخطيط وزارة   شكل على إلكترونيا

ً  ... الخارجية التجارة إلحصاءات )سنوي – سنوي ربع - شهري( تقرير )1(          إلكترونيا
 ونافذة السنوية اإلحصائية المجموعة عبر موجز تحليل مع جنب إلى جنبًا الخارجية للتجارة اإلحصائية الجداول )2(         

ً  ... سنوي ربع بشكل قطر لدولة االقتصادية اإلحصاءات على ً  إلكترونيا   وورقيا
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 http://www.mdps.gov.qa/Eng/index.htm
 http://www.qalm.gov.qa/
 http://ftp.mdps.gov.qa:8088/
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التصانيف و االدلة المستخدمة لتبويب بيانات التجارة الخارجية

التصنيف الدولي الموحد
SITC

فصل 67أقسام و  10يتكون من 

تصنيفات فرعية

التصنيف حسب استخدام الموادالتصنيف حسب طبيعة المواد

مواد خام•
مواد نصف مصنعة•
مواد مصنعة•

سلع استهالكية مباشرة•
سلع وسيطة•
سلع رأسمالية•

النظام المنسق
HS

فصل 97قسم  و  21يتكون من 

التصنيف حسب الفئات 
االقتصادية الواسعة

BEC

مجاميع رئيسية 7يتكون من 
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...التحديات 
  2010تنفيذ إحصاءات التجارة الدولية السلعية لعام )IMTS2010(
 إحصاءات الصادرات القطريةإدخال نظام الربط اإللكتروني مع مصادر

... الخطط المستقبلية
البياناتعملية تنقيح  اعتماد آلية معتمدة في
  الوارداتالبحث عن مصادر بيانات جديدة لملء الثغرات في بيانات
 مجلس  مع المركز اإلحصائي لدول الخليج العربي من أجل مواءمة إحصاءات التجارة الخارجية بين دولالتنسيق

الخليجيالتعاون 
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