وثيقة توضيحية للبيانات المنشورة
االسم (يرجى كتابة اسم المسح)
إحصاءات التجارة الخارجية للسلع
المجال (مجال المسح ،اجتماعي ،اقتصادي ،زراعي... ،الخ)
إحصاءات إقتصادية

المحتويات
الوقت
الدقة
المقارنة
الوصول للبيانات

المديرية والشخص المسؤول (اسم المديرية المسؤولة عن التنفيذ والشخص المسؤول عن المسح وطريقة االتصال به)
مديرية اإلحصاءات اإلقتصادية – أحمد المصري -تلفون  -5300700فرعي ( - )1304بريد إلكتروني
a-masri@dos.gov.jo
الهدف والمرجعية التاريخية
الهدف (يرجى كتابة األهداف الخاصة بالمسح)
يهدف المسح إلى:
 .1إصدار تقارير شهرية ونشرة سنوية شاملة إلحصاءات التجارة الخارجية.
 .2توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة إلحصاءات التجارة الخارجية شهرية وسنوية حسب الصنف والبلد وحسب وسائط
النقل واألغراض اإلقتصادية والترانزيت.
 .3حصر ورصد التبادل التجاري بين الدول (الميزان التجاري).
 .4رفد الباحثين والمخططين ومتخذي القرار بالمعلومة الدقيقة إلحصاءات التجارة الخارجية.
المرجعية التاريخية( :يرجى كتابة السنة التي بوشر فيها تنفيذ المسح)
بيانات إحصاءات التجارة الخارجية شهرية وسنوية والمرجع التاريخي
للبيانات الشهرية هو  35يوم من إنتهاء الشهر وشهرين من إنتهاء العام
المرجعي للبيانات السنوية.
المستخدمون والتطبيقات (في المستخدمون يرجى ذكر الجهات أو األشخاص اللذين يستفيدون من بيانات هذا المسح،
وفي حق التطبيقات يرجى كتابة أوجه استخدام هذه البيانات):
مستخدمي بيانات إحصاءات التجارة الخارجية :
 .1جهات دولية مثل األمم المتحدة  ،اليوروستات ،جامعة الدول العربية ،سفارات أجنبية ،شركات عالمية......إلخ
 .2جهات محلية مثل وزارة التخطيط ،وزارة المالية ،وزارة الزراعة ،وزارة الطاقة ،وزارة الصناعة
والتجارة.....إلخ
 .3طالب الجامعات لغايات األبحاث الخاصة بهم
 .4مستثمرين محليين وأجانب لغايات عمل دراسة جدوى إقتصادية.
 .5إقتصاديين وإعالميين.
المصدر (يرجى كتابة مصدر جمع البيانات ،مثال المسح في حالة االعتماد على المسح في جمع البيانات)
مصادر بيانات إحصاءات التجارة الخارجية:
 .1دائرة الجمارك األردنية /البيان الجمركي
 .2الكتب الرسمية الصادرة عن الشركات ذات العالقة والتي يمثل الرقم اإلحصائي الخاص بها أهمية نسبية كبيرة
في المستوردات والصادرات مثل شركة مصفاة البترول ،الملكية األردنية ،األردنية للطيران ،شركة الفوسفات،
شركة البوتاس ،وزارة الزراعة ،الشركة الهندية األردنية .
الهيئة المخولة بجمع البيانات ونشرها (من هي الجهة الرسمية التي تقوم بجمع األرقام ،مثال دائرة اإلحصاءات العامة،
البنك المركزي... ،الخ)
دائرة اإلحصاءات العامة بموجب قانون رقم لسنة

 .1المحتويات
 1-1وصف المحتويات (تقديم وصف مختصر لما تم نشره في الجداول أو النشرة)
إصدار تقارير شهرية وسنوية شاملة إلحصاءات التجارة الخارجية حسب الصنف المستورد أو المصدر أو المعاد تصديره
والبلد ووسائط النقل واألغراض اإلقتصادية والترانزيت.
 2-1تعاريف إحصائية (ذكر أهم التعريفات اإلحصائية الواردة في المسح)
مثال H.S :وتعني النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
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 CIFوهي خاصة بالمستوردات وتعني أن القيمة الجمركية شاملة الثمن والشحن والتأمين
 FOBوهي خاصة بالصادرات والمعاد تصديره وتعني أن القيمة تسليم ظهر الباخرة أو المركز الحدودي فقط.
بلد المنشأ :وهو البلد األصلي الذي استوردت منه البضاعة
بلد المقصد :وهو البلد الذي صدرت إليه البضائع الوطنية أو األجنبية التي أعيد تصديرها.
 3-1المتغيرات (ذكر متغيرات الدراسة الرئيسة للمسح)
النشرة السنوية
إجمالي التجارة الخارجية خالل سلسلة زمنية
الصادرات الوطنية والمستوردات حسب البلدان خالل خمس سنوات.
مجموع الصادرات والصادرات الوطنية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل العام.
الصادرات الوطنية حسب األغراض اإلقتصادية لمجموعات السلع خالل العام.
مجموع الصادرات حسب وسائط النقل والمراكز الجمركية خالل العام.
الصادرات الوطنية حسب الصنف وبلد المقصد خالل العام.
الصادرات الوطنية حسب البلدان المصدر إليها والصنف خالل العام.
السلع المعاد تصديرها حسب األغراض اإلقتصادية لمجموعات السلع خالل العام
السلع المعاد تصديرها حسب الصنف وبلد المقصد خالل العام.
المستوردات حسب فصول التعرفة الجمركية خالل العام.
المستوردات حسب األغراض اإلقتصادية لمجموعات السلع خالل العام.
مجموع المستوردات حسب وسائط النقل ومراكز التخليص خالل العام.
المستوردات حسب بلد المنشأ والصنف خالل العام.
المستوردات حسب الصنف وبلد المنشأ خالل العام.
إجمالي البضائع المارة عبر األراضي األردنية (الترانزيت) لسلسلة زمنية.
البضائع المارة عبر األراضي األردنية (الترانزيت) حسب البلد الواردة منه وحسب بلد المقصد خالل العام.
التقرير الشهري
الصادرات الوطنية حسب البلد.
الصادرات الوطنية حسب الصنف (المجموعة).
المعاد تصديره حسب البلد.
المعاد تصديره حسب الصنف (المجموعة)
المستوردات حسب البلد.
المستوردات حسب الصنف (المجموعة).
 4-1التصنيفات (ذكر األساس الذي يتم على أساسه سرد التفاصيل في الجداول)
يتم تصنيف السلع حسب النظام المنسق وهو ما يعرف ب H.S code
يتم تصنيف السلع حسب األغراض اإلقتصادية (رأسمالية  ،إستهالكية  ،وسيطة).

 -2الوقت
 1-2الفترة المرجعية (هي الفترة الزمنية المرجعية التي يتم فيها جمع البيانات)
بيانات إحصاءات التجارة الخارجية شهرية مستمرة على مدار العام وكذلك األمر سنوية.
 2-2تاريخ النشر (التاريخ السنوي لنشر هذه البيانات من قبل الدائرة)
متوفر على موقع الدائرة  /الرزنامة اإلحصائية
 3-2االلتزام بالنشر (االلتزام بنشر البيانات في الموعد المحدد)
متوفر
 4-2التكرار (يذكر فيه تكرار تنفيذ المسح  ،مثال  :ربعي ،نصف سنوي ،سنوي ،أكثر من اختيار)
شهري وسنوي
 5-2توفر سلسلة زمنية (ذكر السلسلة الزمنية المتوفرة من بيانات هذا المسح)
تتوفر سلسلة زمنية 2014-1994

 -3مستوى الدقة

 1-3الدقة الكلية (تقدير مستوى الدقة لتنفيذ المسح ،دقة عالية جداً في حال تنفيذ جميع البنود الواردة في قائمة اختبار
دقة المسح ،أو عالية في حال توفر ثلثي العناصر ،ومتوسطة في حال توفر أقل من نصف البنود)
عالية جدا
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 2-3مصادر عدم الدقة (سواء أكانت المصادر أخطاء المعاينة أو أخطاء غير المعاينة)
ربط إلكتروني مع الجهاز الرئيسي لدائرة الجمارك األردنية باإلضافة إلى الكتب الرسمية الصادرة عن كبرى الشركات.
 3-3مقاييس الدقة المتوفرة (كيفية الحكم على دقة البيانات بالقياس أو الوصف وفي حال القياس ذكر المقياس
المستخدم ونتيجة القياس)
مقاييس دقة وصفية

 -4المقارنة

 1-4المقارنة عبر الزمن (قابلية مقارنة البيانات مع البيانات المنشورة سابقاً)
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع البيانات المنتجة سابقا بسبب استخدام نفس المنهجية وتطبيق المعايير الدولية
 2-4المقارنة مع اإلحصاءات األخرى(قابلية مقارنة البيانات المنشورة مع األرقام الواردة في المسوح األخرى لنفس
المتغير ،ومقارنة البيانات مع الدولة األخرى)
هذه البيانات قابلة للمقارنة مع اإلحصاءات األخرى والتي تستخدم نفس التعاريف والتصانيف الدولية المتعلقة بإحصاءات
التجارة الدولية

 -5الوصول للبيانات
 1-5شكل النشر (كيف يمكن لمستخدم البيانات الوصول إليها ،مثال :الموقع اإللكتروني للدائرة ،نسخة ورقية ... ،الخ)
تنشر البيانات ورقيا وعلى  CDوإلكترونيا على موقع دائرة اإلحصاءات العامة
سنوي Yearly /
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm .1باللغة العربية
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm .2باللغة اإلنجليزية
شهري Monthly /
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/index.htm .1باللغة اإلنجليزية
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm .2باللغة العربية
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