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أسـعـار  اتمؤشر منهجٌة احتساب
الخارجٌة التجارة

أنيسة النجار مديرة مؤشرات المبادالت واالستثمار 

الدراسات  والمديرية المركزية للظرف 

االقتصادية



مقدمة

 أساسا معد اقتصادي مؤشر هو الخارجٌة التجارة أسعار مؤشر•

 السلع ألسعار العام المستوى فً الزمن عبر التغٌٌرات لقٌاس
.الدول من غٌرها مع التونسٌة الدولة تتبادلها التً

 دائما لإلحصاء الوطنً المعهد ٌعمل المؤّشر هذا ألهمٌة نظرا •

  المؤّشر هذا مراجعة وقعت حٌث منهجٌته وتطوٌر تحسٌنه على

.2010 و 2000و 1990 األساس سنوات  على  باالعتماد

 سلع تحٌٌن إلى الخارجٌة التجارة أسعار مؤشر مراجعة تهدف•

 التغطٌة نسبة لتحسٌن المؤشر احتساب فً المدرجة العٌنة

.الخارجٌة التجارة خصائص تطور مع تماشٌا أكثر وٌكون



مصدر البيانات

 التجارة أسعار مؤشر بإعداد لإلحصاء الوطنً المعهد ٌقوم

 من إلكترونٌة نسخة على باالعتماد شهرٌة بدورٌة الخارجٌة

  الشهر طٌلة ”سندا "نظام تحت جمعها ٌقع التً الجمارك سجالت

  ٌقارب ما على تحتوي البٌانات هذه أن العلم مع الفارط
.تسجٌال 200.000



أهم البيانات الموجودة بسجل الجمارك

( تصدٌر أو تورٌد)نوع العملٌة •

التسجٌل تارٌخ •

رمز المستورد أو المصدر•

الشراء بلد •

المنشأ بلد •

القٌمة بالعملة   •

العملة رمز •

المنتج رمز •

الجمارك والنظام اإلحصائً نظام •
FOBقٌمة التصدٌر•
CIFقٌمة االستٌراد•
صافًوزن •



التوزيع الجغرافي المعتمد في احتساب مؤشرات التجارة 

الخارجية

التغٌٌرات عبر قٌاس ٌهدف أساسا إلى مؤشر أسعار التجارة الخارجٌة 

الزمن فً المستوى العام ألسعار السلع التً تتبادلها الدولة التونسٌة مع 
.غٌرها من الدول

بلدان االتحاد )إعداد عٌنة السلع ٌكون حسب البلدان التً ٌقع معها التبادل 

لتسهٌل عملٌة مراقبة تطور أسعر المواد( األوروبً و غٌرها من البلدان

اختالف خاصٌات المواد من بلد إلى أخر•

تغٌرات قٌمة العملة•

اختالف طرق التصنٌع•



عينة السلع

 على باالعتماد الخارجٌة التجارة أسعار مؤشرات احتساب ٌقع

 المعاٌٌر حسب اختٌارها ٌقع المصدرة و الموردة المواد من عٌنة
: التالٌة

القٌمة حٌث  من التجارٌة المبادالت فً أهمٌتها •

القطاعات حسب هامة تغطٌة نسبة على الحصول•

 المبادالت سجل فً المتواصل و المنتضم الوجود من التثبت•
الشهري

لألسعار الزمنٌة السلسلة انتضام•

: الجدٌدة السلع عٌنة شملت
2134 جملة من %95 تغطً المصدرة للسلع بالنسبة مادة 

 الصادرات قٌمة

 7292 جملة من % 92 تغطً التً و للواردات بالنسبة مادة 

.الواردات



مراقبة المعطيات واحتساب المؤشر

 الزمنٌة السلسلة دراسة خالل من المعطٌات مراقبة  عملٌة تتم

 االختبارات من مجموعة على باالعتماد (الوحدة قٌمة)

 الرقم على باإلعتماد األسعار مؤشر احتساب وٌقع اإلحصائٌة
 فً بها معمول طرٌقة وهً "Pâache" باسم المعروف القٌاسً

 للمبادالت الشهرٌة القٌمة على وتعتمد العالم فً بلدان عدة
.ترجٌحٌة كأوزان

 حسب (NSH) مادة لكل (السعر) الوحدة قٌمة احتساب ٌقع

:األتً

VNSH: المادة قٌمة

QNSH: المادة وزن
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احتساب المؤشر

:ٌلً كما مادة لكل التابع الوحدة قٌمة مؤشر احتساب ٌقع

t  الفترة فً للمادة (السعر)الوحدة قٌمة :         

2010 األساس سنة فً للمادة (السعر)الوحدة قٌمة :           
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 الخارجٌة التجارة فً المتبعة التصانٌف حسب المواد تجمٌع ٌقع
:التالٌة المعادلة على باالعتماد

INSH للمادة الوحدة قٌمة مؤشر :                                                
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قيمة الوحدةاحتساب مؤشر
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القيمة والكميةاحتساب مؤشر
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:مؤشر الكمٌة 

معدل القٌمة للمادة  

: 2010فً سنة 

:مؤشر القٌمة 



 

 

 impvu

vu

I

I
ITE

exp


معدل التبادل التجاري



نشر البيانات

  شهر كل من 12و10 بٌن (ن) بالشهر الخاصة النتائج تنشر
.(1+ن)

: فً نشرها ٌقع التً النتائج أبرز تتمثل و

.القطاعات حسب الخارجٌة التجارة أسعار مؤشرات •

 باألسعار الخارجٌة التجارة تطور حول شهرٌة نشرٌة •
.القارة


