جدول أعمال أولي
الندوة االقليمية حول إحصاءات التجارة الخارجية

تنفيذ إحصاءات التجارة الخارجية في البضائع لعام )IMTS( 2010
واحصاءات التجارة الخارجية في الخدمات لعام )MSITS( 2010
ومتابعة المنتدى العالمي

عمان  -األردن  14 -12حزيران 2012
ستكون الجلسة الصباحية بين الساعة  12:30 -8:30وجلسات بعد الظهر بين الساعة  16:30 – 14:00ويتخلل كل جلسة استراحة لمدة  15دقيقة

اليوم األول ( الثالثاء ) 2012/ 6 / 12
09:00-08:00

تسجيل المشاركين

الجلسة االفتتاحية – الرئيس :المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

 .1افتتاح الندوة – السيد فتحي النسور -مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة  -األردن
 .2كلمة افتتاحية – قسم اإلحصاء في األمم المتحدة واالسكوا ( 15دقائق)
 .3إقرار جدول أعمال الندوة والمسائل اإلدارية ( 5دقائق)

 .4واقع إحصاءات التجارة الخارجية في مجال الخدمات في إقليم االسكوا  :الدروس المستفادة،
عمل االسكوا على إحصاءات التجارة ومراجعة نتائج استبانة إحصاءات التجارة الخارجية في

12:30 - 09:00

الخدمات (االسكوا)  35 -دقيقة

 .5هدف ومحتوى الندوة :التجارة والعولمة (قسم اإلحصاء في األمم المتحدة)  20 -دقيقة
استراحة
 .6التوصيات الرئيسية حول إحصاءات التجارة الخارجية في البضائع (قسم اإلحصاء في األمم
المتحدة) –  30دقيقة

 .7التوصيات حول إحصاءات التجارة الخارجية في الخدمات  2010والدليل المجمع لها (قسم
االحصاء في األمم المتحدة) –  60دقيقة

تجميع التعامالت المقيمة وغير المقيمة في مجال الخدمات

16:30 -14:00

 .8خدمات السفر بما فيها السفر للسياحة (المغرب ،مكتب اإلحصاء األوربي،األردن) 45 -دقيقة
 .9خدمات النقل (الجزائر) 45 -دقيقة

 .10مداوالت مجموعات العمل حول خدمات السفر والنقل 90 -دقيقة
اليوم الثاني ( األربعاء ) 2012/ 6 / 13

التجارة والعولمة

 .11إحصاءات فروع الشركات االجنبية واالستثمار االجنبي المباشر ومتعدد الجنسيات -التوصيات
الدولية وتجارب الدول (قسم اإلحصاء في األمم المتحدة ،األردن ،موريتانيا) 45 -دقيقة

 .12 12:30 - 08:30مداوالت مجموعات العمل حول إحصاءات فروع الشركات االجنبية واالستثمار االجنبي المباشر
وبيانات الشركات متعددة الجنسيات –  45دقيقة

استراحة

 .13الخدمات التجارية األخرى (اإلمارات العربية المتحدة ،قسم اإلحصاء في األمم المتحدة) 30 -دقيقة

 .14الخدمات التصنيعية لمدخالت يمتلكها اآلخرون (قسم اإلحصاء في األمم المتحدة ،استعراض
تجربة المناطق الصناعية المؤهلة في االردن" وزراة التجارة والصناعة االردنية") 15 -دقيقة

 .15مهام االعمال من مصادر دولية (قسم اإلحصاء في األمم المتحدة) 15 -دقيقة

 .16مناقشة عامة حول التجارة والعولمة –  15دقيقة

ربط التجارة مع اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية األخرى

 .17تعليمات سجالت إحصاءات األعمال (قسم اإلحصاء  /األمم المتحدة)–  15دقيقة

 .18تجارة السلع والخدمات حسب خصائص المؤسسات( STEC ، TEC ،مكتب اإلحصاء األوربي)-
 40دقيقة

16:30-14:00

 .19ربط التجارة مع اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية (قسم اإلحصاء /األمم المتحدة) 20 -دقيقة

 .20مداوالت مجموعات العمل حول ربط التجارة مع اإلحصاءات االخرى –  30دقيقة.
استراحة

 .21قياس التجارة في القيمة المضافة (قسم اإلحصاء  /األمم المتحدة ،مكتب اإلحصاء األوربي) – 45
دقيقة

 .22مداوالت مجموعات العمل حول التجارة في القيمة المضافة –  30دقيقة
اليوم الثالث ( الخميس ) 2012/ 6 / 14

نحو مدخل مندمج الى تجارة السلع والخدمات

 .23الترتيبات المؤسسية لتجارة السلع والخدمات (المغرب) –  30دقيقة

 .24النشر المندمج إلحصاءات التجارة الخارجية (قسم اإلحصاء  /األمم المتحدة) –  30دقيقة

 .25 12:30 - 08:30مداوالت مجموعات العمل حول دمج عملية جمع وتجميع ونشر إحصاءات تجارة السلع
والخدمات 90 -دقيقة

جلسة مناقشات على شكل طاولة مستديرة حول التطورات المستقبلية في إحصاءات التجارة الخارجية

اختتام وتوصيات الندوة االقليمية

