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  المحتوٌات
  الولت
 الدلة

 الممارنة
 الوصول للبٌانات

  :المجال

  التصادٌةإحصاءات 

 
 المديريةالشخص المسؤول و
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  :الهدف والمرجعية التاريخية

 : إلى لسم التجاره الخارجٌةٌهدف 

 إصدار تمارٌر شهرٌة ونشرة سنوٌة شاملة إلحصاءات التجارة الخارجٌة. .1

توفٌر لاعدة بٌانات إحصائٌة شاملة إلحصاءات التجارة الخارجٌة شهرٌة وسنوٌة حسب الصنف والبلد وحسب  .2

 والترانزٌت .وسائط النمل واألغراض االلتصادٌة 

 حصر ورصد التبادل التجاري بٌن الدول )المٌزان التجاري( . .3
 إلحصاءات التجارة الخارجٌة رفد الباحثٌن والمخططٌن ومتخذي المرار بالمعلومة الدلٌمة .4

 . 

 تنفٌذ(ال)ٌرجى كتابة السنة التً بوشر فٌها  :المرجعية التاريخية
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 ن والتطبيقات والمستخدم

المؤسسات الحكومٌة ذات العاللة والمخططٌن وراسمً السٌاسات ومراكز  مدٌرٌة الحسابات المومٌة و :نوالمستخدم

  والشركات التجارٌة المهتمة بدراسات السوق ذات العاللة.وطالب الجامعات. األبحاث االلتصادٌة

 للمطاعات االلتصادٌة المختلفة.بناء وتركٌب الحسابات المومٌة وااللتصاد الوطنً. والدراسات التفصٌلٌة  :التطبيقات

 
  :المصدر

 
 دائره الجمارن العامه كمصدر رئٌسً .1
 الكتب الرسمٌة الصادره عن الشركات الكبرى .2

  
  الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها

 
 3123لسنة   23دائرة اإلحصاءات العامة بموجب لانون رلم  

 المحتويات . 1
 

 :وصف المحتويات 1-1

ٌشمل جمٌع البٌانات الوارده من دائره الجمارن بشكل شهري والتً تتضمن بٌانات عن السلعه  : اإلحصائيةالوحدة 
 ( ولٌمه السلعه والكمٌة وبلد المنشا سواء كانت مستوردات او صادرات او معاد تصدٌره(H.Sورمزها حسب ال 
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 المتغيرات  1-2

، وكذلن العجز فً المٌزان التجاري الشهري ، ولٌمه التبادل التجاري  لٌمه االستٌراد والتصدٌر والمعاد تصدٌره الشهري

 بٌن االردن وبالً دول العالم

 التصنيفات  1-3
 

 أهم أنواع التصانٌف: 

 التصنٌف المعٌاري للتجارة الدولٌة .2
Standard International Trade Classification  (SITC) 

 وٌشمل كافة السلع فً التجارة الدولٌة . المتحدةوهو تصنٌف صادر عن األمم 
 الدولً لجمٌع األنشطة االلتصادٌة المعٌاري الصناعً التصنٌف. 2

     (ISIC)International Standard Industrial Classification  

 تصنٌف حسب نوع النشاط )صناعة، زراعة، كهرباء، إنشاءات( األمم المتحدة . وهو
  األمم المتحدة –راض االلتصادٌة للتجارة الخارجٌة السلع حسب األغ تصنٌف. 3

 (BEC  )Broad Economic Categories  . 

 المركزي للمنتجات التصنٌف. 4

(CPC) Central Products Classifications –  األمم المتحدة. 

  Harmonized System( HSالمنسك لتصنٌف السلع ) النظام. 5

 صادر عن منظمة الجمارن العالمٌة . وهوتصنٌف ٌشمل كافة السلع  وهو 
-  

 الوقث  -2

 ٌنفذ التمرٌر بشكل شهري

 

  :الفترة المرجعية 2-1

 شهر مٌالدي كاملالبٌانات تغطً 

 
 :ريخالتا 2-2

 لنشر هذه البٌانات محدد مسبما من خالل الرزنامة اإلحصائٌة لنشر البٌانات اإلحصائٌة.  الشهريمتوفر: التارٌخ 
 
 االلتزام بالنشر  2-3

 .SDDSهنان التزام بالنشر بحسب األجندة اإلحصائٌة الداخلٌة المرتبطة أصال بمعاٌٌر نشر البٌانات 

 
 :التكرار  2-4

 تمرٌر شهريٌتم اجراء 

 توفر سلسلة زمنية  2-5
 

   3132 -2991 للبيانات والمتغيرات الرئيسية من عام  شهريه تتىفر سلسلة زمنية
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 مستوى الدقة  -3
 

 
 الدقة الكلية  3-1

 او من بٌانات الكتب الرسمٌة من الشركات الكبٌره البٌانات سواء من بٌانات الجمارنٌتم تصحٌح األخطاء فً 
 هآلٌة الترمٌز أو من مدخلخالل فً حال وجود أخطاء إما من وواستخراج كشوفات جدٌدة ٌتم تدلٌمها بنفس الطرٌمة 

ٌتم استخراج كشوفات للمرة الثالثة .. وفً هذه المرحلة ٌجب أن تكون البٌانات لد نمحت بنسبة عالٌة  وبعد ذلنالبٌانات 
 حٌث ٌموم المدلمون بإعادة تدلٌمها والتأكد من صحة البٌانات فٌها.

 

 مصادر عدم الدقة  3-2

  االخطاء فً بٌانات الجمارن
 
 مقاييس الدقة المتوفرة  3-3

 مماٌٌس دلة وصفٌة 

 المقارنة  -4
 

 
 المقارنة عبر الزمن  4-1
 

 هذه البٌانات لابلة للممارنة مع البٌانات المنتجة سابماً بسبب استخدام نفس المنهجٌة وتطبٌك المعاٌٌر الدولٌة 
 
 
 المقارنة مع اإلحصاءات األخرى 4-2
 

 هذه البٌانات لابلة للممارنة مع اإلحصاءات األخرى والتً تستخدم نفس التعارٌف والتصانٌف الدولٌة 

 الوصول للبيانات  -5

 

 شكل النشر  5-1

 ً  وإلكترونٌاً على مولع دائرة اإلحصاءات العامة  بنشرة سنوٌة متوفرة فً مكتبة دائرة االحصاءات تنشر البٌانات ورلٌا
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