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دمة: ة عن  مق ت الورق ة تحدث داي ة، في الب تعريف مفهوم التجارة الخارجي
تناولت القضايا ثم  ، H.S لتصنيف وتبويب السلع والتعريف بالنظام المنسق

  التالية : 
در جداول التجارة الخارجية التي يقوم البنك المركزي االردني  اوال : مص

  باعدادها ضمن نشرته االحصائية الشهرية وتقريره السنوي . 
ف العمل القائم في دائرة  ثانيا ك المركزي االردني نبحاث في الباال: وص

  العداد جداول التجارة الخارجية .
عار  : ثالثا ية الس المنهجية المتبعة في البنك المركزي العداد االرقام القياس

 وكميات الصادرات والمستوردات.
: اهم المشاكل التي تواجه الفنيين في احتساب االرقام القياسية للتجارة  رابعا

  الخارجية .
 الوضع المستقبلي لتحديث منهجية االرقام القياسية. :خامسا

ا:   ادس عار وكميات مثال تطبيقي عس ي الس اب الرقم القياس لى احتس
عار وكميات  ي الس اب الرقم القياس ادرات، ومثال تطبيقي على احتس الص

  المستوردات. 
  

  
  مفهوم التجارة الخارجية

تعرف التجارة الخارجية على انها بيان احصائي يعبر عن حركة تدفق 
البضائع بين االردن وبلدان العالم وتساوي مجموع الصادرات الوطنية 

والمستوردات، ويعرف الميزان التجاري بانه الفرق بين الصادرات السلعية 
والمستوردات السلعية، وتصنيف الجداول االحصائية للتجارة الخارجية 

ب جداول التعريفة الجمركية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع حس
(H.S).  

  وفيما يلي التعريف بابرز البنود:
  المستوردات  -1

لع من غير المقيمين الى المقيمين  توردات عبارة عن نقل ملكية الس المس
وقية  توردات بالقيمة الس في المملكة. ومن الناحية النظرية يجب ان تقيم المس

در مفي  ، إال انه في الواقع العملي (FOB)ه نالحدود الجمركية للبلد الذي تص
وقية في الحدود الجمركية للبلد  اس القيمة الس توردات على اس تقيم المس

لع الواردة لمقيمين عبر (CIF)المستورد  . وعليه فان المستوردات تشمل الس
ة في مراكز ات جمركي ان ا بي ة وينظم يه ة لمملك دود الجمركي التخليص  الح

  الجمركية. 



عام  باراُ من  مة بتطبيق منهجية  1996واعت عا اءات ال بدأت دائرة االحص
جيل البيانات الجمركية في المراكز الجمركية بدال من  جديدة تعتمد تاريخ تس
توردة. وقد تم تطبيق هذه  لعة مس تاريخ التخليص عليها باعتبار ان الس

لع التموينية 1997المنهجية لعام  اب وزارة التموين  على الس توردة لحس المس
  فقط.

  الصادرات الوطنية -2
لع من المقيمين في المملكة  ادرات الوطنية عبارة عن نقل ملكية الس الص
دود  ة في الح وقي ة الس القيم ادرات ب إلى غير المقيمين. ويتم تقييم الص

در منها  مل (FOB)الجمركية للبلد الذي تص ادرات تش ، وفي الواقع فان الص
لع نات  الس يا به ب لة لغير المقيمين عبر الحدود الجمركية. وينظم  المرس

  جمركية في مراكز التخليص الجمركية للمملكة.
  البضائع المعاد تصديرها -3

ب التعريف اعاله) التي اعيد  توردات (حس وهي ذلك الجزء من المس
كل أو في الجوهر.  ديرها إلى الخارج دون أن يطرأ عليها تعديل في الش تص

اعة وتحس عر البض اس س ديرها على اس ائع المعاد تص  (FOB)ب قيمة البض
  بالدينار االردني في مراكز الخروج األردنية.

  .H.Sالتعريف بالنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 
ان االطراف المتعاقدة على االتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب 

ل بتاريخ  لع التي تمت في بروكس ئت تحت  1983يونيو  14الس والتي انش
لدولي  جارة ا هيل الت ها في تس عاون الجمركي. رغبة من ية مجلس الت رعا
وتسهيل جمع وموازنة وتحليل االحصائيات وخاصة ما يتعلق منها بالتجارة 
ف  تترتب على اعادة وص الدولية. ورغبة منها في خفض التكاليف التي س

لع عند انتقالها من نظا نيف وتبويب الس من تص نيف الى نظام اخر ض م تص
مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وارساله البيانات. 

شكال التجارة الدولي تقتضي اجراء  اوإدراك منها بأن التغيرات في التقنية وا
ل في  مبر  15تعديالت مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكس ديس

ا بان د1950 يل المطلوبة لالغراض الجمركية م. واذ تدرك ايض رجة التفاص
الح التجارية قد  ائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المص واالحص
ار  وص عليها في الجداول الملحق باالتفاقية المش زادت كثيرا عما هو منص

ا  ً  أعالهإليه ا ا  وإدراك ةمنه ة الغراض  ألهمي اثل ة والمم دقيق ات ال ان البي
ات التجارة الدولي. تخدامه  مفاوض ق معد الس وادراكا منها بان النظام المنس

ائل النقل. وادراكا  ائيات النقل لمختلف وس حن واحص الغراض تعاريف الش
لع التجارية  ف الس وف يدمج في انظمة وص ق س منها بان النظام المنس



وتبويبها ال بعد حد ممكن. وادراكا منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على 
ة الى ا ل ات تجارة الواردات توثيق الص ائي ا بين احص د ممكن م د ح بع

ائيات االنتاج.  ادرات واحص ً والص لة  وإدراكا منها بوجوب االبقاء على ص
نيف التجارة الدولية الموحد لهيئة األمم.  ق وتص وثيقة بين النظام المنس
ار اليها انفا من خالل جدول  وادراكا منها للرغبة في تلبية الحاجيات المش

ا الح تعريفي/ احص تعماله من قبل مختلف المص لح الس ئي موحد يص
ق  ة بالتجارة الدولية. وادراكا منها الهمية مواكبة النظام المنس المختص
كال التجارة الدولية. وبعد ان اخذت  للتغيرات التي تطرأ على التقنية او اش
ق  بعين االعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنس

أها مجلس التعاون الجمركية. وانها اذ تدرك بأن اتفاقية الجدول التي أن ش
ل في  مبر  15التي تمت ببروكس اعدت على تحقيق بعض 1950ديس م وقد س

تائج المرجوة في هذا المجال  هذه األهداف إال ان الطريق المثلى لتحقيق الن
  تتمثل في ابرام اتفاقية دولية جديدة. قد اتفقت على ما يلي:

لنظام المنسق لوصف وتبويب السلع "والذي سيشار اليه فيما يلي ب ان "ا -أ
من البنود الفرعية ورموزها  ق" يعني الجدول الذي يتض "النظم المنس

ول ومالحظات البنود الفرعية والقواعد العامة الأالرقمية و ام والفص قس
  لتفسير النظام المنصوص عليها في ملحق االتفاقية.

ريع كل "جدول التعريفة الجمر -ب ى تش كية" يعني الجدول المعمول بمقتض
د ألغر اق ة اطرف متع وم الجمركي ائع  علىض فرض الرس البض

  المستوردة.
ائية"الجداول  -ج ائع المعمول من قبل الطرف اإلحص " تعني جداول البض

توردات أو  ة للمس اري اءات التج ات عن االحص ان د لجمع بي اق المتع
  الصادرات.

ائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول "الجدول التعريفي  -د االحص
قانون الطرف  قة في  ية والمطب ائ جداول االحص ية وال فة الجمرك التعري

  االستيراد. دالمتعاقد للتصريح عن البضائع عن
  : مصدر بيانات التجارة الخارجية:    اوال

هري  كل ش يقوم البنك المركزي باعداد جداول التجارة الخارجية بش
نوي مت ديرها التي وس درة والمعاد تص توردة والمص لع المس منة قيم الس ض

مصدر بياناتها دائرة االحصاءات العامة، كما تقوم دائرة االحصاءات العامة 
تور لع المس افة الى كمية الس اءات باالض ر هذه االحص درة دبنش ة والمص

من  نوي في مجلدين، يتكون كل مجلد من ثالثة اجزاء، حيث تتض كل س بش
ب اجزاء ال ديرها حس لع المعاد تص ادرات الوطنية والس مجلد االول الص



نف  ب الص توردات حس در اليها، وكذلك المس لعة والبلدان المص نف الس ص
والبلدان المستوردة منها، وبعض الجداول االحصائية االخرى، كما تتضمن 
در اليها  ب البلدان المص ادرات الوطنية حس اجزاء المجلد الثاني الص

نف، والمس ارة والص نف، كما تجدر االش أ والص ب بلدان المنش توردات حس
ادرات  رة آالف دينار، والص توردات التي تقل قيمتها عن عش ان المس
ة آالف ال  ديرها التي تقل قيمتها عن خمس ائع المعاد تص الوطنية والبض
اءات التجارة الخارجية (المجلد  نوية الحص رة الس لة في النش تظهر منفص

  بند "المواد االخرى"االول) بل تدخل ضمن 
ا دائرة  داده اع ة التي تقوم ب ارجي ارة الخ اءات التج ل قوائم احص م تش
درة والمعاد  توردة والمص لع المس اءات العامة على قيم وكميات الس االحص
تصديرها حسب فصول التعريفة الجمركية ورموزها الرقمية للنظام المنسق 

لع  نيف وتبويب الس نيف الدولي  (.H.S)لتص مل (S.I.T.C)والتص ، كما يش
ائع المارة بالترانزيت بفرع در يالبض ها العربي والدولي عبر االردن، ومص

ة  ام ارك الع ة الواردة من دائرة الجم ات الجمركي ان ات هو البي ذه المعلوم ه
توردات االردن من  تثناء قيمة وكمية مس ومختلف المراكز الجمركية باس

ركة م تقاته حيث تؤخذ من ش فاة البترول األردنية. البترول الخام ومش ص
مدة  فات الخام واالس ادرات االردن الوطنية من الفوس وتؤخذ قيم وكميات ص
ركة البوتاس العربية  فوريك األردنية، والبوتاس الخام من ش وحامض الفس

بو ادر عن البنك  تحس مي للدوالر الص عر الرس قيمة لهذه المواد بالس
اد اب قيمة الص ركات، وتم حس رات الوطنية والمعاد المركزي وبعض الش

تصديرها على اساس (فوب) بالدينار االردني متضمنة المصاريف المترتبة 
يف)  اس (س توردات على اس اب قيمة المس عليها حتى مراكز الخروج وحس
مي للعملة  عر الرس اس الس مراكز التخليص، بالدينار االردني على اس

افاً اليها التأمين  توردات مض حن من االجنبية، أي قيمة المس واجور الش
  المنشأ حتى أول مركز جمركي اردني.

 المصدرة الى والخضار ومن المالحظ ايضاً انه عند تقيم اسعار والفواكه
ادر  عر للجملة كما هو ص اءات العامة اعلى س الخارج تعتمد دائرة االحص

ار المركزي في عمان، باعتبار اقرب وق الخض ما يكون الى  عن ادارة س
ر اللجنة  منتها محاض يات التي تض تناداً للتوص ديري، وذلك اس عر التص الس
كلة من ممثلين عن  ار والفواكه المش عار الخض الفنية المكلفة باعادة تقييم اس
كل من دائرة االحصاءات العامة ودائرة الجمارك ووزارة الزراعة ومؤسسة 

قد تم تطبيق ا نة  بأ ماً  ويق الزراعي، عل لة على التس عر األعلى للجم لس
  .1992/8/1الصادرات الزراعية منذ تاريخ 

اءات  اءات التجارة الخارجية التي تزود دائرة االحص مل قوائم احص كما تش
العامة بها البنك المركزي قيم وكميات المستوردات والصادرات الوطنية مع 

توباقي دول العالم االخرى األوروبياالتحاد  ودولالبلدان العربية  مل ، وتش
ب االغراض  لعي للتجارة الخارجية حس هذه القوائم على التركيب الس



نيف الدولي  ادية والتص ق  (S.I.T.C)االقتص والتوزيع  (H.S)والنظام المنس
  الجغرافي للصادرات الوطنية والمستوردات.

اما بالنسبة لالرقام القياسية لسعر الوحدة ووحدة الكمية للصادرات 
  باعدادها البنك المركزي األردني والمستوردات، فيقوم

  
  
  
 

ا :  اني ارة ث داول التج داد ج اث إلع ائم في دائرة األبح ل الق ف العم وص
  الخارجية

  
العمل القائم في دائرة األبحاث  معرفةالدراسة إلى  ا الجزء منهدف هذي

الخارجية المستخدمة في النشرة اإلحصائية الشهرية  التجاره إلعداد جداول
سنوي وإيجاد أفضل الطرق لنقل البيانات من دائرة اإلحصاءات  والتقرير ال
بة للنقل ومن ثم معالجة هذه  ائط المناس العامة لتحديد طريقة النقل والوس

  البيانات. 
  جداول التركيب السلعي: تقسم هذه الجداول إلى ثالثة أقسام هي: 

ادية (  .1 ب األغراض االقتص لعي للتجارة الخارجية حس اجع رالتركيب الس
  ).في النشرة االحصائية الشهرية للبنك المركزي االردني 36جدول 

اءات  وفات  واردة من دائرة االحص يتم إعداد هذه الجدول من ثالث كش
در ف االول   بيانات المواد المص هر  ةالعامة حيث يمثل الكش خالل ش

ف الثاني معين ومن ب هر في حين يمثل الكش نة وحتى ذلك الش داية الس
نة حتى ذلك  هر معين ومن بداية الس ديرها لش بيانات المواد المعاد تص
هر معين  توردة خالل ش ف الثالث بيانات المواد المس هر ويمثل الكش الش
وفات على  هر، يتم تفريغ بيانات هذه الكش نة حتى ذلك الش ومن بداية الس

وهو رمز متفق عليه   Economic Functionعتماد على جدول خاص  باال
اءات  بين دائرة األبحاث في البنك المركزي األردني وبين دائرة االحص

في النشرة االحصائية  36راجع جدول العامة وقد يمثل كل بند من بنود (
هرية للبنك المركزي االردني ل جمع أكثر من الش  Economic) حاص

Function در ً ويكون م ا ات الواردة من دائرة مع وف ج على الكش
  على حده.  Economic Functionاالحصاءات العامة مجموع كل 

ادرات الوطنية ( . 2 لعي للص رة  37راجع جدول التركيب الس في النش
  ). االحصائية الشهرية للبنك المركزي االردني



توردات ( . 3 لعي للمس ائية  في 38راجع جدول التركيب الس رة االحص النش
  ).الشهرية للبنك المركزي االردني

يبين هذان الجدوالن قيم الصادرات الوطنية والمستوردات مصنفة حسب  
نيف الدولي  ق  .S.I.T.Cالتص هر معين ومن  .H.Sوالنظام المنس خالل ش

لع في هذين الجدولين  م الس هر حيث تقس نة حتى نهاية ذلك الش بداية الس
ية ( ع مجموعات رئيس ) تندرج تحتها مجموعات Sectors 9-0إلى تس

لع مع األخذ Chapters 09-00فرعية (ال ) تمثل كل منها مجموعة من الس
ظهر ا حيث يُ بعين االعتبار إمكانية تغير المجموعات الفرعية حسب قيمه

ماً، إال أن هذا التغير يحدث خالل فترات  الجدول المواد األكثر قيمة دائ
ة  اف ب أن تظهر ك ذا التغير يج دوث ه ال ح ددة وفي ح ة غير مح طويل

ة ( ة الفرعي ات المجموع دول S.I.T.C. Chapterمعلوم دة في الج دي ) الج
ابقة. وترد معلومات كل جدوكحتى لو  ل انت المعلومات عن فترات س

اءات العامة  حيث يبين  التركيب  ف خاص من دائرة االحص من كش
ادرات الوطنية في حين يبين  لعي للص تورالس لعي للمس دات التركيب الس

  للصادرات وللمستوردات.ويتم تفريغها على نموذج خاص لكل منهما 
  

  جداول التوزيع الجغرافي:
  تقسم هذه الجداول إلى خمسة أقسام هي:

ية (. التوزيع 1 ادرات الوطن رة  39راجع جدول الجغرافي للص في النش
  ). االحصائية الشهرية للبنك المركزي االردني

توردات (2 ائية  40راجع جدول . التوزيع الجغرافي للمس رة االحص في النش
  ). الشهرية للبنك المركزي االردني

توردات    ادرات الوطنية والمس يبين هذان الجدوالن مجموع قيم الص
ب الوطني نفة حس توردات من وإلى دول العالم والتي تكون مص ة والمس

نيف الدول نيف دول  يالتص م هذا التص للدول والمجموعات حيث يقس
ات  ا مجموع درج تحته ة تن اطق الجغرافي ة من المن الم إلى مجموع الع
معينة من الدول. ويؤخذ بعين االعتبار إمكانية عدم ظهور كافة الدول 

ة ة معين ة لمجموع دول التي تكون قيم  المنتمي دول ال ث يظهر الج حي
دول من واقع  ذا الج ات ه ان ا كبيرة. وترد بي ة معه ارجي ارة الخ التج
توردات ويتم  ادرات و للمس اءات العامة  للص وفات من دائرة االحص كش
تفريغ معلوماتها على جداول خاصة  للصادرات للمستوردات. حيث يتم 

وتفريغها على الجدول حسب اختيار مجاميع الصادرات أو المستوردات 



افة  هر باإلض الدول والمنطقة الجغرافية وتغطي البيانات الواردة فترة ش
  إلى الفترة من بداية السنة حتى نهاية ذلك الشهر. 

ية (3 لدول العرب ية إلى ا ادرات الوطن رة  41راجع جدول . الص في النش
  ).االحصائية الشهرية للبنك المركزي االردني

توردات 4 ائية  42راجع جدول من الدول العربية (. المس رة االحص في النش
  ).الشهرية للبنك المركزي االردني

توردات من دول االتحاد األوروبي (5 رة  43راجع جدول . المس في النش
  ).االحصائية الشهرية للبنك المركزي االردني

) قيم الصادرات الوطنية والمستوردات إلى ومن 42، 41يبين (الجدوالن 
دول دول  ال ا يبين (الج ة فيم اد 43العربي توردات من دول االتح ) المس

اءات  ة بهذه الجداول من دائرة اإلحص األوروبي وترد البيانات الخاص
ية   لدول العرب توردات من ا ية المس لدول العرب ادرات ل مة  الص عا ال
ب  نفة حس توردات من دول االتحاد األوروبي، وتكون البيانات مص المس

وتغطي فترة شهر معين ومن بداية السنة حتى  .S.I.T.Cالتصنيف الدولي 
لع حيث  هر ويؤخذ بعين االعتبار عدم ظهور بعض الس نهاية ذلك الش
ات من  ان اً، وتفرغ البي لع ذات القيم األعلى دائم داول الس تظهر الج
توردات عربية  ادرات عربية مس ة بها ص وفات على جداول خاص الكش

توردات إتحاد أوروبي. ويتم إع داد هذه الجداول من واقع البيانات ومس
نيف العالمي  ب التص نفة حس اءات العامة مص الواردة من دائرة االحص

نيف الدولي  ق  .S.I.T.Cللدول والمجموعات وكذلك التص والنظام المنس
H.S.   
ثاً:  ادرات ثال يات الص عار وكم ية الس ياس عداد األرقام الق منهجية إ

  والمستوردات 
  القياسي؟. ما هو الرقم 1

هو أداة إحصائية تستخدم لقياس تغير أسعار أو كميات (الصادرات /   
نة. وهو رقم مجرد من الوحدة  ية معي توردات) خالل فترة زمن المس

  يقيس وحدة التغير في ظاهرة.
  . كيف يتم احتساب الرقم القياسي؟ 2

ادرات /  ية يجب معرفة كمية وقيمة (الص اب األرقام القياس الحتس
ات) لكل سلعة في الفترة التي سيتم قياس التغير فيها وخالل المستورد

نة  مى س يتم اعتمادها كتاريخ مرجعي لقياس التغير وتس الفترة التي س
  األساس. ويتم احتساب الرقم القياسي (لألسعار مثالً) كالتالي: 



عر في حينه (1 اب الس اس (P1. احتس نة األس ب س عر حس ) P0) والس
  لية:باستخدام المعادلة التا

ValuePrice  =            
      Quantity  
  

اس كما في 2 نة األس عر في س عر الحالي إلى الس بة الس اب نس . يتم احتس
  المعادلة التالية: 

P1 
------ 
P0 
  

يء، بمعنى  حاً لش راً واض بة التي تنتج ال تعطي مؤش ونالحظ هنا أن النس
عر من ( بة عند تغير الس بة عند تغيره  ) هي نفس400) إلى (200أن النس النس

بية 10) إلى (5من ( لع أهمية نس بة للس ) وهكذا. ومن هنا تم إيجاد أوزان نس
)W اب األهمية لعة، ويتم احتس عر الس ) لتحديد مدى أهمية التغير في س

اس إلى  نة األس لعة في س بة قيمة الس لعة من خالل إيجاد نس بية للس النس
  دلة التالية: مجموع قيم السلع في سنة األساس كما في المعا

    p0 
-----------  

 pi    مجموع
  
  . يتم احتساب الرقم القياسي كما في المعادلة التالية: 3

P1Price _ Index = W0 *  
                                               P0 

بسبب كثرة السلع واحتساب األرقام القياسية يدوياً فإن القسم المعني ال يقوم 
لع  ابها لعينة من الس لع وإنما يقوم باحتس ية لكافة الس اب األرقام القياس باحتس
ضمن كل مجموعة حتى تكون العينة ممثلة يجب أن نختار كافة المجموعات 

ر العينة والمج بية لعناص ب األهميات النس ، موعات بطريقة معينةوأن نحتس
  ولنأخذ المثال التالي بهدف إيضاحها: 

هر ما مليون دينار  ادرات من المملكة في ش مثال: لو كان إجمالي قيمة الص
) على التوالي، 400000، 100000، 500000مجموعات بقيم ( 3موزعة على 

فإذا كانت المجموعة األولى تضم عدة سلع تظهر منها على الجدول العينات 
ادرات      ((أ، لع بحجم ص ) على 150000، 50000، 100000ب،ج) من الس

  التوالي فإننا نقوم باحتساب األوزان بالشكل التالي: 
  . احتساب وزن المجموعة باستخدام المعادلة التالية: 1



   (كافة سلع المجموعة)vi  مجموع               
--------------------------------- = gj         

 كافة سلع الصادرات)( vi مجموع               

  وبتطبيق هذه المعادلة على المثال أعاله ينتج لدينا القيم التالية: 
G1= 500000/1000000=50% 
G2= 100000/1000000= 10% 
G3= 400000/1000000= 40% 

. احتساب نسبة الصادرات من السلعة إلى إجمالي سلع الصادرات من سلع 2
  أهمية السلعة في العينة كما في المعادلة التالية: العينة وتسمى 

      V1   
--------------------------------- = i1 

 )العينةكافة سلع ( viمجموع      

  
  وبتطبيق هذه المعادلة على المثال أعاله ينتج لدينا القيم التالية: 

I1= 100000/300000=1/3 
I2= 5000/300000=1/6 
I3= 150000/300000=1/2 

إال أن النسبة بشكلها الحالي تؤدي إلى تجاهل أوزان باقي عناصر المجموعة 
اب أهمية  ع يتم احتس التي لم تظهر في العينة، وحتى يتم تدارك هذا الوض
لع  رب أهمية الس ل ض لعة الظاهرة في العينة من خالل إيجاد حاص الس

  كما يلي: المحتسبة أعاله في األهمية النسبية للمجموعة 
  

Gj*i1 
 

ية : رابعا اب األرقام القياس اكل التي تواجه الفنيين في احتس ومن أهم المش
  للتجارة الخارجية: 

  . غياب السلعة أو فقدانها. 1
لع بين فترة وأخرى األمر الذي يقود إلى تذبذب   .2 فات الس تغير مواص

وق مما يعني أن يعكس الرقم  ية الس تأثير آل عر بعيداً عن عامل  الس
  القياسي مؤشرات غير دقيقة إلى حد ما. 

ة في كميات 3 اريح والبيانات الجمركية وخاص ائعة في التص . األخطاء الش
  وأوزان السلع الواردة والصادرة. 

تخدمة في التجارة   .4 انيف المس ع التص انيف حيث تخض تنقيح التص
ات  ة بعض فئ ك بتجزئ ل من حين إلى آخر وذل دي ة إلى التع ارجي الخ

  التصانيف إلى فروع متعددة أو إدماج فئتين أو أكثر في فئة واحدة. 
  الوضع المستقبلي لتحديث منهجية االرقام القياسية. :خامسا



راف  باش خارجية  جارة ال ية للت يا يث لمنهجية االرقام الق حد لك ت االن هنا
من فريق من الخبراء من البنك المركزي وخبراء من  كوا وذلك ض االس

  دائرة االحصاءات العامة ويتوقع االنتهاء من التحديث قريبا. 
  

عار وكميات  ي الس اب الرقم القياس ا:  مثال تطبيقي على احتس ادس س
   .الصادرات


