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مصدر املعلومات

ات تعتبر املديرية العامة للجمارك املصدر الرئيس لبيان
الصادرات والواردات للسلع،

 من مباشرة( البترول و الغاز ) تستمد إحصائيات املحروقات
%93املؤسسة الوطنية للمحروقات حيث تغطي هذه البيانات

.من إجمالي الصادرات



معالجة البيانات اإلحصائية

ل اعتمادها يقوم الديوان الوطني لإلحصائيات بمراقبة املعطيات األولية قب
في إعداد اإلحصائيات من خالل 

خطاء إن مراقبة خاصة للتصاريح الديوانية ذات القيمة الهامة و تصليح األ ❑
وجدت بالتعاون و التنسيق مع مصالح الجمارك 

قياس ي يتم االعتماد على بعض التقنيات اإلحصائية باستعمال الرقم ال❑
ر من مئة ألسعار التجارة الخارجية لنفس السلعة املستوردة أو املصدرة أكث
دة دول سعر باعتبار السلعة مستوردة اثنا عشر مرة في السنة ومن قبل ع
الحسابي فيتم مقارنة السعر املتوسط داخل مجال ثقة يتمثل في املتوسط

لسعر ذات املنتوج زائد و ناقص االنحراف املعياري 
 ق مع مصدر خاطئة فيتم تعديلها بالتنسيالكميات غالبا ما تكون معلومات

البيانات 
قطغرا  إحصائية فل يتم الحفاظ على سرية البيانات  و استخدامها ل.



التصنيفات املستخدمة في التجارة الخارجية

 النظام املنسق((HS.
لطبعة التصنيف الصناعي الدولي املوحد للنشطة االقتصادية ا

. ISIC rev 4))الرابعة 

 التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضةCGCE)).

 التصنيف املعياري للتجارة الدوليةSITC)).
حدة   التصنيف حسب الفئات االقتصادية الرئيسية للمم املت

BEC rev 4 )).

التصنيف املركزي للمنتجاتCPC rev 2)).

تصنيفات وطنية.



منهجية حساب مؤشرات األرقام القياسية ألسعار 

التجارة الخارجية
ة يتمَّ إعداد األرقام القياسية إلحصاءات التجارة الخارجي

القيمة املتوسطة للواردات والصادراتبطريقة 
لى يقع احتساب مؤشرات أسعار التجارة الخارجية باالعتماد ع

عينة من املواد املستوردة و املصدرة يتم اختيارها حسب
:املعايير التالية 

أهميتها في املبادالت التجارية من حيث القيمة ❑

وبحيث حسب القطاعات ( %80(الحصول على نسبة تغطية هامة ❑
الشهرية في سجل املبادالتللسلعة التأكد من الوجود املنتظم يتم 

.(كثر من ستة مرات في السنةأ)

.انتظام السلسلة الزمنية للسعار الشهرية❑



منهجية حساب مؤشرات األرقام القياسية ألسعار 

التجارة الخارجية

(: 2011)لسنة األساس تشمل عينة السلع الجديدة 

1221 من جملة الواردات %93مادة بالنسبة للواردات تغطي
70 من جملة %95مادة بالنسبة للصادرات و التي تغطي

الصادرات 
ية تتم عملية مراقبة معطيات من خالل دراسة السلسلة الزمن

ائية باالعتماد على مجموعة من االختبارات اإلحص( قيمة الوحدة)
 يقع احتساب مؤشر األسعار باالعتماد على الرقم

ت الذي يعتمد على القيمة الشهرية للمبادال (Pâache)القياس ي
كأوزان ترجيحية 

سمة و يتم استخراج مؤشر الحجم بطريقة غير مباشرة و ذلك بق
.مؤشر القيمة الجارية على مؤشر األسعار



التحديات

ي النظام املنسق لتوصيف السلعالتغير ف.

عدم دقة و اتساق بيانات الكمية للسلع.

 الحديثةالتقنياتنقص في استعمال.

لقة التأخر النسبي في جمع بيانات التجارة الخارجية املتع

.باملؤسسات



التحدياتملواجهة الجهود 

لى النظام مواكبة املستجدات على مستوى التغيرات التي تطرأ ع

.املنسق

طريقة آلية بتطبيق مدونات جودة البيانات.

 وضع تطبيقات أكثر فعالية ملعالجة إحصاءات التجارة

.الخارجية و مؤشر األسعار 

اإلحصائية على غرار املدونةياناتتطبيق أطر جودة الب
رسات للمما( املكيفة لدول جنوب البحر املتوسط)األوروبية 

الجيدة، النموذج املعياري لتخطيط وتنفيذ مشروع 

.GSBPMإحصائي 



شكرا لكم على حسن املتابعة


