
  تقديم

فـي  ي اعتماد أنظمة حديثة ومتطورة أوشهدت إحصاءات التجارة نقالت كبيرة و متسارعة سواًء ف

تحديث التصانيف الدولية المعتمدة وتطوير طرق الحصول على البيانات لمواكبة التطور الهائـل فـي هـذا    

والفعاليـات دوراً   األنشطةالحديثة وأساليب انتقالها ودخولها مختلف  التكنولوجيا  لتطور حيث كان. النشاط

  .التقنيات الحديثة والمتطورةتطبيق أفضل أساسياً في تطوير العمل اإلحصائي والذي أخذ بعداً كبيراً في 

لذا فان أهمية القيام بتطوير إحصاءات التجارة تنبع من الحاجة الملحة إلى توفير بيانات دقيقة تسهم 

ة مع الشركاء التجاريين في العالم الخـارجي ومعرفـة أهـم    في تحديد اتجاهات ومؤشرات التجارة الخارجي

  .السلع الصادرة والواردة من والى البلد

تساعد هذه المؤشرات في عملية التخطيط السليم والتنبؤات المستقبلية بشأنها والتي تسـتدعي  كي    

مع بلدان العالم من  ةالتجاري وضع السياسات االقتصادية والتجارية المالئمة والتعرف على مستوى العالقات

 المؤشرات وبالتالي اتخاذ سياسات مناسبة لتطوير مستوى التبـادل التجـاري مـع     التعرف على هذهخالل 

  . التكتالت اإلقليمية والدولية

ت في وقتنا الحالي حيث أصبحت تشكل عـامالً رئيسـياً فـي    أن أهمية التجارة الخارجية ازدادكما 

استخدام قوتها التجاريـة فـي تحقيـق     إلىحيث تسعى الدول ، ستراتيجية االقتصادية والسياسية ألي بلداإل

تتخذها بعض الـدول   ادية سواء في الداخل أو الخارج فعلى المستوى الخارجي أغراضها السياسية واالقتص

ل باسـتخدامها فـي تنفيـذ    فتقوم الـدو  ارجية ، أما على المستوى الداخليكأداة لتوجهاتها في السياسة الخ

أهدافها االقتصادية كحماية الصناعات الناشئة من المنافسة األجنبية ، وتوفير العمـالت األجنبيـة لتحقيـق    

  .، وتنمية اإلنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق الداخلي باإلضافة إلى أغراض التصدير االقتصاديةالتنمية 

فإن الجهاز المركزي لإلحصاء يعمل علـى  ، ات التجارة الخارجيةإنطالقاً من األهمية التي تكتسبها إحصاء و

إصدارات تلبي احتياجات المخططين وواضعي السياسات ومتخذي القـرار   توفير تلك البيانات من خالل عدة

  .في قطاع التجارة الخارجية الهامة من المؤشرات حيث تحتوي على العديد وكافةالمستخدمين 

نأمل من مستخدمي تلك و، في رفد المكتبة اإلحصائية بالمؤشرات المطلوبة اراتتسهم هذه اإلصدنتوخى  أن 

تطـوير إحصـاءات التجـارة    موافاة الجهاز المركزي لإلحصاء بأي مقترحات تفيد وتخدم عمليـة  البيانات 

  .الخارجية

  

  ،،،واهللا الموفق

  األرحبي إسماعيلعبد الكريم 

  للشئون االقتصادية نائب رئيس الوزراء

 التخطيط والتعاون الدوليوزير 



Preface 

 
        The central statistical organization has recently undergone much of 
development process either in applying modern systems or in up to -date 
classifications and in the collection of data. The significance of improving 
trade statistics is due to the need of producing accurate data that could 
be as indications of foreign trade with the trade partners in the world. 
 
 

                      These indications serve in the planning actions and future economic 
predications, in which the appropriate trade policies can be stetted up 
and the trade relationships with the rest of the world could be realized, 
accordingly the suitable policies should be created in order to develop 
the trade exchange with the regional and international blocks. 

 
 

       In light of its orientations, the central statistical organizations 
exerted its efforts to make such data in hand through different 
publications that fulfill al the needs. One of these publications is the 
foreign trade statistics 2005, which contains variety of indications on the 
foreign trade sector. 
 

 
We hope this publication will contribute to enhance the statistical 

library with the required data; we also welcome any remarks or 
comments aimed at improving of foreign trade statistics in the future. 
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