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 صحيفة بيانات وصفية

 إحصاءات التجارة الخارجية السلعية
 
 

 التجارة الخارجية إحصاءات قسم القسم:
 إحصاءات التجارة الخارجية السلعية إعداد المسؤولية:
 Falhammadi@mdps.gov.qa  فاطمة محمد الحمادي  :رئيس القسم

  -- الخبير:

 Halshaiba@mdps.gov.qa  حميدة الشيبة   الموظفون:

 Hmarmash@mdps.qa حنين باسم 
 Aalobaidli@mdps.gov.qa أمينة العبيدلي   

 

 مفاهيم وتعاريف .1
صيات التويد ببعاإللتزام الى حد  تمي إحصاءات التجارة الخارجية في عملية إعداد التوصيات الدولية

 عامل(   IMTS)الدولية  السلعية إحصاءات التجارةدليل وفق ألمم المتحدة من اة صادرالدولية ال

 :مفاهيم والتعاريفال -2010
  احصاءات التجارة الخارجية السلعية 1.1

ُص من إلى السلع التي تضيف أو تُنق   لدولة قطر التجارة الخارجية السلعية حصاءاتإتشير 
كذلك و انزيت(التر)سلع قطر  دولة عبرة منقولال أما السلعمخزون دولة قطر من الموارد المادية. 

ال تندرج ضمن إحصاءات التجارة  فهي ي تدخل أو تخرج من قطر بشكل مؤقتالسلع الت
 .السلعيةالخارجية 

 

  السلع 1.2
يث ة، وحهي األشياء المادية التي تتسم بوجود طلب عليها يمكن على أساسه إنشاء حقوق ملكي

 سوق. في صفقات ال إلنخراطمن أي وحدة مؤسسية إلى أخرى من خالل ا الملكيةيمكن نقل هذه 
 

  الميزان التجاري السلعي 1.3
ة السفين على أساس التسليم على ظهر السلعية صادرات دولة قطرقيمة يمثل الفرق بين إجمالي 

(FOB وإجمالي ) على أساس قيمة التكلفة والتأمين والشحن السلعية الوارداتقيمة (CIF.) 
 

 :  الواردات 1.4
 دولة.ال الى داخلهي السلع التي تضيف إلى مخزون الموارد المادية في قطر نتيجة حركتها 

 خليصهايتم توالسلع المستوردة إلى الدولة بغرض االستهالك المحلي  فقط وتشمل الواردات حاليا  
 .سواء كانت هذه السلع خاضعة للرسوم الجمركية أم معفاة عبر إجراءات جمركية

 

  إجمالي الصادرات 1.5
 ادراتصيقيس إجمالي الصادرات حركة البضائع الفعلية من قطر إلى الدول األجنبية، ويشمل 

 و المعاد تصديرها. المحلي ذات المنشأ السلع
 

  صادرات السلع المحلية 1.6
دولة. ج الخار الى هي السلع التي يتم طرحها من مخزون الموارد المادية في قطر نتيجة حركتها

 ويتم إنتاج أو تصنيع هذه السلع داخل قطر.
 

  السلع المعاد تصديرها 1.7
دون  هي البضائع التي سبق استيرادها وتخليصها عبر اإلجراءات الجمركية وأعيد تصديرها

 ةناعصأو  جإجراء أي تعديل على شكلها أو قيمتها. وال يعتبر هذا النوع من الصادرات من إنتا
 دولة قطر.

 

  بلد المنشأ 1.8
 هو البلد المنتج أو البلد الذي تمت فيه المرحلة النهائية لإلنتاج أو التصنيع.
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 المقصد االخير بلد  1.9
 والتي سيتم تسليم السلع إليها. المعروفة عند التصديرهو وجهة المقصد النهائية 

 

  نظام التجارة 1.10
. 2011ام لقانون الجمارك والالئحة التنفيذية لعتطبق دولة قطر نظام التجارة الخاص وفقا  

 الحرة سواقوبموجب هذا النظام يتوافق اإلقليم اإلحصائي مع المنطقة الجمركية. وال تعتبر األ
 .اإلحصائي اإلقليموالمناطق الحرة جزءا  من 

 

  اإلقليم اإلحصائي 1.11
ق والمناط لحرةا ن األسواقوبالتالي فإ يتوافق اإلقليم اإلحصائي لدولة قطر مع المنطقة الجمركية

ى لحرة إلا. وتعامل السلع الخارجة من المناطق  اإلحصائي الحرة ال تعتبر جزءا  من اإلقليم
 تم ليةمح أو سلعالمنطقة الجمركية معاملة السلع األجنبية حتى وإن اشتملت على مواد خام 

 رة.تحصيل رسوم جمركية عليها قبل إدخالها إلى المناطق الح
 

  اإلدخال المؤقت 1.12
ا ينة، فإذدة معهو أن تكون البضائع األجنبية الداخلة إلى قطر بصورة مؤقتة أو مودعة بمستودع لم

عيد إذا أمن الرسوم  وتعفى إذا جرى استهالكها بقيت بعد هذه المدة تخضع حينئذ للرسوم
 تصديرها.

 

  تجارة الترانزيت 1.13
م جوية" ولية، اللدولة والتي تستخدم مرافق الدولة "البرية، البحرلرة بالعهي عبارة عن البضائع ا

ص تخليي أل تخضعتبرح المناطق الجمركية حتى يعاد شحنها إلى مقصدها النهائي دون أن 
 جمركي.

 

 النطاق والتغطية .2
 نطاق البيانات 2.1

ن متنقص جميع السلع التي تضيف أو يوصى بأن تسجل إحصاءات التجارة الخارجية السلعية 
 تصادي.دخول السلع أو مغادرتها لإلقليم االق من خالل مخزون الموارد المادية لدولة قطر

 

 بياناتالتغطية  2.2
 ي لهابصورة أساسية فإنه يتم تغطية كافة سلع الصادرات والواردات بشرط عمل إقرار جمرك

 .  كوأن قيمة السلع تتجاوز الحد االدنى الذي حددته الهيئة العامة للجمار
 : السلع المشمولة في إحصاءات التجارة الخارجية هي

 الذهب غير النقدي. 
 واألوراق المالية والقطع النقدية غير المتداولة األوراق النقدية. 
 السلع المتداولة وفقا  التفاقيات المقايضة. 
 السلع التي تعبر الحدود نتيجة معامالت بين األطراف ذات العالقة. 
 النفط الغاز و. 
 األقمار الصناعية ومعدات إطالقها. 
 خطوط الكهرباء وخطوط األنابيب وكابالت االتصاالت تحت البحر. 
 السلع المستعملة. 
 النفايات والخردة. 
  فئات المسافرين يغتنيها كافةالسلع التي. 
 أمتعة المهاجرين. 
 السلع المرسلة أو الواردة عن طريق البريد العادي أو البريد السريع. 
 والماء الكهرباء. 
  حساب الحكومة علىالسلع المتداولة. 
 المساعدات الطارئة هابما في المساعدات اإلنسانية. 
  لالستخدام العسكريالمخصصة السلع. 
 ت مسجلة أو غير ذلكسواء كان وسائل اإلعالم. 
 تحت اإليجار التمويليالواقعة لسلع ا. 
  الدوليةالخارج من قبل المنظمات  إلىالمرسلة البضائع الواردة أو. 
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 من المنشآت البحرية الواردة أو المرسلةلسلع ا. 
  جهة تخزين احتياطيالسلع المنقولة من أو إلى. 
 رونيةالسلع في التجارة اإللكت. 
 الهدايا والهبات. 
  المعادن من قاع البحروانتشال صيد االسماك. 

 

ي لتنموالتخطيط ا السلع الموصي بإدراجها في قاعدة بيانات التجارة الخارجية في وزارة  2.3
 : لم تدرج بعدلكن واإلحصاء و

 السفن والطائرات. 
 ألصليالمعدات المتحركة التي تتغير ملكيتها أثناء وجودها خارج بلد إقامة المالك ا. 
 الصوامع والمخازن والصابورة وأخشاب التبطين. 
 

 :2010الدولية  السلعية إحصاءات التجارةلدليل  وفقا  السلع المستثناة  2.4
 السلع المنقولة ببساطة عبر دولة. 
 لشحنعادة اإ" أو " العبور"السلع قيد اإلجراءات الجمركية الخاصة بـ وتشمل السلع المنقولة "

 .ال تقتصر عليها ولكن
   السلع التي يسمح بإدخالها أو إرسالها مؤقتا. 
 الذهب النقدي. 
 والقطع النقدية المتداولة األوراق النقدية واألوراق المالية. 
 البضائع المرسلة من وإلى الجيوب اإلقليمية. 
 األصول غير المالية. 
  تعامل كجزء من التجارة في الخدماتالتي السلع : 

 .فئات المسافرين كافةحصل عليها يالسلع التي ( أ
 .االشتراك المباشر المرسلة ضمنالصحف والدوريات ( ب
 .العسكريةالسلع الموردة للحكومات مثل السفارات والقواعد ( ج

 السلع تحت المتاجرة. 
  تأجير تشغيليعقد تحت الواقعة السلع. 
  دستيرامنطقة االإلى  اوقبل وصوله منطقة التصديرالسلع التي فقدت أو دمرت بعد مغادرة. 
  أطلقت في بلد آخر دون تغيير الملكية ومعدات اإلطالق التياألقمار الصناعية. 
  وسائل النقلالمستخدمة كالسلع. 
 (.الخ.. ، بريد إلكترونيتحميل)إلكترونيا  يات التي تسلمالمحتو 

 أنظمة التصنيف .3
 :  (HSالنظام المنسق لوصف وترميز السلع ) 3.1

عن  ادرالص نظام التعرفة الجمركية الموحدة حسبعن الواردات  التفصيليةيتم نشر البيانات 
ظام الن من األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مستوى الحد الثامن

)لضمان  بالنسبة للصادرات بالنسبة للواردات وعلى مستوى الحد الرابع  ( HS 2012) المنسق
 .السرية(

 .2012 ةاعتبارا من األول من يناير سن 2012 المنسقتصنيف لوبدأ العمل باإلصدار الجديد ل
 

 : (SITC) يةدولالالتصنيف الدولي الموحد للتجارة  3.2
لتجارة حد لالدولي المو الثالث للتصنيف نقيحتم نشر البيانات على مستوى الحد الثاني من التي
 .(SITC-Rev3) يةدولال
 

 : أنظمة التصنيف األخرى المستخدمة 3.3
 التصنيف حسب استخدام المواد. 
 وادالتصنيف حسب طبيعة الم. 
 التصنيف االقتصادي العريض(BEC). 
  باستخدام التسميات الجغرافية حسب الدولة التصنيف. 

 

 أسس التسجيل .4
 التقييم 4.1

سب الصادرات حتسجيل و ،(CIFيتم تسجيل الواردات حسب قيمة تكلفتها وتأمينها وشحنها )
 (. FOBقيمة تسليمها على ظهر السفينة )
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 أسس التسجيل  4.2
عمالت بسجلة عن قيمة البيانات بالريال القطري ويتم تحويل بيانات الصادرات المُ  يتم التعبير

 1ي = لاير قطر 3.64ي وهو: وذلك باستخدام سعر الصرف الرسم ،أجنبية إلى الريال القطري
 .ومرتبط بالدوالر األمريكي دوالر أمريكي، والذي يعتبر ثابتا  

 

 دورية جمع البيانات  4.3
 .ةشهري

 

 مصادر البيانات األساسيةطبيعة  .5
هذه  حصول علىويتم ال مختلفة در ابياناته من مصعلى التجارة الخارجية  يحصل قسم إحصاءات

 :على النحو التالي  البيانات بشكل يومي أو شهري
 

 :  بيانات الواردات وإعادة التصدير 5.1
تبر ويع يروإعادة التصدردات واتعتبر الهيئة العامة للجمارك هي المصدر الرئيسي لبيانات ال

 ويدارك بتزلجملتقوم الهيئة العامة  .المصدر الوحيد لتلك البيانات هونموذج البيان الجمركي 
 ريقتينبط الصادرات والواردات وإعادة التصدير بياناتب إلحصاءا وزارة التخطيط التنموي و

 بن نعمةبرنامج النافذة الواحدة و برنامج هما : 
 :لتخليص الجمركيلنظام النافذة الواحدة  .1

ج نموذ تقديموكيل التخليص الجمركي لهو نظام إلكتروني يستخدمه  نظام النافذة الواحدة
 داعتملالالبيان الجمركي 

  مرتبطة الكترونيا  بذلك النظاموزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
  وراكلاأللجمارك بتحميل نسخة احتياطية لملف العامة لهيئة الشهر تقوم كل نهاية في 

نظم  رةإدابعد ذلك  تقوم .حكوميلجمارك على شبكة العامة لهيئة ال (سيرفرخادم )الى 
 الهيئة (سيرفرخادم )بتحميل الملف من  التنموي واإلحصاء وزارة التخطيطب المعلومات 

 .تجارة الخارجية العامة للجمارك إلى قاعدة بيانات ال
 يتم تخ ( زين البيانات المستلمة في ملف مؤقت في نظام االوراكلSIS ). 

 

 : (Bin-Nimaa )بن نعمة  برنامج .2
 بن ام نظبيانات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بتزويد ب  تقوم الهيئة العامة للجمارك

لومات نظم المع يتم تسليمها يدويا  نهاية كل شهر إلدارةوقرص مضغوط شكل نعمة على 
 .وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في 

  البريد تم االتفاق على أن يتم تسليم بيانات بن نعمة إلكترونيا عبر 2013خالل عام 
 .التجارة الخارجية  إحصاءات لرئيس قسم اإللكتروني

  2015اعتبارا  من  يونيو نظام بن نعمة البيانات من  تلقيتم ايقاف. 
 

 بيانات الصادرات: 5.2
 .2012م داء  من عاب بصورة شهرية مباشرة من الشركات المصدرة بيانات الصادراتتم استالم ي

ات وتعتبر المصدر الرئيسي لبيانات صادر% من إجمالي الصادرات 95تغطي هذه البيانات 
 الحديدو سمدةاألو البتروكيماوياتو ةالمكرر والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية البترول الخام

ت صادرات بيانا توفير تم  2011واعتبارا  من الفصل الثالث لعام  .أخرىنتجات منيوم وااللمو
 من  شركة تسويق المحدودة. ةالمكرر والمنتجات البتروليةالنفط الخام 

 

 ممارسات إعداد البيانات .6
 : إدخال البيانات 6.1

 صهالفح مهيدا  ملفات مؤقتة ت في عبر نظام النافذة الواحدةالبيانات المستلمة يتم إدخال  6.1.1
 .ت ذات صفة دائمة على نظام أوراكلومن ثم نقلها إلى بيانا ومراجعتها

 لخارجيةمن الشركات المصدرة عن طريق موظفي التجارة ا الواردةالبيانات  تدقيقيتم  6.1.2
 (.SIS)ومن ثم يعاد توجيهها إلى إدارة تقنية المعلومات لنقلها إلى نظام أوراكل 

 

 : تنقية البيانات 6.2
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بلد والسلعة  من رمز : التحقق وهياألولية للبيانات على الملفات المؤقتة  المراجعة تعني 6.2.1
 .الوزنو وقيمة السلع  قصدالمنشأ أو الم

 ابقة.ألشهر السامع بيانات السنوات/  الوحدة لسلعة معينة (سعرق قيمة )إتساالتأكد من يتم  6.2.2
م ل  ومن ثالجداو إلعدادمن الملفات المؤقتة إلى الملفات الدائمة  السليمة البيانات يتم نقل 6.2.3

 الالزمة.إجراء التحليالت 
 الالزمة. جراء التعديالتإلالتواصل مع مصادر البيانات إما إلقرار البيانات أو يتم  6.2.4
 .مقصدال اوجهة القيمة واالكمية  ما تكون هناك معلومات خاطئة أو ناقصة عن عادة   6.2.5

 

 مراجعة الجداول قبل النشر: 6.3
مان وحسب السلع( لض قصددول المنشأ/الم)الواردات والصادرات حسب الجداول مراجعة  تتم

 .جودة واتساق البيانات
جودة  لضمانية السالسل الزمن نسقيتم إعداد جداول المقارنة باستخدام  : تحليل السالسل الزمنية

 .البياناتسالسل واتساق 
 نشر البيانات .7

 السرية  7.1
لتي ا سرية المعلوماتو مزودي البيانات خصوصية 2011( لعام 2يضمن قانون اإلحصاء رقم )

 واستخدامها ألغراض إحصائية فقط.   يقومون بتوفيرها
 رية، وال ستكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات المنشآت واألفراد " : (7مادة )ال

 ".لشأنغير المخولين باالطالع عليها إال بموافقة كتابية من صاحب اإلى يجوز إفشاؤها 
 ذ اتخا اوعليه بيانات عن مصدر المعلومات ةنشر أي للسلطات"ال يجوز  : (9مادة )ال

 مصدرهوية اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع التعريف المباشر أو غير المباشر ب
 المعلومات".

 

 العرض اإلحصائي  7.2
ات الل نشركيلوغرام( من خالب) وزانواأل قطري(الريال الب)م نشر قيم الصادرات والواردات يت

ء ومينا ةمعروف مقصد جهةآخر  /وبلد المنشأ  البيانات المفصلة عدد الوحدات تضمنمختلفة. ت
  (.HS, SITC, BEC): التصنيف المختلفةرموز الشحن أو التفريغ باإلضافة إلى 

 البيانات الصحفية تحليل التغير السنوي النسبي. تضمن وت
 

 شكلهاوسائل النشر و 7.3
 :  يتم نشر إحصاءات التجارة الخارجية السلعية عبر ثالث قنوات

 : على اإلنترنت  التجارة الخارجية حولنظام االستعالم   7.3.1
ى صدير علوإعادة الت المنشأ الواردات والصادرات المحليةالشهرية عن بيانات اليتم نشر 

ن مرابع على مستوى الحد ال، ومستوى الحد الثامن من النظام المنسق بالنسبة للواردات
اون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعالنظام المنسق بالنسبة للصادرات وفق نظام 

حدات القيمة والوزن وعدد الو عنوتحتوي قاعدة البيانات هذه على تفاصيل  .الخليجي
لى عويمكن الحصول  .(,SITC, BEC)والميناء وبلد المقصد/المنشأ وتصنيفات أخرى مثل: 

   : التفاصيل على الرابط التالي
http://ftq.mdps.gov.qa:8088/ 

 : الفصلية والسنوية للتجارة الخارجية السلعية تقاريرال  7.3.2
السلع و المحلي ذات المنشأ الواردات والصادرات تتعلق وسنوية يةفصل يتم نشر بيانات

 اصديرهتالُمعاد تصديرها على مستوى الحد الرابع فيما يخص الصادرات والسلع الُمعاد 
لس دول مجنظام التعرفة الجمركية لل ا  وعلى مستوى الحد الثامن فيما يخص الواردات وفق
د القيمة والوزن والوحدات وبل عنالتعاون الخليجي. وتشمل هذه الجداول تفاصيل 

 :   تتوفر هذه الجداول على الرابط التاليوالمنشأ/المقصد. 
http://www.qix.gov.qa/portal/page/portal/QIXPOC/Documents/QIX%20Know ledge%20Base/Publication/
Economic%20statistics/Foreign%20Trade%20Statistics 

 : البيانات الصحفية 7.3.3
والسلع الُمعاد  ذات المنشأ المحلي واردات والصادراتلل الشهرية بياناتاليتم نشر 
على مستوى الحد الرابع ) حسب الدولة الشريكة وحسب مجموعة السلع الرئيسةتصديرها 

http://ftq.mdps.gov.qa:8088/
http://www.qix.gov.qa/portal/page/portal/QIXPOC/Documents/QIX%20Knowledge%20Base/Publication/Economic%20statistics/Foreign%20Trade%20Statistics
http://www.qix.gov.qa/portal/page/portal/QIXPOC/Documents/QIX%20Knowledge%20Base/Publication/Economic%20statistics/Foreign%20Trade%20Statistics
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في ذلك و ( عبر بيانات صحفيةمجلس التعاون الخليجيوفق نظام التعرفة الجمركية لدول 
   : . التفاصيل متوفرة على الرابط التاليةالمرجعي لفترةانتهاء ا منغضون ستة أسابيع 

http://www.mdps.gov.qa.eng/ 
 

 الجوانب األخرى .8
 التحديات 8.1

 بشكل كامل 2010 الدولية السلعية لعام التجارة إحصاءاتدليل  تنفيذ 8.1.1
إلى  (SITC-Rev3)الثالث للتصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية  نقيحالتاالنتقال من  8.1.2

 .(SITC-Rev4)الرابع  نقيحالت
 إدخال نظام الربط واإلبالغ اإللكتروني مع مصادر بيانات الصادرات. 8.1.3
 

 الخطط المستقبلية 8.2
 مراجعة.للسياسة  تطوير 8.2.1
 عملية تنقيح البيانات. أتمتت 8.2.2
تجارة الدولي الموحد لل والتصنيف 2012ث التصنيفات )النظام المنسق مراجعة وتحدي 8.2.3

عمل  وبالتاليفي نظام األوراكل  (يضالتصنيف االقتصادي العرو الرابع نقيحالت -الدولية
 .جداول تطابقية

 بيانات جديدة لملء الثغرات في بيانات الواردات.البحث عن مصادر  8.2.4
 لتجارةالتنسيق مع المركز اإلحصائي لدول الخليج العربي من أجل مواءمة إحصاءات ا 8.2.5

 الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
 

 

http://www.mdps.gov.qa.eng/

